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Předmluva.

Bývalot touhou vřelou nezapomenutelného učence slovanského, dr. Fran
tiška Sušila, aby výklad veškerých částí písem sv. N. Z. pod vlastním jeho do
zorem byl do tisku dán a uveřejněn tímtéž spůsobem, jak on k výkladu čtyř
Evangelií s pílí neunavenou byl vždycky přihlížel, všady opravné ruky přičíněje.

Při tom pak zdobila proslulého exegétu našeho skromnost tak nadoby
čejná, že ve své předmluvě k evangeliu sv. Matouše praví, že výklad ten mnohem

dřívěji na světlo vyšel, než by se byl spisovatel o vlastní ujmě k vydání usta
novil. A přece jsou výkladové jeho zdárným ovocem více než třicetiletých
pilných studií!

Velemoudrost božská jinak uložila a dřívěji než my jsme se nadáli,

a než ještě on úmysl svůj uskutečniti mohl, bylo nám truchliti nad rovem jeho.
Čtvero sice evangelií sám Sušil vytištěná spatřil, ostatní však svoje výklady v
rukopise zůstavil Dědictví sv. Prokopskému. Dne 31. května 1868 povolal Pán
věrného bojovníka k sobě do vlastí nadhvězdných.

Výbor Dědictví sv. Prokopa ihned se na tom ustanovil, že vydáním ve
škerých komentárů k písmům sv. Nového Zákona úctu svoji k zesnulému učenci
prokáže a tudy spolu k nemalému zajisté obohacení literatury bohoslovné při
spěje.

Co podíl za r. 1869 vydávají se tuto „Skutky apoštolské“. Péčí o
řádné vytištění díla byli od Výboru sv. Prokopského pověřeni Dr. Klement Bo

rový, profesor církevního práva, a Dr. Jan N. Velhartický, suppl. profesor bibli
ckého studium N. Z. v Praze; oba také co censoři jmenem nejdůst. kn. arcib.



Ordinariatu přihlíželi ku správnosti díla v ohledu dogmatickém. Ku podstatné
změně v překladu nebo výkladu nikde důvodné příčiny neshledavše považovali za
Svoji povinnost z piety k zvěčnělému autoru také v části mluvnické ničeho nemě
niti; Dr.Sušil veškery komentárý úplně vypracoval a do tisku připravil, tak že ve
škerá obava, jakoby se něco kusého ve výkladech jeho nacházelo, úplně zmizeti musí.

Nížepsaný výbor klade spoluúdům sv. Prokopského Dědictví knihu tuto
do rukou s tím pevným přesvědčením, že „Skutky apoštolské“ obsahem svým du

chaplným i formou ušlechtilou mnohým ku povzbuzení a vzdělání poslouží a tudíž
také jmenu Sušilovu na mnohá leta trvalá památka ve srdci katolických Čecho
slovanů bude pojištěna.

V Praze, 17. prosince 1869.

Výbor Dědictví sv. Prokopa.



Úvod.

0 skutcích apoštolských.

Skutkové apoštolští jmenuje se pátá hi
storická kniha Nového zákona. Skutky pak se
rozumějí dějiny, příběhové, události; tak
zajisté se od nejlepších spisovatelů řeckých
slovo zroačer béře odpovídajíc latinskému slo
vu acta. (Cyrop. 1, 3, 1. Curt. 8, 1). Jak
sena oko vidí, zní titul ten velmi všeobecně;
jednak nechce název ten říci, že by působení
všechněch apoštolův se v knize té opovídalo,
a tím méně chce vylučovati práce a díla těch
mužů, kteří pod dozorem apoštolů v církvi
B. všelijak o rozšíření a utvrzení její mezi
národy zásluh bytedlných sobě dobyli. Vysvítá
to poněkud ze samého titulu, ješto nezní skut
kové všechněch apoštolů, nébrž skutkové apo
štolů či apoštolšťí. Samo sebou pak zřejmo
jest, že všichni ti neapoštolé, kteří v knize
naší o církev sv. péči vedou a Se jí silami
svými propůjčují, to jenom na velení a schvá
lení apoštolů co jich zástupcové a náměst
kové činí. Sám název ten pak prohlédá k
úvodným slovům knihy té, kdež spisovatel
praví, že prvý díl spisu jeho, evangelium to
tiž, obsahoval věci, které Ježiš činil a učil.
Ze slov těch sličně a velevhodně pro druhou
částku díla, kdež se jedná o tom, co apo
štolé čimli a učili, vzat námětek ku pojme
nování knihy „Skutkové apoštolští “ a názvem
tím kniha za dnův nejdávnějších sluje, v
Klem. AL. str. 5, 12. Tert. Mor. 5, 2. Ir. 3,
14, 1. 3, 15, 1. ve zlomku Murat. Tudy se
vidí, že slovo apoštolští nevztahuje se ke všem
apoštolům, nébrž že ho užito ve protivě k těm
věcem, co sám Pán činil a učil. Kniha ta
není obšírna. Jako ze života Kristova, tak
z nejdůležitější doby církve málo psáno; ale
ta skrovná část tak jest bohata, že jí zkuše
nost všech století a skoumání všech učenců
nevyvážilo.

Jak by se kniha ta považovati měla, 0
tom hned na samém začátku se spisovatelsámpronáší:© Prvouřečučiniljsemovšem,

Skutkové apošt,

ó Theofile, co započal Ježíš činiti a učili až
do dne, kdež vzat jest do nebe. Těmi slovy
spisovatel se táhne ku spisu, jejž byl Theofilovi
sepsal o životu a skutcích Páně až do jeho na
nebevstoupení, kterýž spis za prvý díl pova
žuje. Tudy skutky apoštolské za část druhou
svého díla jmíny býti žádá, an v něm vypravuje,
co apoštolové učili a činili, aby působení
Páně na zemi k spáse lidské dále pro
vodili.

I. Ale kdož jest spisovatel ten, kterýž
ve spisu tom druhou část prakřesťanské hi
storie nám podává? Očividně jest to týž
svatopisec, kterýž třetí evangelium sepsal, sv.
Lukáš. Nasvědčuje tomu netoliko věnování
spisu témuž Theofilovi a sloh, jenž v obojím
spisu podobným se býti spatřuje, nébrž mno
hem více ona Souvislost a Spojenost s evan
geliem sv. Luky, o níž jsme právě mluvili.
K tomu přidati můžeme, což již sv. Zlatoúst
pozoroval, že slova act. 1, 2. až do ďne nane
bevzetéjeho jediné k evangeliu Lukovu při
léhají. Hlavitý ale důvod, že skutkové apošt.
od Luky pocházejí, leží v pradávném a smí
me-li slova tato užíti v odjakživém vědomí
církve, že Lukáš a nikdo jiný spisovatelem
knihy té jest. Tudy nedivno, že nepřetržitý
řetěz svědků naší knihy výslovně dotýká, poč
na od listu lyonské církve Eus.h. e. 5, 2. po Ire
néu, Tertulliánu, Klementu, Alex., zlomku Mu
ratorském již výše dotčených až po Eusebia,
kterýž svědectvími těmi a nepopíraným vě
domím církve přemožen jsa knihu tu h. e.
3, 25 mezi homologumeny, mezi knihy béz
závodně a povšechně za pravé uznané, počítá,
některých pochybností bludařů a odštěpenců,
Ebionitů, Severianů, Manicheů a j. ničím, leč
libovůlí neodůvodněných zhola si nevšímaje.
A ta řada svědků s nepochybným vědomím
celé církve činí nepřekonanou hráz všem ne
kritickým choutkám, kterými posunuti jsouce
někteřínevěrcové novějšího věku proti authentii
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spisu našeho beze všeho prospěchu si vyjíž
děli,jichžto se tudy právem odtahovati můžeme.

II. Tím jsme již otázku 0 záměru spi
su našeho vysvětlili. Podle té spojitosti, jíž
kniha naše s evangeliem souvisí, záměr a ú
čel evangelia Luk. 1, 4. se také k našemu
spisu skutkův apoštolských potahuje. Chtěl
totiž Lukáš Theofila spisem svojím utvrditi
ve víře, ješto vývoj křesťanství po vykoupení
Páně a vítězný jeho pokrok po celém známém
světě nemohl nedávati váhy tomu, že veškera
náuka Páně z Boha a Kristus Spasitelem ve
škerého světa jest. Možno, ano podobno, že
již tenkráte někteří se byli podjali, počátky
rozšíření křesťanské víry písemně vypravovati,
jak to sv. Lukáš 1, 1. o eyangeliech svědčí,
a že Lukáš místnější a věrnější vědomost věcí
maje spisy jejich opraviti a doplniti zažádal;
možno, že ve výběru událostí některých apo
logetickým ohledem se řídil, což se zdeonde
při příbězích a řečech sv. Pavla připustit
může; ale stěžejným záměrem bylo jemu ono u
víře potvrzení a o věcech slyšením došlých uji
štění, jak z počátku evangelia L. 1, 4. se projá
dřuje. Nébrž i to připouštíme také, že při
vypravování o Pavlu, s nímž se v druhéčást
ce Skutkův apoštol. obírá, ustavičně ku pře
dešlým činům sv. Petra proto zřetel má, aby
rovnoprávnosti apoštola Petra proti sokům
jeho hájil; ale z toho nikterak zavírati se
nedá, že by hlavním účelem spisu jeho byla
obrana Pavla apoštola proti úhonám a ná
řkům naň neprávě uvalovaným. Parallela ona
zajisté sama sebou se namítala v životě, osu
dech a činech obou apoštolů. A dále se prá
vem tázati můžeme, zdaby Lukáš byl požadavek
na apoštolu act. 8, 21. ustavičného s Kristem
zacházení hned v čele skutků apoštol. připo
ji, kdyby byl chtěl ve spisu tom hlavitě 0branusv.Pavlaosnovati?© Vědomozajisté,
že Pavel s Kristem za jeho na zemi pobytu
neobcoval. Ale ani to nebylo záměrem Lu
káše při spisování skutkův apoštol. dokázati,
že pohané stejné právo ku vcházení do cír
kve mají. Ovšem učí sv. Lukáš, že pohané
stejného práva se židy došli a že křesťanství
ze židovského obmezení ku všeobecnému roz
prostranění světovému se rozšířilo; ale tito
částeční účelové ve všeobecném výše dotče
ném záměru zahrnují se. Novějších pavu
činných výmyslů, jenž ve hlavách zhýralých
a vybujnělých povstaly, právem se tu odtahu
jeme, ješto již již za své berou a co bubli
ny se rozpleskují, základu zhola žádného
nemajíce.

III Ale odkud čerpal sv. Lukáš věci
ty, kteréž nám ve své knize skutkův apoštol.
vypravuje? Ze mnohých částí, jmenovitě

16, 10. 20, 5. 21, 1. 27, 1. 28, 1. pa
trno jest, že sám Lukáš přítomen byv věci
stalé z vlastního zkušení a dožití, z vlastního
očividu a postřehu čerpal. Toho pramene hla
vitého dotýkají zlomek Muratoriho, Euseb. h.
e. 3, 4. a Jeronym act. 7. tou měrou, jakoby
jediným zdrojem veškerého vypravování jeho
byl. V tom sice z mezí pravdy poněkud vy
kročují, ale právě tím důrazným svým výrokem
nám svědčí, že nezasluhují zhola pozoru ti,
kteří ve vypravovateli onom očitém jiného
někoho, buď Silu buď Timothea, spatřiti chtějí,
jehož prý zápisky sv. Luka do díla svého bez
dalšího připomenutí přijal byl. Cinilsv. Lu
káš, kdež přítomen byl, bezmála to, co apo
kryfický spis shledání se sv. Klementovi při
pisovaný I. 2. c. 1. svatému Petrovi v ústa
klade. „Slova Púna svého, vece, od něho sly
šená na paměť jsem sobě uváděl a na mysli
přemátal všelijak je vzbuzujíc, je rozjímaje a 0
pětuje, abych je v paměti podržel. Ale i po
dobno, že sobě některé věci písemně zazna
menal, aby tím věrněji a vlastněji podati mohl
v písmě to, eo byl uchem vyslyšel; tak zajisté
se nejlépe vysvětluje okolnost ta, že řeči Pav
lovy a Petrovy a jiné, jež klade, ku povaze
osob úzce přiléhají. Avšak nebyl Lukáš vša
dy přítomen a tu platí slova, jež byl napsal
v předmluvě k evangeliu, že se dověděl věcí
těch, o nichž píše, od těch, kteří od počátku
očití svědkové a sluhové slova Božího byli.
Na takových neměl L. nedostatku. (Co se
týká druhé části díla toho, v níž výhradně
o Pavlu vypravuje, tu nemůže býti po
chybnosti, že věcí těch od samého Pavla
dověděl se, pokud jim sám přítomen nebyl.
O věcech části prvé ale dověděti mohl se od
osob s Petrem ve styčnost přišlých, od Síly,
Barnaby, Marka, Filipa a j. a jiné věci jiní
hodnověrní svědkové, mezi nimiž neposlední
místo zastává sv. Jakob, jemu vypravovali.
Avšak také musíme ještě přijíti, že nad to
písemných některých zápisků a dokladův užil.
Jmenovitě vetkal v osnovu spisu svého, že v

těpánovu před synedriem v k. 7. řeč od
Pavla v Athénách k. 17. ano celé listy, jak
list oběžný apoštolů vydaný na prvém sněmu
Jerusalémském k. 15 a list Lysia k Felixovi
k. 23, kterýchžto věcí od jiných sobě k po
užití vypůjčil.

IV. Avšak — a tím přecházíme v 0
tázku o obsahu Skutkův apoštolských — ne
napsal sv. Lukáš všechněch věcí, které z dot
čených pramenů jemu ve známost byly vešly.
Z apoštolů mluví téměř jen o Petru a Pavlu,
a © prvním toliko dotýká věcí těch jenom,
jenž se s ním ve svaté zemi přihodily. Těžko
tu přijíti, že by o osudech, o činech a skut
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cích jiných apoštolů se nebyl dověděl, z čeho
nám vzdělání a poučení plynouti mohlo. Vy
pravuje toliko 0 rozšíření víry křesťanské prů
během třiceti let k severozápadu ; o rozpro
stírání jejím v jihu a na východu ničeho ne
dotýká, kam právě jiní apoštolé se byli pro
kázaní slova Páně vydali. O samých hlavitých
apoštolech, Petru a Pavlu, mnohé věci zaml
čuje, o nichž se z listů apoštolských doví
dáme, o cestě sv. Pavla do Arabie z Gal.1,
17. a o přílišném Petra obyčejům židovským
se propůjčování Gal. 2, 11. zhola ničeho
neklade, o protivenstvích nesčíslných, jež Pav
lovi podnikati bylo, přemálo zaznamenal. Ně
které věci obšírně a několikrát vypravuje.
Obrácení a pokřestění Kornélia dvakráte se
u něho čte, ve hlavě desáté sám je vypravuje
a ve hlavě jedenácté Petr týmiž bezmála slo
vy se o témž ději rozprostraňuje. Obrácení
sv. Pavla dokonce třikrát, ve hlavě deváté
od Luky, ve hlavě dvaadvacáté od Pavla před
Zidy, ve hlavě šestadvacáté od téhož Pavla
před Festem a Agrippou se obšírně pokládá.
V posledních osmi hlavách vyličuje, co Se S
Pavlem za dvě léta přihodilo od přibytí jeho
do Jerusaléma až do jeho v Rímé se ocitnutí;

náctileté jeho působení obnášejí. Odkud ta
rozličnost v povaze spisu jeho vyvoditi dá se?
Zlatoúst velmi jemně rozdílu konstrukce šetře
odpovídá, že Lukáš nehodlá všeckyvěci,nébrž
o všech věcech, totiž poněkud dotýkat to j.
vůbec, vesměs, z hruba, z velka chce vyličo
vati či nastínovati, aniž také, vece Světec ten
dříve (v zač. koment. v.), apoštolům a jich
posobníkům o sepsání všech věcí šlo, ješto
jiné záležitosti na ně dorývaly a mnoho věcí
také ústným podáním na potomky přenesli.
Má kniha naše v té straně touž povahu, ja
kou na evangeliu spatřujeme, kteréž podobně
velmi neúplně o Krista Pána činech a náu
kách vypravuje. Jednak nejhlavnějších vývojů
církve svaté, jenž náznakem a náslonou bu
doucnosti jsou, dotýká a podobá se proudu,
v němž blankyt veškerých budoucích dějů se
naskytá a nazračuje. Z toho již můžeme
přejít na sám obsah spisu a jej tuto míst
něji položiti. Málo sice nám vyličuje, ale co
nám praví, jsou věci světovládné a pořádek
věcí těch přirozenému vývoji dokona odpovídá.
Nejprvé se zanáší Petrem a rozšiřováním evan
gelia mezi národem vyvoleným, nápotom Ži
dé z pohanů jsou ti, kterým se spása v Kri
stu daná zvěstuje; přichází na to řada na
Samaritány, až posléze čiří pohané v dědi
ctví Páně se povolávají. Ke čtveru stupňů
těch sličně přiléhají čtyři mužové, v nichž
oni- jako vtělení se spatřují, Petr, Štěpán,

- statků.

Filip a Pavel, jemuž svět vybojovati pro Kri
sta usouzeno bylo. Avšak přece lépe jest
knihu celou na dvě hlavité části podle dvou
knížat apoštolských Petra a Pavla rozbírati.
V části první I—XII středem působnosti v
církvi od Lukáše vypravované jest Petr a cír
kev se rozšiřuje mezi Židy, avšak počátkové
rozkvětu jejího se ukazují u pohanů v Anti
ochii Syrské, kdež i jméno vyznavačům Kri
sta P. dávané povstalo. V části druhé
XIU—AXXVIII se věci vypravují, kterýchžto
středem jest Pavel, a rozvinují obrácení po
hanstva v Evropě na víru křesťanskou. Tam
děje se pokrok od Jerusaléma do Antiochie,
tuto z Antiochie do Ríma. V obou částech
se vyličuje působení Kristovo skrze Ducha
sv. vapoštolech a vítězství víry Páně tam nad
Zidovstvím zakrnělým, tuto nad pohanstvím,
či vyličuje se, jak Duch sv. Syna B. po světě
oslavil, tak že knihu tu Řekové někteří evan
geliem Duchasv. nazvali. Ovšempak celá kniha
nám posloužiti může k utvrzení ve víře a ku
vzdělání v bohumilých ctnostech. Láska ta o
všecko s jinými se dělící 4, 34., horlivost a
poštolů 5, 40., dobří skutkové Korneliovi a
Dorčini 9, 39. 10, 4, přivinulost k slovu
B. 20, 7., pevnost a věrnost u víře přes ve
škerá pronásledování 4, 19. 8, 1, aj., nadevše
pak mohůútná a velkolepá povaha Pavlova ne
může nepůsobiti přeblaženě na upravení mravů
každého křesťana, a ovšem pravdivo, že lé
kař Lukáš v knize své duchovní lékařství
předkládá k zacelení všech duchovních nedo

Ale i to, co o povaze knihy naší
ještě učenci postřehují, k nemalému užitku
našemu splývá. Klidné, prosté, jemné, před
mětné, avšak přece s rozvroucnělostí a S
nadšením spojené vypravování činí knihu naši
dověčným vzorem pro spisovatele církevní
historie.

V. O času a místu, kdy a kde spis náš
vydán jest, více záporně nežli kladně, více
na dohad nežli na jistotu stanoviti můžeme.
Jerusalém město a chrám jeho všady státi
ještě vidíme 1, 12. 8, 26. 12, 10. 21, 29. a
celá kniha se dovršuje dvouletým zajetím
sv. Pavla v Římě, o konci zajetí toho nic
nepřidávajíc. Nepochybíme tudy, položíme-li,
že kniha naše mezi létem 063, kdež sv. L.
končí, a mezi létem 70, kdež se zkáza města
Jerusaléma dála, sepsána byla. © místě Je
ronym cat. 7 svědčí, že vydání knihy v Rímě
se událo. Na těchto udáních přestati nám
přijde, ješto zevrubněji mimo Jeronyma na
dotčě. m. nikdo © tom ze starých neklade.
Chtěli někteří k určení času, v němž náš ten
spis vyhotoven byl, užíti místa 8, 26., kdežčteme:© Vstařňajdikjihunacestu,která

*
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vede do Gazy; tať jest pusta. Ale místo to
8, 26. o Gaze k určení roku se nehodí, po
něvadž výklad ano i potah slova pusta na
zporu se povahuje. Může zajisté slovo to
čonuospust k cestě odoc, buď ku Gaze pota
hováno býti. Ze stručného, překvapivého a
záražného ukončení spisu našeho možno sice
domýšleti se, že sv. Lukáš třetí nějakou
knihu ještě psáti hodlal, v níž o Pavlu a
Petru, o jich dálejším působení a 0 jich mu
čenictví jakož i 0 apoštolech ostatních mlu
viti si předsevzal; ale z podmínky té se nic
ani o čase ani o místě sepsání knihy naší
odvětovati nemůže. |

VI. Zbývá přezadrhlá a přemozolovitá
otázka o chronologii čili o časovém pořadu,
do jakého by dějové ve skutcích apoštolských
vypravovaní se položiti měli. Nemalé obtíže
se namítaly při určování léta, ve kterém
Pán Ježíš veřejný život započal, ačkoli Luk.
9, 1. léta dosti, jak se zdá, určitě udává.
Tím nesnadněji věc ta o vročení jednotlivých
událostí ve skutcích apoštol. vylíčených býti
musí, poněvadž tuto za jedinou opolnu k vy
sledování letopočtu jenom jména některá, ja
koby náhodně pronešená, bráti se mohou,
pokud se o nich také v historii světské řeč
vede. Povstalý hlad 11, 28. za Klaudia cí
saře byl; smrt Agrippy staršího 12, 23 spo
juje se nějakou měrou s druhou cestou sv.
Pavla do Jerusaléma. Sergius Paulus po
vídá se býti prokonsulem na Cypru 13, 7;
dále se mluví o vyobcování Zidů z Ríma
Klaudiem 18, 2, o prokonsulu v Řecku Gal
lonovi 18, 12, o Felixovi 24, 27 a Festovi
a jeho nástupci, vladařech v Judsku. O
všechněch těchto osobách v historii římské
se dotýká od Rímanů, ponejvíce od Tacita

Ó skutcích apoštolských. Act. (, I—14.

a nad to Josef Flavijský ve Starožitnostech
svojich a dílem ve Válce Zidovské a životě
svém o nich na mnoze zmínku činí. I mohlo
by se zdáti, že tudy vročení uvedených pří
běhů velice snadno se vykonati může; avšak
tomu zhola naopak jest, a dílem neurčité
mluvení Lukášovo, pro kteréž nevíme po
stupně-li čili soudobně vypravuje, dílem ne
jistota, vrátkost a nezevrubnost samých těch
udajův u pohanských spisovatelů velikou
překážkou jest, že výsledkové studia chro
nologického se u chronologů vespolek nesro
vnávají. Tudy zde jistoty dojíti nelze a je
nom s podobou pravdy spokojiti se přijde,
která však u věci té nám dobře posloužiti
může.

Jména císařů, do jejichž panování pří
běhové ve knize naší vypravování sahají,
jsou Tiberius, jenž umřel 1. 37 podle přijatéhovůbecletopočtu.© Nástupcemjeho
byl Kajus Kaligula, jenž sešel 1.41. Po něm
Klaudius zahynul I. 54 a posléze Nero 1.68
se usmrtil. Podlé toho můžeme se držeti
násl. oročení hlavitých událostí v knize skut
kův apoštol. vypravovaných: Obrácení sv.
Pavla připadá na rok 35 po Kristu. Prvá
jeho cesta do Jerusaléma (Act. 9, 29) na
rok 38. „Apoštol Jakob sťat 41; sněm Jeru
salémský odbýván (Act. 15) 1 51. Pavel v

Korintě (Act. 18) půl druha léta byl 52 a
53. V Efesu (Act. 19.) pobyl od 1. 55 do
1. 51. V Jerusalémě jat a uvězněn L 58;
do Ríma vezen 60, kdež přibyl z jara 61 a
dvě léta tam zdržoval se 61 do 03, s čímž
kniha naše skonává se. Předběžně to kla
deme, při naskytlých se místech o dátech
oněch místněji položiti hodlajíce.

HLAVA I.

Předeslav proslovo 1—3 vyličuje poslední řeč
Páně a jeho na nebe vstoupení 4—11.
Vykládá 12—14 o návratu apoštolů do
Jerusaléma; pronáší řeč Petrovu o Jt
dáši a potřeběnástupce muzvoliti 15—22.
Načež Matěj za apoštola se vyvoluje
23—26.

1. Prvou řeč učinil jsem o všem,
Ó Theofile, co počal Ježíš činiti a učiti,
2, až do dne, v němž rozkázav, skrze
Ducha svatého, apoštolům, jež byl vy
volil, vzat jest vzhůru, 3. jimžto i vy
stavil sebe co živého po utrpení svém

ve mnohých důvodech, po čtyrydcet dnů
ukazuje se jim a mluvě o království
Božím, 4. a jedě s nimi poručil jim z
Jerusaléma neodcházeti; nébrž očekávati
zaslíbení Otcova, kteréž jste slyšeli, vece,
skrze ústa moje, 5. nebo Jan sice kře

"stil vodou, vy ale pokřestění budete
Duchem svatým po nemnohých těchto
dnech. 6. Tedy ti, co sešli se, tázali se
ho řkouce: Pane, v času-li tomto obno
víš království Israelské? 7. Řekl pak
jim: Nenáleží vám poznati časy neb
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doby, kteréž Otec položil ve své vládě.
8. Avšak obdržíte sílu, an přijde Duch
svatý na vás a budete mně svědkové
v Jerusalémě a po veškeré Judéi a 9a
maří a až do končin země. 9. A to
pověděv přede zrakem jejich pozdvižen
byl a oblak odňal jej s očí jejich. 10.
A když pohlédali do nebe, an se ubíral,
aj dva muži stáli podlé nich v rouchu
bílém, 11. jenžto i řekli: Muži galilejští,
co stojíte, dívajíce se do nebe? Tento
Ježíš, jenž vzat jest od vás do nebe,
takto přijde, jak jstě uzřeli ho ubírati
se do nebe. 12. Tehdy se navrátili do
Jerusaléma s hory, jenž sluje Olivnou,
kteráž jest blízka Jerusaléma vzdálí s
cestu sobotnou, 13. a když vešli, vstou
pili do hornice, kdež přebývali Petr a
Jan, Jakob a Ondřej, Filip a Tomáš,
Bartoloměj a Matouš, Jakob Alfeovic a
Simon horlivec a Júůdas Jakobův. 14.
Tito všickni trvali jednomyslně na mo
dlitbě se ženami a s Marií matkou Je
žíšovou a s bratry jeho.

Po vykoupení lidstva skrze smrt a
vzkřes Páně nejdůležitější věc byla založení
církve, jenžto se vylitím Ducha svatého na
apoštoly státi mělo. Leč musely ještě dří
věji dvě záležitosti býti vykonány, než Duch
sv. sestoupiti mohl. Nejprvé musel Pán na
nebe vstoupiti a po pravici Otcově vládu
ujíti, ješto sám pravil: Neodejdu-h, nepřijde
Duch sv. k vám, J. 16, T. Napotom svato
číslo apoštolů doplněno býti muselo. A o
těch dvou událostech sv. Lukáš v prvé ka
pitole mluví.

Podle spůsobu svého sv. Lukáš i tuto
předesílá předmluvu po zvyku řeckém, jak
jsme to při evangeliu spatřili, jež byl témuž
Theofilovi věnoval. Řecký text prvou větu
váže spojkou učv a vulgata ji slovem gu'dem,
sice překládá. Dle toho bychom dovětu ně
jakou se spojkou dě, autem, ale očekávali.
Leč nic toho nenalezáme. I zdá se, že jest
věta bezdovětna, že totiž sv. Lukáš skladbu
přetrhuje a dovětu vypustiv k samému vy
pravování se unáší. Leč dotčená spojka ne
veždy se dověty domáhá a druhdy toliko
pro lepší vytknutí úměru klade se, téměř se
spojkou uřvv jedno splývajíc, jak se tou nás
se spojkou však děje, jenž neveždy odporu
slouží, nébrž jenom úměru přispívá, Prvou

řečí aneb jak slovo A40y0gse přeložiti může
prvou výpravou či prvním vypravovánímjme
nuje svatopisec evangelium svoje, jak jsme
v úvodě toho dotkli; tudy druhou řečí, dru
hou zprávou či výpravou jsou skutkové apo
štolští, a dověta tu potlačená zněla by asi:
tato výprava druhá věci po vstoupení Páně
zběhlé dále vyličovati tobě hodlá. Praví sice
L., že v evangeliu svém vyličoval o všem
co Ježíš počal činiti a učiti; ale slovo všecko
nesmí se natahovati a velmi potažitě jenom
se klade, an víme, že J. 21, 25. by svět ne
obsáhl kněh, kdyby se mělo všecko psáti, co
Ježíš činil a učil. Nedí L. činil a učil, nébrž
započat činiti a učiti. Není to pouhá fráza
a prázná konstrukce nadbytečná či nějaký
nadplněk podobný francouzskému il se mit
a faire; aniž tak mluví, žeby toliko živě a
názorně věc dle začátků vylíčiti hodlal, jak
někdy to slovo počínati se béře, na př. L.
13, 25. 14, 9, nébrž tak mluví, poněvadž po
važuje to působení Páně, kteréž činil za vě
domého svého na světě přebývání, toliko za
počátek a základ, a poněvadž to, co apoštolé
činili po seslání Ducha sv., za pokračování
působení samého Pána nevidomě činícího po
kládá. Od Krista Pána za jeho na zemi po
bytu základ položen a osnova utvrzena 4,
12., ale zbývalo rozšiřování náuky Páně po
světě, jež Pán působil skrze apoštoly, Du
chem svatým je osvěcujíc a mocí divotvornou
je obdarujíc; tudy sv. Pavel mluví Col. 1,
24 o nějakém dopkžovánéutrpení Páně. Sličně
tu klade L. počátek nevidomého působení
Páně s příchodem jeho do nevidomého krá
lovství nebeského, jak byl počátek působení
jeho vidomého sv. Matouš s příchodem na
vidomou zemi položil. Také nenadarmo klade
napřed činiti a potom učitt; váha zajisté celé
spásy leží na životě, činech a působení Pána
více než na učení, ač ovšem učení docelnou
částku působení Páně činí. Nadto L. dříve
činy klade, poněvadž skutkové, činové a di
vové předevšímjiným o božské bytnosti Páně
svědčili J. 10, 38. Act. 10, 38. Podle toho
napomínají sv. Otcové, aby kdo učiti má,
napřed sám činil věci ty, jimž jiné vyučovati
hodlá. Studená ano ostudná věc jest učiti
a nečiniti, vece Zlatoúst a ukazuje, že Pán
pokoře uče sám dříve se pokořil ano zmařil
a říci mohl: Učte se ode mne, nebo kliden
jsem a pokoren srdcem. Tak učil chudobě,
ale sám neměl kamby hlavu položil; učil
milovati nepřátely, a sám za ně se na kříži
modlil.

Jak dlouho Pán ono počátečné a vidomé
působení provodil, o tom přidává L. dále:
až do dne, v němě apoštolům skrae Ducha
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svatého nařídiv, jež byl vyvolil, vzhůru vzat
Jest. "Takto nejvlastněji se váží slova skrze
Ducha sv. se slovem nařídiv, poručiv naří
zení, poručení jim vydav; Pán zajisté bez
míry přijav Ducha sv. J. 3, 34. všecky věci
skrze Ducha sv. působil a tudy také ona
přikázaní, o nichž tuto mluví, skrze Ducha
sv. apoštolům vydal, ješto jim bez Duchasv.
příspěchu jich vykonati možno nebylo. Při
kázaní, jež jim dal, jest především ono 0
všeobecném po světě kázaní evangelia Mt.
28, 20. Tak se praví o Kristu, Mt. 3, 11.,
že v Duchu sv. křestil; tak sám Kristus dí
o sobě Luk. 4, 18. Duch Páně nademnou;
tak sv. Pavel praví, že Kristus obětoval se
skrze Ducha svatého Bohu, Hebr. 9, 14. I
sv. Zlatoúst spojuje slova skrze Ducha sv.
se slovem naříďiv. Ta slova mají slušně po
bídnouti ty, kdo jsou představení v církvi,
aby všelijak jenom z Ducha sv. čerpali co
svěřencům svým předkládají a nesnad své
vlastní vynálezky za věc Boží vydávali. Čerpá
však z Ducha sv., kdo nic neučí, leč čemu
církev sv. Duchem sv. vedená vyučuje. Méně
vhodně jiní slova skrze Ducha sv. táhnou ke
slovu vyvolil, jak syrský překlad; tu by se
muselo přijíti přestavení či odřadění nějaké
čili hyperbaton a důraz tuto neodůvodněný
by spoléhal na slovech skrze Ducha sv. Ještě
méně se může dopustiti spojení slov skrze
Ducha sv. se slovem vzat jest dvningĎy je
što slova ta od sebe slovy jež vyvoťiůodrů
zněna jsou právě proto, aby se nemohla ve
spolek vázati.

Slovy jež vyvoliť chce svatý Lukáš zvý
šiti důraz, jejž na jednotu klade, která se
nalezá mezi dílem od Krista samého a mezi
dílem od apoštolů vykonaným. I ovšem ani
apoštolé jeho všech věcí nevykonali a Kri
stus dosud nepřestává skrze Ducha sv. v
církvi své působiti a říditi Mluví 0 vzetí
Páně a nedí 0 vstoupení jeho na nebesa, po
něvadž více k lidské jeho bytosti prohlédá.
Avšak slovo řecké dvakAaubBavsodar v N. Z.
vůbec o vstoupení Páně se klade L. 9, 51.
24, 51. Mr. 16, 19. 1 Tim. 3, 10. Ale
ještě před oním na nebe vstoupením chtěl
Pán ukázati, že apoštolé v díle od něho za
počatém pokračovati budou, an sám přechod
onen od vidomého k nevidomému působení
svému upravil a zprostředkoval. A o tom
vece dále sv. L. an dí, že Pán Jim, apošto
lům, také se vystavil živého po svém utrpení
ve mnohých průkazech po čtyrydcatero dnů
jim se ukazuje a mluvě o království Božím.
Slovo také očividně zří k slovu vyvodil a
přidává novou stránku působení Páně, kterouž
apoštolé k vypravení příkazu jim uděleného

předběžně ustrojení byli. Ustrájel je Pán
tajemným spůsobem s nimi zacházeje. K tomu
především náleželo, že se jim vystaviď živého
po zmrtvých vstání a je o tomto svém vzkřesu
dokona přesvědčil mnohými důvody, zjeveními,
spolu s nimi jeděním, ran a jizev svojich
jim ukazováním a k dotýkání naskýtáním,
tak že se dokonale o tom přesvědčiti mohli.
Slovo zexumotov argumentum značí jistý, ne
omylný důkaz; přichází slovo to jenom tuto
v Novém Zákoně. Mravovědci z toho berou,
že ten, kdo z hříchu povstal, má jisté a
neomylné důkazy naskýtati, že skutečně hrob
hříchův opustil. Dálo se to po čtyrydcet
dnů; ne žeby byl veždy s nimi býval, nébrž
jak text sám praes. orzzavóuevocnamítá, zje
voval se po ten čas druhdy a někdy podle
toho, jak se mu zalíbilo a vidělo prospěšno
býti. Předoznačeno bylo ono čtyrydcatero
dnů od Mojžíše, když se po toli rovně dnů
zdržoval na Sinaji hoře u Hospodina a ob
držel základné obrysy náobrazného králov
ství Božího, Ex. 34, 28. Tak i Ježíš skrze
těch čtyrydcet dní tajemným obcováním na
stínil obraz skutečného království Božího.
Nebo jim mluvi! o království Božím, čímž
svou církev rozumí co předsíň a vchod do
nebeské slávy. I což učil jiného leč jak by
církev založiti, jak ji spravovati a říditi,
koho sobě za náměstky a nástupce bráti, ja
kými milostmi a dary věrce utužovati a věci
podobné, kterých v písmě sv. nadarmo hle
dati, an napsány nebyly, které ale se v tra
dici či ústném podání nám zachovaly; ne
pochybně a zajisté to, co o svátostech církev
sv. má a o čem v N. Z. doslovných svě
dectví nestává, z oněch Páně poučování čer
pala. Z artikulu řeckého zů zeoě z79 Baci
Aelag1. ©. viděti, že veškeren obsah náuky
Boží v hlavních částech byl předmětem roz
mluv Páně. Zřídka, jak dotčeno a jak písmo
zřejmě klade, zjevoval se Kristus apoštolům,
ostatek dob těm, jenž skrze smrt jeho z pod
světí vyvázli a s ním do nebese strojili, oběto
vav, ač spůsob obcování toho nám dokonata
jemstvím ostává. Bylo pak všelijak v tom ve
liké zmaření-se Páně, že slávu sobě dobytou
po tak dlouhý čas nenastoupal na zemi by
dleje. v nízkosti.

Ale Pán netoliko vůbec o království B.
je učil, nébrž také bližší příkazjim dal, jenž
se k nejpříze příštím dnům odnášel, Nebo
spolujedě s ními velel jim z Jerusaléma ne
odcházeti, nébrž čekati na zaslíbení Oťcovo, o
němž, vece, slyšeli jste z úst mojich. Spolu
jedl Pán s nimi, jak víme z Luk. 24 a Jana

We, vo.

má. Dle oslavení svého nebyl sice potřeben
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jídla, mohl ale přece požívati ho a v bytnost
nového těla svého obrátiti aneb jinak je vytrá
vitl; tak jiným spůsobem stravuje vodu vy
práhlá země a jiným spůsobem paprslek slu
nečný. Viz L. 24, 43. J. 21, 5. Spolujedě
ním tím Pán ubezpečoval apoštoly jistého v
království B. stolování, ovšem bezmála sám
velebnou svátostí jim za hostinu se odslu
hujíc. Místo spolujedě někteří slovo řecké
ovvalučouevog vykládají o sejití, o shromá
ždění; avšak tu by muselo státi ovvaleobei
shromáždiv se s nými velel jim. Skutečně
bratři a po mich Bezděka přeložili sAro
máždiv je. Ale všady a stále rkp. čtou v pre
sentu, který by se logicky, očividně, ku spo
jitosti v tom smyslu nepojil. Ovšem tedy
lépe vulgáta vykládá convescens, jak jsme
přeložili. (Cojim tentokráte velel, týkalo se
toho především, aby v Jerusalémě očekávali
seslání Ducha sv. Táží se nejedni, proč
právě v Jerusalémě Duch sv. seslán měl
býti? Zřejma jest příčina, pro kterou seslání
Ducha sv. ne jinde leč v Jerusalémě na apo
štoly se díti mělo. Jerusalém bylo místo po
svátné a posvětná milost Ducha sv. v něm
nejdopadněji uštědřována býti mohla; bylo
dle jména, Heb. 2, 12., místo pokoje a tedy
odtud pokoj N. Z. nejlépe do světa se roz
prostraňovati mohl; bylo sídlem trůnu Da
vidova, a tudy nový David, Kristus Davidem
naobrazovaný, nejvhodněji odtud, ze Šiona,
Z. 2, 6., žezlo nad církví ujíti mohl; v Je
rusalémě řinuli z úst těch, jenž k tomu byli
ustanoveni, neustálí pramenové náuky a zá
kon B. se hlásal, tudy nejslušněj odtud na
uka nová, v níž se trest náuky St. Z. ob
nášela, se rozhlašovati měla; v Jerusalémě
Kristus smrtí svou Ducha sv. lidstvu zaslou
žil, a tudy příhodno bylo, aby tam Duch sv.
se lidstvu uštědřil. Mělo nad to seslání Du
cha sv. na apoštoly býti navštivením milosti
Boží propůjčeným těm, za kteréž se Pán na
kříži hlavitě modlil, abychom o tom pomlčeli,
že tam z celého světa na letnice lidé se sbí
hali a tudy svědky zázračného příchodu býti
a tak k víře v Pána se uchystati mohli.

Zasltbením rozumí zaslíbeného Duchasv.
metonymicky. Jmenuje pak Ducha sv. zaslíbe
ném Otťcovým,poněvadž Bůh již v St. Z. vy
htí Ducha sv. zaslíbil skrze proroky Joel 2,
28. Jes. 44, 1. Ez. 36, 27. 39, 29. Očekávati
pak mají v Jerusalémě po několik dnů, aby
se ku přijetí jeho dokonale připravili a ustro
jih, ješto věc tolik století předpovídaná nej
větší důležitosti míti musí. Leč netoliko
proroci věštili o ní, Pán sám nejednou 0 ní
mluvil, J. 7, 37. 14, 16. 15, 26. a posléze
Luk. 24, 49., kdež jim pravil: a já pošlu

zaslíbení Otce svého na vás, vy pak zůstaňte
v městě, dokud nebudete oblečení mocí s výše.
A to jest, co tuto ve skutcích ap. na našem
místě dí: o kterémž zaslíbení jste slyšeli z úst
mojich, aneb jak ř. t. čte: slyšeli jste ode
mne. Tu sličně přechází řeč nepřímá v pří
mou, jak se to u řeckých světských spisovatelů
nalezá a mezi svatopisci nejvíce u sv. Luky,
kterýmžto přechodem živost slohu se zvláště
vyvyšuje. Ale sám Pán také jim vysvětluje,
v čem ono zaslíbení Otcovo záleží a sice to
činí porovnáním nějakým ku křestění Janovu,
an vece: Jan sice křest vodou, vy však po
křestěnt budete Duchem Svatým ne po mno
hých těchto dnech; či po nemnohých těchto
dnech, jak vlastně znějí slova ta ovuere zo4
Áac tTavracTiuéoac, Cožjedno jest, jak každému
se očividně naskýtá. Což znamenají slova
pokřestění budete? Na bíledni jest, že slova,
pokřestění budete Duchem sv. nemohou o kře
stu vlastně tak řečeném se slyšeti, jakoby
apoštolé teprvé svátost křestu přijíti měli.
Tak se některým vykladačům vysvětlovati
zalíbilo, an prý křest teprv Mt. 28, 19. po
z mrtvých vstání Páně ustanoven byl. Že ti,
kdož tak soudí, neprávě soudí, patrno z J.
3, 3., kdež Pán o potřebě křestu mluví a z
J. 4, 21., kdež se výslovně praví, že apo
štolé křestem Krista Pána křestili, ovšem
tedy sami pokřestěni byvše. A kdož tomu
víru dáti může, že by Pán byl apoštolům
těla a krve své požiti dal, an ještě křestem
obmyti nebyli? Byli jistě apoštolé pokře
stěni, ale oni nyní měli sami jiné křestiti a
vůbec sv. svátostmi lidem posluhovati a 0
spásu lidí pečovat. K tomu jim bylo po
třebí Ducha sv. v plné míře, jak to také u
proroků na dotčených výše místech předpo
vědíno bylo. Pokřestěním apoštolů tedy roz
umí se hojné a plejné vylití Ducha sv. na
letnice, kdež v Ducha sv. jakoby ponořeni,
potopení, pohrouženi, jím docela proniknuti,
prostoupení a smíme-li říci prosákli byli, aby
z nich, jak dí sám Pán, J. 7, 38., proudové
Ducha sv. vyřinovali. Hojného toho výlivu
Ducha sv. tím více potřebu měli apoštolé,
poněvadž se nejednalo o přípravu pro Kri
sta, jak u Jana Křestitele, nébrž o skutečné
všem národům udělení spásy Kristem získané,
a poněvadž nové v Kristu obrozené poko
lení lidské skrze apoštoly povstati mělo. Fo
nemnohých dnech vece, a tím blíži namítá;
avšak nepovídá určitěji o tom, aby apoštolé
neustále připraveni byli. Ještě přidáváme,
že vylití darů Ducha sv. jenom s křestem
Janovým v protivě stojí, poněvadž onen
vněšně, toto vněšně i vniterně se stává. 8
křestem Kristovým vylití ono v protivu se
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nemůže postaviti, an křest Kristův v té straně
docela výlivu Ducha sv. podoben jest, vněšně
i vniterné působě.

Toli jim Pán otevřel o budoucnosti,
slib o Duchu sv. jim při poslední večeři
daný, J. 14. 15. 16., obnově a jeho vyplnění
blízkým býti pravě. Tudy apoštolé roztou
živše se více a místněji o věci té se ode
Pána dověděti učinili otázku, zda přece královstvíIsraeloviobnoví?© PravíotomSV.
Lukáš: Tedy ti co sešli se, tázali se ho řkouce:
Pane, v čase-li tomto obnovíš královstvé Isra
elské? Tak se tázali všickni, kteří sešli se a
jenž nebyli toliko apoštolé, nébrž také jiní
učeníci, jak z v. 15. viděti. Ale kdy otázku
tu na Pána vznesli? Byla-li to tatáž schůze,
o níž předešlo, či to byla schůze jiná? Jak
ze všeho vysvítá, stalo se to právě na den
vstoupení Páně a tudy se zdá, že sejití toto
se různí ode předešlého sejití, při němž Pán
jim poručení očekávání v Jerusalémě uči
nil, an jiní jinak ale sotva právě soudí, za
to majíce, že se všecko to, co dále se vypra
vuje, událo téhož dne a při téže schůzi.
Spojka tedy ovv zří k velení Páně, jež jim
v předešlé schůzi vyslovil. Přijmeme-h nové
sejití v. 6., budeme bez mála takto překlá
dati: Oni tedy, sejdouce se, tázahi se Pána.
Schůze brzo, den po schůzi předešlé, zdá se
místo měla. Tázali se pak: Zda v tomto
čase obnovíš království Israelské? V tomto
čase t. j. co nejdříve. Ze 0 nejbližším čase
slova svá rozumějí, patrno je z v. 1., kdež
stojí čas přítomný úzoxadiorarec, ostrájíš,
opravuješ, obnovuješ; apoštolé se toho obno
vení co nejdříve nadáli. V proroctvích S vy
litím Ducha sv. se obnovení království isra
elského spojuje Is. 44, 1., a vůbec povzne
šení říše judské se od Messiáše v nejbližší
době očekávalo. Proto oni táží se: V tomto-li
čase? Slovy těmi táhnou se k slovům Páně
po nemnohých dnech těchto. Ze slova, jež
přidávají Israelovt či lidu israelskému, patrno,
že až po samo vylití Ducha sv. nemohli se
zprostiti předsudku, že obnovena a navrácena
bude znova říše lidu vyvoleného a že náro
dovédruzí jemu podrobeni budou a poddan
ství Rímanům že zkaženo především bude.
Naděje ta, jak z řeči učeníků do Emaus
jdoucích viděti, Luk. 24, 21., poněkud pro
smrt Páně ochlípěla; ale když Pán z mrtvých
vstal, o království Božím k nim mluvil a
sílu s nebe jim slíbil, obživla ta naděje zase.
Pán neopravuje z příma náhledu jejich kři
vého, nébrž zůstavuje takové opravení na
příští Ducha sv., jenž je všeliké pravdě vy
učiti měl, J. 14, 26. A tedy je především
o tom vyučiti měl, že předpovídaná od pro

»? VA

roků říše neodnáší se k lidu tělesnému,
nébrž k duchovně vyvolenému Israelovi, jímž
se všickni ku Kristu obrácenci rozumějí, a
že říše ona nebude tělesná, zemská a svět
ská, nébrž duchovná, v odhřešení a posvě
cení lidstva záležejíc a po celém oboru zem
ském rozšířiti se majíc.

Co Pán teď činí, jest napomínání jich
k hledění toho, co se jich týká a k slo
žení ostatní péče na Boha. Dí: Není vaševěc
poznati čas neb doby, jež Otec položil ve své
vládě. Doba od času různí se v tom, že
cosi místnějšího, užšího a příhodnějšího
vytýká, ješto čas méně určit a obmezen
jest a pojmu vhodnosti nevyráží a nevy
značuje; užívá Pán obojího slova pro vět
šího důrazu své řeči udělení, aby mysl
učeníků od otázek podobných a od dobý
vání se na poznání časů a dob docela od
vedl, čehož netoliko nyní, nébrž pro všechny
věky potřebí. Nebo tu přijde všechno sklá
dati na Otce, jenž položil t. j. ustanovil časy
ve své moci, skrze moc svou aneb svou mocí
vlastní. Při tom lidské svobodě nic se neu
jímá, ana byla pojata do odvěčných rad Bo
žích. Náhody není v osudech lidských. Určení
taková Bůh jak veždy tak i tuto sobě zů
stavil, aniž potřebí a slušno se v té věci na
Boha dobývati. Odpírá Pán právo učeníkům
dovídati se na dobu a čas, jak podobně Mr.
13, 3. byl otázku o příští soudného dne od
byl. Leč tuto po zmrtvých vstání již ne
mluví o nevědomí svém, jak tam u sv. Marka
13, 32. přede vzkříšením; nebo dí sv. Atha
nasius, již pleť jeho povstala, již složila smr
telnost a ubožněna byla, a tudy neodpověděl
po pletsku a světsku, na nebesa vstoupati
maje. Avšak Pán tomu ve své odpovědi do
cela místo dává, že říše Boží ve skutek uve
dena bude, ač spůsobem tím, v jakém ji B.
provésti zamyslil. A tudy mají oni, nechajíc
toho, co se jich netýká, k tomu zřetel obra
ceti, k čemu také silou shůry, silou Ducha
sv. oblečení budou. Především jim milost
slibuje a potom úřad jim vykazuje, jak u člo
věka veždy milost B. předchází. Obdržíte
moc Ducha sv. vece, na vás přijdoucího aneb
když na vás přijde; obojím spůsobem geni
tiv čdnehOovrocse vyložiti dá, ač poslední do
padnějším jest, čím však smysl nemění se.

Síla a moc Ducha sv. apoštolům po
třebna byla pro přemožení překážek, jenž se
jim v cestu kladly, pro osvícení myslí, aby
čirou, čistou 0 pouhou pravdu Kristovu před
kládali, jakož také aby milosti Ducha sv. ve
svátostech na jiné přenášeti mohli. Všecko
to posud církvi potřebno a v církvi se od
Ducha B. udržuje, Přišel a vzešel Duch sv.
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nad církví co slunko nějaké, s mocí oživnou,
osvětivou a ohřevnou, a slunko to posud na
blankytu církve stojí aniž zajde, až noc posledníhovzkřesusepřiblíží.Moca sílata
Ducha sv. byla taková, že apoštolé celý svět
Kristu podrobili, ač jich málo bylo, ač byli
slabi, neučeni, sprosti a chudi, an ovšem
všecko mohli v tom, jenž jich posiloval. A
ukázav Pán na sílu, kterou ozbrojí mysli a
rozumy i srdce jejich, klade úlohu, kterou
na ně složil: Budetemně svělky v Jerusalémě,Judét,Samaříaaždokončinzemě.© Dosud
vydával Pán sám svědectví o sobě a svěde
ctví o něm dával Otec, Jo. 8, 18. Nyní měli
apoštolé o něm svědčiti, jak jim byl dříve
J. 15, 21 pověděl a sice sami slovy a řečmi,
an byli od počátku s Pánem byli a všecko
shlédli a uslyšeli, co Pán učil a činil; na
potom dávati měli Kristovi P. svědectví
skutky svými, ctnostmi co ovocmi náuky a
divy 1 zázraky, jimiž odíni byli a v nichž
svědectví Ducha sv. se svědectvím apoštolů,
svědectví vněšné se vniterným splývalo. J.
4, 26. Sličně Pán nastiňuje pořádek, jakým
se apoštolé při osvědčování Páně a při ohla
šování a zvěstování spásy jeho zjednané ří
diti měli. Nejprvé hlásati měli v Jerusalémě,
městě hlavném a sídle bohoslužby, nápotom
v Judéi, potom v Samarii, kdež byl národ
prostředný mezi pohanstvem a Zidovstvem,
posléze měli se vydati mezi pohany a tu v
obracování a v získání jich měli pokračovati,
pokud jim života stačilo, až do končin země.
Co sami apoštolé neprovedli, to na jich mí
stě nástupci jejich učinili, k nimž tolikéž se
slibové Páně vztahují. Sličně počíná sama
kniha naše od Jerusaléma a končí s Římem,
hlavou pohanstva, kteréž nyní, když Zidé
zamítli spásu, na místo Jerusaléma vyvoleno
bylo, Act. 13, 46. V tom svědčení o Kristu
slovem i skutkem záležela jak úloha tak i
sláva apoštolů. A nebylo na světě lidí aniž
kdy bude takových, jakovými byli apoštolé,
jenž se dotýkali toho, jenž postavy nemá, ná
sledovali toho, jenž všudy přítomen jest, sto
lili s tím, jenž žádným místem se neobme
zuje, vykořeňovali bludy co plevel a buřeň,
ďasy co vlky zaháněli, odštěpence co plevu
rozprášeli, církev co pšenici shromáždili, ži
dovství Co seno usušili, pohanství co strnisko
spálili, přírodu lidskou křížem co oradlem
vzdělali a slovo B. na něm co símě zaseli.
Tak jeden spisatel píše o apoštolech. Celá
kniha skutkův ap. nám vypravuje, že se apo
štolé právě toho pořádku drželi a v Jerusa
lémě kázati začavše potom od Zidů k 8a
maritánům a od těch ku pohanům přešli,
Jak dlouho se zdržovali vPalestýně, neví se,

a co čteme Eus. h. e. 5, 18. na konci výrok
Apolloniův, že Pán přikázal apoštolům před
dvanáctým létem Palestýny neopouštěti, S
pravdou neobstojí tou měrou, aby se na vlas
slyšeti mělo.

To byla poslední řeč Páně, k níž při
dati přijde ještě slova jiná, jež nám jiní
evangelistové zaznamenali, Mt. 28, 17. a Mr.
16, 15., ač jestliže řeči ty nebyly při dřívěj
ším, předposledním sejití Páně s apoštoly
pronešeny. A teď klade Lukáš vstoupení
Páně do nebe, o němž tu obšírněji píše, než
to byl učinil ve svém evangelium, ač tam
některé věci klade, jichž tuto opakovati se
mu nevidělo. Klade tam Luk. 24, 50., že
vyvedl učeníky do Bethanie a pozdvihna ru
kou žehnal je a v samém žehnání se rozstal
od nich do nebes vzat byv. Tuto ale vy
pravuje toliko: Domluviv pozdvižen jest před
zraky jich a oblak odňal jej s očí jejich.
Dálo se to dle v. 12. na hoře Olivné, což
se nepotýká se zprávou výše z L. 24, 50.
položenou, že učeníky vyvedl do Bethame;
chtěl jenom Lukáš v evangeliu směr zázna
menati, jakým se na horu Olivetskou Pán
vydal, cíle nenaznačiv, jejž ze Skutků teprvé
poznáváme. Dálo se na nebe vstoupení Ss
hory Olivetské s té strany, kdež k Bethanil
se nakloňuje; dle tradice se dálo odpoledne.
S hory té viděti přes Jerusalém na západ a
na všecky jiné strany se hora rozkládá a Pán
bera se do nebe tváří prý obrácen byl k
západu a požehnání jeho na tu stranu pa
dalo, jak tomu tradice chce. Mojžíš druhdy
s hory Neba díval se do zaslíbené země,
Den. 34, 1. a viděl bez mála v duchu toho,
jejž celý zákon starý a veškera jeho zpráva
opovídala; před Páně zrakem ale veškery
země, jak nyní byly a jak druhdy býti měly,
se v celém rozvoji svém vyjevovaly. Po
zdvěžen byl znenáhla; nebyl chvatem odňat
jak druhdy Eliáš a Henoch, Gen. 5, 24. 4.
Reg. 2, 11., jejichž odnětí ze světa vzhůru
nějakým názrakem vstupu Páně bylo; aniž
nějak vzat skrytě, nébrž před jich zrakoma,
an se na to dívali. Odešel od nich zřejmě
a viděli ho tak dlouho při tom na nebesa
vstoupání, až přišel oblak, jenž nedopustil,
aby pozírali, jak vchází v slávu Otcovu, k
čemu bez toho zrakové lidští nikterak sta
čiti nemohou. (Odešel, avšak duchovně zů
stává s námi až do skonání světa, Mat. 28,
20., kdež opět podruhé vidomě přijde, aby
vyvolence svoje k sobě přijal, J. 14, 3. Mt.
24, 30.. Odešel do slávy na oblacích svět
lých, an oblaka světlá jsou oznak velebno
sti Boží a přítomnosti Boha Otce, jenž Syna
svého do předvěké a odvěčné slávy přijal;
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tudy sv. Zlatoust oblak ten zove vozbou
královskou Oxryue Baciixov. Tak pozdvihl
Pán tělo lidské k slávě, an i dle člověčen
ství zasedl o pravici Otce a vládu nad svě
tem ujal, kteréž slávy se mu dostalo proto,
že sám zmařil se a zničil, Fil. 2, 10. Tu
otevřel 1 bránu nebeskou pro lidi zavřenou
a uvedl vězně jaté a osvobozené do slávy
té, Ef. 4, 8. AŽ k trůnu samé velebnosti
B. se podnesla příroda lidská skrze Krista;
avšak obrozená a svatá a oslavená, ale hřích
a nepravost nemohou za Kristem vzhůru,
nébrž dolů se táhnou dle tíže své, a kdo za
Kristem chce, ten Col. 3, 1. věcí nebeských
hledati musí. Vstoupil Pán do nebes, aby
náuku svou s nebe od Otce pocházeti do
kázal; aby odplatu vzal za utrpení; aby při
pravil nám místo, J. 14, 2.; aby Ducha sv.
seslal a u Otce co velekněz náš, Hebr. 1,
20. za nás orodoval. Ostatně vstoupení Páně
na nebesa a vzkříšení jeho jsou věci sebe
vespolek docelovací a k sobě patřící a tudy
1 Pán o svém oslavení mluvě, již vzkřesu
toliko Mt. 20, 19, již zas na nebe vstupu
samého dotýká, J. 16, 28. Váha však díla
Kristova a víry naší spoléhá na vzkříšení
Páně; o něm zajisté praví 1. Cor. 15, 14.
Nevstal-li Kristus z mrtvých, daremna jest
výra vaše. Proto všickni evangelistové o
vzkříšení Páně mluví, an o vstoupení jeho
jenom Marek a Lukáš vypravují. Tedy v
církvi velikonoc jest hlavním svátkem vý
ročním a téměř slunkem, okolo něhož se jiné
slavnosti otáčejí; na nebevstoupení Páně tu
poněkud v zad ustoupá nemajíc toho význa
mu, jaký má vzkříšení a nejsouc leč nějakýmjehodoplňkemanásledkem.| Vzkříšením
Kristus dokázal se býti Pánem života a dal
důvod, že smrt jeho byla dobrovolna a tudy
záslužna a výkupna; vzkříšení jest pečeť
všech Páně výkupných a spasných skutků.
Vstoupení na nebesa jest výplodek a výro
stek vzkřesu Páně co mohutné palmy, jest
jedno z několikera zjevů Páně a tudy Jan a
Matouš o něm mlčí a v církvi svátek ten
teprva v století třetím se vyskýtá. Připra
vuje nám Pán tam místo sice, an i tělu na
šemu bude vzkříšenu a oslavenu býti a smrt
nost se obleče v nesmrtedlnost, 1. Cor. 19,
54., a tělo se docela duchu podrobí, že i
povahu jeho na se poněkud přijme, tížení ke
hmotě sproštěno budouc; avšak rozdíl tu
jest mezi Kristem a námi, že Kristus dobro
volně umřel a smrtí svou sobě sezení 0 trůn
Boží zasloužil, an my nutně umíráme a věčné
bláhy zdarma a z milosti docházíme.

Ze oči učeníků, že srdce jejich a celá
jejich duše za Pánem se unášela, když na
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nebesa vstupoval, snadno se dá pochopiti. A
tudy dí písmo: A když pohlédali do nebe, an
se ubíral, aj dva muži stáli podle nich v rou
chu bílém, jenžto i řek: Muži galilejšťí, co
stojíte dívajíce se do nebe? Pohlédali do nebe
an odcházel, či jak mnohem rázněji zní slovo
ř. azevíČovrec utkvěli zrakem na nebi, upřeli
zrak v nebe, kamž se Pán odebíral, jakoby
ho držeti chtěli. Tudy v času přítomném se
klade příčestí drevíčovrec, jak kdysi Eliseus
za Eliášem se díval volaje: Otče můj, Otče
můj, voze israelův a vozataji jeho, 4. Reg.
2, 18. Opisování pojmu příčastím a pomoc
ným časoslovem %00v dzevíČovres značí delší
trvání skutku. Tak se zrakem a tak se my

-slí zaryli v pohlédání na nebesa za Pánem,
že v tom pohledu dokona ustrnuli a zatonuli,
až byli z ustrnutí toho obuzeni, an aj stáli
tuto dva muži podle něch v rouchu bílém. Ne
byli to Henoch a Eliáš, jak se tam komusi
zazdálo, nébrž očividně byli anjelé a tudy
J. 20, 12. bílo byli oblečeni, ješto barva
bílá nevinnost a vítězoslávu znamená, jak 1
Ap. 19, 14. komonstvo Krista vystavuje se
odíno ve kment bílý a čistý. Anjelé se ra
dovali při narození, anjelé přítomní byl při
vzkřesu, nyní též přítomni jsou při vstoupení
na nebesa krále svého; a tak v jednom
ohledu se naplnila slova Páně J. 1, 51., že
budou viděti nebesa otevřená a anjely sstu
povati a vstupovati na Syna Božího. Ne
stáli pak anjelé tu jenom, aby sami se ko
chali v tom oslavení Pána svého, nébrž měli
také poselství apoštolů napomenouti, aby ne
zatopovali neustále zraků svojich v pohlé
dání na Krista do nebe se beroucího, jenž
odňat ze zřetele jejich světlým oblakem,
nébrž aby očekávali, že opět přijde v též
slávě, ve které ho zřeli odcházeti a v tom
rozjímání druhého příští potěchu čerpali.
Muži gahlejští, co zde stojíte pohlédajíce nanebe?© TentoJežíš,jenžodňatjestodvás,
přijde opět tak, jak jste jej odcházeti viděl.
Tak, světlým totiž oblakem podnášen, Mt.
24, 30.. Muži galilejští, je oslovují, poněvadž
veškeři z Galiléy byli, a ten, jenž bezmála
jedin z Judéy byl, Jidáš, za své vzal. Slovo
muži se přidávalo pro čest; šŠetrněji zajisté
v uších Řeckých znělo: Muži galilejští, než
kdyby je byl oslovil toliko slovem: Galileové!
Zdá se některým, že nenadarmo anjelé praví
slova muži gallejští, ješto bychom očekávali,
že jménem jiným, titulem apoštolů snad, ji
miž skutečně byli, je oslovovati budou. Muži
prý je zovou, aby ukázali, že mužně si vésti
mají; galilejskými je zovou netoliko naráže
jíce na proroctví Jes. 9, 1., že z Galiléy
vzejde veliké světlo, nébrž také prý namykají
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na kořenný význam slova Galiléa, což v he
brejském poutníci znamená, an apoštolům
se dostal úkol pocházeti a putovati celým
světem. Jiným se vidí, že narážejí na po
vahu Galileanů, o níž Josef Flavius píše Bell.
3, 31., že Galileové prosluli co muži udatní
a že chce říci: Již čas bude, abyste neohro
ženost a udatnost svou ukazovali.

Vyslyševše apoštolé anjely vrátili se do
Jerusaléma s hory, jenž sluje Olivná, vzdálená
od Jerusaléma s cestu dne sobotného. Česta dne
sobotného obnášela tisíc kročejů či vlastně
dva tisíce loktů hebrejských čili 750 římských
kročejů čili šestero honů; byla to vyjímka
od příkazu Ex. 16, 29., aby v sobotu nikdo
necestoval. Z Olivetské hory vstoupil k osla
vě, ana na něm také útrapa Páně začala.
I sama hora olívná nese v sobě symboliku,
ješto olej jest oznak milosti a milosrdenství,
což sličně přilehá k tomu, že s té hory po
čala se doba slávy Kristovy a doba milosr
denství pro lidstvo. Také někteří hledají
význam v těch dvou tisících loktů, an v témže
vzdálí druhdy Jos. 3, 4. lid israelský od ar
chy úmluvy přes Jordan přecházel. DBéře
bezmála ohled na Ez. 11, 23. Zach. 14, 4.
kdež hoře té se význam messiánský připisuje.
Vlastně, což ještě poznamenati přijde, stojí
o onom vzdálí hory olivné: cestu soboty ma
jíc cabBPatov Eyov 000v; avšak slova ta ne
značí, žeby hora ta byla tak dlouhá, nébrž,
což ze slov oblíž Jerusaléma viděti, tak vzdá
lena od Jerusaléma; cesta ta se připisuje
hoře co taková, která jí vlastna jest a ji od
jiných jinou vzdálenost od Jerusaléma ma
jících odrůzňuje. Josef Flavius star. 20, 8,
6. šest honů, V Z. 5, 2, 3. pět honův udává
o vzdálí hory olivné od Jerusaléma mluvě,
očividně mu nejde o zevrubné vypočítání.
Ješto se dálo vstoupení Páně čtyrydcátého
dne po vzkříšení P. a desátého před, seslá
ním Ducha svatého, marně ze slov oněch 0
cestě sobotného dne některým napadlo od
váděti, jakoby se v sobotu to bylo stalo;
událo se to ve čtvrtek, jak se v církvi sku
tečně slaví. Toho dne tedy se vrátili do
Jerusaléma apoštolé a dálo se co praví v
dolejšku: A když vešli, vstoupili do hornice,
kdež přebývat Petr a j. Praví: vešli t. j. do
domu, kdež přebývati a Ducha sv. očekávati
hodlali; jiní o vchodu do města Jerusaléma,
to slovo slyší. Vešedše do domu onoho ne
zůstali někde v jiné komnatě av dolnici ně
jaké, nébrž vstoupili do hornice, či do horní,
hořejší světnice, která přímo pode střechou
se nalézala a obyčejně ke čtení písma, k mo
dlitbám a k věcem podobně vážným sloužila,
sálu podobna jsouc. Podle sv. Jeronyma byl
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dům ten dům Marie mateře Markovy, kdež
Pán poslední večeři s učeníky slavil a kdež
se jim po vzkříšení svém zjevil; ta hornice
tudy ovšem se jim ve chrám obrátila. Aniž lze
jest mysliti, jak se vidělo některým, že by
nějaký sál ve chrámě se rozuměti měl, nebo
toho by velekněži nebyli dovolili; L. 24, 53
se sice dí, že neustále ve chrámě byli, ale
tím se jenom praví, že všem službám Božím
staré umluvy obcovali, aniž od nich se odta
hovali, ač obzvláštní nábožné schůzky v oné
hornici či onom večeřadle M. 14, 15. měli.
Ukazují posud v Jerusalémě, kde ono veče
řadlo bylo, totiž pod horou Sionskou či ra
ději na jižném svahu jejím,

Ta hornice stala se kolébkou církve, a
chrám na místě tom vystavěný zván svatým
Sionem, či svatou Šionou, mateří naší; patrno
z toho, kterak Bůh z věcí malých veliké vy
vodí. V tom domě a v té hornici zůstávali, tam
byl příbytek jejich a sice těch, kteříž hned se
jmenují, totiž Petra a jiných apoštolů v počtu
jedenácte, o jejichž výčtu viz Mt. 10, 2n. Mr.
3, I7n. L. 6, lán. Sv. Lukáš tuto poněkud
jiný má pořádek při kladení osob než ve
svém evangeliu 6, 14. Tam s Petrem pojí
Ondřeje a potom klade Jakoba, Jana, Filipa,
Bartoloměje, Matouše, Tomáše a t. d. Zde
ale Jana a Jakoba klade před Ondřeje a Fi
lipa klade s Tomášem; zdá se, že ve Skut
cích ap. řadí apoštoly dle vážnosti, kterou
v církvi vládli. Musíme však pokládati, že
nebyli sami jen apoštolé přítomni při stou
pání na nebesa, nébrž že tomu zázračnému
podnesení obcoval bez mála celý počet oněch
sto dvacíti, o němž se ihned praví. Nejblíže
praví ale sv. Lukáš o sále onom, že v
něm mimo jedenáctero apoštolů, kteří tam
bytovali, také byly i svaté ženy v komnatách
ženských, jakovéžto se všady v domě ka
ždém pro ně nalezaly. Praví pak o tom:
Tito všickní trvat jednomyslně na modlitbě
se ženami a s Mari matkou Ježíšovou a s
bratry jeho. Byla to společnost ze všech,
co se kdy na světě sešly, nejzbožnější a nel
světější. A ta celá se dala na rozjímání, na
modlitbu, na cvičbu duchovní. O blažen, kde
spolek v církvi takovým duchem se dá vésti.
Nejenom tedy vněšně spolem se drželi vši
ckni, nébrž vniternou jednotou spojeni byli,
jednomyslně trvali na modlitbách spolu se že
nami a Marň mateří Ježíšovou a bratry jeho.
Bratři jsou příbuzenci Páně Mt. 12, 46. 13,
55. Někteří z nich byli dříve nevěřili, Jo.
T, 3., nyní ale již se byli obrátili, an vzkří
šením Páně veškera pochybnost jejich zmi
zela. Ze svatých žen se matka Ježíšova
obzvláště jmenuje, kterážto modlitbám těm
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obcovala; podle toho církev posud církevní
modlitby při hodinkách končí modlitbou ku
Panně Marii a ji účastnicí a přímluvkyní mo
dliteb svojich činí. Tuto naposledy se zmínka
ovšem důstojná děje o Panně Bohorodici.
Ostatně ač výčet apoštolů na Čtvero místech
se poněkud v pořádku různí, všady přece
Petr prvým se klade, jak také ihned prven
ství svého v následující případnosti užívá.
Jakob Alfeovic jest příbuzenec Páně, jemuž
se Pán obzvláště zjevil, 1. Cor. 15, 1. a jenž
napotom prvým biskupem v Jerusalémě usta
noven byl, (viz úvod k listu jeho). „Simon
horlivcem sluje, poněvadž přede svojím ku
Kristu přivinutím-se k horlivcům patřil. Ju
das bratr jest Jakoba MI. Vímejiž, že dva
bratři Páně, Jakob a Juda, byli mezi apo
štoly, jak i tuto se mezi nimi kladou. Ti
všickni apoštolé církvi vtiskli pátno a vědmo
povahy své a rázu svého. Tudy v církvi pa
nuje duch petrinský ve věrnosti a stálosti
víry, panuje duch Janův v mystickém nauk
nazírání, panuje mučenická tužba Jakoba Vět
šího, mužná, světoběžná mysl Ondřejova,
radostná víra Filipova, čirost a pouhost Na
thanaelova , učená zahloublost Matoušova,
skoumavost Tomášova, rozumná opatrnost
Jakoba Menšího, silná Judova odporovnost
proti všemu co nebožno jest, horlivá Simonova
obezřelost věcí světských po jich k účelům
Páně použití, a Matějova hotovost. Sličně
se shoduje příprava apoštolů k úřadu, jejž
na se vzíti měli; dála se jednomyslností a
modlitbou ne ledabylou, nébrž vytrvalou
podle výroku Páně: kdo vytrvá, Mt. 10, 22.
24, 13. až do konce, ten spasen bude.
Než ale Duch sv. na ně vstoupil, měli, jistě
podle velení Páně, na místo odstoupilého od
nich Jidáše vyvoliti jiného apoštola. A to jest
ten prvý čin apoštolův, o němž klade Lu
káš dále.

15. Ve dnech oněch povstav Petr
uprostřed bratrův řekl; (byl pak zástup
pospolu asi stodvadcet): 16. Muži, bra
tři, muselo naplniti se písmo, jež před
pověděl Duch svatý skrze ústa Davidova
o Jidáši, jenž stal se vůdcem těch, jenž
jali Ježíše 1%., jenž přičten byl k nám
a došel losu služby této. 18. A tentedy
získal pole ze mzdy nepravosti a oběsiv
se rozpučil se v půly a vykydla se vše
chna střeva jeho. 19. A známo se to
stalo všem obyvatelům Jerusaléma, tak
že nazváno jest pole to jazykem jejich

Hakeldama to jest pole krve. 20. Nebo
psáno jest ve knize žalmů: Staň se o
bydlí jejich pusto a nebuď kdoby pře
býval vněm; a: Biskupství jeho přijmi
jiný. 21. Musí tedy z těch mužů, kteří
s námi šli, po veškeren čas, v němž
vcházel a vycházel mezi námi Pán Je
žíš, 22. počna ode křestu Janova až do
dne, v němž vzat jest od nás, svědkem
vzkřesu jeho s námi se státi jeden
z těchto! 23. I postavili dva, Josefa,
jenž sloul Barsabáš, jenž měl příjmíJustus,
a Matěje. 24. A modlíce se pravili: Ty
Pane, kterýž srdce znáš všechněch, ukaž
kterého jsi vyvolil z těchto dvou jednoho,
25. aby přijal místo přisluhování toho a
apoštolství, z něhož se vychýlil Jidáš,
aby odešel na místo svoje. 26. I dali
losy pro ně a padl los na Matěje a při
čten byl k jedenácti apoštolům.

Spatřujeme tu poprvé řádně, rázně a dů
stojně svatého Petra co popředníka v církvi
vystoupati a záležitost církve ano samých a
poštolů říditi podle toho co slyšel: a ty obrá
tiv se utvrzuj bratry své, L. 22, 32. Které
ho zevrubně dne tu vystoupil a řeč tu činil,
neudává se a spokojiti se musíme s tím ur
čením, že se to stalo v oněch dnech ode
vstoupení Páně do seslání Ducba sv. Po
vstal tenkrát uprostřed dratrů, to jest u
prostřed učeníků Páně, jak jiné čtení klade,
jenž jest výkladem čtení průvodnějšího dratrů ;
povstal či vystoupil na nějaké místo, aby se
slova jeho lépe slyšeti dala. Bratrů pak těch
či těch učňů a jak dále se klade osob těch
bylo pospolu asi sto dvacet. Recký text
klade ovopůzev jmén, což latinský přeložil
hominum člověků, t. j. osob, jak i Sardickému
biskupu Ap. 3, 4 Pán praví: Máš málo jmén,
t. j. osob. Bylo se sešlo sto dvacet osob,
nejstoupenějších ctitelů Kristových, kteří zá
klad a osnovu církve a první církev křesťan
skou činili. V Galilée se bylo shromáždilo
pět set osob, 1 Cor. 15, 6., ti ale nemohli
všickni do Jerusaléma přibyti, a ovšem při
byli na letnice a byli mezi oněmitisíci, kteří
nejprvé k církvi počtěni jsou act. 2,41. Jak
Koli však skroven byl počet ten, přece na
lezáme v něm v hlavitých čerchách celé ústrojícírkvevylíčeno.© HlavacírkvePetr
všem samovidně se naskýtá, v apoštolech na
obrazeno biskupstvo a církev vyučovací, a
ješto někteří z nich nad jiné vynikali, jak
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Jan a Jakob, také rozdíl biskupů se nalezá.
V bratrech a učenících se spatřuje církev
poslouchací, z jejíhožto lůna se vyvolují uči
telé a ředitelé, jak Matěj tentokráte vyvo
len ne od lidí laiků, nébrž od představenstva
církve. Ve svatých ženách a především v
blahoslavené Panně Marii naobrazen život
bohomyslný. Osnova řeči Petrovy jednoduchá
jest. Nejprvé potřebu vyvolení nového apo
štola udává; dále ji odůvodňuje z události
s Jidášem Iškariotským a z písma; posléze
vytýká povahu, kterou do sebe míti musí ten,
jenžby za apoštola měl vyvolen býti. Maje
pak řeč k nim učiniti oslovuje je: Muži
bratři. Bratry je zove, netoliko že apoštolé
mezi nimi v čele byli, jakoby to slovo jenom
k nim měřilo, nébrž slovem tím všechny pří
tomné míní a zve je tak, poněvadž všickni
před Bohem stejné jsou důstojnosti, majíce
všickni Boha za otce a církev za matku, a
všickni k jednomu domovu, vlasti nebeské pu
tujíce. Sv. Pavel tudy ve svých listech všechny
křesťany slovem Bratří oslovuje a první kře
stané se tak mezi sebou zvali, čehož poha
nům nemálo divno bylo, ano oni i v pode
zření vzali takové vzájemné bratrování a se
strování, cožjim Tertull. vytýká: Proč se o to
zpouzíte, že se bratřími nazýváme? I vašim
jsme bratry po právu přírody jedné nás mat
ky. Praví ale nejenom bratří, nébrž Muži
bratří, poněvadž titul ten důstojnější jest, než
pouhé slovo bratři a sv. Petr nechtěl opome
nouti úcty a zdvořilosti obyčejné, nébrž dáti
v tom příklad, že druh druha v uctivosti
předcházeti máme. Rom. 12, 10. Maje návrh
učiniti o vyvolení apoštola na místě Jidáše
nemohl se nezmiňovati o skonání jeho a 0
jeho zrádě. (Ciní to s velikou šetrností, bez
plísnění a lání, a především k tomu vede,
aby ukázal, že všecky ty neblahé věci s Jidá
šem nepřihodily se bez dopuštění Božího a
že ne nějakou vzešly náhodou, jakoby se jimi
Bůh byl dal překvapiti, že raději věci ty před
vídány a předpověděny a odvěčně v úradek
Boží pojaty byly. Tudy vece: Muselo se na
plmiti písmo, jež předpověděl Duch svatý skrze
ústa Davidova o Jidášovi, jenž stal se vůdcemtěch,kteříjaliJežíše.© Muselo,vece;ztoho
však nejde, jakoby Jidáš musel zraditi Kri
sta. Bůh věděl napřed, že Jidáš Krista svo
bodně, o vůli svobodné své zradí. Jako ty
pamatováním věcí přešlých nenutíš, aby se
byly staly, tak Bůh předvědou svou nenutí,
aby věci budoucí se dály. Jsou slova Aug.
lb. arb. III. 4. Jidáš nezradil Krista proto,
že to Bůh předvídal, nébrž poněvadž zradil,
tedy to Bůh předvídal; příčinou zrády Jidá
šovy nebylo předvídání Boží, nébrž vlastní jeho
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svobodná vůle. Z toho viděti, jakého rou
hání se dopouští Kalvín pravě, že prorada Ji
dášova byla tak dobře dílem Božím, jako 0
brácení Pavlovo. Pésmo, dí svatý Lukáš, se
muselo vyplniti. Obyčejný text řecký při
dával ku slovu yozgxv písmo ještě slovo
zavtyv toto písmo; leč rukopisové ABC* a
Sinajský a vulgáta slova toho nemají; takésemístateprvénížejiuvodí.© Očividně
písmo tuto toli značí co proroctví, jak ze
slova předpovědětvysvítá. Ze slov: Duch svatý
předpověděl, vysvítá, že písmo svaté původ
má z Boha, a že inspirace písma sv. nezáleží
v jediném omylů odvarování, nébrž něco hlub
šího namítá. O tom, kterak za vůdce se vydal
Jidáš těm, jenž šli zajmout Ježíše, viz Jo.
18, 3., a místa rovnoběžná.

Zmínil o velezrádě jeho; zmiňuje nyní 0
jeho apoštolství, poněvadž právě písmo mluví 0
vypadení z apoštolského úřadu, a ovšem by se
písmo na Jidáši nebylo vyplnilo, kdyby nebyl
apoštolského úřadu dosáhl. Tudy dí: kterýžpři
čten byl k'nám, aneb jak čte řecký t., poněvadž
oz. byl přičten k nám. Tou vykládací spoj
kou namítá se, že právě vhodně připadá ono
místo na Jidáše. Jaké to přičtení míní, ihned
vyslovuje: a došel losu přísluhy této, t. j. ú
řadu apoštolského; tak i Pavel mluví Rom.
11, 13. Los, hřebí, vrháním se stává (v 20.);
tuto ale slovem tím nerozumí se čin vrhu,
nébrž to co losováním či vrháním losů, hřebí
někomu připadá, úděl, podíl, 8, 21. +Losem
či hřebím sluje apoštolství, poněvadž se dů
stojenství toho nedostalo apoštolům naroze
ním, jak n. p. Aronovi potomci kněžství do
sáhli, ani podle práva jiného nějakého, ani
po zásluze, nébrž z milosti a daru Božího;
což Pavel Col. 1, 12, Ef. 1, 11 také právem
o povolání ku křesťanské víře vůbec povídá.
Od ř. slova 47006 los, účast, podíl slují ti,
jenž duchovnímu stavu se oddali, klerici, ja
koby ti, jenž v podíl a účast obdrželi Pána
a službu jeho podle Z. 15,5. Hospodinjest
část dědictví mého a kalicha či osudu mého;tyjsi,jenžnavrátišmnědědictvémoje.| Při
čemž se naráží na okolnost tu, že druhdy
Levité nedostali části v pozemnostech, nébrž
k službě B. oddáni jsouce, z ní výživu brali,
Num. 18, 6. 23. Ostatně genitiv přísluhy této
jest očividně genitiv partitický či účasti: měl
částku v úřaduapoštolském, Doteknuv apoštol
ství a zrády Jidášovy, musel Petr o pokutě
a smrti jeho mluviti. Om, vece, získal pole
ze mzdy nešlechetnosti. Jsou to slova Petrova
a nemluví Lukáš, jak to zv. 20. viděti, kdež
Petr se k tomu táhne, a ze spojky čeďy,jenž
se tuto v. 18 klade. Získal pole Jidáš, vece
sv. Petr, ne jakoby skutečně je koupil, nébrž
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podle obyčejného u Hebreů mluvení přičítá
se Jidášovi to dílo, ku kterému příčinu a ná
mětek poskytl, ješto zahodiv Mt. 27, 5 pe
níze ve chrámě původem byl koupení pole
onoho; za peníze jeho, jichž mzdou nešlechet
nou nabyl, koupeno pole a tudy jemu se
připisuje v nevlastním smyslu. Povídají ně
kteří ze starých, že na tom poli se oběsil a
tam pohřben byl, v té případnosti by se tím
vlastněji říci mohlo, že pro sebe získal pole
ono. Mzda nešlechetnosti jest třicet stříbrných,
jichž za zrádu Krista P. došel. Co dále o
něm píše:. oběsiv se rozpůlil se v polou, to
ř. t. poněkud jinak klade: a střemhlavse sra
ziv rozpučil se či rozsedl, prosedl se v polou;
buď že přetrhnul provaz, buď jiným spůsobem
se to stalo, což těm, k nimž mluví sv, Petr,
dobře známo bylo, čehož ale nám místněji
určiti nelze. Přidává ty okoličnosti pro lepší
vytknutí hrozné pomsty Boží a pro odstra
šení od podobné zrády. Poslední věc vyky
dnutí střev, o tři sta let později se událo na
hlavitém nepříteli pravé o Kristovi náuky na
Ariovi, právě tenkrát, když vítězství dojíti
již již sobě slíbil. Zdá se, že se tu vyplnilo
slovo Sap. 6, 7.. Mohutníci mohutně pokuto
vání budou.

Ku pokutě a odstrašení také patřilo,
aby věc tajná nezůstala, nébrž všem ve
známost vešla a ustavičnou výstrahou se
stala. O tom také dotýká sv. Petr: A zná
mo se to stalo, totiž zráda Jidášova a pokuta
jej zastíhlá, všem obyvatelům Jerusaléma, tak
že pole ono v nářečíjich sluje hakeldama, to jest
pole krve. Slova: to jest pole krve a výše
slova: v nářečí jich očividně od Lukáše při
dána jsou, což každému samo se namítá a
poznamenání se strany Lukovynepotřebovalo ;
bylo to přidati slušno, ješto Rekové, v jichž
řeči psal Lukáš, nemohli věděti, což hakeldamaznamená.| VizotomMt.21,nn.
Pole ono sloulo Jidášovo, že mzdou jeho kou
peno bylo; sloulo hrnčířovo, že hlína jeho
se dříve k náčiním potřebovala a pro my
stickou předpověďJan 18, 19, že pro provinění
Israelovo Hospodin národství jejich skrze Ří
many co hrnčířskou nádobu roztluče; sloulo
polem krve, že za mzdu zrády Krista P. a na
smrt vydání jeho koupeno bylo. Zdá se, že
toto poslední jméno od samého synedria či
od samé velerady dáno bylo, a Židé činem
takovým vlastní zločin svůj v paměť lidskou
bezděky uvodili. Při Mt. 27, (nn. již pra
veno, že pole ono k jihu od hory Sionské
za údolím hinomským leželo. Nyní přede
slav o tragickém osudu Jidášově co se mu
vidělo, uvádí ona proroctví, k nimž již na
začátku řeči své v. 16 prohledal a ukazuje
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Z písma, že vypadnutí Jidášovo z apoštolství
a nové na místo jeho volení k apoštolství
předpovědíno a od Boha usouzeno bylo. Ktésouvislostiukazujespojkounebo.| Uvádí
dvě místa ne doslovně dle hebr., nébrž z pa
měti a dle překladu sedmdesátců. První
místo vzato jest ze Z. 68,260. Zalm ten jest
Zalm messiášský, jednaje o Messiáši útrap
ném, jehož obraz David v pronásledováních
podstoupených na sobě nesl. Jsou kletby či
raději proroctví, jenž jdou na nepřátely Boží;
a slov Zalmu dotýká sám Pán L. 13, 35: aj
ostaví se vám dům váš pusť, mluvě o zkáze
chrámu a města Jerusalémského. Tatáž slova
tím vhodněji padala na Jidáše, jenž předsta
vuje veškery nepřátely Kristovy a jenž zou
fav sobě místo apoštolské upráznil. Nedí
Petr: David praví o Jidášovi, nébrž dí: Duch
sv. praví. David vynořuje vlastní bolest svou
a vytýká zlost nepřátelů svých; Duch svatý
mu ale vnuknul slova, jichž vyplnění docela
v životě Pána Ježíše se ukázalo. Dí písmo:
Staň se obydlí jejich pusto a nikdo v němne
přebývej. Obydlím tu očividně míní místo, ne
zevnější nějaké, nébrž vniterné, totiž důstojen
ství apoštolské; staň sepusto, to jest opuštěn,
zanechán buď či bude úřad onen apoštolský
od Jidáše, an on zběhne a vypadne z něho;
nebuď kdo by v něm zůstal, či lépe nebuď ten,
kdo v něm přebývá, t. j. zahyň či zahyne,
byv od Boha pro zrádu svou zavržen. Dru
hé místo uvodí sv. Petr z Z. 108, 8 podle
sedmd. O Zalmu tom totéž platí, co výše 0
prvním místě pověděno, že slova nejblíže se
sice týkají nepřátel Davidových, ale že Da
vid mluví co zástupce Messiáše, na jehož ne
přátelích a nejúhlavnějším z nich Jidáši se
kletby ty vyplniti měly. V Z. 08 o ztrátě
důstojnosti mluveno; v Z. 108 mluví se o
přenesení té důstojnosti na druhého a tudy
o potřebě, aby na jeho místě někdojiný zvo
len byl. Slova jsou: A dřskupství či před
nictví, náčelnictví, přednostenství jeho přijmižJiný.| Slušelo,abyčíslodvanáctiapoštolů
co praotců církve celé a nezkráceno bylo a
takto dvanáctero synů Jakobových vyznačo
valo. "Tím více ale na to naléhal Petr, ješto
bezmála obdržel rozkaz Páně o tom, ač ho
tuto neuvodí. Přede sstoupením a sesláním
Ducha sv. se státi muselo, poněvadž také ten
apoštol nový v stejné s apoštoly míře Ducha
sv. účasten býti měl, an všickni apoštolé Du
cha sv. očekávati veleni byli, Jo. 14, 16. O
statně viděti, že sv. Petr žaltář celý za jedno
dílo považuje, jakož 1 celé písmo jedním dí
lem jest Ducha sv. dle výroku Petrova v 16.

Předeslav dvě ta prorocká místa o vypa
dení Jidáše a potřebě volby nového apo
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štola, již k samé věci přistoupá z míst dotče
ných odvětujíc a částice ov tedy užívaje:
Musí tedy z těch mužů, kteří s námi ši po
veškeren čas, vw němž vcházel Pán Ježíš
mezi námi, počna ode křestu Jamova, až do
dne, v němž vzat byl, svědkem vzkřesu jeho
býti jeden z těchto. Uhce říci: Musí jeden z
těchto, jenž s námi se spojili či dle jiného
výkladu s námi se shromáždili, za svěďka či
apoštola vystaven a vyvolen býti. Pro lepší
důraz klade slova jeden z těchto na konci
věty; z těchto, kteří zde přítomni jsou, ač již
slovo z těch v předvětě pokládal a pojem je
ho v slově mužů se zahrnuje. Zádá a cone
vyhnutelný a nutný požadek pro vyvolení k
apoštolství vystavuje přidržení a přivinutí se
ku Kristu po veškeren čas veřejného života
jeho, aby tudy sám ze svého zkušení o všech
věcech, jež Pán činil a řídil a především
také o jeho vzkříšení co hlavitém a základ
ném a světovládném ději 1 Cor. 15, 15 mohl
svědčiti. Kdyby Kristus byl co Logos je
nom církev neviditelnou založil, byloby sta
čilo vniterné svědectví Ducha sv.; poněvadž
ale co člověk přibyl a církev vidomouzaložil,
bylo také vněšného svědectví lidského zapo
třebí. Proto sám Pán již pravil J. 15, 20.
27. Duch sv. o mně svědčití bude, ale 1 vy
budete svědčití o mně, že jste se mnou byli od
počátku. Proto apoštolé v novém zákoně jsou
jak druhdy v St. Z. Mojžíš stavitelé a za
kladatelé jeho a církev sluje apoštolskou, po
něvadž na základě apoštolů vybudována jest.
Samo sebou sedíti muselo, že nejznameni
tější muži ze sedmdesátera učeníků k ná
vrhu podání byli, ješto právě ti výminku tu
na sobě nesli. Ovšem i jiných darů se od
apoštolů postíhalo, ale tu celá váha se prá
vem klade na spůsobnost, o dějích a činech Pá
ně co svědek očitý svědectví vydávati. Doba
veřejného života Kristova se vyměřuje slovy:
po všechen čas, v němž Ježíš vešel a vyšel
mezi nas; jest to krátkomluva m. vešel mezi
nás avyšel od nás. Vchod či vejití Páně se
hned čítá ode křestu Jana Křestitele, t.j. ode
křestu Pánu od Jana uděleného, co začátku
veřejného života Páně; podobné vyjití či vý
chod se vyměřuje slovy: až do dne, v němž
vzhůru vzat jest. Křest Páně a na nebevstou
pení jeho jsou dvě meze, mezi kterými se
veřejný život zavírá; co v mezech těch za
sáhnuto. a obsaženo, všechno vyučování Páně,
všickni skutkové, činové, dějové a příběhové
Jeho patří do oboru oněch věcí, o nichž apo
štol očité svědectví vydávati musí. Jiní ve
slovech vešel a vyšel či vcházel a vycházel
praví vůbec naznačeno býti ustavičné Páně
S apoštoly a s lidstvem obcování, veřejný ži
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vot P. podle Deut. 28, 19, Z. 120, 8. 2 Chr.
1, 10. J. 10, 9; ješto ale na našem místě
aoristové se nalezají, lépe se nám hodí výklad
výše položený. Ze všech věcí zvláště zmi
ňuje vzkříšení Páně, poněvadž kdo věří, že
Kristus vstal z mrtvých, jistě všemu víru dá,
co Pán činil a učil, an vzkřes Páně všecky
články víry v sobě nějakou měrou zahrnuje
a životu a kázaní Páně pečeť vtiskuje, jakož
1 vyplnění všech proroctví sebou obnáší, 1
Cor. 15, 14. Jiných vlastností se tuto nežá
dá, ješto samo sebou rozumělo se, že kdo s
Kristem po tři léta chodil a věrným mu ostá
val, ráz šlechetné a upřímné mysli na sobě
vystavil; těmi pak povahami stojí církev.

Když byl dokončil řeč svou Petr, tedy
apoštolé a ve sjednocení S nimi veškeří 0
statní tuto přítomní postaviti či představili
a navrhli dva, kteří ve víře a svatosti života
nad jiné spolusvědky dotčených věcí vynikali.
Jeden z nich byl Josef zvaný Barsaba přiJmémJustus.© Měltedytřijména.Jmenoval
se Josef, že ale byl synem Saby, tudy jej
nazývali Barsabem, an bar slovo aramejské
syna znamená; Justus mu říkali Římané a
vůbec Nesemité, podle zvyku tehdejšího, mi
mo hebrejské jméno také nějaké řecké neb
latinské sobě přikládati. Znám ostatně nám
není dále; to jisto, že jiný jest než Barnabáš
4, 36, ješto netoliko jiné jméno nese, nébrž
také na dotč. m. (4, 36) Lukáš Barnabáše
Co posud neuvedeného a neznámého uvádí.
Druhý představen Matěj Mathias, toli co Bo
hodan, sličné jméno a dle kořene a významu
příbuzné se jménem Matouš, o němž viz Mt.
9, 7. Podobně o muži tomto postrádáme míst
nějších zpráv; toliko u Klem. Alex. str. 3.
a z něhou Eus. h.e.3, 28 se uvádějíněkteří
výrokové jeho: Bojovati musíme s pletí, aniž
jí šetřiti, a ničeho jí v rozkoš nepropůjčovati;
duši ale máme vírou a poznáním utužovati
a umocňovati. Ti oba postaveni byli, a oba
za hodné toho důstojenství uznáni. Ale vy
volení k apoštolstvé nemohlo od jediného lid
ského rozhodnutí záviseti, nébrž k tomu ur
čení Pána samého potřebí bylo. Nebo apo
štol není pouhý biskup, nébrž jest zakladatel
a úhelný kámen, na němž spolu církev se
zakládá, Ef. 2, 20; nejhlubším úhelným ka
menem budovy posvátné jest Kristus a nej
větší záležitost, k níž apoštolé zvláště ur
čení byli, byla dávati svědectví o Kristu bez
prostředné a očité. Proto Pavel maje býti
apoštolem vyvolen byl od Krista s nebe ve
zvláštním zjevení, kteréž mu od Pána často
bylo uděleno, a kteréž u něho zastoupalo 0
sobné s Kristem na zemi přebývání. Tudy
Pavel v listu ku Galatům praví, že nebyl
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anl od člověka ani skrze člověka, nébrž bez
prostředně od samého Krista apoštolem uči
něn. Proto také nemohlo se vyvolení apoštola
ani od Petra ani od veškerých apoštolů díti,
ješto apoštolé, jak praveno, se právě tím odji
ných představených církve líšili, že bezprostře
dně ode Pána vyvolení byli. Tudy dí Pán J. 15,
16. Ne vyjste mne vyvolili, něbržjá vyvoliljsem
vás. Tudy berou apoštolé útočiště k mo
dltbě, aby sám Pán určil, koho z těchto dvou
by vyvoliti měli. Modlí se před volením, an
Pán sám L. 6, 12 před volením apoštolů namodlitběnocceloustrávil.© Modlitbuvyko
nává Petr, na místě apoštolů, což samovidno
jest aniž blížeji určiti se muselo; modlitba
obrácena jest k tomu, jenž byl na pravici
Otce povýšen, k neviditelné hlavě církve
tuto shromážděné, Jiní Sice praví, že se
táhne modlitba k Otci, ukazujíce na to,
že 18, 7. 8 týž Petr své vyvolení Bohu při
pisuje a Boha srdceznalcem jmenuje. Nad to
ukazují na Gal. 1, 15, kdež povolání se k
Bohu Otci potahuje. Zde se ku Kristu od
náší modlitba, jenž ostatní apoštoly vyvolil.
Učí nás, před záležitostmi vážnějšími k Bohu
se utíkati o radu, což církev při svěcení
kněžstva činí, po celé diecési rozpisujíc,
aby za novosvěcence modlitby se konaly.
Modlice se pak pravili; očividně part. a0r.
zopogevsanevoc V čase se sbíhá se slovem
pravili eízev jak i níže 18, 27. 19, 29. Slič
ně jmenuje Boha srdceznalcem, ješto se 0 to
jednalo, kdo se lépe hodí a hodnějším jest
důstojenství tohopodle vniterné, lidem skryté
povahy, což toliko Bohu známo býti může.

Byli dle náhledu celého shromážděnístejně
hodní a pouhé příjmíJustus spravedlivý, cnost
ný, bohabojný, nemohlo tu tedy rozsouditi,
ješto ku představenství nejenom zbožnost, né
brž 1 opatrnost potřebna jest a ta dle úsudku
sv. Terezie především se k vedení jiných lidí
vyhledává, ovšem ve spolku jiných ctností.
Úkaž koho jsi vyvolil, zní modlitba jejich, z
těchto dvou, jednoho, aby přijal místo příslu
hy a apoštolství. Místo slova místo čtou ně
kteří z rukopisůlos; leč čtení mástopřevládá,
čímž smysl se ovšem neruší, Slovo xÁT005Vzato
z v. 17.. Místo přísluhy a apoštolství oči
vidně jedna věc jest a posledním slovem se
prvnější vysvětluje, videm hendiadou či odvo
jením. Potřeba pak voliti, ješto z apoštolství
vypadl odšinul se, odklonul, vymési se. Po
važuje se apoštolství co cesta a cíl, od ně
hož kdo se uchýlí a odšine, s cílem se do
cela pomine 4 na místo své odchází, jak se

tu o Jidášovi praví. O místě, k jakému 0
dešel Jidáš, místněji neklade Petr, ale ne
bylo žádného tajno, jaké by se tu místo mělo
rozuměti, ješto zráda Jidášova přehroznýzlo
čin byl a místem jemu příslušným ráj a ne
be nemohlo býti, jak o Pavlu Clem. Cor. 1,
Ó praví, že odešel na svaté místo. Očividně
se gehenna místo pokuty rozumí a nedobře
slovo zozog místo to někteří o domě, o poli,ospolečnostiajinakvykrucovali.— Podobně
mluví Polyc. Fil.9., an o apoštolech a mučení
cích dí, že v přístojném sobě místě jsou u
Pána. Ignat. Magn. 5, který praví, že každý
po smrti na místo sobě náležité se dostane.
Po skončené modlitbě dalt jim losy a padl
los na Matěje či hřebí padlo na Matěje.
Byla totiž napsána jména každého na zvlá
štní tabulku a tabulky dány do nádoby, a
která dříve se od někoho vytáhla, aneb otřá
sáním vypadla, toho jméno vzato za rozsudek
Boží podle výroku písma Št. Z. Prov. 16, 33.
Losové metají se do klínu, ale od Boha zřízem
bývají. V tom apoštolé následovali písmo
St. Z.; Saul za krále hřebím byl vyvolen, 1
Reg. 10, 20. Achan losem vyslíděn byl, Jos.
T, 16 země svatá losem byla rozdělena Jos.
15 a kdo z knězů kterou službu ve chrámě
odbývati má, podobně se losem určovalo, L.
1, 9. Leč to se dálo ve St. Z. a dálo se
tuto jedenkráte jen při volení apoštola, jenž
neměl od jiného leč od samého Pána Krista

volen býti, a dálo se to spolu před sesláním
Ducha sv., kdež tedy ještě nějakou měrou
řádové St Z. platnost míti se zdáti mohli.
Ale již hned při volení jahnů k. 6. neužili a
poštolé prostředku toho a užívání losu se v
církvi při volení představenců a vůbec zaka
zuje, an jednou jenom apoštola voliti přišlo,
a Pavel podobně ode Pána zvláštním spůso
bem a zázrakem vyvolen byl, 9, 15. Bratří
Čeští ovšem na tomto místě hájí losování, ale
činí to dle vlastního nerozumění písmům od
nich uvedeným a dle nešetření rozdílu, jaký
zabíhá. mezi volbou apoštola vlastně tak ře
čeného a mezi volbou jiného představence
církve. Los padl na Matěje, a tempřipočten
s nimi, spolu počítán s jedenácti apoštoly.
Nedí se o něm, že by naň byli apoštolé ru
ce položili a jej posvětili, poněvadž od Pána
zvolen byl samého a poněvadž Duch sv. sám
ho již již posvětiti měl.

Tím spůsobem počet apoštolů doplněn,
a oni teď mohli příští Ducha sv. dle nařízení
Páně očekávati; o jehož příští ihned se
klade.
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HLAVA II.

Vykládá se o seslání Ducha sv. a o mluvení
apoštolů v jazycích 1—15. Reč Petrova
vysvětluje Joelovo a Davidovo proroctví14—36.| ObráceníkuKristutřítisíců
37—42. Obecenstvíjejich 43—47,

1. A kdyžse doplňovali dnové letnic,
byli všickni spolu na témže místě. 2. I stal
se náhle s nebe hukot jako táhnoucího du
notu prudkého a naplnil celý dům, kdež
byli sedíce. 3. A ukázali se jim rozdě
lovaní jazykové jak od ohně, a posadil
se jazyk na jednoho každého z nich, 4.
a naplnění byli všickni Duchem svatým
a počali mluviti jinakými jazyky, jak
Duch svatý dával promlouvati jim. 5.
Byli pak v Jerusalémě bytem Zidé, muži
nábožní ze všelikého pod nebemnárodu.
6. Když pak stal se zvukot tento, sešlo
se množství a zmámilo se, an slyšel je
den každý nářečím jeho vlastním je mlu
viti. T. Zděsili se pak všickní a divili
se řkouce: Zdaliž aj veškeří ti, jenž
mluví, Galiléané nejsou? 8. I kterak jsme
my slyšeli každý jazyk, vněmž jsme se
zrodili? 9. Parthové a Medové a Ela
mité a obyvatelé Mesopotamie, Judey a
Kappadocie, Pontu a Asie, 10. Frygie a
Pamíylie, Egypta a stran Libye podle
Cirény a cizinující Římané. 11. Židé i
přišelci, Kretané a Arabi slyšíme je mlu
viti našimi jazyky veleskutky Boží. 12.
Děsili se pak všickni a divili se k sobě
vespolek pravíce: Což to má býti? 13.
Jiní ale posmívajíce se pravili: Mestem
naplnění jsou tito.

To jest ten děj světovládný, jímž cír
kev Nového Zákona založena byla. Tím dě
jem vyplněna přípověď Krista Pána, jíž apo
štolům Ducha sv. seslati přislíbil, J. 14, 6.
Budu prositi Otce a jiného Utěšitele vám
pošle, aby při vás byl na věky, ducha pravdy,
jenž vás všemu vyučí a všecko vám připo
mene, což jsem pravil vám. Tato přípověď
Páně se vyplnila padesátého dne po vzkřesu,
desátého dne po na nebe vstoupení jeho.
Druhého dne paschalného, 16. nisana, jenž
leta onoho připadl v sobotu, obětoval se
snop ječný co prvotina žňová ve chrámě,

Skutkové apošt,

Lev. 23, 11., a odtud se počítalo sedm tý
dnů a den jeden či padesáte dní, kdežobě
tovati měli dva chleby kvašené pšeničné,
Lev. 23, 11., s jinými obětmi a spolu hodo
vati a radovati se, Deut. 16, 11. Byla to
slavnost ze tří hlavních slavností, Ex. 23,
14. Deut. 16, 16., a trojí věc se v ní vy.
konávala: prvotiny z nové žně se obětovaly,
slavnost děkovná samých žní se slavila a
památka na daný dne toho na Sinaji zákon
se obnovovala. V tom ve všem se prohlí
dalo k budoucím časům a nasloněny a na
obrazeny byly věci padesátého dne po zmrt
vých vstání Páně díti se mající. Tehdá za
jisté Nový Zákon, zákon lásky, počátek vzal,
tenkrát prvotiny duchovní, obrácenci na víru
Kristovu, Bohu obětovány byly, a sám Duch
svatý vyjednaný a zasloužený lidstvu ode
Krista co svrchovaný plod a vrchovaná žeň
považován býti může. Ostatně slavnost ta
spolu svátkem týdnů zvána, ješto po sedmi
týdnech po velikonoci připadala, Ex. 34, 22,
kdež uskonávaly se žně; později svátek ten
též svátkem zákona či zákonodání TN%

nnBW simchat hatthora zván, t. j. radost
nad zákonem. U nás sluje svátek letnice, že
počíná léto; svrchovaný čas celého roku, od
kud i sám rok létem sluje; což se výborně
k tomu svátku hodí, kdež základ všem „bu
doucím časům položen. Když doplňovali se
dnové letnic, dí sv. L., udávaje dobu vylití-se
Ducha sv. na apoštoly. Recký text čte:
když se doplňoval dem letničný, den padesátý
t. j. když přibyl. Jest to hebrejské mluvení,
podle něhož se den představuje co míra,
která se naplňuje, L. 9, 51. 2, 6. 22. Act.
9,23. Dokud den nepřibude ještě do bu
doucna náležeje, míra není naplněna, nébrž
prázna. Když se ale den ukáže, tím vypl
nění dne se stává, Dan. 9, 2. a vyplněním
či naplněním dne se přibytí či příchod sa
mého dne toho rozumí. Ješto ale den ten
k číslu samému patřil, tudy se samo to čí
slo doplnilo s koncem toho dne, a přibytím
dne toho se doplňovalo a proto v Ť. t. jest
přítomný čas ovuzAnootober což my dobře
slovem doplňovatě oddati můžeme. Toho
tedy padesátého dne, když ještě trval, po
čav večer po sobotě s vyskytnutím se hvězdy,
byli všickní pospolu na témže místě t. shro
mážděni příští Ducha sv. očekávajíce. Vsickni
byli pospolu, netoliko apoštolé, nébrž přede
vším Panna Maria a oněch sto dvadcet 1,
14.15. Bylo to v hornici oné, o níž 1, 1.
se praví, že se v ní vyvolení Matěje apoštola
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dálo; dle tradice bylo to v domě Marie, mateře
Markovy. Dle toho nesešel Duch sv. jen
na apoštoly, nébrž na všechny ty přítomné
a i ženy, přede všemi Maria Panna, Ducha
sv. přiúčastněny jsou. Každému ze shro
mážděných ti darové dáni, jichž pro sebe
a pro jiné potřební byli; ale míra účasti ne
byla u všechněch stejná a tatáž.

Kdyžpakti všickni pospolu a ovšemjedno
myslně shromážděni byli a opřibytíDuchasv.
se modlili, stal se náhle s nebe hukot, jako tá
hnoucího prudkého dunotu. První znamení,
a to doslyšné, sstupujícího na shromážděné
Ducha sv. byl hukot náhle a z nenadála s
nebe vzniklý. Hukot ten podobal se prud
kému dunotu, vanotn či větru, nějakého
připadlého vichoru, ale nebyl přirozený vítr
ani přírodný vichor, nébrž hukot bezvětrý,
nadpřirozený a zázračný, jímž Duch sv. se
co původce nového stvoření Gal. 6, 15.
osvědčil, jak byl druhdy nad chaem či nad
směsí, Gen. 1, 2., se vznášel a ji dechem
svojím oživil a spořádal. Hukot ten lidi
pozorny učinil, aby se tam sběbli do domu
onoho, nad nímžto byl stal se. Dále hukot
dle Z. 18, 5. naznačoval, že zvuk evangelia
po celé zemi se rozcházeti bude. Připama
toval hukot ten na ono hřímání a strašné
bouření na Sinajské hoře, Ex. 9, 28., když
základové staré úmluvy se osnovali, a ač la
hodněji vál a šustění od Eliáše slyšenému,
3. Reg. 19, 18. se podobal, přece mocné zvu
čel, aby se naznačilo, že nový život se pro
buditi má, že moci Ducha sv. nic neodolá
a všecka moc protivná mu ustoupiti musí,
Váním se spolu naznačovalo obživení a
obuzení, ochlazení náruživostí a očištění vni
trné povahy. Pro ukázání moci té znáhla
připadl, čímž spolu naznačeno, že Duch sv.
druhdy neočekávaně působí a lidi nástroji
svými činí, do nichž se toho nejméně nadíti
bylo, jak Šavla v okamžiku na Pavla pro
měnil. S nebe přišel, aby ukázal původ
moci té, kterou na apoštoly vylíti hodlal,
jakož 1 cíl a konec, kam apoštolé ve svém
apoštolování a vůbec lidé v životě svém smě
řovati mají. Dnes, vece Zlatoúst, stala se
země nebem, ne spadením hvězd s nebe,
nébrž pozdvižením apoštolů do nebe. Nebo
kde jsou takové hvězdy, jakými jsou apo
štolé? Hvězdy jsou na nebi, apoštolé ne
besa přesahují, ješto hvězdy svítí světlem
smyslným, apoštolé světlem myslným a du
chovným. Ti jsou sloupové, ti základové,
ti ředitelé, pastýřové, vinaři. Naplněn pak
byl hukotem oním veškeren dům, kdež byli
sedíce, kdež se zdržovali u nohou apoštolů
22, 9. se učíce a poslouchajíce aneb seděli

na rozjímání, ažby hodina třetí čili naše de
vátá předpolední přišla, kdež všichni se
zdvihali a stojíce se modlili. Nebo jak svět,
tak ani světská, nepřipravená, neobrozená

Celý dům naplněn byl, aby ozřejmělo, že celá
církev Duchem sv. naplněna bude, a že se
Duch sv. milostmi svými všechněm lidem
k vedení bohumilého života propůjčí. Dám
ten, jak již praveno, byl dům Marie matky
Markovy. Mnozí sice myslí, že se to dálo
v komnatě nějaké ku chrámu příležité, které
Josef Flavijský, Act. 8, 3, 2. domy olxovs
nazývá a jichž na třidcet bylo; ale Židé by
nebyli toho dopustili a sv. Lukáš byl by o
tom jistě místněji a zřejmě položil, že se
ne v domě, nébrž v chrámě dálo. Zdálo se
některým „slušno býti, aby Duch sv. ve sva
tyni starozákonní sstoupil, aby nová církev
ve svatyni staré zasvěcena byla a nový du
chovný chrám z obalu starého chrámu vze
šel. Avšak jinak se zalíbilo Pánu, a již
nyní se mělo osvědčiti, že svatyně stará za
vřena a že nová církev se Časem svojím do
cela od staré oddělí.

Ale Duch svatý nejenom slyšitedlnými,
nébrž i viditedlnými znameními přítomnost
svoji vyjevil. A ukázali se jim, dí dále,
rozdělovaní jazykové, jak od ohně, a posadil
se (jazyk) na jednoho každého z nich. Praví
rozdělovaníjazykovéjak z ohně,jakoby ohenní,
ač z ohně obyčejného nebyli, nébrž nějaký
zázračný nadpřirozený oheň to byl, jenž se
ve spůsob jazykův učinil a tak se rozdělil,
že na hlavě každého z přítomných takový
jakby ohnivý jazyk spočinul. $Spočinul či
posadil se oheň, nebo ignis jest v lat. geni
tiv, jak z ř. zvoos patrno, nébrž takový ja
zyk obenný spočinul na každém. Spočinouti,
posaditi se, jest zůstati a trvati a ovšem

1. Petr 4, 14. měl Duch sv. odpočívati na
vyvolených svojich. Podobný oheň byl onen
ve kři, nad jehož hořením a neshořením divil
se Mojžíš, Ex. 3, 2. Oheň jest znak pří
tomnosti Boží, an Bůh v ohni se ukazoval,
Ex. 3, 2. Is. 4, 4.66,15. Ez.2, 13. Mal. 3,2.
Z. 49, 3. Luk. 12, 49., čímž duchovost, sva
tost svoji jakož 1 očistivou, osvětivou .a
soudnou moc a působnost svou vyjevil. V ohni
se zjevil tedy, aby očistil duše jejich a roz
ohnil je ke všemu dobru jakož i pravdu Boží
jim dokona vysvětlil, J. 16, 13., aby byli
podobní Eliáši Ecel. 40,1., jenž povstal jak
oheň a řeč jeho planula jako pochodeň.
Toto prostoupení ohněm lásky ustavičně v
církvi trvati mající naznačeno bylo ustavičným
ohně na oltáři v síni chrámové udržováním.
Přijal výjev Ducha sv. spůsobu jazyků, po
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něvadž byl Duch sv. seslán od Slova věčného
a poněvadž apoštoly darem jazyků obdařiti
měl; nad to v ohni a vanotu se zjevil Duch
SV. Co ve věcech nejvíce duchových.

Učinek a výsledek toho vněšného půso
bení byl vnitrný a sice: vštckn: naplnění byli
Duchem svatým či jak Pán L. 24, 49. pra
vil apoštolům, ozbrojení silou s hůry. Již
sice dříve dostali nějakou měrou Ducha sv.
J. 20, 22., jakož Duch sv. i v 8t. Z. dán
byl a skrze proroky mluvil 1, 16. a Alžběta
sama L. 1, 41. Duchem sv. naplněna se
býti praví. Ale tam částečně toliko a druhdy
jen dočasně a dochvilně dán, poněvadž Duch
sv. v úplní darů nemohl dán býti před osla
vením Páně, J. 16, 7. 7, 39., ješto napřed
smíření lidstva s Bohem se díti muselo a
objednání býti darové Ducha sv. skrze smrt
Páně. Nebyli ani pohané před přibytím
Páně docela ode vlivu Ducha sv. odloučení;
ale jinak slunko působí pod mračnem hu
stým, jinak za rána jasného, jinak za jasného
poledne, a rozdíl jest, jak vece Richard Vi
ktorský, mezi vlitím, rozlitím a vylitím Du
cha sv. co třemi stupni. Vlití, když Duch
sv. člověka osvěcuje a posvěcuje dostatečně.
Rozhiti,když veškery mocnosti jeho prostoupá;
vylití, když oplynutě tak naplňuje člověka,
že se z něho na jiné vylévá. Naplnění byli,
dí. Nemůže srdce lidské prázným býti; jak
mile se uprázniti hledí sebe a jiných tvorů,
naplňuje je Bůh duchem svojím. Naplnění
jsou Duchem sv., každý dle povahy, po
chopnosti a vnímavosti svojí tak, že veškery
mocnosti jeho duchovné silou Ducha sv. pro
stoupeny, proniknuty byly a tak mocí tou
oplynuly, že J. 7, 39. také dary Ducha sv.
na jiné přelíti a přenésti mohli. Tuto, vece
sv. Augustin, nebyl Duch sv. jenom půso
bením svojím, nébrž velebou svojí přítomen
a v nádoby nejiž vůně balsámu, nébrž pod
stata samé masti vyplynula, an Duch sv. se
co Duch pravdy, J. 16, 13. duch lásky,
Rom. 5, 5. a co Duch obrodu a obnovy,
J. 3, 5 s lidstvem spojil a zámluvy St. Z.
jakož 1sami slibové Páně vyplnění svého došli.
Ti co tehdá shromážděni jsouce Duchem sv.
naplnění byli, představovali veškeru církev
činíce duchovní tělo Páně, Ef. 5, 30., nové
tvorstvo a nové lidstvo R.6, 6. a nový chrám
Duchem sv. posvěcený, 2 Cor. 6, 16., a Duch
sv. bytedlně se s lidstven spojil. Tak do
kázal Kristus lásku svou k lidem, člověka
v nebe pojav, Ducha sv. poslav na zemi; tak
Duch sv. zastoupil místo Kristovo, dokonav
co Pán započal, posvěcujíc, co Pán vykoupil,
a řídě co Kristus získal.

Jsouce pak apoštolé naplněníDuchemsv.,
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nemohli se mlčemnězachovati, nébrž tudíž se
vylili ve velebení Boha a velikých skutků a
divů B. Duch sv. tenkrát otevřel kazatelnu, a
ode dne toho počala zníti trouba kázaní evan
gelického. Apoštolé pak a ti, jenž s nimi Ducha
sv. účastní se stali, netoliko vnitrně osvíceni,
obodřeni, utužení a posvěcení byli, nébrž
také byli obdaření vněšnými divodary, cha
rismami, blahodary, milodary či milostinami.
Z nich se zde vyskýtá a klade především
dar jazyků cízých, DÍ a počali mluvití jinými
Jazyky či nářečími; dí počali, aby vytknul za
čátek a první dobu zázračného skutku toho.
Co by se Jinými řečmi rozuměti mělo, viděti
z toho,. co níže ti národové rozliční v. 11
praví, Parti, Medi, Elamiti a jiní, jenžto se
diví a žasnou, že Galileové v jejich partské,
medské, elamitské, libycké a jiných řečech
mluví, jim nikdy se neučivše. Z převráce
ného, samolibého a nesvorného srdce vynikla
různost jazyků, lidé nerozuměli sobě vněšně,
poněvadž se vnitrně od sebe odvrátili a ne
chtíce Boha poslušní býti, odpor, úrupnost
a zarputilost přírody proti sobě a v sobě
zkusiti a ucítiti museli. Duch sv. ale sjedno
til srdce lidská a ze všeho pokolení lidské
ho již jedna rodina povstati měla; tudy u
dělil prvokřesťanům moc řečmi cizými mlu
viti. Hřích odrůznil lidi, uvodiv na né po
kutu rozličnosti jazyků Gen. 11.; láska sje
dnala lidstvo v jednotu, an od Ducha sv.
moc obdržela rozličnými jazyky mluviti a
rozličné národy v jednotu spojiti. Nemíní
sv. Lukáš, jakoby všickní tam přítomní byli
všemi jazyky mluvili, nébrž ten tím, onen
oním mluvil, aneb někdo jich vícerem vládl,
jak každému dal promlouvati Duch sv., a jak
každému potřebno bylo. A bezmála těmi
každý z apoštolů řečmi mluvil, k jakým ná
rodům nápotom poslán býti měl. Leč to je
nom okamžitě a na oznak a jako na proroctví
se dálo, ješto všech 120 přítomných onoho
daru došlo, mezi nimiž i takoví,kteří jinýmnárodůmzvěstovatiurčeninebyli.| Předsta
vovala ona skrovná tlupa celou církev, a di
vem tím, jak praveno, se značilo, že veškeří
národové ku Kristu se obrátí, a ve všech ře
čích sláva Boží se hlásati bude, jakož i di
vem tím veškery lidské mluvy a všichni ja
zykové člověčtí posvěcení došli. Nezůstal
ten dar, abychom ještě jednou té věci do
tekli, při apoštolech stále, jak se některým
vidělo, nébrž uděloval se jen druhdy při
zvláštních příležitostech, a vždy byl spojen
s nějakým horováním, roznícením, nadšením,
opojením a vytržením docela od vůle Ducha
sv. závise, a nemohl dle libosti a o vlastní
újmě obnoven, obmezen a vynořen býti. A

VS
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tudy jde, že se o Markovi co tlumočníkovi
Petrovu mluví. Ješto zde 0 Jřných, cizých
jazycích výslovně se mluví, a Kristus, Mt.
16, 17., dar nových, t. j. cizých, jimž se ne
učili, jazyků vyznavačům svojim, předevšemi
apoštolům přislíbil, nemůžeme tuto div a
zázrak ten na letnice stalý tak vykládati,
jakoby se jedna ústředná mluva či prařeč
byla v ducha mluvce vlila, a on sice jedním
jazykem mluvil, ale ode všech přece slovům
jeho rozumíno bylo. Aniž také za to míti
se může, že dar jazyků záležel ve mluveníja
zykem přirozeným jedním, při čemž od Ducha
sv. v posluchačech vyrozumění věcem těm se
dostalo všem jinojazyčníkům tu přítomným.

Tím spůsobem z divu mluvy stává se
div slyšení, což čelí proti slovům jinýmu,
cizými, novými jazyky mluvili; ač ovšem
v církvi Boží nejednou se dálo, že světec
kazatel, jakým na př. byl svatý František
Xaverský, v jedné řeči kázal a od různojazy
kých lidí slova jeho dobře pojmuta a světle
pochopena bývala. Již sv. Zlatoúst toho že
lel, že nám u výkladu věci té mnoho tajem
stvím ostává, aniž tajemná rouška ta podnes
odhalena jest. Bezmála ti ještě nejblíže prav
dy přistupují, jenž praví, že trojí stupeň a
tvar jazykomluvy či glossolalie té zázračné
se přijmouti musí, krátké projádření vele
bení Božího v cizých řečech za vytržení Du
chem sv. na duši připadlého, mluvení jedním
jazykem, jemuž cizojazyčníci přerozdílní roz
umějí, až i za třetí mluvení Cizými, neuče
nými jazyky a vyučování jimi lidi cestám Bo
žím, ač ani toto bez exstasy se nedálo. Vši
ckni ti spůsobové či tvarové tehdá na letnice
se objevili, onen při onom, ten při jiném;
jindy ale buď jeden se vyskytal sám, buď
též se jiní k němu připojovali. Dar jazyků
ještě za Irenea a Justína v církvi vládl jak
i jiné charismy; nápotom zázračné působení
Ducha sv., jak všady, tak i v té straně řid
čeji se jeví, ač v církvi B. docela nikdá ne
vymizelo. Nyní za dnů našich není potřeba
ukazovati symbolickým spůsobem, že k víře
křesťanské veškeří národové oprávněni jsou,
ješto to věc vůbec zřejmá a povšechně uzná
na jest; toho ale za prvotných církve časů
ani uŽidů ani u pohanů nebylo. Církev sv.stej
nou láskou všecky národy objímá a ta vše
obecná láska, jížto všickni křesťané nejrůz
nějších národností k sobě lípnou a připojeni
jsou, s té strany zastává v církvi dar onen
jazyků. Ostatně o jinorodých, libovolných,
mnohých nevěrců náhledech, jakoby jazyko
dar v exklamacech a plesotech nového dru
hu, aneb v pouhém nadšeném mluvení, aneb
V pouhých horovných modleních, aneb doko
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na v nečlánkovitých hlaholech byl záležel,
tuto šířiti se darmo byloby, ješto náhledové
ti a jiní podobní z holé libovůle povstavše,
na ničem, leč na zapírání divů a zázraků se
nezakládají. Leč nám přijde ještě několi
krát při výkladě 1 Cor. 12 a 14. o blaho
daru jazyků mluviti, čímž věc ta ještě více
objasní se.

Mluvil o následcích spůsobených seslá
ním Ducha sv. v apoštolech a v těch, kteří s
nimi spolu sjednání a k nim připojeni byli. Ale
jaký účinek vyvíralo seslání tona jiné lidi,
kteří v Jerusalémě bytem byli aneb z kra
jin dalekých do Jerusaléma se byli vydali,
aby svátkům letničným obcovati mohli? O
tom chtěje Lukáš dále mluviti nadesílá na
před zprávu, čím to šlo, že tolik jinojazyč
níků tu přítomno bylo a ve vlastenské řeči
své apoštoly a ostatní jejich připojence mlu
viti slyšelo. Byli pak, vece L., v Jerusalémě
bytem Židé, muži bohabojní ze všeho pod ne
bem národu. Nemluví tu L. © právě k svát
kům přibylých, nébrž o těch, kteří v cizině
daleké byvše vychováni, k náklonku života
do svaté země a jmenovitě do Jerusaléma
se přistěhovali, aby neustále modlitbám a 0
bětem ve chrámě obcovati a ve svatém městě
kosti složiti mohli. Byli ze všeho pod mebem
národu; nebo od zajetí babylonského a assyr
ského Zidé po všem obytném světě se roz
šířili, ač slovo ze všeho národu nesmí se hní
sti, ješto tu očividně hyperbola či nadsázka
ze nalezá. Když pak stal se zvukot tento, se
šlo se množstvé a užaslo se, am slyšel jedenkaždýnářečímsoběvlastnímmluviti.© Děsili
se pak všickní a divit se řkouce: Nejsou-ližveškeříti,jenžmluví,Galileové?© Kterakmy
slyšíme jedenkaždý jazyk, v němě jsme se zro
dal? Uslyševše lidé zvuk a hlas hukotu 0
noho S nebe připadlého sešli se kupou a
zmátli se, nevědouce co to býti má a co by
o tom souditi přišlo, ješto každý z mích je
ve svém nářečí mluviti slyšel. Ne žeby každý
každým nářečím byl mluvil, nébrž jeden tím,
druhý jiným, všickni ale cizozemští přišelci
ve své řečt buď onoho buď jiného mluvitislyšeli.| Učinil-lihlasahukottakovýdojem
na ně, že pro vyzvědění té neobyčejné udá
losti k večeřadlu a k domu onomu, kde
apoštolé s jinými druhy shromážděni byli,
shěhli se, tím více je pomátlo a spletlo to,
an nyní slyšeli, že lidé z Galiléy rodem ci
zými řečmi mluví. Praví řecký text: dialekty,
nářečími rozličnými mluvili. Někteří to přís
ně berou, t. j. netoliko prý hlavitými jazyky
a řečmi, nébrž ijich oddílnými nářečími mlu
vili, perské řeči nářečími, řecké řeči náře
čími a t. d. Leč dučAsxrog značí v 6. toli
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co yiúoca v. 4. ač ovšem i to připustiti mů
žeme, že nářečími různými jazyků rozličných
mluvili. Napřed tedy zmámeni, pomatenibyli,
nevědouce co mají © tom souditi; když ale
zevrubněji poznali, co to jest, nastoupilo žas
nutí a podivení, které jich již neopustilo.
A tím větší bylo podivení jejich, když spa
třili, že jsou to Galileové, lidé, jejichž tvrdý
samé aramštiny výhovor je prozrazoval, jak
se to u Petra Mt. 26, 73. dálo. A pravil:
I kterak slyšíme každý své nářečí, v něměto
jsme se zrodili? Nyní se vyčítají národové
ti, v jejichžto jazycích apoštolé a s nimi spo
jení vyznavači velečiny Boží oslavovali, a sl
ce pořádkem tím, že nejprvé národové kvý
chodu, nápotom k severu, pak k jihu a opět
k východu se jmenují.

Nejvýchodnějibyli Parthovéod chvalinské
ho moře,jenom Hyrkonskou krajinou oddělení,
k západu Medii majíce druhdy k Persii náleže
jící, nyníale sami proslulí jsouce, že i Ríma
nům vzdorovati mohli a je nejednou přemohli;
trvalo království to od 2561. př. K. do 226 po
Kristu ne docela pět set let, když opět Per
Šanům, k nimž druhdy patřilo, ustoupiti a
poddati se muselo. Medové obývali k západu
od Parthů a k severu hranili s mořem chva
linským. Od Medů k jihu až k ústí řek
Eufráta a Tigra do zálivu perského, na západ
s Babylonií mezujíce osedli Etymasté. Do
krajin těch zvláště za Salmanassara assyr
ského krále 1. 722 př. K.mnoho Israelitů odvedenobylo.3.Reg.17,6.| Mesopotamae
jest krajina mezi řekama Tigrem a Eufrátem,
po rusku Meziříčí, jak i v některých starosl.
přeloženích se klade. Podivno jest, že se 1
Judea pokládá tuto a tudy mnohým vidělo
se jinak čísti, buď Iduméa, buď Indie, bud
jinak; leč rkp. všickni čtou Judea a prá
vem, poněvadž i to muselo s podivením býti
Judeům, že Galileané své nářečí ostavše
ihned nářečím všude obyčejným mluvili
tak, že se od Judeanů nerozeznávali, ač tam
Petr se z Galiley býti prozradil, Mt. 20, 73.,
darmo se ukrýti hledě. Pontus a Kapadocie
jsou krajiny v Maloasii východné, tam ta k
moři černému severně přiléhajíc, tato v pro
středku Maloasie se rozšiřujíc k jihu od Pontu.
Asie tu sluje celá k moři egejskému přilehlá
část Maloasie, obsahujíc v sobě odjihu k se
veru Karii, Lydii, Mysii. Frygie krajina hned
podle Karie a Lydie k východu; Pam/fylre
od Frygie na moři leží. Egypt známá kra
jina v Africe; od Egypta k západu ležela
Libye a část její severná sloula cyrenská od
města Cyrény, od Rekův druhdy založeného,
kdež ale Židé již čtvrtý díl obyvatelstva
Činili. Z cyrenajských či cyrenských Zidů

mnoho se ubytovalo v Jerusalémě, že tam 6,
9. i synagógu či sbornici svou měli. O Cy
réně viz Mr. 15, 21. Nad to byli mezi nimi
příchodčí Rímané, kteří se příchodně nalézali,
buď k svátkům, buď k jiným účelům přibyvše,
ale se tu neubytovavše; Zidé to v Rímě u
sedlí a v poblízkých od Ríma krajinách. Ze
všech těch národů a krajin tuto přítomni
byli netoliko Zidé, nébrž 1 prosélyti, přišelci
či obrácenci, kteří totiž pohanéjsouce rodem,
nápotom k Bohu jedinému se obrátili a do
Jerusaléma k svátkům pro uctění ho připu
tovali; těmto posledním především s podive
ním býti muselo, ješto oni žádného nářečíara
mejské řeči mocni nebyli. Tuto zdál se Lu
káš či raději lidé ti udivení s výčtem pře
stati chtíti; dostavkem ale jmenuje ješté Kré
ťany, jenž ostrov Krétu obývali, a Araby v
Arabii k jihovýchodu od svaté země usedlé.
Někteří váhají takový dostavek přijíti, jakoby
nehodným byl a Lukáše nedůstojným. Leč
tu nemluví Lukáš, nébrž jsou to slova těch
lidí, kteří udivení svoje projevují; těm pak
takový dostavek právě nejlépe svědčí. Po
hlédneme-li na národy tu vyčtěné, Semity,
Chamity i Jafetidy, tudy národy ze všech tří
kmenů člověčenstva, tak že celé člověčenstvo
tu poněkud zastoupeno bylo. Ze Semitů se
tu kladou Elamité, Mesopotamci, Arabové a Ju
deové či Zidé. Z Chamitů tu jsou Egypťané,
Libyové a Cyréňané. Z Jafetovců Parthové,
Medi, Kapadokové, Pontové, Frygové, Pam
fyli a Rímané. Všickni ti slyšeli apoštoly
a druhy jich mluviti v jazycích svojich ci
zých velečiny či veleskutky Boží, L. 1, 46.,
t. j. tajemství a divy B., především ty, kte
réž skrze Krista učinil, a ovšem jeho vzkří
šení a nanebevzetí velebili. Všickni ti se
divili, žasli A mna rozpacích se povahovali
druh ke druhu pravíce: Což to ast býti má?
Tak se tázali ti, kteří dobře smýšleli a ne
stranně soudili. Taková otázka sluší člověku
při každém ději důležitém. Nebo Bůh chce
k nám mluviti, a jím něco k naučení našemuříci.© Ovšemalečlověknevystihnedocela
záměry Boží, a pro vyrozumění účelům Bo
žím nezbývá leč světla od samého Ducha
Božího žádati. Ale byli tu i jiní lidé zarytí
a prorozumělí, kteří v divech B. neviděli, leč
vyskytnutí se přesycenosti vínem, a 0 věc
dále nedbajíce a z pokladu své podlosti sou
díce pravili: Medoviny, mestu, sladkého ví
na pln jsou. Byli to bez mála přátelé a ná
hončí Fariseů a veleknězů, kteří okem vý
zvědným stíhati dávali a pozorovati, co se
asi Ssučeníky ukřižovaného Krista dálo. Mest
oni myslí zavařovaný, či víno zamlada před
kysnutím tak strojené, aby sladkotu vezdy
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zachovávalo. Tak soudili ti, a není na světě
ějšÍ která by nemohla

v posměch uvedena býti. Byli oni opojeni
Duchem sv.; Pán je uvedl do sklepů svých,
jak praví Píseň 2, 4. Bylo to víno nové a mla
dé z duchovní vinice Ducha Sv., vece sv.
Cyril, Jer. act. 17., která již nejednou u
proroků zarodila, nyní ale se obnovila kvě
tem svížím. To jest ten znamenitý a vý
tečný kalich opojný, o němž Z. 22, 5. mlu
ví; to jest ta svatá opojnost, jíž sv. muče
níci se vyznamenávali. Ale ač z apoštolů
a druhů jich každý opojen byl z proudu sla
sti Boží, Z. 35, 9., přece dobře v soběcítil
bezprostřednou přítomnost Ducha sv. a spolu
ji také na spoludruzích svojich po blahodarechpoznával.| Bylotověnomladochoti,
církvi, od chotě Krista věnované a slušno
bylo, aby církev s tím svrchovaným věnem
v bytí vešla, a vůbec co taková, jenž Du
chem sv. se řídí, poznána byla. Ze pak vši
ckni sliromáždění druhové apoštolův spolu
s nimi Duchem sv. osvícení a obdařeni a pro
niknuti byli, dálo se podobného cosi, co tam
na počátku světa, kdež světlem dne prvního
veškerenstvo prostoupeno bylo, ač soustavy
slunečné ještě v osnovách svojich se nepohy
bovaly.

Nemohli však apoštolé trpěti, aby ten
soud zlých druhův vrch obdržel, nébrž k to
mu týž Duch sv., jímž naplnění byli, je na
bádal, aby věc tu, která se s nimi přihodila,
v pravém světle ukázali. A o tom vece dále
sv. Lukáš:

14. Povstav pak Petr s jedenácti
pozdvihnul hlasu svého a mluvil jim:
Muži Zidé a obyvatelé Jerusalémští ve
škeří, to vám známo buď a ušima při
jměte slova moje. 15. Nejsou zajisté,
jak vy mníte, tito opilí, ana jest třetí
hodina na den, 16. nébrž to jest, co po
vědíno jest skrze proroka Joela: 1%. a
bude v posledních dnech, praví Hospodin:
Vyleji Ducha svého na všelikou pleť a
prorokovati budou synové vaši a dcery
vaše a mládenci vaši vidění viděti bu
dou, a starcům vašim snové sníti se bu
dou. 18. A sice na služebníky své a na
služebnice své ve dnech oněch vyleji z
Ducha svého a prorokovati budou, 19.
a dám divy na nebi svrchu a znamení
na zemi dole: krev a oheň a páru dý
movou. 20. Slunko se obrátí ve tmu
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a měsíc v krev, dříve nežli přijde den
Páně veliký a světitý 21. a stane se,
každý kdož bude vzývati jméno Hospo
dinovo, spasen bude. 22. Muži Israelští,slyšteslovata!| JežíšeNazaretského,
muže osvědčeného od Boha mezi vámi
činy mocnými, zázraky a znameními, jež
učinil Bůh skrze něho u prostřed vás,
jakož i sami víte, 23. toho uloženou
radou a předvědou Boží vydaného skrze
ruce bezbožníků pověsivše jste usmrtili,
24. jehožto Bůh vzkřísil, rozvázav bůle
podsvěta, ješto nemožno bylo, aby pře
konán byl od něho. 25. Nebo David
praví o něm: Patřil jsem na Hospodina
před sebou vezdy, an po pravici jest mně,
abych se nepohnul. 26. Protož zrado
valo se srdce mé a zplesal jazyk můj,
nad to i tělo mé odpočine v naději, 27.
že duše mé nenecháš v podsvětí, ani dáš
Světcovi svému uzříti porušení. 28. O
známil jsi mně cesty života a naplníš
mne utěšením s tváří tvou. 29. Muži
bratří, nechať směle promluvím k vám
o praotei Davidovi, že skonal a pocho
ván byl, a hrob jeho jest u nás až do
dnešního dne. 30. Prorokem tedy byv
a věda, že přísahou zavázal se mu Bůh,
že z plodu ledví jeho osedne na trůnu
jeho, 31. předvídaje mluvil o vzkřesu
Kristovu, že ani nezanechán byl v pod
světí, aniž tělo jeho uvidělo porušení.
32. Toho Ježíše vzkřísil Bůh, čehož vši
ckni my svědkové jsme. 33. Pravicí te
dy Boží povýšen a zaslíbení Ducha sva
tého obdržev od Otce vylil toho, jejž
vidíte a slyšíte. 34. David zajisté ne
vstoupil na nebesa, vece však sám: Řekl
Pán Pánu mému, seď na pravici mé, 35.
až položím nepřátely tvé za podnoží no
hou tvojich. 36. Na jisto tedy věz ve
škeren dům Israelský, že 1 pánem ho i
Kristem učinil Bůh toho Ježíše, kterého
jste vy ukřižovali. :

Přirozeno jest, jak jsme pravili, že apo
štolé nemohli nechati na sobě té výtky, jížto
se proti nim nepřátelé prosuli a veškeru věc
přeposvátnou a zázračnou v posměch a tudy
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v pohrdání uvésti usilovali. Vstal? všickni
a postavit se na důkaz, že proti takovému
naučení odpor klásti chtějí. Mezi nimi opět
Petr předek vedl jako vezdy hlavou a ústem
církve jsa a pozdvihl neohroženě hlasu svého
před veškerým tam v Jerusalémě shromáž
děným světem, ač dříve byl na oslovení je
diné služky Pána zapřel. Sv. Lukáš praví:
Povstav pal Petr s jedenácti pozdvihl hlasu
svého a mluvil jim. Jest to první promluva
hlavy církve, jest to řeč začátečná, se kterou
církev úřad svůj apoštolský otevřela. Po
zdvihl hlasu, aby slyšán býti mohl odevšad; řeč
činil bez mála z té hornice s pavlače, an lid
dole byl shromážděn po ulici. Jiným se vi
dělo, že sv. Petr je uvedl do chrámu, čehož
ale tu ani stopy se nenalezá. Reč učinil ve dvě
části, z nichž v jedné 14—21 vysvětluje zá
zrak nyní stalý, v druhé 21—35 Kristem a
Messiášem Ježíše Nazaretského býti dokazuje.
Mluvil v řeči jedné, aramejské, a ovšem mu
všickni rozuměli podlé toho, Co jsme svrchu
o daru jazyků pravili. Muži, Zidé, praví Petr,
kdo obýváte v Jerusalémě veškeří, to vám zná
mo buď a ušima přijměte slova moje. Muži
judští jsou lidé v Judée a vůbec vPalestýně
zrození, bydlitelé jerusalémští jsou Židé z ji
ných národů přibylí, v. 5. a v Jerusalémě
usedlí. Celý Israel tu v zástupcech svojich
přítomen byl a nějakou měrou, jak výše toho
dotknuto ojinojazyčných bydlitelech z ciziny
1 pohané tu zastoupeni byli. Známo vám
buď, vece Petr, a pojměte uštma svýma, čijak ř.
t. cyr. překl. oddává, vnušte, évozicacVe, v uši
své pusťte a uchopte slovo, jenž v N Z.jen tu
to přichází: A proč mají uši nastaviti a ce
lou myslí pozorovati? Nebo nejsou, vece dále, tz
zpilé, ješto jest třetí hodina dnová; částice
vxo, nebo, hledí ku předchozímu napomenutí,
aby vnušili slova, co jim říci hodlá. Třetí
hodina odpovídá naší deváté před polednem,
za nížto se veřejně ve chrámě modlitby a
obětě vykonávaly; před hodinou tou nesměli
Židé ani píti ani jísti, Mt. 15,25, ano 0 svát
cích teprvé o polednách něčeho požívati se
jim dovolovalo; u výchoďanů na jihu vů
bec lidé více postu pílejí a méně potravy
potřebují nežli u nás na západě a na severu.
Z rána přibyl Duch sv., když mysl lidská do
cela jasna, čira a pouha jest, když tedy více
schopna byla darů těch, jakož i posluchači
tolikéž jemnější byli o věcech těch souditi
zdravěji a pravěji. Třetí hodinou přišel Duch
sv., aby číslem tím se odsvědčilo, že třetí zá
kon, nejsvrchovnější, nyní vydán jest, mno
hem vznešenější nad zákon přírody a nad
zákon Mojžíšův. Vece Petr: tito nejsou zpilí
v třetí osobě pro lepší vytknutí toho, že ne

stranně se o nich pronésti míní; že sebe
zahrnuje s nimi také, samo sebou se rozumělo.Nejsou,vece,opojenivínem.| Nébrž
tojest, co předpovědíno bylo od Joela: Abude
vposledních dnech, praví Hosdodďin, vyleji du
cha mého na všelikou pleť a prorokovati bu
dou synové vaší a dcery vaše a mládenci vaší
vidění viděti budou a starcům vašim snové se
snít budou. A sice na služebníky své a na
služebnice své ve dnech oněch vyleji z ducha
svého a prorokovati budou; tuto se stalo to,
co již před věky napřed zvěstováno bylo.
Slova z Joela proroka se uvádí, ač ne docela

doslovně, podlé LXX. 2, 28—32, v t. hebr.
8, 1—5. Hned na začátku po slovech a bude
čt stanese, kdež spojka a ku před. slovům
zří a tu spoluvzata byla, sv. Petr klade za
posledních dnů místo nápotom, jak v hebr. t.
stojí. Jest to výklad slov těch ode Petra
učiněný a rozumějí se dnové ti poslední, kteří
předcházeli před konečným založením říše
Kristovy. Cas před Kristem veškeren naň
připravoval a cíle svého došel přibytím a za
čátkem věku Kristova, Který věk již posled
ním jest a dnové jeho posledními zovou Se,
že již nepřijde věk žádnýjiný, jemužby dnové
ti za přípravu sloužili.

Vyleji z Ducha svéhona veškeru pleť, V heb.
stojí: VylejiDucha svého, vůbec ovylití Ducha
v.; Petr vysvětluje, že částečně se to stane

tak, že na každého částečný výlivek připa
dne. Uplné vylití Ducha sv. stalo se jenom
na Krista, jemuž bez míry udělen a uštědřen
byl, an jiným podlé míry potřeby udělován a
uštědřován bývá. Na každou pleť, vece t. j.
na každého člověka: vedlejším ponětím sla
bosti a tudy potřeby, aby od Ducha sv. po
sila na něho se vylila, R. 3, 20. Gal. 2, 106.
1 Cor. 1,29. Veškerou pletí se rozumí uJoel.
na d. m. sice lid israelský, avšak co 5dďvy
volený, na jehož místo veškeří ti nastoupili,
kdož v Krista uvěřili. Posud ve St. Z. darů
zvláštních Ducha sv. účastní bývali jenom
lidé řídcí; nyní po spasení lidstvu zjednaném
dary těmi bez rozdílu stavu a pohlaví všechny
lidi obdařiti Bůh ustanovil. A to se již plniti
počalo majíc se dále ještě v celém proběhu
doby nové vyplňovati. Učinkové pak onoho vy
lití Ducha sv. budou : prorokovati budou synové
vaši a dcery vaše a vidění budou viděti vaší
Jinochové a starcům vaším snové snáti se budou,
Prorokovati sluje vůbec s nadšením od Ducha

SY.pošlým mluviti, a zahrnuje v sobě před[dání věcíbudoucích, vynořovánívěcí tajem
ných, vykládání písma, slovem všecko, co zná
dechu Ducha sv. pochází. Ten blažený výliv
spustil se na syny a dcery, t. j. na muže i
ženy bez rozdílu, a pohlaví ženské neméně
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než mužské jím obdařeno bylo pro ukázání,
že ve víře křesťanské ženy s muži rovného
před Bohem práva dosáhly, čehož ještě ve
St. Z. nebylo. Prohlídá Petr k tomu, co se
právě stalo, any i ženy a přede všemi Ma
ria Panna dary Ducha sv. obdařeny byvše
prorokovaly a cizými jazyky mluvily, a dále
dí o jinoších a starcech. Tím s jedné strany
se povšechnost lidí, jimž se darů Ducha Sv.
dostane, vytýká, totiž slovy jinochové a starci,
s druhé strany se druhové a spůsobové pro
rokování vypisují; vidění jsou proroctví za
bdění, snové jsou proroctví za nočních snů
daná. Jinochům co čilejším se připisují v
dění, starcům co zpozdilejším dávají se snové:
avšak se obojí souběžně praví a vůbec se jen
vyličuje, že veškeří lidé bez rozdílu pohlaví,
stáří a stavu darů Ducha sv. účastní budou.
Poněvadž věc ta byla nad míru podivna a
důležita, dokládá ještě s důrazem o stavu:
Ano na sluhy a služkyně své vyleji z Ducha
svého a vzprorokují. Sluhami a služkyněmi
míní otrocký stav, © němž se domníno, že
by nemohl takových svrchovaných darův účast
ným se státi: ale v Novém Zákoně rozdíl
stavu zajde a pomine a v ohledu nábožen
ském všickni rovni sobě budou. Dle nyněj
šího hebr. textu v Joelu, slovce mov moje
není; jest ale dle Sedmdesátců, jenž jiné
čtení před očima měli. Někteří rozumějí slu
hamí Božími lidi Bohuoddané, muže i ženy,
co se k říši Páně, k říši Kristově přihlásí,
jakoby se předešlé věty dvě pro důležitost
opakovaly. Ti se volají právě na slovce mov
o němž jsmé pravili, žeho v hebrejském není.
Lépe drží výklad prvnější, jenž slova ta
o stavu otrockém béře; slovem 07e sluhy
chce říci, že Bůh sluhy ty za sluhy svoje
prohlašuje a jim tudy stejného s jinými lid
mi práva uštědřuje. Tudy Gal. 3, 27. dí Pa
vel, že u křesťanů co do postavení před Bo
hem není Žida ani pohana, ani otroka ani
svobodného, ani muže ani ženy, nébrž že jsou
všickni jedno v Kvistu. Tím výkladem slov
proroka Joela vysvětlil Petr co nějakou svící
(2. Petr 1, 19.) to co jim záhodno a temno
bylo se strany zázraku nyní od Boha učině
ného a otevřel jim smysl místa onoho pro
rockého, týmž duchem, jímž prorok psal,
osvícen byv. Z toho však, že Duch sv. na
všechny se vyleje, nesmí se odvětovati, žeby
Duch sv. sám každého vyučoval a žádného
představenstva a učitelstva v církví potřeba
nebylo, ješto apoštolé sami právě nyní úřad
učitelů nastoupili. Dává se Duch sv. pro
vyrozumění naukám od církve učeným, dává
se pro zjednání sobě všeho druhu ctností;
charismy ale či milodary se tou měrou ani

Act. 2, 14—36. Řeč Petrova.

všem ani vezdy neudělovaly, jak se to v
prvé církvi dálo. 1. Cor. 12, 29. Sv. Justin
mluví v rozmluvě s Tryfónem v knize 82.
o tom, že u křesťanů posavad prorocké bla
hodary se nalezají, z čehož poznati mohou,
že věci, jež druhdy u Židů bývaly, nyní na
křesťany přešly. Ano Theodoret ve výkladě
svém slov Joelových vece: Až do našich
dnů se zachoval ten dar a jsou mezi věrci
svatí muži, jenž čistý zrak mysli majíce mnoho
o věcech budoucích poznávají a předpovídají.

Těmi dary Ducha sv. začátek nové
říše Boží zaveden; což ale tehdá začato, to
se na den soudný dokoná, kterýž s pře
hroznými znameními na nebi a na zemi spo
jen bude. O časech, jenž mezi začátkem a
mezi koncem projdou, nezmiňuje se prorok.
Ve vědu, jehož mu Bůh udělil, splýval ko
nec se začátkem, jak se to děje na perspek
tivném obraze, kdež vypouštějí se předmětové
mezi pozadím a popředím stojící. Seslání Ducha
sv. a poslední soud se spojují, poněvadž po
slední soud nastane, když seslání Ducha sv.
bude v následcích a výjevech ukončeno a
poslední z vyznavačů Kristových posvěcen
bude. A o tomto dni posledním vece dále
z Joelá sv. Petr: Dám zázraky na nebi s
vrchu a znamení na zem dole krev a oheň a
puch kouře. Znamení a zázraky totéž značí,
uvodí napřed znamení na zemi, napotom
znamení na nebi. Na zemi jsou: krev, oheň,
kouř páry či puch kouře, aneb jak hebr.
jest sloup kouře, což poetickým spůsobem
totéž značí. Očividně se krve prolití, války,
rozbroje, vraždy a podobné věci skrze krev
slyší, ohněm a párou kouře samozřejmě vy
pálení majetství a zmaření i zničení věcí k
životu potřebných se rozumějí. Ta znamení
stanou se na zemi. Na nebi pak, vece dále,
slunko ve tmu se změní a měsíc v krev. Ne
rozumí to prorok doslovně, nébrž po básnicku
veliké na nebi proměny vyličuje, jenž v
soudný den obzvláště ona tělesa lidem nej
známější a s oborem země nejspojenější za
stihne, jak o tom Mt. 24, 29. místněji se
praví. Kdo slova ta jen ku zkáze Jerusa
léma táhnou, toliko o zatmění na slunci a
měsíci a o zoufalosti lidí je vykládají, kte
rým se v strastech zazdá, že již slunko tmou
se ostřelo a celý měsíc krví se olil a veške
ren obor světa z kolejí svojich se vyšinuje.
Avšak tím, jenž přijde dnem Páně, nerozumí
se zkáza Jerusaléma, ač ovšem ve zkáze té
předvěstný náznak dne soudného naobrazen
byl, nébrž den soudný co dokonání nové říše,
jak vysvítá z dodaných slov velký a zjevný či
skvoucí, kdež totiž velké věci se budou díti
a na kterémž Pán přibude a se zjeví v celé
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skvoucí velebě svojí. V hebr. t. m. črgavý
zjevný stojí hrozný, ješto se skvělosti té ve
lebné lidé zhrozí. Leč mezi dotčeným za
čátkem a koncem u prostřed nalezá se doba
trvání církve, co doba, v níž se každý oné
hrůzy dne posledního uchrániti může. O ní
vece prorok: A stane se každý, kdož vzove
jméno Páně, spasen bude. Zváti či vzývati
jméno Páně jest ku Kristu se utíkati co
dárci veškerých věcí a co spasiteli a ode
všeho zla ochraniteli, což víru v něho a tudy
obrácení se ku Kristu nadesýlá. R. 10, 13,
Těmi slovy se dává odpověď na otázku onu
Mt. 3, 7., kterak utéci hněvu Božího, a sv.
Petr proto jednal o poslední soudné rozhodě,
aby ti, jenž tu přítomní byli a vůbec ve
škeří lidé se ohlédli, kde by jim hvězda
spásy kynula, což, jak z proroka dokládá,
skrze vzývání t. j. vyznání Krista a uctění
ho co Pána a Spasitele toliko díti se může.
A nyní již dokazuje, jakým spůsobem JežíšKristemaPánemsebýtiosvědčil.| Muž
čsraelští, oslovuje veškery přítomné, nejenom
zrozence palestýnské, nébrž i z cizinypři
bylce zahrnujíc. Výšeji jmenoval je Židy;
nyní přítulněji a pěstěněji je nazývá Israeli
ťtany, čím sobě náklonnost jich zjednává. Dí
tedy: Muži tsraelštá, slyšte slova ta ! Ježíše Na
zaretského, muže osvědčeného od Boha mezi vá
mí činymocnými,zážraky a znamením, jež uči
ni Bůh skrze něho u prostřed vásjakož ťsami
víte, tohouloženou radou a předvědouBoží vyda
ného skrze ruce bezbožníkůpověsivšejste usmrtí
li; jehožto Bůh vzkřísil rozvázav bůle podsvěta,

Dotýká trojího, Co se před očima pří
tomných lidí dálo, napřed divů Páně, po
tom smrti jeho a posléz vskříšení co věcí,
na nichž veškera víra spolehá, a Činí
zmínku © Nazaretě, Krista Nazarefanem
Jmenujíc, poněvadž z Nazareta vyšed veřejný
úřad konati a vyšší bytost svoji osvědčovati
započal; jiní mylně tu spatřují narážku na
potupu Pánu od Zidů činěnou. Mt. 2, 23.
Mluví o Kristu co muži proroku, od Boha
poslaném a osvědčeném, an o božské jeho
bytosti s lidmi, v Kristu nevěřícími, hned
Ještě jednati nemohl. Osvědčenýmjej nazývá,
že mu Bůh svědectví vydal jej totiž býti
Messiášem, vyslancem a Synem jeho, J. 5,
31. Osvědčil pak jej B. moemř či silami,
zázraky a znameními. "Třemi těmi slovy se
totéž rozumí a Petr trojího slova užívá pro
označení mnohosti divů a jich rozmanitosti,
jimiž Bůh, J. 5, 37., o Kristu vysvěděil, že
jest Synem jeho. Divové slují silami či
mocmi, že jsou skutkové všemoci Boží a ve
škery síly anjelů přesahají; slují zázrakové,
že za zrak padá působce jejich nevidom
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jsa, či raději divy slují zéoaze, že člověka
podivením naplňují; slují znamení, poněvadž
oznamují přítomnost působení Božího a dá
vají svědectví poslancovi Božímu. Ty divy,
vece Petr, činil Bůh skrze něho, Ježíše Kri
sta. Tak mlinví, že ku člověčenství Páně
prohlídá. Tím učí nás, jak bychom správně
a úsečně o divech světců a světic mluviti
měli; zázrakové ti zajisté splývají ke slávě
Boží. Ti pak zázrakové nebyli někde vy
konáváni mimo zraky a kromě očí Israelitů,
nébrž u prostřed vs, dí sv. Petr, tak žejste
je ovšem dobře spatřiti a uvažovati mohli.

Od průkazu toho přechází k druhé věci
jim ovšem vůbec známé a ve spáse lidské
stežejné, totiž k smrti Páně na kříži. O tom
vece: dle uložené rady a předvědy Boží vy
daného jste jej vukou bezbožcůpřibili a usmr
tili. Praví, vy jste jej přibili na kříž, poně
vadž veškeren lid přítomný volal: Ukřížuj,
ukřižuj jej, J. 18, 31. 19, 16., a poněvadž
smrt jeho od těch, jenž národ zastoupali,
ustanovena byla. Každý člověk členem jest
trojího spolku, z nichž jeden druhého jest
prostrannější, totiž údem jest rodiny, údem
národa, údem člověčenstva; do třech oborů
těch se zaplítá život každého člověka. Co
se skrze člověka v rodině děje, toho se ji
stou měrou celá rodina přiúčastnuje. 1
nové národovce celému národu se připisují
poněkud. Smrt Páně celé člověčenstvo pro
vinilo, v každém člověku nalezá se hříšnost
co příčina smrti Páně. Proto k řeči Petra
všickni pokání činili, méně neb více smrtí
Kristovou vinnými se čijíce. Neučinili toho
ale sami aniž sami přibili ho na kříž, nébrž
stalo se to skrze ruce bezbožců či bezzákon
níků, lidí, jenž zákona od Boha vydaného
nemají, t. j. pohanů pravého Boha neznají
cích, Rom. Z, 14. Vydaného čxdozov t. od
Jidáše Zidům zrazeného. Avšak v tom ne
panovala náhoda, aniž vládl tu nějaký osud,
nébrž stalo se to uloženou radou a předvě
děním a dopuštěním Božím, že vydán byl,
Rom. 8, 32. Věc žádná se nepřihází maní,
tím méně se smrt Kristova přihoditi mohla
náhodně, nébrž stala se dle rady Boží či
radou Boží dativ Povdmjest datív normy;
— avšak Bůh jí nenutil lidu, Židův totiž,
aby skutku toho dopustil) se, nébrž dálo; se
to předvědou B. či dle předvědění Božího.
Tak slovo druhé ubírá prvnímu příkrost.

Slovy těmi ale Petr také, pokud
možná, chce nesmírnost záviny od Židů
odníti, jak druhdy Josef, Gen. 45, 8., se
svých bratrů snímal viny za prodání ho
kupcům madianským, řka: Ne z vaší rady,
nébrž z vůle Boží, sem poslán jsem byl. O
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té dvojí události, jíž dotekl Petr, divech Páně
a ukřižování jeho, posluchači více méně sami
dobře věděli a očití jich svědkové byli. O
věci té, k níž nyní přistoupá, o vzkřesu
Páně oni sami se nepfesvědčili, ješto se jim
Pán po vzkřesu neukázal, avšak proto ne
méně tomu víru dáti mohli, ješto netoliko.
proroctví 25—31., nébrž apoštolé sami v 32.
a sám ten dnešní zázrak tomu nasvědčuje.
Praví pak: Bůh vzkřísil jej rozvázav bolesti
pekla či podsvěta. Ve výkladě slov těch ne
shodují se. O tom sice, že Bůh vzkřísil
Krista, an jinde, J. 10, 18.. Kristus o sobě
praví, že moc má život položiti a vzíti, není
sporu, ješto Petr tu Krista co proroka vy
stavuje vyšších věcí o něm pro nedospělost
posluchačů praviti nemoha. Ale ve slovech
rozvázav bůle podsvěta, jak vulgáta čte, již
rozchod se ve čtení samém nalezá, an t. ř.
má: rozvázav bolesti smrti. Leč ta různost
ve čtení nemá do sebe veliké váhy, ješto
smrť a podsvětí pojmy příbuzné jsou zvláště
tuto, kdež se zosobnují. Co do smyslu,
tu ti, kteří pravili, že osvobození se rozumí
bolesti těch, jimiž Pán v předpeklí sklíčen
byl, od těla oddělen a poněkud slávy oče
kávané zbaven jsa, nemohou s výkladem
obstáti, poněvadž Pán smrtí svou lidstvo vy
koupiv a slávy věčné sobě dobyv nemohl
jž nějaké bolesti po smrti podstupovati.
Aniž ti obdržeti mohou, kdož vysvětlují, že
se slova ta slyšeti mají o přestání a skon
čení všeho utrpení a nemožnosti znova umříti
dle Rom. 6, 9, ješto Kristus již hned skrze
smrt těch bolestí sproštěn byl. Tudy jiní
bůlemi smrti rozumějí vazby a okovy smrti,
vazby, jimiž smrt opoutala Pána po téměř
tři dni tělo jeho ve hrobě držíc; vazby ty
či tu moc smrti aneb podsvětí rozvázal Bůh
a je rozrušil a skrušil, když Krista vzkřísil,
Z. 17, 5. Leč poněvadž není průvodno, že
by «wdčvecbolezně či bůle toli bylo co vazby,
tudy jiní vykládají, že se vzkříšení Páně
považuje co narození ze smrti neb z pod
světí a smrt v bůlech vojetila, až Kristus
zmrtvých vstal, kdež přestaly či rozvázány
byly bůle ony; dle toho jmenuje sv. Pavel,
Col. 1, 18., Krista prvorozencem mrtvých.
Ještě jiní vykládají o snahách Krista bolestmi
pekla t. předpeklí či podsvěta, jichž tam
otcové zakoušeli, sklíčiti, což ovšem státi
se nemohlo, avšak se praví rozvázán býti
od nich Kristus, jak se praví, že zvíře vy
prostěno z tenat, když tenata ona někdo
roztrhnul dříve, než zvíře polapiti se mohlo.
Poslední zdá se nejlépe přiléhá. Aniž také
mohlo podsvětí a smrt Krista držeti a ne
možno bylo, vece sv. Petr, aby od smrti a
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podsvětí překonán byl. Pro mnohé příčiny
nemohlyzachovati smrt, podsvětí a hrob Pána ;
smrt jest pokuta za hřích, Rom. 6, 23. Kri
stus ale bezhříšen byl, J. 8, 40., a tudy ne
měla k němu smrť, ani ďábel kníže smrti,
Hebr. 2, 14., nad ním mocižádné, J. 14, 30.
Nad to měl Kristus moc nad životem svým úpl
nou, J.10,13., a sám byl život, J.14, 6., an mu
Otec dal, aby život vsobě měl,J.5,26. Tu vše
obecnou pravdu uvodiv sv. Petr, na důkaz
toho, že Ježíš Kristus nemohl ve smrti držán
býti, přitáčí výrok, Z. 15, 8., ze Starého Zá
kona od Davida praotce a proroka, jenž
každému z posluchačů znám byl a jehož
slova, ač jim dosti nerozumějíce, potahovali
k Messiáši. Sv. Petr pravý ten smysl jim
dokonale otevřel. Nebo David praví o něm:
Patřil jsem na Hospodina před sebou vezdy,
an po pravici jest mně, abych se nepohnul.
Protož zradovalo se srdce mé a splesal ja
zyk můj; nad to ť pleť má odpočiné v na
ději, že duše mé nenecháš v podsvětí ani dáš
světcovi svému uzřiti porušení. Oznámil jsi
mně cesty života a naplníš mne utěšením s
tváří tvou! To jsou slova 15. Zalmu. Uvádí
pak slova žalmu podle LXX.; slova textu
hebr. se něco liší, leč odchod není velik a
můžeme se ho odtahovati. Pravé David o
něm t. j. o Kristu nejprvé: Patřil jsem na
Hospodina před obličejem svým vezdy; t. j.
ustavičně před sebe do budoucna. zíraje,
viděl jsem vezdy Hospodina před očima
svýma; jest to výraz a vyjádření ustavičného
spojení s Bohem, byl zajisté Kristus co člo
věk po veškeru dobu Života svého ve blahém
spatřování a nazírání nebeského Otce svého,
a mohl ovšem s veselím pohlédati a pro
hledati k Bohu, ješto jak dí, po pravicť mé
jest, abych se nezviklal, Po pravici stáli při
soudu ochránci, poručníci a správcové k zá
štitě svěřence, Z. 108, 31.

Za takovéhopřístojce zaocorarns má Kri
stus Hospodina, jenž mu ochranou a záštitou se
propůjčuje a tudy on nikdá se nechýlí a neviklá
z místa své blaženosti. Žalm ten pěje David
o Messiáši, a bylo to žalmu ku Kristu od
nášení tenkrát vůbec přijato, tudy také Pa
vel níže, 13, 35., táž slova o vzkřesu Páně
jak tuto Petr vykládá. Toto pak přistání
Hospodina po pravici působí, že zveselilo sesrdcemojeazplesaljazykmůj.| Zveselilose
vniterně a zplesal jazyk vněšné ono veselení
projádřujíc; tak dí a nedí plesá, veselí se,
poněvadž vyličuje, Co se v něm při spatřo
vání Hospodina sobě po pravici událo. Dí
srdce a rozumí slovem tím sídlo a ohniště
veškerého života duchového. Místo jazyk
můj čte text hebrejský sláva má "122
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Kebodi t. j. duše má, já sám. Duše jest
co [nejpřednější čásť slávou člověka. Ježíš
byl uprostřed tmy, byl naplněn radostí a
veselím. To veselí má přijíti také na nás,
an v Kristu jsme vštípeni a naději máme
jistou, že z mrtvých vstaneme. Ale více tu
ještě jest a vyšší příčina, proč zveselil se
a vzplesal messiáš, an vece, nadto pak pleť
má spočine či přebude, přebývati bude v na
ději t. j. v naději brzkého vzkřesu. Všickni
lidé vstanou, ale nikdo nevěděl, že brzce
vstane z mrtvých kromě messiáše, o němž
to prorokoval. Příčinu či předmět naděje,
v níž v hrobě odpočine, udává slovy dolej
ším, nenecháš duše me v podsvětě a světci
svému nedáš uzříti porušení. Sstoupil Kristus
do předpeklí či podsvětí, ale toliko aby od
tud vyvedl otce tam čekající na vykoupení,
a vyvolav a vyprostiv je vyšel z předpeklí.
V předpeklí či v hádě bvla duše Páně hned,
když z těla vyšla a donesla ovoce utrpení
svého světcům tamnějším, ačkoli z hádu ne
vyšli, dokud u nich Kristus byl. Nebo sama
přítomnost Páně náležela k vrchovatosti
oslavy. Druhý člen či druhá věta nedáš
uzřití porušení světci svému se odnáší k tělu,
jak prvý k duši Páně, jenž neměl tělem zů
stati v hrobě, nébrž odtud vstáti. Vidětijest
jak Luk. 2, 20. a j. toli co zkusiti. Jiní
také prvý člen: nenecháš v podsvětě duše mé
vykládají o těla v hrobě zanechání, nefeš
duši za člověka a šeol podsvět či předpeklí
za hrob berouce; leč očividně textu se tím
násilí činí, ač i Allioli toho násilí dopustil
se. „Světcem se zove messiáš, an jest pů
vodcem svatosti všeho světa a an byl bez
hříšen, pročež neměl hrob a neměla poru
cha žádného práva na něho. A nyní již jist
jest a ubezpečen svým vstáním z mrtvých.
Nebo vece: Oznámil jsi mně cestu života,
cestu totiž k životu jsi mi ukázal, abych
vzkřísen byl a sám jiným ku vzkřísení po
mohl; on zajisté jest dárce života 3, 15. a
všechném v něho věřícím života věčného
uštědří. Ale netoliko oživne dle těla Pán
opět, nébrž k náplni věčné slávy do nebes
ku pravici Boží pozdvižen bude. A to vece
prorok: A naplníš mne veselím s tváří tvou
t. Jj. ve společnosti s obličejem tvojím, an
neustále na tvář tvou patřiti a v bytném sje
dnocení s tebou trvati budu. Náplň rozkoše
nebeské spoléhá a záleží v patření na tvář
B. a messiáš nepatří na ni jak světci jiní
stoje, Ap. 7. 9., nébrž sedě o pravici Boží.
Ž. 109, 1.

Uveda slova prorocká nyní již ukazuje
že se nesplnila na Davidovi, nébrž že se od
nášela ku Kristu a v Ježíši naplnění svého

27

došla. Ješto ale přitom dokazování se mu
sel dotknouti některé stránky nepříjemné a
s výtkou ač vlídně vystoupiti, tudy předcho
zím řeči zlahoděním praví: Muži a bratří
dotýkaje stejného půrodu národního, nechať
směle či svobodně promluvém o arciotci Da
vidovi. Arciotcem nazývá Davida, že pošel
z něho rod a kmen královský a Messiáš jeho
potomkem býti měl a že nad to u veliké
vážnosti mezi nimi se nalezal. „Smělechce
mluviti; smělost nebyla v tom, že o Davidově
smrti a hrobě mluvil, ješto věc ta vůbec
známa byla, nébrž že potomek Davidův a ten
velebenec, o němžto slova ta platila, byl Je
žíš Nazaretský, jejž Israelité ukřižovali. fZrob
Davidův se u nds do dnešního dne nalezá,
vece sv. Petr. I Josef Flav. o hrobu Davi
dově nejednou se zmiňuje. Starož. 13, 8,4.
a Vál. Z. 1, 25. praví, že Hyrkan hrob ten
otevřel a odtad tři tisíce talentů stříbra vy
chvátil; něco podobného týž Josef st. 16, 1,
1 o Heródu vel. praví, že totiž i on hrob ten
oloupil a ještě za Hadriána hrob ten ukazo
vali;byl hrobten v městě na hoře Sióně,ješto
hrobové jiní vně města se nalézali. Hrob
vece a ovšem spuchřelé a spráchnilé tělo jeho
rozumí. Z toho pak, že Davidovo spuchřelé
tělo posavade se u nich nalezá, odvozuje, že
David na d. m. Z. 15. nemluvil o svém vla
stním, jehož nebylo vzkříšení, nébrž že pro
rokem jsa předvídal a předpověděl vzkříšení
Kristovo. Tím jistěji ale předvídati a před
povídati mohl, poněvadž věděl, jak vece sv.
Petr, že mu Bůh pod přísahou přisáhl, že je
den z plodu ledví jeho, t. j. jeden z potomků
jeho seděti bude na trůně jeho. Přísahu Bůh
učinil 2. Reg. 7, 12., když David chtěl sta
věti Hospodinu chrám: Když se vyplní dnové
tvojí a usneš s otci svýmu, vzbudím símě tvé
po tobě a upevním trůn království jeho až na
věky. Na to se odvolává Zalm 131, 11:PřisáhlHospodinDavidovi:© Zploduživota
tvého posadím na trůn tvůj. K tomu výroku
Páně se odnášela slova archangela Gabriela
L. 1. 32. o Kristu povídajícího: Tem velkým
bude a synem Nejvyššího slouti bude, dá mu
Hospodin trůn Davila otcejeho a kralovati
bude v domě Jakubově na věky a Království
jeho nebude konce. Dobře odvětoval sv. Petr,
že Kristus, k němuž se táhla ta slova, mu
sel z mrtvých vstáti, ješto by jinak nebyl
mohl založiti kralovství. A toho potvrdila
skutečnost, tak že ve slovech Z. 15. David
předvídaje mluvil o vzkříšení Krista, že aneb
poněvadž, ješto nezůstal vpodsvětí či v limbu,
kde spravedliví na Krista očekávali, aniž pleť
či tělo wviděla či podnikla porušení. Slovy
posledními ještťo nezůstal a t. d. má skuteč
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nost historickou na mysli. A nyní Petr do
kázav, že slova ona Davidova jenom k Mes
stáši a k jeho vzkříšení se odnášela, dostu
puje vrcholu důkazu svého, an dí, že oním
Messiášem, k němuž se přísaha Boží a za
slíbení (o vzkřesu táhlo, není jiný leč Ježíš,
an v něm se to jedině splnilo. Tohoto Je
žáše, dí, Bůh vzkřísil, jehož vzkříšení my svěd
kové jsme, poněvadž jsme s ním nejednou
po z mrtvých vstání se sešli, sním jedli, od
něho nauky přijali, ano jej i rukama ohma
tali, 1, 22. 10, 4. Ale netoliko vzkřísen byl,
nébrž což bylo nutným následkem vzkřesu
(tedy ovv) k slávě povznesen také byl a svýše
slávy své seslal Ducha sv. To vylití Ducha
sv. všem bylo naočito a zřejmo a nyní Petr
vykládá, odkud původ svůj vzalo, totiž od Je
žíše, jenž na pravici B. zasedl. Dí: Pravicí
tedy Boží vznešen byv a zaslíbení Ducha sv.
přijav od Otce, vylil ho, jak vidíte a slyšíte.
Pravicí B. t. j. všemocí Boží; dešť« jest da
tiv nástrojný; nedobře jiní dativ prospěchu
býti mníce vykládají: na pravicí B. Prohlídá
k tomu co pravil v 32, že Bůh vzkřísil Kri
sta, ješto jej co proroka vystavuje. Ve slově
zaslébení klade se abstraktné místo konkre
tného a smysl jest: přijav od Otce co výsluhu
zaslébenéhoDucha sv. aneb přijav moc zaslíbe
ného Ducha sv. (1, 4.) seslati. L. 24, 49.
Slova, jež následují: vyll ho jak vidíte a
slyšíte, odnášejí se očividně k Duchu svaté
mu, jejž vidíte a slyšíte v účincích svojich.
Jiní vykládají: vylil to, co vidíte a slyšíte, a
ovšem dovtípiti ano domakati se můžete, že
Duch sv. to jest. Leč výklad ten do smy
slu neliší se od prvnějšího.

Ještě ale zbývalo dokázati, že Ježíš skrze
moc Boží či pravicí B. povýšen byl do nebe
ské slávy. A Petr toho potvrzuje výrokem
samého Davida, jenž na Davidu se nevyplnil,
nébrž na Ježíši Kristu. Dí“ Ne David vstou
pů na nebesa aniž ovšem osedl o pravici B.
ale však přece dí: Rekl Pán Pánu mému,
seď na pravicí mé, až položím nepřátely tvé
za podnože nohou tvojich. Jsou slova vzata
ze Zalmu 109, 1., kdež David toho, jenž ose
dá o trůnu Božím, co pána svého uznává.
Sstoupení Páně odpovídá povýšené jeho ve v.
11.A viděti, že v Z. 109. opěvá David kra
lování Messiáše, jež ujal z mrtvých vstav a
na nebesa vstoupiv. Sedětí na pravici značí
všelikou moc míti, o čemž viz Mt. 22, 44.,
kdež Pán sám ksobě toho výroku potahuje,
jakož i Pavel Hebr. 1, 13. k němuzří. Za
podnož nepřátely krutým obyčejem na zna
mení dokonalého vítězství kladeno, Jos. 10,
24. jak druhdy Valeriánovi řím. císaři a jak
se dí, také Tamerlan Bajazetovi sultánu tu

Act, 2, 37--42. Dojem řeči Petrovy; obrácení tří tisíců.

reckému učinil. Nepřátely se rozumějí lidé
nevěřící.

Z toho všeho, co předeslal Petr, jasně
vysvítalo, že Ježíš od Boha co Messedš a co
Prín osvědčen byl. Sv. Petr to ještě jednou
shrnuje a výsledek veškeré své řeči jim před
kládá řka: Na jisto tedy věz veškeren dům
Israelský, že jej Pánem a Kristem Bůh učinil,
toho Ježíše, jehož jste vy ukřížoval. Dí najt
sto, nezvratně, nepochybně, abyjistotu pravdy
té lépe vytknul. Dům Israelský či čeleď Isra
elova jest celý národ israelský, považovanýcorodinapraotceIsraelačiJakoba.| Učínil
ho Pánem a Kristem vece, ješto považuje Je
žíše co člověka., jenž zasloužil sobě panství
nad světem, jakož jemu ta moc i dána byla
Mt. 28, 19. Ž. 109, 1.; sic jinak dle božství
svého již od věčnosti Pánem byl. Messtášem
jej učinil, messiášství na něho složil, a na žá
dného jiného, aniž tedy jiného messiáše vám
očekávati přijde. A sice — v tom pak ve
likým důrazem mluví — toho Ježíše, jejžto
jste vy ukřižovali. Slovo učeně) buď pouze
chce říci, že nikdo jiný není a nebyl mes
siášem od Boha ustanoven než Ježíš, bud
učiniti se praví o veřejném uznání a osvěd
čení; byl sice dříve již pánem a Messiášem,
ale nyní vzkřísením a osednutím 0 pravici
Boží jím vůbec prokázán jest.

To jest ta prvá velepastýřská promluva,
ta prvá apoštolská řeč, ten první výliv vyři
nulý z potoků, jenž v útroby apoštolů od Du
cha sv. vnořeny a složeny byly. A jaký byl
dojem slov těch u posluchačů tu shromáždě
ných? O tom dále vypravuje sv. Petr:

37. To pak slyševše protknuti byli
v srdci, a řekli ku Petrovi a k ostat
ním apoštolům: Což máme učiniti muži,
bratří? 38. Petr pak k nim: Pokajte
se a pokřtěn buď jeden každý z vás ve
jménu Jesu Krista na odpuštění hříchů
svých a obdržíte dar Ducha svatého.
39, Vás zajisté se týká zaslíbení a dětí
vašich, a všech dálných, cokoliv jich
povolá Pán Bůh náš. 40. Jinými také
slovy mnohými svědčil a napomínal jich
řka: Spaste se, zachovejte od pokolení
toho převratného. 41. Kdož tedy při
jali řeč jeho, pokřestěni byli. I připo
jilo se dne onoho duší asi tři tisíce. 42.
Trvali v náuce apoštolské a v sdílnosti,
pospolitosti lámání chleba a v modlit
bách.
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Vypisuje sv. Luka výsledek a následek
řeči Fetrovy, který byl docela jiného druhu,
než tam L. 4, 28, když byl Pán sám Naza
retanům mluvil. Ukázala se řeč tato býti
mečem dvousečným, Hebr. 4, 12 a hluboko
vnikla v útrobu posluchačů tu přítomných.
To uslyševše protknuti byli v srdci a řekli
ku Petrovi a kostatním apoštolům: Čož mámeučímti,mužibratří?© Protknulaaprobodla
srdce jejich řeč ta, ješto zjevně poznávali,
jak velmi se prohřešili v Krista neuvěřivše,
ano jej na kříži usmrtivše a tím od Boha a
ovšem od vlastní spásy se odšinuvše. Přestal
posměch, o němž dřívěji v. 13., jak byl také
tam L. 23,48. přestal u kříže, když byli po
směvači uzřeli divy a tepouce v prsy svoje
se domů navracovali. Velký počet z nich
se bezmála nepřiúčastnil zbrodně té, boha
bijství, ale i takovíto lidé pro jednotu svou
s národem velice bolestně hřích ten nesli.
V té skroušenosti a v tom srdečném ubo
levání táží se Petra a ostatních apoštolův :
Což činiti máme. Viděti z těchto slov, že
obrátili se v srdci a lítost upřímnou pojavše
z toho, srdce napraviti hodlali, v čem se celý
národ židovský provinil. Patrna tu jejich
upřímnosť také zeslov: Muži, bratří, jež vy
nesli s láskou a důvěrou k apoštolům. Tato
veliká, podivná a převelmi řídká proměna
dála se dílem z horlivé řeči Petrovy, dílem
ze síly vniterné slova Božího, jenž jest rovno
meči dvousečnému, Heb. 4, 12. nejvíce však
působila tu milost Boží, jenž srdce jich ob
sáhla. Zůstane věčným vzorem pro ty, jenž
slovo Boží poslouchají. Tedy Petr přejal řeča
objem vlídné a laskavé řeči té uléčil ránu dří
vější řečt o nich spasitedelně učiněnou tak, že
dálo se tuto, co tam za starověku se připiso
valo náukám některým: avrog 0 zowoag A0y0g
iáze, že totiž táž jenž poranila spolu také za
hojila náuka. Dvojí věc Petr jim předpisuje a
vece, že jestliže obou píleti budou, ovšem od
puštění oné hrozné viny a spolu darův Du
cha sv. dojdou, totiž mají se káti a pokře
stiti. Praví: Kajte se a pokřestěn buď každý
z vás ve jmenu Jesu Kristu, na odpuštění
hříchů svých, a obdržíte dar Ducha svatého.
Kajte se, praví, či jak v řeckém textě vlastně
stojí. Pokajte se, usmyslete sobě; nedí u
smýšlejte si, kajte se v praesentu, nébrž va
oristě, pokajte se, ješto žádá, aby ihned a
jedním rozmyslem, a jakoby rozsekem napo
kání se dali. Pokání jim káže co první a
neodbytnou výminku pro dosažení křestu
a darů Ducha sv.; ovšem tedy činí, jak Jan
Křestitel, Mt. 3, 2., a sám Pán Mt. 4, 17.
od pokání počátek kázaní svého učinili. Bez
pokání, beze proměny smyslu či bez usmyslení
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sobě nemůže obstáti křesťanství, aniž kdo
milostí jeho se přiúčastniti. Tudy předchází
pokání učiňte a teprva můžete napotom dáti
se pokřestiti, a sice křestem ve jménu Jesu
Krista. V ř. t. stojí čmire ovouez na jméno
J. K. na základě jména Kristova, tak že po
křestění to docela na víře a vyznávání, na
síle a moci, na zákoně a příkazu Ježíše Kri
sta spolehá. Níže 10, 48. podobně křest u
dělen ve jménu J. K., a tam stojí v ř. t. dv,
kterážto předložka podobně značí, že Ježíš
jest základem, záměrem a oborem, v němž
a na němž křest udělen býti má. Křest ten
stojí oproti křestu sv. Jana Křestitele a jest
jediný prostředek ku dosažení odpustu hří
chův, ješto křest Janův byl jen křestempří
pravným, úvodným a označným. Křest tento
na jméno J. K. není jiný leč onen, jejž při
kázal Pán Mt. 28, 20. křest totiž ve jméno
nejsvětější Trojice udělovaný, přiněmž všechny
tři božské osoby výslovně se pronésti musejí.

Nestačí k úplnému účinku křestiti na
jediné jméno Ježíše Krista, ač se druhdy ně
kterým tak vidělo; jmenovitě se náhled ten
— náuky zajisté vážnost mu připisovati ne
lze — u Bédy a některých ve středověku
theologů nalezá. Ale náhled některých u
čenců není náukou církve a papež Nikolai I.
v odpovědi své k Bulharům nro. 104. věci
té jenom mimochodem dotýká, an hlavná0
tázka se vedla o tom, zda křest od pohana
neb Žida udělený platen jest. Sv. Tomáš
Agu. s. III. 66, 3. sice za to měl, že z po
čátku křest se uděloval na zvláštní příkaz
Páně ve jméno Ježíše Krista, aby jméno to
nejsvětější došlo úcty mezi Židy, kteří je
byli tak zneuctili. Leč lépe vidí ti, kteří
praví, že se tím rčením rozdíl křestu novo
zákonného ode křestu Janova určuje. Kate
chismus římský připouští sice s nějakým odpo
rem a pochybenstvím náhled sv.Tomáše Agu.
po nejprvnější dobu, ale přidává se ihned ra
děj k mínění tomu Co pravému, že se do
týčným rčením toliko rozdíl mezi křestem
ode Krista Pána ustanoveným a křestem
od Jana dávaným stanoví. Křest tedy ve
jméno J. K. udělený jest křest od Krista
P. ustanovený, jehož výslovná forma se udá
vá u sv. Mat. 28, 20., jímž se křesťany stá
váme a odpustu hříchův docházíme. Janův
křest byl bez mála na jméno Ježíše Messiáše
udělován, ač 0 tom nevíme nic zevrubnějšího;
ale Janův křest ten byl jenom symbolický
a označný, jak jsme toho nejednou dotkli,
aniž měl do sebe moc hříchy odpouštěti, ode
Krista ustanoven nebyv. Křest ale Páně, 0
němž tuto sv. Petr jedná, byl ode Krista u
stanoven na odpuštění hříchů, jak tu Petr
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klade, slovy těmi účel křestu naznačujíc.
Plyne z toho náuka církve naší, že křest
skutečně stírá a smazuje veškery hříchy, ne
toliko hřích dědičný, nébrž při odrostlých
křestěncích také jiné hříchy, jichžto se pře
de křestem dopustili, jakož i veškery pokuty
za hříchy odnímá a zahlazuje. Ale žádá
spolu tuto sv. Petr, a podle něho žádá cír
kev od člověka dorostlého, když ku křestu
přistoupá, aby netoliko v Krista věřili a podle
náuky jeho živu býti přislíbili, nébrž také
z předešlých hříchů pokání učinili. Slibem
takovým a takovým káním se ze předešlých
hříchů člověk sice nemůže zasloužitř milosti
té, jíáto se mu křestem dostává, avšak přece
jsou věci ty potřebnými přípravami a vý
minkami, bez nichžto by každé udělování
křestu sv. u křesťanů s prospěchem a bla
ženým výsledkem potkati se nemohlo. Tudy
v první církvi ku křestu se nepřipouštěli
leč ti vyrostlí, o jejichž hodnosti a mravné
přípravě církev se po delší čas byla přesvěd
čila. Avšak netoliko odpuštění hříchův kře
stěncům se ve křestu uděluje, stránka to zá
porná, justifikace či ospravedlnění, nébrž oni
také posvěty, stránky kladné, se přiúčastnují.
A to jest, cosv. P. dokládá, an vece: a 00
držíte dary Ducha sv. Slova tato se mohou
dvojitě bráti. Buď totiž genitiv Ducha sv.
jest genitiv výkladný a smysl jest: obdržíte
v dar či darem Ducha sv., totiž v účincích
jeho; aneb se dar hromadně béře,poněvadž
jedním tytýž darováním se rozliční darové
lidem udělují tak, že se netoliko milost po
světná, nébrž 1 zevnější blahodarové, či cha
rismy rozumějí. Prvnější výklad jest dopad
nější; nebo ačkoliv často se s posvětnou mi
lostí Ducha sv. dávaly. ony blahodary, přece 
nevezdy se to dálo, a sv. Petr nemohl tu
leč jedině ku posvětě vnitrné prohlédati.
Namítá tedy sv. Petr dary D. sv. kladnou
stránku při ospravedlnění, totiž posvětu, a
tudy nemohou se slova tato o sv. biřmování
bráti, jak se některým vidělo, o čemž níže,
8, 17., leč bychom řekli, že apoštol tnto
veškery účinky působení Ducha sv. zahrnuje.

Aby ale tím snáze se k napomínkám jeho
sklonili, uvozuje jim na mysl, že pro ně, pro
Israelity před jinými národy se to dálo,a že
věci ty jim ode dávna připovědíny byly. Nebo,
vece, vás týká se zaslíbení ono, kteréž se v
St. Z. stalo, totiž o Messiáši, a jmenovitě 0
vylití darů Ducha sv., k čemuž tu nejblíže
prohlídá. Vás, lidu vyvoleného a dětí či po
tomků vašich, což přičiňuje, aby tím více
jasno bylo, že zaslíbení ta k národu celému
se vztahují, jelikož od Abraháma pochodí.
Tím spolu jich pohnouti hodlá, aby k napo

Act. 2, 37—42. Dojem řečí Petrovy; obrácenítří tisíců.

menutí jeho přistoupili tím spíše a čileji,
ješto i dětem svojim ty dary převelebné sje
dnají. Avšak nevšickni Zidé byli tu pří
tomni; a tudy prý sv. Petr přičiňuje slova:
it všech těch, jeněto dáli jsou, kolik jich koli
povolá Hospodin Bůh náš. Táhne prý se sv.
Petr k Zidům, kteří po světě roztroušeně
bydleli k slavnosti přijíti nemohouce. Leč
lépe jiní slovy jenž dálmi jsou slyší o poha
nech podle Ef. 1, 12., kdež Pavel o po
hanech praví, že byli druhdy, před obrácením
svojím ku křestu odcizení od obecenství I
sraela a daleci Jezu Krista. Moudře a opatr
ně sv. Petr jenom z krátka toho dotýká, po
něvadž pravda ta nemila byla Zidům. Vý
klad, jenž slovo dální o pozdějších potomcích
béře, se mluvě obyčejné biblické protiví. Ale
poněvadž spása lidská nezávisí od člověka,
jenž běží, nébrž od Boha, jenžto se smilo
vává (R. 9, 16.), tudy sv. Petr dokládá: ko
bik jich kolů Bůh povolá, příležitosti k sly
šení slova jim naskytna a srdce jim otevra,
aby slyšíce v Krista uvěřili a spasení došli.

Sv. Lukáš neuvodí celé řeči Petrovy,
nébrž obsahu jenom. jejího zkrátka dotýká.
Vece: Ještě mnohými téžjinými řečmiosvědčil
a napomínal jich řka: Spaste se od pokolenítohopřevratného.© Osvědčil,veceL.,důvody
a důkazy nespornými potvrdil toho, o čem
se tuto jednalo ; důvodů těch L. mlčením po
míjí a toliko z napomínání jedno uvádí:
Spaste se z pokolení toho převráceného od
něho se odloučíce skrze pokání a obrácení
se ku Kristu. Pokolením převráceným či
mravně křivým a (ozoličs) chromým, roz
umějí se ti, kteří v nevěře ostávali a na
posmívání se událostem trvali; radí a na
pomíná odděliti se od něho, poněvadž kdo
se zlým obcuje, sám se převracuje a kdo
smoly se dotýká, od ní zamazán bývá, Ecel.
13, 1., a spolu pokutám bude podroben,
jenž nekolné lidi ony zastihnou. Podobně
napomíná Pavel, Fil. 2, 15., aby byli bez
úhonni u prostřed národu zlého a převráce
ného. Vůbec obrácení se k Bohu obnáší
sebou, aby se člověk ode všeho pustil, co by
ho od Boha dělilo a světa zlého se chránil
aspoň podle ducha a myšlení, aby ducha
jeho prázen byl, povahu jeho se sebe svlékl
a obmyslů a pochotí jeho se obnažil. Ještě
někteří pozorovati chtěli, že Petr osvědčo
váném vykonával úřad apoštola a svědka,
napománáním pak lásku oteckou a bratrskou
k lidu projevil; leč při tom také se s láskou
tou povinnost apoštola sbíhala.

Tak svědčil a napomínal Petr; medle
s jakým úspěchem? Uspěch a výsledek řeči
Petrovy byl náramen a ovšem podivu hoden,
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Nebo jak dále pokračuje sv. Lukáš: T%tedy,
jenž slovojeho přijal, pokřestění byli; aneb
jak se též přeložiti dá: Onť tedy, přijavše
slovo jeho, pokřestění jsou. Rozdílu není leč
logického, a ten nepatrn jest, aniž 0 tom
se rozšiřovati potřebí. Tam výše v. 31. dí
se, že byli skormouceni, zbodeni, protknuti;
tuto se více stává, oni přijímají slovo; na
čež křest jejich následuje. Křest za dob
oněch stával se pohroužením a ponořením
celého těla do vody a tudy musíme přijíti,
že nehned všickni pokřestěni byli, čehož ani
text nevymáhá, an toliko dí, že téhož dne
tři tisíce k církvi přidruženo bylo. Reč Pe
trova dála se z rána a ovšem do večera
mohli veškeří pokřestiti se, ješto svátostí
tou jim netoliko apoštolé, nébrž všickni ti,
kteříž se ku Pánu před sesláním Ducha sv.
hlásili a jichž sto dvadcet bylo, 1, 15. při
sluhovati dobře mohli. Není tedy potřebí
za to míti, že křestění to po několik dnů
se dálo, aneb dokonce, že se toliko polívá
ním a pokropením stalo, což na počátku
církve sotva připustiti můžeme. I%%tisíce
duší připojilo se k církvi; duší t. j. lidí,
podle hebrejského mluvení, Ex. 1, 5. Lidé
ti nebyli dokona v náuce Páně vyučeni, ale
upřímně v Krista co Syna B. uvěřil a za
vázali se, že se v náuce svaté dokonale vy
cvičiti dají. Tu se vyplnilo, co slíbil Pán
Petrovi, volaje ho k apoštolství, aby zane
chal rybaření, že jej učiní rybářem lidí. Ve
lká byla to žeň a plodové přehojní vyšli z
Israelské půdy dne toho a spolu uzráli svě
tlem odsv. Ducha rozníceným; byly to prvo
tiny na roli posvátném vyniklé, ješto Petr,
S jinými ženči, apoštoly, na oltář Páně po
ložili. Od této pradoby udrželo se v církvi
po mnohá století, že v čas letničný udělo
vání křestu co nejslavněji se dálo. Ze slova
připojit se viděti, že již církev byla; vytýká
se tím jednota církve.

Tím spůsobem se zrodila církev, a den
letnic jsou narozeniny její. Ano také ty, co
k životu jejímu vyhledávaly se věci, již nyní
v hojné míře se v ní nalézaly. A to jest,
co nyní sv. L. praví, popisujíc co na obrácení
oněch tří tisíců následovalo. Jsou to tři
věci, ježto zachovávají život církve a jí od
dychati dávají, náuka, svátosti a modlitba.
Všickni tři živlové ti se rozvíjeti počali nyní,
Jak vece dále v. 42. sv. Lukáš: Trval? pak
v nduce apoštolské, ve spolitosti či společností
támání chleba a na modlitbách. První z těch
živlů, jimiž se povaha církve prvotné všem
časům budoucím za vzor označovala a 0zra
čovala, bylo trvání v náuce apoštolů. To se
dálo, když neustále se k apoštolům scházeli

a v náuce křesťanské se vyučovati dávali,
nad to náuku tu sami rozjímali a „v životě
se jí řídili. Živel druhý se zahrnuje ve slo
vech ve společnosti či spolitosti lámání chleba
t.j. pospolném či spolitém, společném lá
mání chleba. Tím se rozumí slavení eucha
ristie £. j. obětě mešné, při němž vyplňo
vali příkaz Páně, L. 22, 19., aby na památku
jeho télo a krev pod spůsobami chleba a
vína v oběť přinášeli a skrze piíčast v obe
cenství s Kristem a mezi sebou vcházeli.
Lámáním chleba rozumí se tedy, jak samo
zřejmo, nejsvětější Svátost oltářní, k nížto
co skutečné oběti novozákonné a co ku pa
mátce smrti Páně se přiúčastňovali, odtud
sílu duchovnou čerpajíce a s Kristem se spo
jujíce dle slov J. 6, 51., kdo jí tělo moje
a pije krev mou, ten ve mně zůstává a já
v něm. Syrský výklad upřímo eucharistii
tu vykládá slovo řecké podržujíc. Dí lámání,
poněvadž jak již z předešlých poznámek ne
jednou činěných víme, bývali chlebové teh
dejší tenčí a sušší, kteréž snadněji lámati než
krájeti bylo. Místo v spolitosti lámání chleba
čte ř. text odděleně v spolitosti, v lámání
chleba. Dvojí věc tudy klade spolitost či
obecenství aneb sdílnost a lámání chleba
různě, ana vulgáta tu hendiadu přijala. Spo
bitosté čl obecností se dle některých rozumí
láska a přivinulost, kterou se vespolně co
bratři považovali a se k sobě vespolek cho
vali; dle jiných slyší se sdílnost a štědrota
k chudým; dle jiných obecnost a pospolnost
majetku, o níž v. 44. níže hned mluví; a
ještě jiní rozumějí agapy či společné hostiny
za prvých dob křesťanstva užívané, jimiž se
jednou pospolu rodinou Páně býti osvědčo
vali. Nejlépe vidí, kdo slovo to slyší o při
vinulosti k apoštolům pro ukázání jednoty
církve. Výklad tento poslední zdá se nej
více dopadati, ješto se pojí se slovem náuka.
Třetí živel, či živel čtvrtý, poněvadž slovo
pospolnost od slova lámání se oddílně béře
se pronáší slovem na modlitbách veřejných
a společných trvali, totiž také prvokřesťané.
Jsou to liturgické modlitby, jakéž při mši
svaté a mimo ni se dály, žalmy, hymny a
jiní modlení spůsobové, jimiž prvokřesťané
klanbu, vděčnost a prosby pronášeli. Vy
týká se těmi věcmi také pořádek, v jakém
se obřadové církevní za první doby křesťan
ství vykonávali. Nejprvé poslouchali slovo
Boží; nápotom se příčasti přiúčastňovali;
posléze se modlili a hymny prozpěvovali.
Jako pro život těla trojí věci nevyhnutelně
potřebí, slunka, chleba a dýchání, tak i pro
život duchovní potřebna jest věc před ji
nými trojí, slunko duchovné či slovo Boží,
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chleb duchovný t. j. eucharistie a dech du
chovný, což jest modlitba. Věc ta trojí ve
svatyni Starého Zákona se naznačena nalé
zala, an svícen sedmiprutý — slovo Boží,
stůl posvátných chlebů — eucharistii, oltář
kadidlný — modlitby předvěstoval či před
obrazoval. Ještě připomínáme, že nemálo
theologů pro dolíčení, že stačí jedna spů
soba nejsvětější svátosti, ke mluvení spůsobu
biblickému, tu také užívanému se táhnou,
podle něhož lámáním chleba se celá svátost
velebná zahrnuje.

Ten byl stav prvotné církve hned při
povstání jejím, jak sv. L. krátkými rysy ji
opisuje. Na letnice zrodila se k bytu. Jest
ona spolek obrozenců, jest ale ona mnohem
více, ona jest majitelkyně Ducha svatého.
Původ její jest nebeský, bytnost její nebeská,
nebeský jest cíl její; nebo má za hlavu toho,
jenž nade vše nebesa povýšen jest a její S
ním jednota připodobňuje se jednotě, jenž
mezi Otcem a jím bytuje. Musí ona v níz
kosti choditi jak Kristus, ale bude povyšena
jak Onu. Ona veškery dary Starého Zákona
nahražuje; ona ale činí více, ona jest krá
lová nebes. Jednak musí v pozemstvu pro
bíhati dráhu svou a vývoj svůj od dětství k
mužnému věku prožiti. Všechna pravda jí
svěřena jest, ne však co mrtvý poklad. Duch
svatý ji uvádí ve vši pravdu. Činí to od
stupně k stupni, ne snad náhlým jí bezpo
třebné vševědy vlitím, nébrž počasným, ne
předbrzkým ale také ne pozdním vzbuzová
ním v ní vědomostí a poznatků, jichž po
třebu má. Vývoj její stává se dle vzoru vý
voje Kristova. Ten rostl a vyvinoval se, ale
bez hříchu; a má i církev dokázati, že po
krok bez bludu, vývoj bez hříchu možný jest.
Což ale Židé, kteří neobrátili se? Jaký do
jem učinilo to obrácení tří tisíců, a ta ži
votní správa církve křesťanské na mysli je
jich? © tom sv. Lukáš v následujících vv.
jedná, při čemž místněji ráz prvé té církve
vyličuje, kterýmž dojem ten na vně stojící
učiněn.

43, I přicházela na všelikou duši
bázeů; mnozí také divové a znamení
mnohá se skrze apoštoly v Jerusalémě
stávaly (a strach byl velký mezi všemi.)
44, Všickni také věrcové byli pospolu,
a měli všecky věci společny ; 45. statky
a majetky prodávali a rozdělovali je
všechněm, jakž komu potřebí bylo. 46.
Na každý den též trvajíce jednomyslně
ve chrámě a lámajíce po domech chléb

Act. 2, 43—47. Óbecenství křesťanů.

příjímali pokrm s veselím a prostotou
srdce, 47. chválíce Boha a majíce milostvv
kvi ty, jenž měli spasení býti, na kaž
dý den.

U lidí, kteří vně zůstali a zázračným
důvodům, jimiž Kristus co Syn Boží osvěd
čen byl, se nepodrobili, byl účinek a násle
dek všech zázraků, a zázraků oněch strach
a bázeň, jak se to obyčejně při událostech
neočekávaných děje; tak jinde Mt. 9, 8. se
dí, že zástup pro uzdravení ochrnulce, a Luc.
T, 16., že pro divy Páně bál se. Vece o
tom Lukáš: I přicházela mnavšelikou duší
bázeň, mnozí také divové a mnohá znamení
se skrze apoštoly vwJerusalémě stávaly, a
strach byl velký mezi ními. Bázeň ta smíše
na byla s vážností a úctou, a spolu byla pří
činou, že nepřátelé Páně nehned vražebně
proti církvi povstati se opovážili. Bázeň ta
pro divy a zázraky povstalá udržovala se
rovně dálejšími divy a zázraky, jenžto se dály
skrze apoštoly od Boha, a jimiž velebnázáře
nad oborem církve se udržovala, ode všech
úctu a bázeň vymáhajíc a dovodíc, že tuto
se obec Boží a církev Páně nalezá. Vulgáta
má tuto několik slov zbytečných, jenžto se
v řeckém t. nečtou, totiž v Jerusalémě strach
byl velký mezť všemt. Ale 1 dále odstoupá
vulgáta od textu řeckého, an klade eřiam
místo vero, četši ze m. dě; 1 tuto se přednost
dáti musí textu řeckému, jenž ku spojitosti
lépe přiléhá, ana částice přechodná dě dále
stav církve vyličuje. Jest to ve slovech, jenž
následují: Všickni pak věrcové bylt pospolu,
a měli všechny věcí společny. Na místo pakzečtevulgátaděetiam,také.| Všteknipo
spolu byli, vece sv. Lukáš. Nerozumí se, ja
koby v jednom domě byli bývali, nébrž že
se častěji na jedno místo scházeli, aby tam
službám Božím, o nichž předešle v. 42., ob
covali, slovo B. slyšeli, příčast nejsvětější
přijali a v modlitbách účastenství brali, jakožispolečnéagapyslavil.© Vinulisene
toliko láskou vespolek, nébrž také vněšně
či zevně tu vespolnost pronášeli, což jim
možno bylo, ana veliká část z oněch tří ti
síců obrácenců po slavnosti letničné se do
mův odebrala. Jakož pak vnitrnou přivinu
lostí druh druhu všecko přáli a se vším
chtěli se sdíleti, čehokoli se jiným nedostá
valo, tak i zevně lásku tu a tu ochotuživo
tem projevovali, a vnitrně jednu rodinu Či
níce i v životě ji činiti hodlali a se snažili.
I mělo se zkusiti, zda by obecnost a společ
nost majetku a statku v člověčenstvu vůbec
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zavedena býti mohla. Byli sice Pythagorovci
již obecnost majetku mezi sebou zavedli, by
la pospolnost ta u Esséův povšechnězavládlá,
ano jest u Jihoslovanů posaváde zádruha
spolek osob, jenž společný statek mají a pod
starostou žijíce do spolku pracují a společně
chlebí. Ale Pythagorejští již s počátku se
od ostatních lidí odmísili, vespolek bratrstvo
aristokratické činíce, a Esséové byli nějakou
měrou mnichové, a sami připouštěli, že spů
sob života jejich nedá se na světě vůbec a
vesměs zavésti, a dotčená zádruha jihoslo
vanská vládne jenom mezi osobami, jenž
svazkem příbuzenstva spojeny jsou. Tuto
ale vnitrnou svaté víry a lásky silou povsta
la sdílnost taková, že co kdo měl, pokládal
za společné jmění a zboží všech těch, kteří
s ním jedné víry byli. Ješto duchovně tak
zbohatli skrze Krista 2 Cor. 8, 9., nechtěli,
aby velkého stávalo rozdílu v majetnosti svět
ské, a aby někdo chud mezi nimi se nalezal.
Byla blaženost jejich taková a jak se jim
vidělo, všemi věcmi oplývali tou měrou, že
mohli Z. 72, 25. zvolati: Cehož mohu na ne
bi, čeho kromě Tebe, Bože, na zemi žáďdati?
Zdálo se, že Duch Páně stav docela rájský
v církvi obnoví. Obecnost majetku vyli
čuje Lukáš, an dále píše: Statky a majetky
prodávali a podělovali jimi každého, jak mu
čeho potřebí bylo. Statky nemovité, majetky
movité, jmění se rozumí. Nesnáze tu poně
kud vládne mezi vykladači, jaká by tu po
spolitost majetku za první církve byla bývala,
nevymíněná-li a naprostá čili poměrnáa vzta
žitá. Ze bezvýminečná nebyla, z patrných
míst jisto jest. Act. 5, 4. dí Petr Anani
ášovi, že ovšem statek pro sebe podržeti
mohl, a 12, i2. řeč jest o domě Marie ma
teře Markovy, která tudy, ač křesťankoujsou
ci, dům pro sebe podržela, aniž ho prodala
a peněz mezi chudé rozdělila. Byla tedy na
vůli nechána, nižádnému nepřikázána, a vy
plývala ne ze zákona nějakého, nébrž ze sil
né a horoucné lásky a ze snahy, život Páně
s apoštoly vedený u větším kruhu nápodo
biti. Ale i tak obmezená a výminečná obec
nost majetku se toliko v Jerusalémě nachá
zela, Co v prvotné církvi; u jiných církví ji
nepotkáváme, a zdá se, že apoštolé ji odra
zovali, ješto klam Ananiův a pohoršení od
tud povstalé je vyučilo, že ani v církvi Sy
na Božího stav takový ideálný provésti se
nedá vůbec a vesměs u všech lidí. Avšak
v menších kruzích, v samostanech a klášte
rech mezi lidmi, kteří vyššího života píliti
hodlali, ovšem zavládla a posaváde vládne
na důkaz, že nebude se lidí nedostávati, kte
ří rady Páně L. 12, 35. Mt. 19,21. poslušni

Bkutkové apost,
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jsou a zlásky k Bohu a k lidem všeho zem
ského statku se odřeknou, aby tím jistěji ne
beského došli. Tenkráte vprvotné církvi tedy
jinošská láska vládla a podělováno ze statků
prodaných všechněm, čehokoli jim v nouzi
potřebí bylo. Jak z řeckého t. a ze samých
slov podělovali každého, jak mu čeho potřeba
bylo, viděti, nemíní se podělování zbožím
v určitých dobách, nébrž jen v potřebách na
hodilých, an neměla tím k zahálce příležitost
a pohnutka se dávati. Ale ani zbytečnostem
neměli se přivykati skrze takovouto sdílnost,
jak to ze slova potřebí patrno jest. To pak
vždy pravidlem zůstane křesťanské lásky, že
se raději všeho pro bližního odříká, než aby
nejmenším čin em člověku ubližovala.

Ale ješto měli své vlastní služby Boží,
trédílné, záležející v slovu Božím, oběti a v
moditbách, jak v. 42. Lukáš vylíčil, musela
se jim namanouti otázka, kterak by se cho
vati měli ohledem služeb Božích židovských,
zda by jich zanechati aneb píleti měli? Otázka
ta tímspíše povstati musela, ješto v samém
lůně Zidovstva úkaz všeznámý odpovědi na
ni se domáhal. Znám jest řád Esseů, mni
chů to starého zákona. Esseové ti posílali
do Jerusaléma dary, ale sami se služeb Bo
žích tam odbývaných nepřiúčastňovali. Měli
bezmála nějakou předtuchu o tom, že za ne
dlouho řádové starého Zákona přestanou, a
roztoužili se po stavu dokonalejších řádů Bo
žích. Leč jejich vzdalování se všeho s bo
hořízeným chrámem obcování bylo předčasno
a přívazčivo; samochtíce oddělovali od těla
a zbavovali se všech dober takového zákoni
tého obecenství, pátno bludařů a odštěpenců
na se berouce. Byl to mylný pokus, již před
časem doskočně uskutečniti, co teprva dobou
svou v křesťanství uve deno býti mělo. Jinak
Kristus Pán činil a jinému církev svou vyu
čil. On sám chrám navštěvoval, a podvakráte
od poskvrny očistil. Tolikéž činili apoštolé
od něho naučení dostavše, ač povědomi
sobě byli míti oltář, z něhož nemohou ti,
jenž slouží stánku, přiúčastňovati se. Hebr.
13, 10. Kdyby St. Z. byl ihned přestal po
založení Nového Zákona, bylo by se nějaké
úsilí dálo, a byla by vzešla myšlénka, jakoby
Zákon onen tomuto odporem stál. Ve pří
rodě také nenacházíme náhlých skoků, nébrž
raději se nám postupní přechodové naskytají,
S spasitelněji a zdravěji pro zrak, aby z půl
nočné tmy se znenáhla přecházelo v soumrak
a světla přibývalo, než aby tma půlnoci svět
lu polednímu místo jedním rázem postoupila.
Tudy neměl Zákon Starý ihned přestati, když
Nový nastal, nébrž měl znenáhla nastoupáti,
již také proto, aby Zidé pod zámínkou né
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úcty k Zákonu St. tak záhy a mimo nadání
projevované od přijetí Zákona Nového se
zdržovati nedali. Tudy se Židokřesťané k
službám Božím v chrámě Jerusalémském od
bývávaným vinuli, v stavbách a kobách
přílehlých náuky přijímali, k modlitbám se
shromážděli a za svatyni svou chrám považo
vali. Každý, kdož pravý má náhled o Sta
rém Zákoně, a v něm pravdu Boží nalezá,
musí se s tím srovnávat.

Nejedni přátelé thalmudu chtěli v modlit
bách církve, ano v samé modlitbě Páně myšlén
ky židovských theologů nalézati. Cinili to s ne
menší doskočností,nežjaká se u Esseů nalézala.
Což jest přirozenějšího, než že úsilí po mnohá
století vedené bez úspěchu nebývá, ješto se
na počátku církve nadíti bylo, že bezmála v
nejbližším příští nástinové starozákonní na
polední záři světla Novozákonného se pro
mění. To jest, co sv. Lukáš praví: Na každý
den též trvajíce jednomyslně v chrámě a lá
majíce po domech chléb, přijímali pokrm s ve
selím a prostotou srdce, chváliceBoha a majíce
malostu všeho lidu. V těch slovech spolu také
zvláštní stav prvocírkve se naznačuje. Ne
zahrnovala se veškera jejich bohoslužba v
tom staroslužby v chrámě pílení, nébrž jak
výše povědíno, měli také ono tré dílů vlast
ních služeb Božích, k nimžto se scházel a
shromážděli společně po domech zvláštních,
mimo prostory chrámové, lďmajíce po domech
chléb, přijímali pokrm s veselím a prostotou.
Vulgáta čte po domech; ř. t. ale má: v domě
v singuláru, což lépe přiléhá ku protivě v
chrámě, aniž chce říci, že by jednou tu jindy
jinde byli svojim vlastním od Židův oddílným
službám B. obcovali; nebylo u křesťanů bez
mála obyčeje toho, aby místo služby B. ta
kovým spůsobem měnili. (Ovšem ale, když
více a více obec křesťanská vzrůstala, nesta
čil nápotom dům jeden, a museli domové
někteří jiní nad onen první přibráni býti.
Takovým během domové ti znenáhla v chrá
my a v kaply proměněni byli, a ana každá
kapla taková zvláštního představence vymá
hala, byli tím spůsobem začátkové učinění
k oddílným obcem církevním. Takové sbor
nice křesťanské podle tradice v Jerusalémě
byly v domě Nikodéma, Josefa Arimatejského,
Lazara a Jana Marka (níže 12, 12). Jasno
vidně slova lámajíce chléb k službám B. kře
sťanským se táhnou, a neznačí jiného, leč co
výše lámáním chleba se rozumí, totiž posvát
nou večeři Páně, po níž hostiny lásky násle
dovaly, o nichž přidává, že přijímali stravu s
veseléíma prostotou srdce. Bohatší tehdy ča
stovali chudé, a ješto sdílnost ona srdečná
stědrota byla a z lásky právě křesťanské po
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cházela, tudy pánovala radost a veselí při
agapách oněch tím více, ana obapol se pro
stota srdce jevila; boháči totiž upřímně a bez
pokrytství udělovali co měli, nechtějíce ani
z toho cti své dojíti, ani chudé zahanbiti, a
chudí prostě přijímali, co se jim dávalo, za
dar lásky 4 nikoli za nějakou povinnost a
gapy a veškeré sdílnosti považujíce. Někteří
slova s veselém a prostotou táhnou k násle
dujícím slovům cAválice Boha; leč vazba ta
žádné vážnosti a žádného základu nemá. I
to přijde poznamenati, že někteří vykladači
slova lámáné chleba © agapách, slova zase
stravu přijímali s veselím o obyčejnémjedení
každodenním berou; obé to bez důvodů a proti
všeliké tradicí evangelické a s násilím se stá
vá. Nejlépe tedy ostati při výkladě námi
výšeji uvedeném. Zato ale co následuje, chvá
léce Boha, nemůže k jediným agapáma služ
bám Božím se obmezovati, nébrž směr a po
vahu života prvokřesťanů vůbec vyličuje, podle
čehož veškeren život ten jejich tak upraven
byl, že odtud neustále čest a sláva Boží se
rozmnožovala, a celé jich postupování jako
by jedinou Boží chválou bývala. A tudynenídivu,žemilostměliuvšeholidu.| Lidu,
vece, nedí: náčelníků, knížat, kněžstva; ti
zajisté neodřekli se pýchy a předsudků, a
trvali v nekolnosti. Ale měli milost u lidu,
jenž odříkal se již předešlých zarytostísvojich.
Byl zajisté u nich veškery ctnosti hojnou
měrou, kterými člověk u jiných lásky a mi
losti dojíti může.

Ušlechtilá povaha křesťanů, jejich lá
ska vzájemná, jejich radostivost a ublaži
lost, sdílnost a užilost jejich, přívětivost,
pokojnost a mírnost jejich, nad to pak
nábožnost jejich a jejich v Bohu spočinu
lost, to všecko muselo náramný a blažený
vliv vyvírati na mysli všechněch, kdokoli s
nimi ve styčnost přicházeli. Zdál se ráj na
zemi ustrojovati, Jerusalém zdál se, což v
jeho jménu leží, městem pokoje, t. j. blahý
se stávati; a i v tom pokoj vládl, že ještě
pronásledování křesťanů se strany Židů mí
sta nemělo, ješto ten veledůstojný stav cír
kve mysli jejich docela zarážel tak, že z po
divování dlouhou chvíli se zpamatovati ne
mohli. A tudy se stalo, že k církvi Páně
více a více lidí přistoupalo, co v ní a skrze
ni spásy dojíti hodlali a skutečně docházeli.
Ovšem pak to jejich obrácení lidu nešlo
z výmluvnosti apoštolův, ani z jiných lid
ských příčin, nébrž z milosti Boží a daro
vání Krista Ježíše, jenž tím dokázal, že ne
ustále nadicírkví bdí, a činí, co byl připově
děl, Mt. 28, 20., ustavičně totiž u nich zů
stává. Tudy vece sv, Lukáš ku konci: Pán
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pak vozmnožoval na každý den ty, kteří spa
sem býti měli. (Nepraví jak bychom očekávali:
Příklad ten prvokřesťanů mocně působil k
obrácení jiných.) Pánem se rozumí Kristus,
co povýšený řiditel církve; v ř. t. m. roz
množoval stojí přivtěloval, přidával, přiklá
dal, přidružoval, totiž jakž ř. t. čte: k cérkvi,
což jiného smyslu neřine. Sličně ale v témž
t. řeckém stojí příčestí praesentné cwčouévovg
spasenu bývající, ješto spása jedním a náhlým
činem se vyjednati nemůže. Podobně L.13, 23.

Co do čtení přikládáme ještě, že slova
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v posl. v. zí čxxincie vulgáta nečte, jakož se
slovce toho ani v A B C a někt. přel. nena
lezá; za to latinský text slova čmi ro aro
in idipsum, t. j. spolu ku konci této kap. II.
táhne, což lépe se k násl. kapitole III. při
čiňuje.

Nemělale stav pokojný onen dlouhotr
vati, a jako pronásledovali Krista, tak brzo
se mělo 1 apoštolům státi, ješto není učeník
nad mistra, Mt. 10, 24. J. 15, 20. A tudy
již uslyšíme v následující hlavě, jaké proti
venství se proti církvi Páně pozdvihlo.

HLAVA III.

1—12. Petr ve spolku s Janem uzdravuje
člověka od narozené chromého, a 12. kla
de, že se to mocí Jesu Krista stálo, 19.
ku pokání napomíná a k víře v Krista,

Jejž Messtášem od Mojžíše předpověděným
býti dokazuje.

1. Petr pak a Jan vstupovali do
chrámu v hodinu modlitebnou devátou.
2. A muž nějaký, jenž byl chrom ze ži
vota matky své, byl nesen, kteréhož
kladli na každý den u brány chrámové,
jenž slove krásná, aby žebral almužny
od těch, co vcházeli do chrámu. 3. Ten
uzřev Petra a Jana, an hodlají vcházeti
do chrámu, prosil, aby almužny dostal.
4. [ pohleděv na něho Petr s Janem
řekl: Pozři na nás. 5. On pak pozo
roval na ně, očekávaje něčeho od nich
dostati. 6. Petr ale řekl: Stříbra a
zlata nemám, co ale mám, to tobě dá
vám: Ve jménu Jesu Krista vstaň a
choď. 7. A ujav jej za ruku pravou,
pozdvihl ho, a hned utvrdily se plosky
jeho a hlesna. 8. A vyskočiv stál a
chodil a vešel s nimi do chrámu, chodě
a skáče a chvále Boha. 9. A viděl ve
škeren lid jej choditi a chváliti Boha.
10. Poznali pak ho, že ten jest, jenž
pro almužnu sedal u krásné brány chrá
mu, a naplněni byli úžasem a ustrnutím
nad tím, co se přihodilo jemu. 11. A
an se přidržel Petra a Jana, sběhl se
veškeren lid k nim k síni řečené Šalo
mounově děsíce se.

Vylíčiv L. vůbec stav prvotné církve,
přistoupá k vypravování o působení apošto
lů, přede všemi pak k vylíčení působení Pe
trova. Pravil, 2, 43., že divové a zázrakové
dáli se od apoštolů; z nesčíslného jich množ
ství jeden div vytýká ten bezmála, jenž nej
více nápaden byl, a ke známosti všeho lidu
přišed také největší váhu u něho měl a k
obrácení lidí na víru nad jiné mocněji při
spíval. Praví sv. Lukáš: Petr pak a Jan
vstupovali do chrámu v hodinu modlitebnou
devátou. Sli Petr a Jan spolem či pospolu
do chrámu; pospolu čnmiTó aró tuto lépe
ku spojitosti přiléhá, nežli v předešlé kapi
tole ku konci. Béře se pak tu ve významu
místném, nevšak v časovém, aniž jest smysl:
v týž čas, nébrž značí, jak jsme vyložili, po
spolu, najednou. © času, kdy se to stalo,
kterého dne, měsíce a léta, nic nepřidávásv.
Lukáš. Sli pospolu Petr a Jan, a vidíme,
že mezi nima zvláštní přivinulost a přízeň
panovala. Již dřívěji, před odchodem Páně
do nebe, spatřujeme je nejednou pospolu.
Posláni byli ode Krista, Luk. 22, 8., aby ho
stinu paschalnou připravili; spolu šli ku hro
bu J. 20, 2.; spolu se podjali lovení ryb
na jezeru tyberiadském po zmrtvých vstání
Páně, J. 21, 7., kdež se Pán k nim přidružil,
s nimi jedl a proroctví o smrti Petrově pro
nesl. A také tuto je nyní vidíme, an spolu
kráčejí do chrámu, a spolu div ten veliký
ve jménu Páně vykonávají. Slušelo jim pře
výborně spolu, an byli hlavními apoštoly a
v Petru moc církevná, v Janu láska, stežejná
ctnost křesťanství zastoupena byla. Měl sice
každý z nich bratra; avšak láska ku Kristo
vl úžeji poutá, nežli svazek krve.

Tito hlavití zastáncové církve měli pr
vou půtku se synagogou podniknouti, jenžto
se cítila uraženou býti úspěchy církve svatéo.. ..
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jak hájila a bránila ochabělost vnitrnou vněš
ným úsilím přikrývajíc a církvi nové novou
božskou silou obdařené se nijak poddati, ano
ji ani uznati nechtějíc. Vstupovali, vece L.,
poněvadž chrám na výšině, což ku sličnému
významu sloužilo, se nalézal. Do chrámu šli;
do vnějších totiž síní, kob a staveb v síni
Zidů, ješto do svatyně jediným knězům vstu
povati se dovolovalo. Proseb a modliteb pil
m byli Israelité a sedmkrát za den Ž. 118,
164. Bohu chvalořečiti sobě za rozkoš poklá
dali. Před jinými ale tři doby zvláště k
modlitbám se určovaly, o třetí, o šesté a 0
deváté hodině; podle našeho počítání o de
váté z rána při ranní oběti, o polednách a
o třetí hodině s poledne při oběti večerní.
Podle toho v církvi svaté netoliko tři dot
čené hodiny k modlitbám určeny jsou, nébrž
také podle Z. 118, 62. 164. za noci vstávali
křesťané, a Bohu chválu prozpěvovali tak,
že v celku sedmero dob k modlení se usta
novilo, a doslovně výrok onen žalmu Páně
o sedmerém chválení Boha v církvi se vypl
ňoval. O času, kdy zavedeny byly ony časo
vé modlitby, neví se; kdybychom slyšeli Zi
dy, museli bychom za to míti, že ranní ho
dinu naši devátou ustanovil Abraham, polední
Izák, odpolední Jakob. Jakkoli jest jisto, že
sobě z Petra a Jana příklad bráti můžeme,
jak bychom pobožnostem v církvi uvedeným
pilně obcovati měli. Když tedy vstupovali
do chrámu Petr a Jan, tedy muž jeden chro
mý ze života mateře své nesen byl, kterého
kladli na každý den u brány chrámové, jenž
slove krásná, aby žebral almužny od těch, co
vcházeli do chrámu. Nejmenuje ho, bezmála
že ho lidé jenom podle nemoce jeho nazý
vali. Byl muž, jak se níže v. 22. vypravuje,
stáří čtyřidceti roků, a ješto ze života ma
teře, t. j. od narození chrom či belhav byl,
nebylo žádné čáky, žeby se kdy vyhojiti dala
chromost jeho. Byl v tom pravý obraz po
kolení lidského, které samo sebou neschopno
jest ku chodění v příkazech Božích. Ale i
v tom žebráků kladení u chrámu máme shle
dávati naučení, že jdouce do kostela nejsme
než žebráci před Bohem. Tím větší byl div
na něm učiněný a ovšem také tím větší do
sah jeho, poněvadž lidé znali jej odedávna
co žebráka každodenně tu před Yratoma chrá
movýma prosícího. Nesem byl člověk, právě
když Jan a Petr vstoupali; nedominulý čas
tu 1 tam se klade pro vyznačení, že stejnou
dobou se dotčené věci dály. Nesen byl, že
nemohl choditi. Když pak ho donesli, tedy
ho postavili u drány chrámové, jak také v
jiné dni to Činívali, aby tam almužny žebrati
mohl od mimojdoucích do chrámu lidí. Brá
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na ta, podle které jej ukládal každoden
ně, měla příjmení Krásná, vlastní ale jméno
její bylo brána Nikanorova, a stála na nej
zazším východě síně chrámové, vedouc do
údolí Cedronského. Flavijský Josef ji opi
suje (V. Z.5, 5, 3.) co ze všech nejsličnější.
Místo zlata a stříbra měla veřeje a podvoje
ozdobené korintskou mědí, ale mnohem výše
než stříbro a zlato okrasa ta korintská se
cenila. Měla jak brány jiné dvojí dveřeň a
byla třicet loktů zvýší a patnácte loktů zšíří.
Jiní vykladači jiné brány tuto rozumějí; ně
kteří etymologicky woařos od slova WowČas,
hodina odvodíce stožnují bránu tu s branou
chuldou časovou, jenž vedla do síně pohan
ské, což však na libovolném zřídlosloví toliko,
vymykavém a zhola nedůvodném se zakládá.
Ještě jiní myslí bránu naši jednu býti s brá
nou Sušou, t.j. lilijovou, jenž se nalezala u
koby Salomounovy, kdež se s obětnými do
bytky tržilo; ale ani ten náhled průvoden
není. Ostatně, jak tuto vidíme klásti žebráky
u dveří chrámových, tak podobně se u chrá
mů pohanských žebráci shromážďovali, a ne
méně se to děje u nás křesťanův, an přiro
zeně se každému chudcovi namítá, tam se
postaviti, kde nejvíce lidí se sbíhá, a kde
nejvíce náchylnosti k rozdávání na se berou.

Jak od jiných lidí, tedy také dožadoval
se almužny od apoštolů Petra a Jana, když
do brány řečené vstupovali; byli oni sice již
divy učinili, ale nezdá se toho býti chromec
náš povědom, že právě tito dva, co nyní vchá
zejí, oni divotvorcové jsou. Podle obyčeje
svého vystíral ruce a volal na ně, ale měl
proti všemu obyčeji dosáhnouti většího daru
nežli žádal a nežli mu na mysli tanouti
mohlo. Praví Lukáš: Ten uzřev Petra a Ja
na, an hodlají vcházeti do chrámu, prosil, aby
almužny dostal. I pohleděv naň Petr s Ja
nem řekl: Pozřť na nás. Když byl jich po
prosil o almužnu, a ovšem doufal nějaký pe
níz od nich vzíti, pohleděli na něho Petr a
Jan. Učinili to dílem aby poznali, zda by
hoden byl toho, jejž mu dáti chtěli daru, dí
lem aby jeho důvěru a tudy hodnost jeho v
něm ubudili. Víme, že nejednou pohled svět
ce lidi velikou a jakoby čarovnou mocí pro
nikl, a k usmyslení sobě a koddání se Bohu
roznítil, jak to u sv. Františka Ass. a u Sv.
Kateřiny Sen. se stalo. Proto kázali, aby
na ně patřil, an jinak záměru dotčeného do
jíti lze nebylo. Ku příkazu Petrovu: Po
hleď na nds, povznesl k nim pohled svůj a
pozoroval muže, t. j. napnutě patřil na ně,
zda by něčeho dostati měl. Mohl říci: o
hleď na mne; ale měl učiti, že dar divy či
niti od obou apoštolů co nástrojů Kristových
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pochází a dáti měl příklad skromnosti, pro
kterou druh druha úctou předchází Rom. 12,
10. Petr ale pravi! k němu: Stříbra a zla
ta nemám, ale co mám, to tobě dávám. Ve
řejně vyznává svou nemajetnost, ano chudo
bu svou; ale chudoba ta pozemská spojena
s bohatstvím nebeským a S mocí takových
darův uštědřovati, jichž žádný vladař a král
uděliti nemůže. Byla to chudoba, o níž mlu
ví Pavel, 2. Cor. 6, 10., že nuzni byli, avšak
všechny lidi obohacovali, že ničeho neměli, ale
přece všemi věcmi vládli. Takového bohatství
povědom jsa sv. Petr, a poznav, že právě
nyní jím člověka chromce obohatiti příjde,
dí: Co mám, to dávám, nyní dávám didouu,
nepak teprva dám, jak přeložení naše mají.
Dar ten pak, jejž dává, vyslovuje slovy: Ve
jménu Jesu Krista Nazaretského vstaň a choď.
Ve jménu, t. j. moci, vládě a síle Jesu Kri
sta; Krista Pána jmenuje co dárce a působce
zázraku, jímž zdraví nohou chromci udělil.
Nemodlí se apoštol; avšak příkaz ve jménu
Jesu Krista vyrčený byl jakoby modlitbou,
a musíme klásti, že stalo se, co tam, Rom.
8, 26., vece Pavel: Duch sv. modlí se za násvzdechynevýslovnými.© Přikládáslovce(J.
Kr.) MNazaretského,aby je odkázal na osobu
Páně, na pravého Krista a osobu určitou a
historickou, která jedině lidstvo spasiti může,
any idey pouhé o logu a slovu B. nijakésíly
do sebe nemají, jížby člověčenstvo dokonalé
spásy dojíti mohlo. Možno, ba podobno, že
Ježíš Kristus sám několikráte jda tuto chro
mého člověka toho pominul, bezmála proto,
že ještě nepřišla hodina jeho a on nedospěl
k hodnosti té, aby se mu uzdravení dostalo.
Nad to vidí se nejedněm, že chtěl Pán, aby
Petr náměstek jeho div ten provedl a plosky,
šlapy či stopy jakoby podklady a základy
těla uzdravil, aby se ukázal ustanoven býti
základem a osnovou církve. Při tom Petr
následoval Pána také v tom, že chromce za
ruku ujal, a ujetím takým netoliko důvěru
neduživcovu umocnil, nébrž také celému
ději tomu ráz nadpřirozenosti přičinil.

Ujetí rukou znamená — chceme-li k my
stice hleděti, — že hříšníka otec duchovní má
vždycky první dobou podporovati, aby dráhu
pokání snáze nastoupiti mohl. Na to se
pozvedl chromý, a tudiž se utvrdily plosky
(stopy či šlapy) a hlesna jeho. Jiní slovo
bases, plosky vykládají klouby. Jiní chtě
jí, že Bacsig v pozdější řečtině u Filona a
Sap. 13, 8. značí nohy vůbec a ogve« zna
mená část jednu a hlesna či kůtky, místo
nichž vulgata nevíme za jakou příčinou kla
de plantae stopy, šlapy či stupěje; avšak i
tu klade se k celku část, jak v textu řeckém.
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Ještě jsou, kdož slovo bases obecněji a po
všechněji berou a vykládají: chodidla. Leč to
všechno do sebe důležitosti nemá, na jedno
vycházejíc. Veškera důležitost sbíhá se ve
výsledku slov Petrových. Výsledek divu tím
opatrněl přede vším lidem, že poskočiv stál
a chodi, a vešel s nimi. Tím skutečnost di
vu se dokázala a se projevilo, co v podob
ných případech těžko tajiti se dá, radost to
tiž a plesot z nenadálého uzdravení. Ale i
to bylo přirozeno, že jak dále Luk. dí, se k
apoštolům přiívinul, a s ními do chrámu vstou
pů, chodě a skáče a velebě Boha. Takovým
zajisté jednáním netoliko úplného dokázal u
zdravení svého, nébrž dolíčil také, že nebyl
nehodným toho daru, jehož se jemu skrze
apoštoly dostalo, an vděčnost svou k Bohu
veřejně projeviti a v Krista uvěřiti nijak ne
odkládal. Mimochodem přidáváme, že sv.
otcové ve chromci onom spatřují obraz duchov
ních chromců, kteří totiž se strany na stra

spodinu se kloníce, 3. Reg. 18, 21., jak Eliáš
vytýkal Israelitům a dvěma pánům Bohu a
mamoně sloužiti hodlajíce, což Pán sám za
věc nemožnou prohlásil. Mt. 6, 24. Tako
vým belháním vinnými se činili Samaritáni
4. Reg. 17, 33. úctu Boha israelského S
modlářstvím svojím spojiti usilujíce, a vosku
podobní jsouce, všecky důrazy zevnějšku při
jímajícímu, ješto křesťan povahu démantovou
pronášeti a sobě roven zůstati má. Dí ta
kovým Hebr. 12, 13. Stupěje upřímé vy
nohou svých pokroky číňte. Sv. Cyril Jer.
catech. 17. praví, že tenkráte se naplnilo, co
předpovědíno Jes. 35, 6. poskočí chromý jak
jelen a exegeti dokládají, že dvojí div dál se
tenkráte, že totiž chromec netoliko chodil
maje užitbu nohou, nébrž že také poskako
val, hbitosti takové dřívějším zvykem nena
byv. Ještě pozoruhodno, že apoštolé před
modlitbou ho vyslyšeli. Učinili, co velí Ecel.
18, 23.: Před modlitbou příprav dušť svou.
Dříve semeno dobrých skutků rozseli, než
ode Boha dobré žně očekávali, a nežli se jali
modliti, křídla dobrých skutků k duši své při
piali, jak sv. otcové mluví.

Nemohlo býti jinak, leč jak Lukáš vy
pravuje. Lid veškeren viděl jej choditi a Bo
ha chváliti; a poznav a přesvědčiv se, že on
to jest, jenž pro almužnu sedal u krásné brá
ny chrámu, žasem a zděsením naplněn byl.
Byl to největší stupeň divení se. Na začát
ku jinak býti nemohlo, než že chromec ve
škeru pozornost na se obracel. Ale brzo po
tom, když se byl přidržel Petra a Jana, lid
pozornost svou od něho odnesl a všickni
eběhli se k ním u kobky Šalomounovy. Při
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držel se jich, nesnad proto, jakoby se bál,
že opět od nich se odděle do předešlé ne
moci upadnouti může, nébrž pro radost a
ze vděčnosti nechtěje se od nich oddáleti.
Přidržení to nebylo pouze duchovní, jakoby
jen víru od apoštolů kázanou přijal, nébrž
bylo také vnější a tělesné, jako slovo xoazeiv
samo sebou dosti naznačuje. O síni Salomou
nově viz J. 10, 23. Byla totiž koba ta po
zůstala po zřícení chrámu Šalomounova, a
ležela ku straně východní. Poněvadž ale lid
všechen k apoštolům sběhl se, tudy soudil
Petr zahodno býti, aby je oslovil a zvědavost
jejich k spasitelnému poznání Krista Pána
použil.

12. Uzřev to Petr promluvil k li
du: Muži Israelští, což se divíte nad tím
to, aneb na nás co pozíráte, jakobychom
svou zbožnotou neb silou byli učinili,
aby tento chodil? 13. Bůh Abrahamův,
Bůh Izákův a Bůh Jakobův, Bůh otců
našich oslavil Syna svého Ježíše, které
hož jste vy ovšem vydali a odepřelijste
se přede tváří Pilátovou, když usoudil ho
propustiti. 14. Vy ale jste Svatého a
Spravedlivého se odepřeli, a žádali jste,
aby muž vražedlník darován byl vám,
15. původce pak života jste usmrtili,
jejžto Bůh vzkřísil z mrtvých, čehož my
svědkové jsme. 16. A pro víru ve jmé
no Jeho, tohoto, jejž vidíte a znáte, u
tvrdilo jméno Jeho; a víra, jenž skrze
Něho jest, dala jemu celozdraví to pře
de všemi vámi. 17. A nyní bratří vím,
že jste z nevědomí jednali, jakož 1 ná
čelníci vaši. 18. Bůh ale co předvěstil
ústy všech proroků, že má trpěti Poma
zaný jeho, takto naplnil. 19. Kajte se
tedy a obraťte se, aby shlazeni byli hří
chové vaši, 20. aby přišli časové ovlahy
od obličeje Páně, a poslal předvěstova
ného vám Ježíše Krista, 21. kteréhož
musí ovšem nebe přijmouti až do časů
obnovy všech věcí, o nichž mluvil Bůh
ústy svatých svojich od pravěku proroků.
22. Mojžíš zajisté pravil: Proroka vzbu
dí vám Hospodin Bůh váš z bratrů va
šich jako mne; toho budete poslouchati
ve všem, cožkoli mluviti bude vám. 25.
Stane se pak, každá duše, která nepo
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slechne proroka onoho, vyhlazena bude
z lidu. 24. A všickni prorokové od Sa
muela a nápotomných, kteří koli mluvili,
zvěstovali (také) dny tyto. 25. Vy jste
synové proroků a úmluvy, kterouž umlu
vil Bůh s otci našimi, řka k Abraha
movi: A v semeni tvém požehnány bu
dou veškery čeledě země. £6. Vám nej
příze Bůh vzbudiv Syna svého, poslal
ho žehnat vám, aby se obrátil každý od
nepravosti své,

Petr uvida zástupy se hrnouti, a poznav,
že nyni vnímavi a schopni jsou pravdu Boží
slyšeti, ano že sami očekávají, aby k nim
řeč nějakou učinil a jim událost tu vysvětlil,
promluvil k lidu, či jak vlastně stojí odpověděl
hdu, totiž odpověděl očekávání a zvědavosti
lidu a otázkám v myšlénkách činěným. Reč
tato podobna jest řeči, kterou Petr v kapi
tole předešlé držel, téhož jsouc obsahu, že
totiž Ježíš jest Messiáš ve St. Z. přislíbený,
a že se říše jeho pokáním dochází; přidává
ale tuto Petr, čeho tam není, 0 ovlaze a
ochladu, a všelijak skromně a opatrněsi vede,
ku pochopnosti Židů se snižuje a vad a ne
dostatků jejich jen vlídně, aby neurazil, se
dotýkaje. Především slávu zázraku od „sebe
odvrací a Kristu Pánu připisuje. Muži tsraelští,
což se divíte nad ťémto, aneb na nás copozéráte,
jakobychom svou zbožnotou neb silou byli učí
milí, aby tento chodil? Což se divíte nad tím,
ne nad touto věcí,nébrž nad tímto člověkem čzi
zovro; divení jejich bylo ovšem odůvodněno,
ale původ zázraku nepoznán zůstal, a tudy
výtka Petrova. Aneb na nás proč patříte, ja
kobychom vlastní cnotou a mocí byli uzdravili
člověka? Slovce aneb novou věc uvozujíc na
držuje výkladu výše zmíněnému, podle něhož
ění tovrw O člověku se béře. A tudy tím
lépe vyniká protiva na nás (proč patříte),
pro jejížto důraznější vytknutí slova na nás
na prvním místě klade; slovům tém spolu
řadno jest slovce svou vlastní, na němž po
dobně důraz spoléhá. Mluví o vlastní moci
a cnotě, ješto moc veliká se tu vyjevila, cno
ta ale nejvíce k tomu přispívati se zdála,
aby jim Bůh moci té propůjčil. J. 9, 30.
Nébrž vece dále apoštol, vše to Bohu připi
sujíc, zázrak ten stal se, aby: Bůh Abraha
mův, B. Izákův a B. Jakobův oslavů Syna
svého. Vece oslavil, ješto výhovoru jména
jeho takový účinek dal, z čehož důstojenství
a mocnost Jesu Kristova přejasně se ozra
čila. Aby řeči své většího udělil důrazu, u
žívá slov Bůh Abrahamův, Izdákůva Jakobův,
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t. j. Bůh, jenž se ukázal otcům Israelským,
a jehož oni jedině ctili, jakož i my jej po
sud ctíme, a tudy ani náuka jeho a veškeren
řád jím zavedený nic z brusu nového, ne
předvídaného a nepředpovídaného není, nébrž
nutně souvisí se vším vedením Božím. Ne
stal se tedy tento div od nějaké mocnosti
neznámé, nébrž týž Bůh, jenž velké divy či
nil za dnů praotců našich, oslavil divem tím
Syna svého, jak vulgáta slovce zaiče pře
kládá. Jiným se vidí, že zařs značí služe
bníka, a že sv, Petr tuto Krista se strany
úřadu jeho považuje, an ve vyšším smyslu
se Kristus co Syn Boží vezdy jenom viog
beov značí. Vzato slovo z proroka Izaiáše,
u něhož v druhé části proroctví (k. 40—66.)
nejednou jména toho sluha HHospoďinůvse o
Messiáši užívá. Avšak přece pozorovati ještě
musíme, že o apoštolech nikdy se neužívá
zoe ©»eov,nébrž jen dovlos Jeoť, tak že naig
deoĎ téměř toli jest, CO vsog Peot.

Na taková předeslaná slova tím více vy
niká protiva, kterou klade, an vece dále:
kterého jste vy ovšem vydali a odepřel jste
se přede tváří Pilátovou, když usoudil.ho pro
pustiti. Vy ale jste Svatého a Spravedlivého
se odepřel, a žádali jste, aby muž vražedlník
darován byl vám, původce pak života jste u
smrtili, jejšto Bůh vzkřísil z mrtvých, čehož
my svědkovéjsme. Praví nejprvé: jehož jste
vy ovšem vydal, totiž pohanům a Pilátovi a
jehož jste se odepřeli, nechtějíce k němu se
znáti, aniž ho co Syna Božího a Messiáše
přijmouti, a to vůči Pilátovi a veřejně, ač
koli on, Pilát pohan, byl rozsoudil, že má
Kristus propuštěn býti. Z toho vysvitala ná
ramná vina Zidů, že Pilát, pohanský vladař
viny na Kristu nenalezal, oni ale na jeho od
souzení dorývali. Slovo vůčí, před obličejem,
zvyšuje důraz, a znamená jich nelibost a 0
povrhavost. Leč netoliko toho se dopustili,
nébrž větší jěště byla vina jejich, an Krista
se odřekše, odřekli se Svatého a Spravedl
vého, jenž jím podstatně a bytedlně od sebe
jest; v ř. stojí člen zov čytov. A tudy J. 16,
10. Duch sv. z toho svět káral a trestal.
Nebyl on toliko nevinen, tak že sám Pilát
úsudek o propuštění jeho vydal, nébrž byl
bezhříšen, Is.53, 11., spravedliv a svat ; spra
vedliv a svat byl netoliko sám v sobě, nébrž
také působil, aby druzí spravedlivosti a sva
tosti došli, což nerozlučně se pojí s pojmem
původní vlastní svatosti a spravedlivosti. Slo
vo svať zvýšuje sice pojem slova spravedlt,
ale tu se napřed klade, an k němu všechen
zřetel se obrátiti má, a slovo spravedliv je
nom za přítěžek nějaký přidáno jest. Anebo
slovo svat jest toli co posvěcen od Boha, J.
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10, 36., a veřejně za Syna Božího osvědčen,
slovo pak spravedliv udává základ a osnovu
toho posvěcení a osvědčení, toliž vniternou
před Bohem dokonalost. Proti té svatosti
klade dále: muže vražedlníka však jste daro
vána míti žádali, ovšem Barabáše. Luc. 23,
19. J. 18, 40. Darováním rozuměj propu
štění na svobodu, čehož žádati na svátek pa
schálný jim Rímané dovolovali. Slovo muže
sesiluje pojem vražedlníka, jak očividno jest.
Ale ještě větší kontrast klade v 15 původce
života pak jste usmrtili; kdež dvojí rozman
viděti, an slovo původce žřvota stojí netoliko
proti vražedlníku, nébrž i proti slovu usmrtili
jste.. Životem rozumí duchovný i tělesný ži
vot, život, jenž odpovídá idee Boží o životě
člověka, život svatý a blažený a ovšem nej
příze k budoucí slávě prohlédá, avšak i čas
ný život na mysli má, ješto o z mrtvých
vstání Páně mluví, při čemž i k jiným Páně
divům a ke vzkříšení jeho zvláště prohlídá.
Kristus sám se jmenuje J. 14, 6. životem, t.
j. působcem a původcem věčného a blaže
ného Života v nebeském království. Předklá
dá božské důstojenství Kristovo a ukazuje,
jak Bůh docela rozdílně s Kristem naložil,
an Zidé jej ovšem zahubili, Bůh ale Ho z
mrtvých vzkřísť; a ješto ve vzkříšení Páně
hlavný důvod a svrchovaný důkaz božského
pojití Páně spoléhá, tndy Petr důrazně do
kládá: Cehož my svědkovéjsme. My, t. j.
apoštolé a kdokoli se ku Kristu za doby
vzkříšení jeho až do na nebe vzetí přivino
vali. Stojí slovo My naproti slovu Vy, kte
rým slovem rozumí veškery Židy, jenž jakým
koli spůsobem se odsudku Krista ku smrti
přiúčastnili; posavád se neobrátil větší díl
národa, a tudy veškeren národ solidárně či
společnou a nerozdílnou rukou vinu tu nesl.
Velebně se nesou slova Petrova a ovšem
důstojně té vlády, kterou jej Kristus obda
roval. Dobře se také sem hodí to pozoro
vání, že tehdá Zidé tak dlouho již očekávali
Messiáše a se na něj připravovali, a přece
přese všechnu po něm tužbu ho zavrhli. Tak
nesmí člověk nikdá v sebe důvěřovati, ješto
často odmítá tu milost, o kterou po drahný
Čas prosil.

Propraviv pak sobě cestu, udává apoštol
příčinu, kterou div na chromci učiněn byl.
A u váře či pro víru ve jménu Jeho tohoto,
jejž vidíte a znáte, utvrdilo jméno Jeho, a ví
ra, jenž jest skrze něho, dala mu celozdravétopředočimavásvšechněch.© Veškerendiv
připisuje se očividně víře a moci víry. Ale
čí víru tu rozumí? Víru-li apoštolů, která
Mt. 17, 19. divotvornou tu moc měla, či víru
chromcovu, jenž uspůsoben byl ku přijetí
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zázračného daru toho? Aneb-li v prvé částce
o víře apoštolů, ve druhé o víře chromcově
řeč jest? O chromci a víře jeho řeči tu
nemůže býti, ješto sice na něm se div dál,
ale on přece více o almužně myslil, jak text
svatý výslovně klade, ač nějaký základ víry
v něm přítomen býti musel co podkladek
a podvalek divu, an Pán sám všady co VÝý
minku divů počátků nějakých víry vyhledával.
Ale tuto patrně mluví Petr o víře divotvorné,
jenž v apoštolech rozňata byvši zázraky pro
vodila, jakož toho jest důkazem zázrak na
chromci zřejmý. Smysl tedy prvního dílu
jest: U víře či pro véru naší ve jménu Jeho,
či v Krista, jméno Jeho, t. j. Kristus veřejně
vyslovený, moc z Krista jdoucí chromce, jejž
vidíte a znáte, utvrdila a uzdravila. Poněvadž
v Krista věříme, tedy slovo na jméno Kri
stovo vyslovené vstaň a choď tak působilo,
že ihned plesna a hlesna jeho utvrzena a u
pevněna byla. Víra ve jméno Kristovo jest
víra v Krista co Syna B., a jméno Jeho, jenž
chromce utvrdilo, jest skutečné a dověrné
vyslovení jména Páně. Udává, jak již pra
veno, Petr příčinu, ze které div vyplynul činakteréspoléhá,drziziziore.© Nevhodně
někteří částici éxi vykládají o záměru a Ú
myslu, jakoby Petr říci chtěl: Pro vzbuzení
víry v Krista v srdcích vašich; čemuž se
spojitost příčí, an Petr slovy těmi vytýká úů
činky víry, na nichž svědectví apoštolů, 0
němž předešlo, spočívá. Smysl ten vyniká
z následujícího dílu, totiž ze slov: A věra,
jenž jest skrze neho, dala mu celozdraví před
očima všech vás. Víra totiž v nás a V apo
štolech ode Krista spůsobená, uzdravila do
cela chromce toho. Tak Kristus se vysta
vuje co působce víry, co působce divu a co
předmět víry u apoštolů; jakož veškery mi
losti vyplývají od Krista, tak víra počátek,
základ a kořen všeho vyššího života od něho
podobně původ béře. Rovnoběžny jsou věty
ty, nevšak tožmluvny a spatřovati z nich S
jedné strany mocnost víry, Mt. 11, 24., s
druhé strany skromnost apoštolů a jich jedi
nou po oslavení Krista Pána snažnost podle
slov Z. 113, 9. Ne nám, Pane, ne nám, nébrž
jménu svému dej slávu. Vyskytá se nám také
svrchovaná důstojnost víry a námětek se dává,
abychom co nejvíce jí pilni a šetrni byli pro
síce: Pane přispoř nám víry. Slova, jež Petr
posléze klade: před očima vás všechněchhledí
k slovům předešlým: jejž vidíte a namítají, že
uzdravení chromce se veřejně a vůči a v pří
tomnosti všechněch dálo, tak že veškeři
o zázračném postupu děje se přesvědčiti
mohli.

Byl Petr slovy svými, že zabili dárce
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života, přísně a stroze domlouval poslucha
čům; aby pak povstalou odtud malomyslnost
opět pozvednul a rozjitřenost, která v my
slech méně náchylných vznikla, uchlácholil,
tudy veškeru vinu bohovraždy oné roní na
nevědomost. A nyní, vece takto novou strán
ku uváděje: Bratři, vém že z nevědomostijste
jednali, jak i pohlavařť vašť. Patrně slo
vo nyní logický, nikoli ale časový význam
sebou obnáší, a jest toli co: Ješto se věci
ty takto mají. Bratři dí a mysli jejich sobě
nakloňuje ukazujíc, že v srdci jeho záští žá
dného není; výše byl je oslovil čestnýmjmé
nem Muži israelští v. 12. Z nevědomosti u
činili co učinili na Kristu, netoliko Krista
neuznavše, nébrž smyslu Starého Zákona
všady oKristu prorokujícího nevyrozuměvše.
Výmluvy té sice nejméně hodní byli vlada
řové duchovní a církevní pohlavaři židovští,
ješto od nich se právem žádati mohlo, aby
čtouce výroky písma o Kristu jim byli vyroz
uměli, přede světlem oči nezavírajíce. Ale
1 těm připisuje sv. Petr nevědomost, prohlí
daje k tomu, že netoliko Pán totéž činil na
kříži za nepřátely se modle, ale že předsud
kové a zdání ode mládí vsáté mysl člově
kovu mhlou a tumanem obkličují, jichž je
mu přetěžko zbýti přichází. Pohlavaři ži
dovští zaryvše mysl svoji v ideu mocného a
vševládného messiáše, jenž lid israelský pr
vým národem na světě učiní a veškeré po
hanstvo jemu podrobí, urazili se na nepatr
ném, neslavném a poníženém ukázání-se a vy
stoupení Páně a všelijak se protivili jemu,
ač ovšem právě tím svým zarytstvím účelům
Božím posloužili, jakož ihned sv. P. dokládá.
I sv. Pavel 1 Cor. 2, 8. nevědomosti veškeré
zlostné s Pánem od Židů nakládání přičítá,
an dí: Kdyby bylí poznali, nikdy by nebyli
Fána slávy ukřižoval. Tudy se nesrovnává
S pravdou ono vykládání, podle něhož jenom
slovo čzodšaze nevšak slovo čyvore pohlava
rům přisuzuje, jakoby sv. Petr byl řekl: Vím
že z nevědomosti jste povodíni byli, abyste
učinili jak vůdcové a pohlavaři vaši; kterýžto
výklad násilí slovům činí.
„Ale i to činí poněkud k umenšení viny
Zidů, že jak praveno plánu Božího staviti
nemohli, a tudy přidává Petr: Bůh ale co
předvěstil ústy všech proroků, že Kristus jeho
trpěti má, takto napln. Usty všechproroků
vece P., bylo utrpení Páně předpovědíno, an
považuje veškery proroky co celek neroz
lučný, a ovšem hlavitý předmět veškerého
proroctví byl Kristus a především akma či
vrchol působení jeho, totiž jeho utrpení, a
každý prorok buď zřejmě buď zakrytě, buď
výslovně buď zastřeně a v podobiznách ke
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středu tomu všeliké spásy lidské se potaho
val. Zřetelně dotýká, ano v popředí staví
myšlénku Židům protivnou o utrpení Spasitele,
ješto ještě před samým umučením Páně J.
12, 34.pravili: Slyšeli jsme ze zákona, žeKrt
stus zůstane na věky, o smrti Krista ničeho
slyšeti nechtějíce. Takto, vece, naplnil skrze
vaši totiž nevědomost a povstalou odtud ne
kolnost a úrupnost; právě to, čím jste za
meziti chtěli záměry Boží, k vyřízeníjich po
sloužiti muselo. Jest to věc všeliké klanby
hodna, že Bůh i zlé skutky a záměry lidské
k vyplnění přesvatých úmyslů svojich, svo
bodě lidské duše nijak neubližujíc, užívá.
Podobně výšeji 2, 23. pravil, že radou Aa
předvědou Boží se dálo, co Zidésamochtíce
provedli. Ještě i to pravda, že ve slovech
těch bohonáduch písma sv. se vyslovuje.

Tyto důvody předeslav Petr přistoupá k
vývodkům a výsledkům, jenžto sami sebou
plynou z předeslaných věcí, aby totiž Kristem
opovrhati přestanouce, jej co Messiáše přijali.
Kajte se tedy a obratte se, aby shlazení byli
hříchové vaši. Pokání káže jak již dřívěji.
2, 38. Pokání pak svoje, vece, ukažte v tom
především, abyste se odrátii k tomu, od ně
hož jste se odvrátili, k Bohu a Sice skrze
upřímné svoje ku Kristu se přivinutí a vněho
uvěření. Toho však potřebí jest, aby sma
zání a shlazeni byli hříchové vušť, t. j. aby
vám odpuštění byli; fráza vzata od úpisů
dluhových, kteří po vyplacení dluhu se sma
zovali a vyhlazovali. Col. 2, 14. Is. 43, 25.
Každým hříchem člověk se zadlužuje u Boha
a úpis dluhový sobě píše; úpis ten jenom
pokáním se smazuje. Milosrdenství Boží ne
přikrývá a nezastírá hříchy, jak protestantská
náuka praví, nébrž je shlazuje. © křestu
se nezmiňuje sv. Petr výslovně, jak 2, 38.
avšak napomenutí ku přijetí ho zahrnuje se
ve slově shlazení hříchů, což se křestem dálo,
a bez toho samo sebou se rozumělo, an prá
vě dni tyto toli tisíc lidí pokřestěno bylo,
Ku pokání a obrácení se napomíná Petr za tím
záměrem: abypřišli časovéovlažné čiovlahy od
obličeje Páně, a poslal předvěstěnéhovám Jesu
Krista. Slova ta nejednoho výkladu došla,
také za tou příčinou, že vulgáta tu dověty
prázna jest a předvětu položivši čtenáři za
nechává, aby sobě dovětu přimyslil. Text
řecký čte ózwg © s konjunktivem, a tudy
částice 07wg nemůže se bráti za spojku ča
sovou, nébrž značí aby, účelnou částicí jsouc, dv
ale v řečtině značí, že účel ten, k němužse smě
řuje, toliko pod jistými výminkami dosažen
býti může, totiž tuto pod výminkou pokání a
obrácení se. Vulgáta čte uf cum atd. — aby
když a věty bez dopovědi nechává, aby když
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přijdou časové ovlahy od obličejePáně, a pošle
předvěstovaného Ježíše Krista. Viděti z toho,
že četla 8«v místo čv. Někteří spojku a (a
pošle) za dovětnou částici mají, a slovem aby
oddávají. Leč libovolně si při tom počínají,
v čem jich následovati neradno. Také pak
nemůže ozeg © času se bráti, poněvadž v
N. Z. v tom smyslu nepřichází, a za druhé,
poněvadž shlazení hříchů nestane se teprv
při druhém Páně příchodu (při parusii), né
brž ihned po přijetí víry a křestu se uště
dřuje.

Po odůvodnění překladu již přistoupiti
potřebí k samému výkladu. A tu ihned 0
tázka se naskýtá, co by se časy ovlažnými
Či osvěžnými rozuměti mělo. Někteří be
rou slova ta o milostech za tohoto života
skrze evangelium uštědřovaných, jiní 0 po
koji posmrtném, jiní o osvobození od jha ob
řadů starozákonných, jiní o zachování při
zpuštění země judské a při zkáze města Je
rusaléma, ještě jiní jinak slova ta slyší se
smyslem pravým se nepotkávajíce. Časy 08s
věhy jsou časové dokonalého vyjevení-se spásy
Kristem připravené a učiněné, kteréž se usku
teční s přibytím druhým Páně. Značí slova
ta totéž, což hned slovem dzoxazavracems
zavtov vytýká. A tudy se rozumí věčná bla
ženost, v nížto od vedra vezdejších pokušení,
pronásledování a svízelů vůbec odpočineme,
osvěžíme se a ochladneme a se ovlažíme.

asové ti mohou jenom pod výminkou po
kání dokonalého se vyskytnouti, a veškery
doby, jenž před parusií Páně předcházejí,
mají pokáním a posvěcením lidstva za nich
žijícího ony Časy osvěžné připravovati a při
bližovati. Někteří ze starších vykladačů míst
něji a blížeji časy a jakoby z rozumu odů
vodnili. Pravili: Bůh toli lidí k věčné slávě
předurčil, kolik anjelů odpadlo; jak mile po
čet ten vyplní, zajde svět, jenž jenom pro
vyvolené se udržuje. Čím více lidí se obrátí,
tím spíše konec světa přijde. 2. P. 3, 9.
Ješto ale Messiáš především Židům zaslíben
a poslán byl a Zidé první právo k požívání
oněch časů ovlažných mají, tudy také před
jinými na ně povinnost naléhá, pravým po
káním a ku Kristu se obrácením časy ovlaž
né připrávěti. Časové pak tito, vece SV.
Petr, jdou a přijdou od obličejePáně. Před
stavuje sv. Petr časy osvěhy co skutečně u
Boha bytující a odtamtud druhdy na zemi
přijíti a všem lidem se dostati mající, kteří
výminkám oněm se podrobili. Posud Židé
se jim nepodrobili, avšak tím neztratila se
zámluva Boží pro syny jejich, mohouci se
každým okamžikem obnoviti, když Zidé sku
tečně usmyslí sobě a v Krista uvěří, jenž
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jim připověděn, či jak t. ř. čte předuložen,
předustanoven, od věků předurčen. Praví
nooxegeoionévov, £. j. bylo předuloženo, že
ten a nejiný poslán bude co Messiáš, a že
ten jistý a nikdo jiný spojí se s božstvím v
jednu osobu. Messiáš pak nyní do nebe odešel,
a ovšem slušelo, aby vykonav úlohu spásy lid
ské předvěkou slávu svoji ujal. Vulgáta četla
m0ooxexnotyuévovgui praedicatus est; leč čtení
to základu místnějšího v kodexech nemá.

O slávě dí dále: Jejžto ovšem nebe musí
přijít, až do času obnovy všechvěcí. Smysl:
Pán Kristus pobude v slávě nebeské až do
druhého od dávna předpověděného příchodu
svého. Zdálo se některým přeložiti: Jenžto
musí nebesa zajíti, v nebesa se uvázati, ne
besa opanovati. Nadržovali výkladu tomu
zvláštěLutheráni, aby místa toho k ustrojení
náuky své křivé o všudypřítomnosti těla Kri
stova upotřebiti mohli. Ale déyecbar nemá
toho významu, a sv. Petr chtěl říci jenom,
že Kristus nevolil na světě viditelným spůso
bem meškati; praví ovšem dečmusí, ale uží
vá présentu pro zpřítomněnínanebevstupu ne
dávno stalého. Druhdy protestanti se slovy
těmi uvésti dali ku tvrzení, že Kristus jsa
v nebesích, nemůže býti přítomen v eucharistii.© AleKristusjestjinýmspůsobemv
nebi přítomen, jiným spůsobem v nejsvětější
svátosti; tam viditelně a jak vstoupil, tu, v
eucharistil totiž, neviditelně, zázračně a pří
stojně k záměru svému, totiž aby nám za
stravu sloužiti mohl. Přijala pak Ho nebesa
až do obnovy veškerých věcí. Obnova jest to
co oprava Hebr.9, 11. a co obrození, Mt.19,
28., ustrojení v utracenou sličnost, bezhříšnou
slávu a pomyslný stav od Boha ustanovený,
jenž dáleji proměny a ovšem porušení nevez
me. Kristus sice přišel všech věcí napra
vit, Col. 1, 20., avšak tu jen dle ducha jsme
vybaveni. Rom. 8, 10. "Tenkrát ale v čas
poslední veškero tvorstvo v počátečný stav
blažený přivráceno, R. 8, 20., smrt dokonce
pohlcena bude, Os. 13, 14., 1 Cor. 15, 34.
porušitedlnost se obleče v neporušnost, 1 Cor.
15, 53., a země i nebesa v novotu obléknou
se. 2 Pet. 3, 13.. Nebo i příroda utrpěla
hříchem Adamovým, a vzlyká toužíc, aby se 
zjevila sláva synů Božích, aby tenkrát i sa
ma oslavy došla. Rom. 8, 19. Origenes ale
tu na zámezí a nepravdě se ocítl, uče, že
konečně sám ďabel a druhové jeho se obrátí
a slávy předešlé se súčastní.

O časech těch či o těch dobách , v nichž
veškery věci opravy dojdou, Bůh mluvil ústy
svatých svojich od věkův proroků; od věků,
t. j. od věků starodávných, L. 1, 70., od po
čátku světa vyráji prorokováno, že stav světa
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-sob pomsty Boží jevě.

Řeč Petrova.

Adamem porušený v lepší a v předešlý stav
proměněn bude, podobně Enoch Jud. 14, 15.,
a ovšem tím více proroci israelští, před ji
nými prvenec jejich Jes. 60, 13. a j. Někteří
novotníci slovo čmoxazgoracis obnovu veške
renstva o zkáze judského státu, o rozšíření
křesťanství, o přemožení nepřátelů Kristových
a jinak částečně vykládali; leč vymyšlení vý
kladové ti před přirozeným slova dotčeného
významem obstáti nemohou.

Z řady oněch od pravěků prorokův u
vádí dvě kupy, nejprvé Mojžíše v. 22. a ná
potom veškery úhrnem proroky od Samuela
počínaje, klade. Spojuje řadu tu obojí části
cemi měvv. 22. — dě v. 24 sice — pak, neb
zajisté — pak aneb %ten (Mojžíš) 2ont (pro
roci.) Počátek Mojžíšem činí, ješto největší
váha po přesvědčení Israelitů na Mojžíši spo
léhala. Praví: Mojžíš zajisté praví: Proroka
vzbudí vám Hospodin Bůh vášz bratrů vašich
jako mne; toho budete poslouchati ve všem,
cožkoli mluviti bude vám. Stane se však, že
každá duše, která neposlechne proroka onoho,
vyhlazena bude z idu. Uvodí slova z Deut.
18, 15. ne doslovně, nébrž více z paměti,
čímž stalo se, že místo slov: já co mstitel se
ukáží Petr pravil: vyhlazen bude z tidu, spů

Není řeč o nějakém
nástupci Mojžíšově, nébrž o druhém zákono
dárci, jejž Bůh lidu dá, aby vůli jeho znova
jemu oznámil, a jehož poslouchati Bůh lidu
velí, a tudy jest řeč o nové úmluvě, ve kterouž
Bůh s lidem vniknouti hodlá. Předpovídá
proroka podobného Mojžíšovi v činech a skut
cích, a takovým byl Ježíš. Mojžíš slávou e
gyptskou opomítl a hanobu lidu israelského
snášel, Hebr. 11, 25.; Kristus sebe zmařil,
slávy nebes se odřeknuv. Fil. 2, 7. Mojžíš
vysvobodil lid ze služebnosti egyptské, Kristus
vysvobodil člověčenstvo od otroctví hříchu
a ďábla. Mojžíš ustanovil úmluvu starou a
v ní oběti krvavé; Kristus úmluvu novou a
v ní obět nekrvavou; Mojžíš byl vůdcem a
náčelníkem lidu, Kristus králem pokolení lid
ského dověčným ; Mojžíš prostředníkem byl
mezi lidem a Bohem, Gal. 3, 20.; Ježíš jest
v nevýslovně vyšším smyslu prostředníkem
lidstva k Bohu. 1 Tim. 2, 5. Za doby Kri
stovy slova ta povšechně o Messiáši se vyklá
dala, a tudy nejenom tuto, nébrž také naji
ných místech písmo sv. se k nim táhne, jak
hned níže 7, 37. vidno. Tak opravdově,
matorně a vážně i přísně velí Bůh proroka
toho poslouchati, že kdo ho neuposlechne,
vyhlazen bude z národa, kterými slovy sv.
Petr jak dotčeno slova Št. Z. mstitelem budu
místněji vykládá, ukazujíc spůsob, jakým Bůh

| pomstu svou, t. j. trest nad neposluchami
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vésti bude. Vyhlazení z národa jest vylou
čení ho že života Messiášem uvedeného, a
tedy věčná zátrata jfm, ješto není v žádném
jiném spásy kromě Krista Ježíše. 4, 12.

Ale netoliko Mojžíš, nébrž 1 ostatní ve
škeří prorokové o tom předpovídali. A toho
jenom vůbec dotýká Petr, jediného Samuela
jménem uvodě, an vece: A všickní proroci
od Samuela a nápotomně, jenž mluvili, před
pověděli dní tyto. Samuela jmenuje, ješto
Samuel hlavitě po Mojžíšovi vyniká, a jeli
kož s ním řada proroků, pravých bohopo
slaných obnovitelů a opravců náboženských
a mravných započala. Praví o prorocích těch
veškerých, že mluvili 0 dnech těch, o dnech,
o nichž Mojžíš pravil, o dnech, v nichž spá
sa Kristem k lidu jeho přibyla.

Již pak obracuje věci ty k Israelitům
a na Israelity, aby jich tím snáze ku pokání
a tudy k ujetí víry v Krista přiměl. Vyjste
synové proroků a úmluvy, již Bůh umluvil s
Otci našimi, řka k Abrahamovi: A v semen
tvém budou požehnány veškery čeledě země.
Klade slovo vy hned na počátku s důrazem,
aby tudy přednost svou, ale 1 vyplynulou
odtud povinnost poznali. „Syn Mt. 8, 12.
značí toho, k němuž se věc některá před ji
nými odnáší, tak že náležitým a oprávněným
příjemcem a nápadníkem jejím jest. Jim
především patřili prorokové, a k nim vý
rokové jejich se odnášeli, ješto národo
vé jiní o nich málo věděli, či raději zhola
nevěděli. Tudy může Petr na ně dorývati,
aby té přednosti sobě od Boha udělené užili
a povinnosti odtud povstalé neodtahovali se.
K většímu důrazu se volá k úmluvě učiněné
od Boha s Abrahamem, v nížto Bůh zaslíbil,
že v sement Abrahamově, t. j. skrze jednoho
potomka Abrahamova, Krista Gal. 3, 16. spa
sí veškero lidstvo, „ač jestliže víry Abraha
movy následují. Umluvu tu učinil Bůh s
Otci našimi, vece sv. Petr k Židům; neb A
braham byl představcem či představovatelem
a náměstníkem všech otců israelských, a Bůh
zámluvu Abrahamovi učiniv všem otcům se
zamluvil a zavázal. Vzata slova z Gen. 12,3.
18, 18. srov. Gal. 3, 16. Spojka a (A v semen?
tv.), jak výše 2, 17. tu na dotčeném místě
Gen. 12, 3. spojuje větu s větou a tuto k
citátu přidružena jest. O hlubokosti milo
srdenství Božího, volá sv. Zlatoúst, jenž ústy
náměstka Páně úmluvu a milosti otcův i ne
zdárným synům přisuzuje; aniž jich od pože
hnání odlučuje a povolání světodějného zba
vuje, ačkoli již Syna a Dědice Božího zavrhli
a usmrtili.

Požehnáním rozumí ospravedlnění a 0
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všem veškery milosti Kristem lidstvu zaslou
žené a blahoslavenství věčné. Jakož ale vám
připovědíno bylo, tak vece dále sv. Petr:
Vám nejpříze Bůh vzbudiv Syna svého,poslal
ho žehnat vám, aby se obrátil každý od ne
pravosti své. Vám, vece také, uštědřeno bylo
ono požehnání; postoupá od zámluvy ke sku
tečnému vyplnění zámluvy a úmluvy oné.
S důrazem opět klade: Vám nejpříze,napřed,
vám přede všemi jinými národy; ač všickni
národové měli spaseni býti Kristem, přece vám
poslán byl nejpříze a přede všemi jinými
národy. Tudy R. 15, 8. Kristus sluje sluhou
obřízky, t. j. Zidů, ale ze slova napřed, nej
příze již samo sebou plyne, že i pohanům
Kristus poslán byl. © tom zjevně proroko
vali proroci, před jinými jasněji Is. 2, 2. 60,
3., ač ovšem jakým spůsobem by k lidu Bo
žímu pohané měli přivtělení býti, před obrá
cením Kornelia (níže k 10.) temno zůstávalo.
Nyní pak dědici všech oněch zámluv jsme
my křesťané; i nemáme nevděčni toho býti
a svatý jich život následovati. Slova, jež
dokládá Petr: Vzbudiv Syna svého,poslal ho,
chtěli někteří přeložiti vzkřístv Byna Sv., což
ovšem dvaocznocecznačiti může, ale při tom
výkladě slovo poslal nedochází významu své
ho, an musí 0 vylití Ducha sv. slyšáno býti.
Lépe vidí oni, kdo vzbuďřv berou o vystou
pení, o vyskytnutí se či o přibytí Páně mezi
Židy; toho výkladu vymáhá v. 22., kdež to
též slovo (vzbudím proroka podobného tobě)
o příchodu Páně a o jeho mezi lidem vyjeveníaseukázánísebeře.© Vzbuďiv,t.j.
jemu vystoupiti dav, zjeviv ho, uštědřujíc ho,
poslal ho k vám a mezi vás dobrořečícího a
blahajícího, či poslal ho vám blahořečit a bla
hat, aby totiž vám ustavičně blahal, vás že
hnal, vás blahoslavil a vám blahotvořil U

„ žívá présentu evloveřy blahati, t. j. blažiti,
oblažovati, poněvadž chce vytknouti, že obla
žné působení Páně neustále trvá. Blahá pak,
žehná, oblažuje, milostí svojich uděluje, aby
se každý obrátil od nepravostí svojich. Dle
ř. t. obracujíc každého od nepravostí vašich,
tak že blahání Páně jeví se právě v tom,
že milosti uštědřuje, aby se každý obrátiti
mohl; pokání a posvěcení člověků jest nej

bení Spasitelova, a Pán neustále takovým
žehnáním v církvi skrze svoje náměstky a
svou milostí působí. I text řecký může se
nepřechodně vyložiti: Adyž se každý obrátí
od nepravostí svojich; leč tenkráte se obrá
cení Co výminka oblaživého působení Páně
vytýká, čímž logický poměr, nevšak věc sa
ma se přejinačuje. Nejlépe tu zdá se vul
gáta přeložila, jakoby stálo místo eig uť aby
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každý se obrátiů o záměru, jak od nás výšeji
vysvětleno bylo.

S tím ukončil Petr řeč svou, proved co
provésti chtěl a napomínání svoje, aby se obrá
tilt, v, 19. počaté, k většímu a konečnému

Act. 4, 1—4. Petr a Jan vsazeni do žaláře.

důrazu opět v. 26. obnoviv. Dáleji-li ještě
mluviti chtěl, ovšem věděti nemůžeme, ješto,
jak v násl. kap. se praví, při řeči jeho se
nepřátelé Kristovi vyskytli.

HLAVA IV.

Petr a Jan ušaláření sice byli, 1I—3 avšak
počet věrců se zmáhá v. 4. Před vele
radou Petr káže o Kristu 5—12, načež
apoštolé propuštění s rozkazem, aby o
Kristu dálei nekázali 13—18, čemuž
Petr odpírá 19—22. I odešedše se vše
mi věrci jednomyslně Boha velebí.23—31.
Věrcovéprospívají v milostí Boží a ma

Jjetku se z lásky k chudým vzdávají, mezi
mm Josef Barnaba. 32—57.

1. Když pak mluvili oni k lidu,
nadešli kněži a nadstrážce chrámu a Sa
ducéové 2. mrzíce se, že učí lid a zvě
stují v Ježíšovi vstání z mrtvých; 3. 1
vztáhli na ně ruce a vsadili je do žaláře
na zejtřek, neb byl již večer. 4. Mnozí
pak z těch, kteří slyšeli řeč, uvěřili, a
stal se počet mužů pět tisíc.

Ještě mluvili oni, an nadešli či přista
nul k nim kněži a t. d. Praví mluvili v
plurále; mluvil Petr, v. 12. ale ješto Jan 0
všem všemu přisvědčoval a všeho potvrzoval,
tudy jakoby i on byl ústem Petrovým mluvil
se klade. Nadešli z nedojípky a neočeká
vaně a bezmála chtěl Petr ještě dále mluviti,
ač ovšem předmět svůj, o němž především
mluviti zamyslil, byl dokončil. Přišli kněži
a sice jak ze členu oi ieoeřeviděti, kněži ti,
kterým se tehdá právě ve chrámě sloužiti
dostalo; ti záští a závistí zahořevše brzo a
rádi přibyli, aby tomu, jak se jim zdálo, lo
mu konec učinili. S nimi také přišel nad
strážník chrámu či náčelník stráže chrámové,
jenž z levitů sestávala; půjčili toho Rímané
Zidům, aby sami tito svou vlastní stráží chrá
mu a síncí jeho ostříhali. 4 Reg. 12, 9.25,
18. Luc. 22, 4. Josef Flav. V. Z. 6, 5, 3.
Vykladači někteří o Rímanech smyslili tuto,
leč nevhodně,ješto oni do síní Israelitů ve
jíti nesměli. Římané posádku měli na hradě
Antoni, u samého chrámu vybudované, a po
zor dávali, aby politický nějaký odboj, zvlá
ště v čas svátků výročných nevypukl. Nad
strážník ten byl sám knězem také, a měl za

svou povinnost tuto zakročiti, kdyby sběh
lidstva se na prostorech chrámových udál;
ale 1 Saducéové, jenž doby té na hoře chrá
mové byli přítomni; i tu člen 04 se klade.
Saducéům se nejvíce protivovalo kázaní Pe
trovo, jenž veškeren důraz kladl na vzkříšení
Páně, což déleji snášeti se jim zhola nepo
dobalo. Tito, tak sobě musíme věc předsta
viti, poslouchali řeč Petrovu do v. 15. aspoň,
totiž až do místa, kdež výslovně o vzkříšení
z mrtvých Páně mluvil, Na to rozjitřeni jsouce
se bezmála kvapem dali k nadstrážci chrámu,
a ten přibyl se stráží, aby dálejší řeči Petrově
přítrž učinil, ačjiž nyní pozdě bylo, ješto Petr
hlavitý obsah, o němž mluviti uložil, již byl
vynesl. O Saducéech platí přede všemi slo
vo, Co v. 2. následuje, mrzice se, že učí Nd
a zvěstují v Ježíšovi vstání z mrtvých. Ovšem
i kněži a strážce chrámu těžce nesli ono ká
zaní, rozjitřeni jsouce pro věc dvojí, jednu,
že lidé neučení vyučovali tam, kde jenom ra
bínům ve školách učeným, zákoníkům a fa
riseům vyučovati přicházelo. Druhá věc jim
přemrzutá bylo dokazování a dovozování a
svědectvím vlastních očí dosvědčování, že Je
žíš z mrtvých vstal; nebo ač vzkříšení z mr
tvých připouštěli, přece že Ježíš vstal z mr
tvých, nechtěli připustit. A kněži nad to
nemálo viny měli z usmrcení Krista P., a
tudy v tom kázaní viděli, že Petr na ně vi
nu smrti Kristovy sčítá. Ale před jinými
Saducéové se nad tím uráželi, ješto oni ve
škero z mrtvých vzkříšení a nesmrtelnost
duše zhola popírali, pravíce, že jak oblak
pomíjí a nevrací se, tak se životem lidským
se děje. Tudy je nejvíce mrzela část Petro
vy řeči 0 vzkříšení Ježíše Krista. Nebo to
pro ně dvojí příkoří býti se zdálo, an neto
liko se jim příčilo, že Ježíš z mrtvých vstal,
a takto Kristem býti od Boha prokázán byl,
nébrž, že kážíce o jeho vzkříšení skutečně
stalém, vůbec také netoliko možnost, nébrž
i jistotu všeobecného vzkřesu učili. VJeží
šovt, t. j. ve vzkřesu jeho, jak dobře nahlí
želi, náuka povšechná o vzkříšení z mrtvých
se hlásala, ač Petr tenkráte o všeobecném
z mrtvých vstání nezmiňoval se.

Saducéovésice nebyli četní a mnohočíslni,
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ale vlivem svojím ve vyšších kruzích nemálo
mocni byli, ješto se v rukou jejich nejvyšší úřa
dové církevní a samo velekněžství nalezalo.
Tudy Saducéové nejen se nad tím uráželi a
mrzeli, ale i všemi silami se zasazovali, abytakovéhlásánípřekazili.© duezovémnetoliko
těžce nésti, nébrž snažiti se a podobné zna
mená. I tuto proti apoštolům jak tam proti
Kristu Pánu samému spatřujeme, že nepřátelé
proti sobě zapřisáhlí, jako byli kněži a Saducé
ové, si ruce ku smíření podali, aby církev Páně
potlačili, přitlumili a zničili. Tudy je pro
zatím dali do vězení, nemohouce již toho dne
s nimi vyšetřování předevzíti, ano již se bylo
svečeřilo. O třetí hodině s poledne šli Petr
a Jan 3, 1. do chrámu, o šesté již bezmála
stalo se to, co se tuto v k.4, In. vypravuje.
Jak z násl. v. 10. viděti, byl s nimi uvězněn
také chromec uzdravený, jakožto který podal
příčinu, že se lid k apoštolům sběhl a řeči
Petrovy poslouchal. Avšak (0č) ačkoli hlavní
apoštolé v žaláři uvěznění byli, nemohlo slo
vo Boží do vězení dáno býti, 2 Tim. 2, 9.
nébrž právě se již tehdy ukázalo pravdivo
býti slovo sv. Hilaria, že církev vítězí, když
pronásledování trpí. Mnozí z těch, jenž po
slouchali řeči Petrovy, uvěřit. Tím stalo se,
že se počet věrců zvýšil na pět tisíc mužů.
Ze slova mužů jisto, že ženy se při tom ne
počítají, an by Lukáš byl toho také dotekl,
jak níže 5, 24. učinil, kromě mužů také že
ny klada. © pateru tisíce nemůžeme jinak
souditi, leč že se zahrnovali v nich všickni
ti mužové, kteří dřívěji hned výše na den
letničný a nápotom až do toho dne se byli
ku Kristu obrátili, 2, 47. ač jiní tomu chtějí,
že dnes právě patero tisíc se ku Kristu při
hlásilo, a prvý den útrpný apoštolův více
přispěl k rozšíření, nežli slavny den letničný,
čemuž ale znění nenadržuje. Ostatně jsme
již výše 2, 41. zmínili, že bezmála tisícové
obrácených nehned toho dne křest přijali,
nébrž ve dnech následujících pokřestěni byli,
ač někteří a mezi nimi také otcové svatí
po přednosti za to mají, že lidé ti pouhým
současným vícera politím anebo pokropením
křestu přiúčastnění byli. Přidávají mnozí
rkp. řečtí jakoby aneb bezmála pět tisíc,
ješto na vlas a na jednu osobu počet určiti
potřebí nebylo. Počet ten a vzrůstání to
přišlo dojista k uším pátravých nepřátelů
církve, v jejichž rukou všechna moc se na
lezala. I umínili tím důrazněji sobě počínati,
jak o tom dále vypravuje se.

o. Stalo se pak na zejtří, že shro
máždili se náčelníci jejich a starostové
a zákoníci v Jerusalémě; 6. a Annáš
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velekněz a Kaifáš a Jan a Alexander
a cokoliv jich bylo z rodu velekněžského.
T. A postavivše je u prostřed tázali se:
V jaké moci, aneb v jakém jménu učinilijstetotovy?© 8.Tehdynaplněn
byv Duchemsvatým Petr řekl k nim:
Náčelníci lidu a starostové slyšte; 9.
Jestliže my dnes ohledáváni jsme pro
dobrodiní na člověku nemocném, čím on
uzdraven jest, 10. známo buď všechněm
vám a všemu lidu israelskému; Ve jmé
nu Pána našeho Jesu Krista Nazaret
ského, jehož jste vy ukřižovali, jehož
Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho tento
stojí před vámi zdráv. 11. Ten jest ká
men, jenž zavržen byl od vás stavitelů,
jenž stal se hlavou úhelnou. 12. A není
Vjiném žádném spásy ; nebo jiného jmé
na není pod nebem daného lidem, v
němž bychom měli spasení býti. 13.
Patříce pak Petrovu smělost a Janovu,
a shledavše, že lidé jsou neučení a
sprostí, divili se a poznávali je, že s
Ježíšem bývali. 14. Clověka také vi
douce státi s nimi, jenž uzdraven byl,
nic nemohli odmluviti 15. Rozkázali
pak jim ven z velerady odstoupiti, a roz
bírali vespolek 16. řkouce: Co učiníme
lidem těmto ? žě zajisté patrný zázrak
stal se skrze ně, všem obyvatelům je
rusalémským zjevno jest, a nemůžeme
zapříti. 1ď. Ale aby se to více neroz
hlásilo mezi lidem, pohrozme jim, aby
více nemluvili ve jménu tom žádnému
z lidí. 18. A povolavše jich přikázali,
aby zhola nemluvili a neučili ve jménu
Ježíšovu. 19. Petr ale a Jan odpovídajíceřeklijim:© Zdaspravedlivojest
před Bohem, vás raději poslouchati než
Boha, rozsudtež. 20. Nebo nemůžeme,
co jsme viděli a slyšeli, nemluviti. 21.
A oni jim pohrozivše, propustili je, ne
nalezajíce, jakby potrestali jich pro lid,
poněvadž všichni velebili to, co se při
hodilo; 22. nebo let stár byl více nežli
čtyřidceti člověk, na němž se stal zá
zrak uzdravení.

Z rána hned hleděli nepřátelé Páně val
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né shromáždění velerady objednati, aby vů
plném sedění věc vyšetřena a nález o ní vy
nešen býti mohl. Stalo se pak na zejtří,jsou
slova u Lukáše, že shromáždili se náčelníci
jejich a starostové a zákonici v Jerusalémě.
Těmi třemi oddíly vytýká se veškera velerada,
či celé synedrium podle sedmdesátera rádců
od Mojžíše povolaných Num. 10, 16. a z 71.
údů sestávající. Skládala se z náčelníků,
starost a zákoníků. Poslední, zákonéci, jsou
nám nejznámější, an v evangeliu přečasto se
S. mmi potkáváme; jméno jejich samo již
praví, že se vykládáním zákona zanášeli a
učencové národa byli, veškeru jeho vědu vsoběsoustředujíce.© Starostovéjsoupohla
vaří dvanáctera pokolení israelských (o re
présentanti lidu. Náčelníky jmenuje na pr
vém místě a značí jimi ostatní údy velerady,
jmenovitě kněze a sice velekněze a před
nosty čtyřiadvadcatera tříd kněžských. Jiní
slovo náčelníci čoyovres © celé radě vůbec,
následující slova pak o hlavitých členech vy
kládají, t. starostách co zástupcech lidu a
zákonících co zástupcech vědy. Kněži v. 6.
se udávají a Annáš velekněza Kaifiš a Jan
a Alexander a cokolťjich bylo z rodu vele
kněžského. Viz ost. Mt. 5, 20. 2,4. Pověst
o chromci rozneslá a nadšenost lidu, jenž v
zástupech k apoštolům se přidávali a víru
v Krista přijímali, přesvědčila celou veleradu,
že na to již došlo, aby mohutně proti nové

rali. Wešla se rada ta v Jerusalémě, což sa
mo sebou se rozumí, a tudy někteří rkp.
čtou do Jerusaléma navrhujíce, že někteří ti
velmožní veleradové se tehdá na letohradech
a villách svojich vně Jerusaléma nalezali.
Jmenuje z kněžské třídy, která docelovnou
část velerady činila, přede všemi Annáše, jenž
po let osmero veleknězoval, a nyní sice ze
fovi svému Kazfašt několik roků místo ustou
pil, ale maje patero synů ku velekněžství
došlých, a za zetě maje nynějšího velekněze
vlivem nade vše vynikal a bez mála předsed
nictví ve veleradě držel; tudy vidí se, proč od
L. na prvním místě se klade J. 18,13. Jan
a Alexander místněji známi nejsou a jenom
domněnky o nich se vystavují. O Janu smyslí
někteří, že jest Jan Zachéovic či Jan Zakkai,
nejmladší učeň Hillelův, proslulý učitel zá
koua a později náměstný předseda velerady;
o Alexandrovi nestává ani domněnky; bratr
Filonův, otec Tiberia Alexandra, Alexander
Lysimach alabarch či pohlavar Alexandrijský,
jím to býti nemůže, ješto v Jerusalémě ne
bydlel. Jmenuje L. ještě vůbec cokoli jichbylozrodu,zčeledivelekněžské.| Velekně
žími také slouli, jak jsme toho dotkli již
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dříve, předstojníci čtyřiadvadcatera tříd kněž
ských; nad to bylo nemálo s úřadu složených
veleknězů, jenž titul onen podržovali a radě
vysoké přisedali. Patero rodin od času He
róda Vel. vědělo důstojenství velekněžské na
sebe potáhnouti, v ně se vkupujíce a vlicho
cujíce a všechna místa vlivná svými nášlap
níky osazujíce. Hlavy a otcové rodin těch
byli Annáš, Kanthar, Fabi, Kamyth a Boeth.
Ovšem ti údy velerady byli, a můžeme z
toho již tušiti, jak zřídka svobodné a neod
vislé mínění obdržeti mohlo.

Když tedy veškera ta velerada se shro
máždila, předvolali apoštoly a postavili je u
prostřed, J. 8, 3., tak aby ode všech mohli
spatřování býti. Pro vyšetření stavu věci,
aby o ní naleznouti mohli, předkládají jim
otázku: V jaké moct či skrze jakou moc avjakémjménujsteučímtotovy?© Vy8
pohrdou vyslovují, a naposledy kladou; vy
chátra a luza. Podobně s pohrdou praví:
Učinili jste toto, táhnouce se k divu učině
nému, věci doličné, z níž veškera ta pře
byla povstala. Táží se jakou mocí a jakýmjménemužívajícezájmenajakosti.© Omoci
se táží, zda totiž neužili nějakých tajných
zakázaných magických sil; 0 jménu se táží,
ne jakoby nevěděli, že ve jménu J. Krista
t. j. vyslovením Ho a vyzváním moci Jeho
uzdravení ono spůsobili, ale poněvadž vyznánívěcitépronálezsvůjpotřebovali.| Dvojí
nález proti nim bez mála vynésti umínili,
jeden pro kacířství, bludařství a rouhání,
druhý pro odbůjnictví; ku prvnímu čelí prvá
otázka: jakou mocí, k druhému i prvá i 0
zvláště také druhá otázka: jakým jménem.
Jest to k nemalé útěše církvi v souženích,
že hned z počátku tak opuštěna byla. To
pak zas věci Boží vyšetřování slouží k ná
uce, aby nikdo se takového skoumání ne
zdráhal, kdyby se jemu podrobiti musel.

Na otázku velerady jal se tudíž Petr
na to odpovědíti, po čtvrté slova pozdvihna.
Nemluvil od sebe pouze, nébrž dle příslibu
Páně Duch sv. mluvil v něm, Mt. 10, 19.
Mr. 13, 18., at. d., což značí L.slovy: Na
plněn byv Duchem sv. Naplnění toto Duchem
sv., různí se od onoho na letnici co kon od po
vahy. Tehdy naplněn byv Duchem svatým
Petr řekl k nim: Náčelníci lidu a starostové
slyšte: Jestliže my dnes ohledávání jsme pro
dobrodiní na člověku nemocném, čím on uzdra=
ven byl, známo buď všechněm vám a všemu
lidu israelskému: Vejménu Pána našehoJesu
Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali,

jehož Bůh vzkřísil, skrze toho tento stojí před
vámť zdráv. Dav Petr, jak slušelo, náležitý
titul náčelníkům a starostám lidu, počal po
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prvé před vrchností, před knížaty a velmoži
veřejněvyznávati a zastávati víru v Krista, a
sice hned s počátku beze vší bázně a bez po
chlebování. Jestliže my ohledávání jsme, aneb
my-li se soudíme, či souzeni jsme, či souzení
vašemu podrobeni jsme pro dobrodiní na člově
ku neduživém a pro to či raději (a výkladné be
rouc) totiž proto, čím onen uzdraven byl. Tak
zní předvěta. Praví: jestliže místo poněvadž,
aby již prvním slovem svojím vyjevil, jak
veškero to jednání nenáležito jest, ješto 0
všem pro dobrodiní jiným učiněná, jsouli pra
vá a skutečná, nepřijde lidí zanepráznovati,
truditi a trýzniti, nébrž z nich radovati se
a děkovati; pro tu příčinu také předkládá
důrazně slovo my rzpeře. Co jsme přeložili
čím neb skrze co, 8v zim, věcně, to překládají
jiní osobně kým, skrze koho, což ovšem mož
no; avšak zdá se stupňování řeči vymáhati,
aby v. 9. čyzíví věcně čím a teprva v. 10. o
sobně kým slyšáno bylo. Předeslav předvětu
co návěst neb nápověď, dokládá dáleji v do
větě: známo buď vám všechněm a celému lidu
israelskému: Vejménu Pána našeho Jesu Krt
sta Nazaretského, jehož jste ukřižovali, jehož
B. vzkřísil z mrtvých, slerze toho stojí tento
před vámi zdráv. Ve jménu Pána Jesu Kri
sta může značiti toli, co mocí J. Krista;
avšak tuto znamená výhovor či vyřeknutí a
vyslovení jména, a táhne se Petr k tomu, co
byl řekl 3, 6.: Ve jménu J. Krista vstaň a
choď. Velký důraz mají v sobě slova neo
hroženě pronesená jejž jste ukřiževali,jejž B.
vzkřísil; důraz ten očitě se okazuje tím, že
věty ty bezspoječně a bezvazně po sobě ná
sledují, a ovšem bylby důraz ten poněkud
seslábl, kdyby byl sv. Petr spojek učv — dě
užil: jehož jste sice ukřižovalt, jehož ale B.
vzkřísil. Ze slov: stojí tentopřed vám? zdráv
viděti, že chromec spolu k výslechu vzat, an
soudcům netanulo, že by on celý jejich ú
mysl zničiti mohl již pouhou přítomností
svojí. Oni zajisté v pýše svojí tím bezpečni
byli, že přítomnost toho člověka apoštolům
ke zkáze poslouží. Jinak se státi mělo a
viděti jak i tu pravda jest, že 1 Cor. 1, 25.
pošeť Boží moudřejší jest nade všechnu mou
drost lidskou, že 1. Cor. 3, 19. moudrost to
ho světa bláznovstvím jest před Bohem,a že
Bůh polapuje moudré v chytrosti jejich. Job
5, 13. Abychom slova 8v zovrw skrze tohoto
v. 10. osobně o Kristu slyšeli, nutí nás spo
jitost věty, ješto slova v z. k slovům 0 —
jejžšto — jejžto nerozpojně se druží a nad
to hned dále o Kristu řeč vede se. Doklá
dáme, že slov Půna našeho v ř. t. není.

Praví dále Petr o Kristu: Ten jest ká
men zavržený od vás stavitelů, jenžto stal se
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kamenem úhelným. Jsou slova ž. 117, 22.
jichž Pán Mt. 21, 42. sám o sobě vykládá,
a k nimž Petr také 1. Petr 2, 4. se ohlédá.
Diviti se musíme smělé mysli Petrově, jenžto
se nebál u samého soudu, vůkol nepřátely
Páně a svými téměř všemocnými obstoupen
a obklíčen jsa, výtkami těmi proti Židům 0
brátiti se. Potahoval se k výroku tomu ta
ké Is. 28, 16., a sv. Pavel Ef. 2, 20. vece,
že všickni křesťané a všeliká církve budova na
tom nejhlubším kamenu spoléhá. Bez Krista
nemůže církev bytovati; Starý Zákon k ně
mu směřoval, Zákon nový na něm se zaklá
dá a osnuje. Ano celé člověčenstvo a ve
škeré jeho dějiny na něm spoléhají a pohádka
života jenom v něm se uhoduje. Nepořídili
nic nepřátelé Páné, stavitelé v Starém záko
ně ustanovení Krista zavrhnuvše, an Ho Bůh
vzkříšením a oslavením za úhelný kámen bu
dovy nové úmluvy ustanovil. Viz ostatně vý
klad místa toho u Mt. 21, 42. Slovy těmi
Petr v obraze a zastřeně ač dosti zřejmě do
vodil, že Ježíš jest Messiáš. Ale ještě zřetedl
něji a bez obrazu holými slovy tvrdí to Petr,
an dí dále: A není v nikom jiném spásy.
Spásou rozuměj spásu věčnou, jak ze členu
1 dornole a z celé povahy řeči Petrovy, ja
kož i ze spojitosti jisto jest. Blikavě přimhu
řovali ti, kdo slovo o uzdravení brali, čemu
se ihned slova násl. příčí. Uzdravení to
bylo jenom symbolem a oznakem té pravdy,
že veškera spása lidská na jediném Ježíši
zavisla a V něm a na něm co základu a os
nově spoléhá. V nikom jiném dí s důrazem,
aby neočekávali jiného Messiáše, jak se jim
nápotom několikráte ke zkáze jejich přihodilo,
že Zaryvše se V pojmu říše pozemské a slá
vy světské se záhubou se potkali. Pravdy
této sv. Petr dále dovozuje, při čemž ji spo
lu světleji ojasňuje, an dí: Nebo nené jiného
jména pod nebem člověkům daného, v němž by
chom spasent býti měli. S celou výší apo
poštolského povědomí svého, ač co zajatý
vězeň před mohútníky stoje, potírá blud je
jich a ukazuje jim jedinou cestu spásy. Jmé
no tu stojí m. osoby, jako výšeji 1, 15., a
dí sv. P., že nikdo jiný pod nebem t. j. po
celém světě, po celém okresu zemském a
oboru člověckém, kdebykoli a kdybykoli lidé
žít mohli, že nikdo jiný díme člověky spa
siti, bludu a hříchů zbaviti a duší lidských
posvětiti, a tudy je věčné v nebesích bláhy
přiúčastniti nemůže. Praví jméno, poněvadž
ve slově tom leží spolu vyslovena potřeba
Krista Ježíše vzývati, jménem Jeho slouti a
ovšem v něho věřiti. M. člověkům čte t. Ť.
ěv avbownor mezi dm, ve spolku lidském,
v oboru člověckém, což nemnoho rozdílno 4
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mnozí toli co čiďdemto býti kladou. Klade
dečmají, musejí spasení býti jenom v Kristu,
podle všeho nařízení Božího, aby tím moc
něji neodchylnost a nevyhnutedlnost cesty
spásy lidské v Kristu naznačil. Byla smrt
mnohých světcův před Bohem vzácna, vece
sv. Leo (12. pass.), ale žádná svět nemohla
spasiti, a žádný světec nemohl dluh zapra
viti. Jediný Kristus jest ten, v němž všickni
jsou ukřižováni, v němž všickni umřeli, po
chováni byli a vstali.

Můžeme sobě mysliti, jaký nesmírný
dojem prostá, ale nad míru důrazná slova
na mysli veškeré té velerady učiniti musela.
Takového něco ani ve snách jim nenapadlo,
aby lidé sprostí a neučení s takovou výčit
kou se na ně, kteří ochránci a stráže chrá
mu a veškeré bohoslužby St. Z. byli, vyta
siti opovážili. Oni se nadáli, že lidé ti neu
čení a Sprostí na výslechu se dokona zarazí.
A podle lidské síly by se nebylo jinak Pe
trovi povedlo jak tam, když děvečka mu
strachu nahnati mohla. Nyní ale řeč ta smě
lá a při tom držení těla smělosti té docela
podobné podivením náramným celou veleradu
naplniti muselo. Sv. L. píše o tom: Patřice
pak smělost Petrovu a Janovu, a shledavše, že
jsou lidé neučení a sprosti, divit se a pozná
valt je, že s Ježíšem chodili. Místo slova
patříce čte řecký text pozorujíce Úewoodvres,
pilně pozírajíce a s podivením se dívajíce.
Při tom postřehli a shledali je býti lidi ne
učené a sprosté, což poznali ze vněšné posta
vy, ze vzezření, z držení-se jejich. Neučeným
sloul, kdo školské učenosti se nepřiúčastnil
a u žádného rabína do školy nechodil. Slovo
druhé, jež latiník z řečtiny podržel ďtotes,
podle protivy ve větách rozličných rozličné
pojmy značiti může. Značí sprostáka, nedo
uka, neučence, nedovedného, vojáka sprostého
a t. d.; tudy někteří je za souznačné s neu
čeným berou a nedouky vykládají, druzí opět
o stavu jich obecném, pospolitém a sprostém
slovo čo slyší; poslední zdá se převažují.
Tomu velerada se divila, že lidé sprostí a
neučení, jimž ve spolku velmožů a učenců
úzko bývá, tak rázně si počínali a tak dů
vodně, čemu odpírati nemohla, věc svoji vedli.
Když pak ti nepřátelé Kristovi o tom jed
nali, a divili se, tanulo jim na mysl, že to jsou
lidé jenž s Ježíšem chodili. Poznávali je,
vece L., že s Ježíšem chodili. Foznávali, ve
Ce, čziyivocxov V nedominulém čase; podivení
jejich a jejich na ně pozírání jim uvádělo
znenáhla na paměť, že je s Kristem choditi
viděli. Jan byl v domě Kaifášově znám, J.
18, 15., a někteří údové velerady byli tajní
učeníci Páně. J. 12, 42. 7, 50. 3, 2. Leč
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i nepřátelé Páně Kristovi nástrahy činíce,
byli jistě také učeníky jeho poznali aspoň z
části, a nyní se na ně upamatovali. To již
všecko je rozpakovalo, ale mnohem více je
mátlo, co dále praví písmo: člověka také u
zdraveného vidouce s ními tu státí, již nemohli
mjak odmluviti, t. j. nemohli odporně odpo
vědíti, ješto skutek hlasitě dosvědčoval a
všeliké zapírání ničil; u některých se také
bezmála svědomí ozývalo. Ale co tu počíti,
a kterak z nesnáze té vyniknouti? O tom
teprva právě se raditi zamyslili. A tudy, jak
dále klade Lukáš, apoštolům poručili z rady
spolu i s uzdravencem odstoupiti, a rokoval
mezi sebou: Čo učiníme s lidmi těmi? Ze za
Jistě patrný zázrak stal se slkrze ně, všem 9
byvatelům, Jerusalémským zjevno jest a nemů
žeme zapříti. Ale aby se to více nerozhlásilo
mezi lidem, pohrozme jim, aby více nemluvilivejménutomžádnémuzčlověků.© Tolivě
děli nepřátelé ti, že je propustiti musejí bez
trestu dálejšího; ale což učiniti, aby rozšiřovánínáukypřekazil?© Vyznávali,žezá
zrak ten skrze ně stal se vůči celého Jerusa
léma, a že všeliké zapírání by tuto marno a
ješitno bývalo. Co učiníme, vece sv. IsidorPelus.,jsouslovapřemoženců.© Měli,cožnej
blíže a nejdůstojněji plynulo, víře v Krista
se podčiniti a Jemu se oddati; oni ale v za
rytosti a krátkozrakosti odpírají a hledí as
poň stouliti ústa těm, jimž ode Pána kázati
veleno bylo. Podobně proti Kristu J. lí,
47. sešli se v radu a pravili: Čo učinéme,ještomužtenvelkédivyčiní?© Podivnýto
stav mysli, když nemohouc patrné, dostatečné
důkazy popírati, přece proti pravdě a náu
kám bojuje! Ale tu máme obraz naší doby,
v níž toli mužů proti pravdě, o níž se ma
kavě přesvědčiti může, válčí v zarytosti srdce
svého, uši a oči zastírajíce. Tentokráte při
apoštolech zhola na polovičatém prostředku
přestávali, a uradili se mezi sebou, že pro
nerozšťřené, pro přitlumení a pro ututlání
věci jiin pohrozí, aby více nemluvili ve jménu
tom nižádnému člověku. Nejblíže jim šlo o
potištění a potlačení pověsti o zázraku právě
stalém, čímž doufali také, že samo sebou rozši
řování náuky Páně přestane. Bázeň před li
dem a nenávist ku Kristu jim tu přemizernou
radu vštípila; tudy pravili ve jménu tom,
jména Páně ani nevyslovivše. Tudy dí Lu
káš: povolavše apoštolů, prohlásili a přikázal
jim, aby zhola nemluvili a nekázali vejménu
Ježíšovu; v ř. jest důrazněji aby ant nehlesli,
necekli, nemukali, nešpetali. Ve jménu Je
žiše, t. j. na základě jména toho, po příkazu
Páně a pro záležitost Jeho. Ani hlesnouti
neměli; ale Petr a Jan nepřijali zhola toho
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rozkazu, ani se hrozbami jejich mýliti dali.
Ješto Zákon nový byl již ustanoven, starý
platnosti své pozbyl, nemohli apoštolé co
správcové a řiditelé Nového Zákona předstoj=
cům Zákona St. podrobeni býti, nébrž na
opak starý řád veškeren se měl řádu novému
podrobiti. Ale k tomu se netáhnou apoštolé,
aniž by to bylo s prospěchem a úspěchem bý
valo ; volají se raději k tomu, čehož jim odepříti
nemohl, k zásadě totiž samozřejmé a ne
popíratelné. Praví: Spravedlivo-li před Bo
hem vás více poslouchati, nežli Boha, sami
suďte. Ze Boha více poslouchati sluší než
lidí, věčným pravidlem lidského jednání osta
ne. Ovšem při tom dvojí věc mimo všelikou
pochybnost býti musí, jedna, že něco najisto
od Boha se přikazuje a velí, druhá, že roz
kaz vrchnosti skutečně s vůlí Boží se potý
ká. Obojí věc tu připadá, jak samozřejmo
jest. Co se Bohem dálo, skutek na chromci
stalý a div Boží všemocí učiněný byl tak jist,
že nikdo nemohl popírati ho, a sami nepřá
telé apoštolů a nynější soudcové jejich k to
mu se znáti museli. Div ten stal se skrze
Krista a na osvědčení, že Ježíš jest Kristem
a Messiášem v St. Z. přislíbeným. I kterak
mohli apoštolé ústa stouliti? Nemůžememy,
pravili, o tom co jsme viděli a slyšeli, nemluviti.© Zázrakaudálostuzdravenípodivná
byla skutečnou Bohem položenou pravdou a
tu zatajovati a ukrývati bylo proti účelu a
úmyslu od Boha skutkem tím obmýšlenému
a zamíněnému. Nic nemůžeme proti pravdě
a všecko s pravdou, dí Pavel 2. Cor. 13, 8.
Tudy žádost synedria zhola nespravedliva
byla, když velerádcové jeho veleli apoštolům
zapírati, co Bůh bezprostředně a jisto zjevil,
působil a činiti poručil, a proto ztratili prá
vo, ve jménu Božím poslušnosti příkazům
svojim se dožadovati; nezastávali zajisté mí
sta Božího, nébrž libovolně od zákona B.
odstoupajíce proti B. se pozdvihali. Nemohli
apoštolé nemluviti, an 1 Cor. 9, 16. kázati
povinni byli, a běda by jim bylo bývalo, kdy
bynebyli kázal. Nepřátelé pak na slova a
poštolů ničeho nemohli odpovědíti, sami do
bře pravdu řeči jejich cítíce, a tudy svým
vlastním tímto jednáním zázraku potvrzujíce.
Ješto se pravdě Boží poddati zhola nechtěli,
tudy jim nezbývalo leč učiniti, co dále dí
Lukáš: A onč přihrozivšejim, propustili je,
nenalezajíce jak by potrestali jich pro lid, po
něvaďž všickní velebit to, co se přihodilo.Pravízoocazsdncánevo.přihrozivše.— Přihro
zit jest hrozby k hrozbám předešlýmpřidati
a je přitužiti; propustiti je, t. j. beze vší po
kuty. Toučinili ne tak vlastním puzením
svědomí, jak raději pro lid, lidu totiž se bo
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jíce, ješto vštckní velebtlů to, co se stalo v tom,
co se přihodilo. Tak čte vulgáta, poněvadž
dvojí překlad téhož řeckého slova v ní sply

Ale což již ctihodný sv. Beda pozna
menal, lépe čte t. ř. ješto vštckní velebiliBo
ha pro to, co se bylo přihodilo; totiž před 0
číma všech lidí, jenž člověka onoho, že od
narození chrom byl, dobře znali a viděli tu
žádného klamu a žádné šalby nebýti. Lid
tu lépe soudil než předstojníci jeho, žádnou
závistí a nenávistí zamhlen nejsa. Slova pro
bd očividně se táhnou k slovům nenalezajíce,
kterak by potrestali, a navrhují, že velerada
nemohla nalézti spůsobu pokuty a trestu, je
hož by byla bez rozčilení a rozbrojení lidu
bezpečně použiti mohla. A tím větší musel
býti zázrak onen v očích nepředsudného lidu,
a spolu tím zřejměji a velebněji se působení
Boží vyskytalo, poněvadž muž ten, na němž se
div uzdravení stal, více čtyřidceti let stár byl.
Přidávají vykladatelé tuto obyčejně rozjí
mání o tom, že za dnů našich sice Kristus
se všady káže, ale že duch nevěry zvláště
proti všelikému sebe zapírání a ukřižování
pochotí pletských se vzpírá; leč i tu přijde
více Krista, Mt. 10, 24., nežli světa a pletě
svojí poslouchati, a ovšem kříž svůj na se
bráti a za Kristem následovati.

Vyloživ Lukáš o výslechu veřejném vyli
čuje dojem, jaký propuštění ono v lůně cír
kve svaté učinilo.

20. Propuštění pak byvše přišli k
svojim, a zvěstovali jim, jaké věci k nim
velekněží a starostové mluvili. 24. Oni
ale uslyševše, jednomyslně pozdvihli hla
su k Bohu a řekli: Veliteli, Ty jsi, jenž
učinil nebe 1 zemi, moře a všecko co v
nich jest, 25. Kterýž jsi Duchem svatým
skrze ústa otce našeho Davida, sluhy
svého, řekl: Proč se bouřili pohané a
národové zamyslili věci marné? 26.
Postavili se králové země, a knížata sešla
se vespolek proti Pánu a proti Pomaza
nému jeho, 27. Nebo sešli se skutečně
v městě tomto proti svatému Synu Tvé
mu Ježíšovi, jehož pomazal jsi, Heródes
a Pontský Pilát s pohany a národy i
sraelskými 28. učinit, což ruka Tvá a
rada Tvá předuložily, aby se stalo. 29.
A nyní Pane, pohleď na pohrůžky jejich,
a dej služebníkům svojim se vší smělostí
mluviti slovo Tvoje, 80. ruku svoji vzta
hujíc k uzdravování a k činění divů a
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zázraků skrze jméno svatého Syna Tvé
ho Ježíše. 31. A když se pomodlili,
zatřáslo se místo, v němž byli shromáž
děni, a naplnění byli všickni Duchem
svatým, a mluvili slovo Boží se smělostí.

Ze se apoštolé hned po propuštění svém
ke svojincům navrátili, věc přirozená jest.
Zdá se, že křesťané vědouce dva hlavné a
poštoly v žaláři býti, k službám B. a khor
livé za ně modlitbě se shromáždili, a na ní
trvali ještě právě, když se k nim byl apo
štolé nyní po svém propuštění vrátili. Svo
Jjinci, k nimž se vrátili, nejsou tedy apoštolé
toliko, jak někteří ze slov v. 31. o mluvení
slova Božího zde vyložených soudili, nébrž
veškeři křesťané ti, jenžto tenkráte shromáž
dění byli pro vyprosení od Boha apoštolům
oněm svobody. I vypravovali jim všecko, co
se jim přihodilo a co velekněží a starostové
mluvělt, t. j. jim byli přikázali. Uslyševše to
pozdvíhlů všickní jednomyslně hlasu svého
tkouce: Veliteli, Tyjsi, jenž učinil nebe a ze
mi, moře a vše co v nich jest. Berou úto
čiště k zbrani církve, k modlitbě. Osnova
modlitby snadno se přehlédnouti dá. Nejprvé
on velebí všemohoucnost Boží co první pod
poru duše ve svízelech. Za druhé se těší vý
rokem Zalmu, že zlorady nepřátel neobdrží.
Posléze prosí, aby Bůh Syna svého zvelebil
skrze divy a zázraky. Z těch výroků jejich
modlitby nejvíce pozornost vykladačů na se
poutala slova: jednomyslně všicknmhlasu po
zdvihlt. Kterak se o tom souditi má? Kte
rak všickni se najednou mohli na tatáž slo
va sjednati? Není divu, že se o takovém
záhadném jednomyslném pozdvižení hlasu
nejeden výklad vyskýtá. Vvkládali někteří,
že jeden z apoštolů slova předříkal, ostatní
po něm slova ta říkali; aneb že apoštol je
den hlasitě se to modlil, an ostatní přítomní
křesťané jenom v myšlénkách následovali;
aneb že křesťané žalm druhý zpívali a Petr
nápotom o tom výklad učinil, jenž prý se
tnto klade. Výkladové ti násilí činí slovům
zřejmým a jasným, že jednomyslně pozdďvěhli
všickní hlasu svého a modlitbu tu jednohlasně
vynášeli. Má-li výklad dopadati, musí právě
tu jednohlasnost všechněch přítomců vysvět
ht. Ale i tu rozcházejí se vykladači; ně
kterým se vidí, že to byla formula nějaká,
vzorná modlitba pode vlivem Ducha sv. po
vstalá a častěji opakovaná, kteráž i tuto se
opětovala, poněvadž se předobře obsah její
s okolností stalou sbíhal a sjednával. Všem,
kdo přítomni byli, namanulo se, že nejlépe
slovy modlitby té citové v nich proudící se

Act. 4, 23—31i. Návrat apoštolů k svojim; společná jich modlitba.

rozvinouti mohou. Tomu prý také obsah
modlitby nasvědčuje, o věcech a potřebách
církve mluvě, ale příhody apoštolům Petru
a Janovi stalé místněji nedotýkaje. Ale jiní
právem drží, že takový náhled zdá se odpo
rem státi k nadchnutí a k individualné po
vaze té modlitby. A tudy za to mají, že
modlitba ta z úst jejich jednohlasně vyšla ne
z nějakého přívyku ani z předřeku, nébrž z
nadchnutí Ducha sv., jenž přítomnost svou
v církvi netoliko vniterně, nébrž i vněšně
takovou jednozvučně pronesenou modlitbou
osvědčil. Vůbec se vypravuje, že za věku
staršího, nejednou při událostech znamenitých
veškeren lid stejnými slovy delšími ač nikoli
umluvenými svou radost, rozkoš a jiné city
projevil, čehož již za věku novějšího mezi
národy nespatřujeme. To tím více působením
Ducha sv. se díti mohlo a, nelze jinak sou
diti, skutečně dálo. Ovšem se modlitba míst
něji události s apoštoly stalé nedotýká, to
ale jde odtud, že apoštolé Kristem docela
prostoupeni a proniklí jsouce a s Ním za
jednou se berouce cestou, v pronásledování
sebe Krista pronásledovaného viděli.

Dějí: Veliteli,Šéorox« klade se, a neklade
se «vote Pane, aby svrchovanost a neodvislé
panování Boží tím důrazněji se vyjádřilo.
Slovo xvotoc nemá v té straně důrazu tako
vého. Slovo deozorys čtyrykrát v Novém
Zákoně o Bohu Luc. 2, 29. Act. 4, 24. Jud.
4.Ap.6,10. a jednou o Kristu 2. Petr. 2, 1.
přichází. Při slovech: Ty jsi, jenž učinil,
vypouští t.ř.slovo jsi, a tok promluvy se vol
něji táhne. Ty jsi, znějí slova prosby, Tyjsi,
jenž učinil nebe, zemí, moře a všecko co v nich
jest. Takto se veškerenstvo třídílně opi
suje nebem, zemí a mořem, ač jinde jenom
dvě části nebe a země Gen. 1, 1. přicházejí.
Uvádějí se dále v promluvě slova Zalmu II.
podle sedmdesátců: Jenžto skrze Ducha sv.
ústy otce našeho Davida sluhy tvého pravil:
Proč se bouří pohané a národové zamyslili
marné věcí. Slov skrze Ducha sv. v Ť. t.
není, avšak nejstarší překladové a veledobří
rkp. čtou slova ta; Duch sv. jest prvotný a
hlavný původce předpovědí oněch o nenávisti
a bouřech pohanův a Zidů proti Kristu a
církvi, jak je v Zalmu druhém nalezáme,
jenž se tu připisuje Davidovi. Fohanům se
oproti staví národové, a těmi se obyčejně Ži
dé rozumějí; S Římany pohany se spikli
proti Kristu Židé, bujeli a vztekali se a za

mýšleli provésti marné věci, věci, jenž se jim
podařiti zhola nemohly, totiž zničení Krista
a díla jeho a spásy, od něho člověčenstvu
ustrojeného. Fovstali?králové zeměa knížata
sešla se vespolekproti Hospodinu a Pomaza
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nému jeho. Králi a knížaty rozumějí se He
ródes, Pilát a velekněži židovští se starostami,
jenž veškeři spikli se proti Bohu Hospodinu
v tom, že se protivili tomu, jehožto na světposlal,KristuPomazanémuPáně.© Uvedli
slova žalmu druhého doslovně, nyní potvr
zují slov těch ze života a příběhův Jesu Kri
stových. Nebo skutečně sestoupili se v městě
tomto proti svatému Synu tvému, jehož jst pomazal,© HeródesaPontskýPilátspohany
a s národy tsraelskými učinil, co ruka tvá a
rada tvá předuložily, aby se stalo. Slova v
městě tomto, v Jerusalémě, hledí k slovům
ž. 2, 6. na této hoře svaté a zdají se s důra
zem pronešena býti, jakoby řekl: V tomto
městě svatém tak nesvaté věci a bezbožní
skutkové se díti mohli. Slova: proti sv. Sy
nu tvému a t. d., očitě odpovídají slovům
žalmu: protěřPomazanému tvému. Pomazán
byl Kristus na křestu, když Duch sv. na ně
ho sstoupil a Otec jej Synem svojím býti
prohlásil. Pomazání to bylo přede vším ve
řejné Jeho za krále prohlášení; nad to také
bezpřemná mnohost milosti Boží se na člově
čenstvo Kristovo z nova vylila a k úřaduspasitelnémuhoposvětila.© Heródemslyší
se tu Antipas, co se posmíval Kristovi. L.
29, 11. Zastupitel padlého on jestiť, sešlého
a mravně zemřelého království Judského,
Pilát zastoupal se svými vojíny pohanstvo.
Při smrti Páně pohanstvo se ZŽidovstvemse
spiklo a spojilo. Dí s pohany a s národy Isra
elskými v plurále pro rozličnost jazyků, jimiž
Zadé rozptýlení mluvili, a pro rozličnost zemí,
ve kterých se byli uhostili podle 2, 5.; nej
více ale prohlídá ku dvanácteru pokolení
podle slov Gen, 28, 3. 48, 4., kdežto se dí
k Abrahamovi: já tě rozplodím ve mnohéná
rody. Umysl, pro který se byli sešli a zá
měr, k jehož uskutečnění sestoupili se, byl
učimt, co ruka tvá a rada předustanovily,
aby se stalo, vece písmo. Židé s Rímany
Spojení měli ovšem úmysl učiniti svou vlastní
vůli, aniž se při svém počínání na Boha ne
ohlédali, raděj proti Bohu se spikše; ale zlo
ba jejich protivolně musela sloužiti záměrům
Božím, a oni ničeho neučinili, leč co Bůh
zaměřil a předustanovil, aby se stalo. To jest
ta ironie světovlády Boží, že člověk čiň co čiň
nemůže záměrům Božím překaziti, a právě tím
během, kterým je zničiti usiluje, je ve skutek
uvésti přinucen bývá. Ruka Boží jest vše
mocnost Boží, jenžto se při dílu spásy ob
zvláště objevila. Neméně moudrost Boží se
přezračitě při tom ukázala a tu se vytýká
slovem rada Boží, která ze zla a z pronevěři
losti i nešlechetnosti lidské věděla dobro vy
voditi a přese veškery překážky a závady

toho dosíci, co byla předustanovila před věky,
že se vyplniti má. Nedí, co byla předustano
vila, aby činili, nébrž praví: aby se stalo, ješto
Bůh Zidům úplné svobody ponechal. Nebo,
jak dí sv. Leo, nepocházela vůle zabiti Pá
na z téhož pramene, z něhož se prýštila vůle

| Páně umříti. Jest ovšem na vůli člověka,
toho neb onoho hříchu se dopustiti, ale ná
sledkové zbrodní jejich nebývají ponechání
v jich moci, nébrž jich Bůh používá ke svo
jim záměrům. Josefa zaprodali bratři do
Egypta a mysleli o něho zle, ale Bůh obrátil
to v dobro. (Gen. 50, 20. Zidé zamysiili
Krista zabiti a záměry jeho zkaziti ;ale prá
vě tím záměrů těch napomohli. Ve slově
předustanovila samozřejmě se nalezá, že
smrt Kristova nebyla náhodna, nepředvídána
a překvapující, nébrž předvídána a předzří
zena od Boha, jemuž svobodné jednání člo
věka za nástroj sloužiti muselo. Sestoupili
se oni co nepřátelé proti radám Božím a
právě předce radu Boží vyplnili.

O předešlém předeslavše k nynějšímu
sklíčenému stavu církve se obracují a žádají
ne o pomstu ani 0 vlastní oslavu, nébrž 0
milost stálosti a udatnosti a o slávu Krista
Pána. Praví: A nyní, Pane, pohleď na po
hrůžky jejich a dej služebníkům svojím se vší
smělosté mluviti slovo tvoje, vztahujíc ruku
svou k uzdravování a k činění divů a zázra
ků skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.
Praví: (A nyní, slovem tím novou stránku
uvozujíc (3, 17.); pohleď na pohrůžky jejich,
abys je přitlumil, jim vzniku nedal a nás
proti nim ozbrojil. Jejich, t. j. nepřátelů
Kristových, o nichž v. 27. dotekl, avšak ji
mi se veškeři pronásledovníci a škůdci Ccír
kve svaté zahrnují. Hrozby vrahů těch, prosí
ti prositelé, aby jim neškodily, ale ne pro
sebe toho obmýšlejí, než pro církev a pro
spásu lidí, aby totiž oč dále žádají, Bůh jim
milostivě uštědřiti ráčil. Dej nám sluhám
svojím, jimiž přede všemi apeštolé, zaklada
telé církve se rozumějí, mluviti slovo tvé se
všelikou svobodou a srdnatostí. Jakým spů
sobem by jim Bůh udatnosti a nechvělosti
přispořiti měl, o to žádají a prosí v násle
dujících slovech: ruku svou k uzdravování
vztahujíc a k činění divů a zázraků skrze
jméno svatého Syna tvého Ježíše. Ruku vzta
huje Bůh, když všemocnosti užívá. Skrze u
zdravování a jiné divy a zázraky jménem J.
Krista činěné víra v učení Kristovo vzrostu
přibírati, síliti se a tužiti a důvěra k apošto
lům samým rozmáhati se musela. Praví svaté
ho Syna Ježíše, aby také té třetí hlavné Boží
vlastnosti dotekl, co při spáse lidské účinná
byla, an o všemoci a moudrosti předcházelo.
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Tak Lukáš modlitbu předesláv, již ko
nali apoštolé a s nimi veškeří shromáždění
křesťané, klade nejbližší výsledek její: a
když se pomodlili, zatřáslo se místo, kdežto
shromáždění byli, a naplnění byli všickní Du
chem svatým a mluvili slovo Boží se smělost.
Zatřesení a zachvění se místa jest znamením
přítomnosti Boží; tak když B. měl dáti zá
kon, Ex. 19, 16., zachvěla se země, a když
Pavel Act. 16, 26. se ve Filipech modlil, po
dobně zatřesením země Bůh přítomnost svoji
osvědčil. Ale zemětřesem tolikéž osvědčil
B., že prosbu jejich vyslýchá, a že tou mě
rou jim neuškodí hrozby nepřátel Páně, aby
kázaní slova Božího závadu vzíti mělo. Mí
sto sice třáslo se, ale duše a mysli apoštolů
a veškerých křesťanů se upevnila a utužila.
K udatnosti a srdnatosti jim uštědřené u
děleno jim také, že naplnění byl Duchem
sv. COpůvodema pramenem oné neohroženosti,
s jakou slovo Boží hlásali. Již nejednou zmí
nili jsme, že plnost Ducha sv. jim na letnice
udělená měla se k dolejším náplněm téhož
Ducha sv. jim uděleným co povaha trvalá
k jednotlivým skutkům. Duch sv. jest po
doben ohni, a není dosti, aby jednou zaní
cen byl, nébrž ustavičně pěstována musí býti
milost jeho v srdcech lidských modlitbami
o přírůst darů, spolupůsobením a neustálou
nade hnutími srdce našeho ostražitostí. Ze
slov: mluvili slovo Boží se smělostí, patrno,
že pohrůžky nepřátelů v nivec uvedenybyly.

Netoliko pak u apoštolů a u těch, kdož
slovo Boží hlásali, blahodějně působilo to
zjevné vyslyšení proseb prvocírkve, nébrž
veškeři věrci zázračným vyslyšením oním u
tvrzeni, upevnění a umocněni byli. A o tom
vyličuje L. nyní opět právě tak, jak dřívěji
2, 44. při podobném udávání vzrostu církve.
byl povahu vniternou vylíčil. Dí:

32. Množství pak věrců mělo srdce
jedno a duši jednu, aniž kdo z nich z
majetku svého něco svým býti pravil,
nébrž byly jim všechny věci společny.
33. A mocí velikou oddávali apoštolé
svědectví o vzkřesu Jesu Krista, Pána
našeho, a milost veliká byla na nich
všechněch. 34. Aniž zajisté nějakého
nuzníka bylo mezi nimi; nebo, kdožkoli
majetníci polí nebo domův byli, prodá
vajíce přinášeli ceny prodávaných věcí
35. akladli k nohám apoštolů ; rozdělo
valo se pak každému, jak komu čeho
potřeba bývala. 36, Josef pak prozva

Act. 4, 32—37. Óbecnost majetku mezi křesťany.

ný Barnabášem od apoštolů (což se vy
kládá syn potěchy) levíta, Cypranín ro
dem, 37. maje pole, prodal je a přinesl
cenu a položil k nohám apoštolů.
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líčil povahu prvotné církve; nyní to opět
činí, aby ukázal, že onen blažený stav, v
němž veškeren majetek věrců za společný
a obecný jmín, posud trval aniž újmy ně
jaké utrpěl, ač počet křesťanů se rozmnožilacírkevnadsynagógouvítězila.© Množstvé
věrců mělo srdce jeďno a dušijednu, aniž kdo
z ních z majetku svého svým něco býti pra
viď. Množstvé věrců, totiž uvěřivších v Krista,
dosud; tedy netoliko oněch patero tisíc se
rozumí, nébrž všickni se berou, co mimo ně
a nad ně v Krista uvěřili. Jedním srdcem a

a sjednanost myšlení, cítění a chtění, praví
to znakové učedlnictví Jesu Kristova J. 13,
35. Taková byla vnitřní spojenost jejich
všestranná, že jedním srdcem bíti, jednou
duší oddýchati a žíti se zdáli. Pocházela
jednota. ona z lásky a ta z milosti Ducha
sv. v srdce jejich vlité a z upřímného je
jich milosti té se oddání, k čemuž nemálo
přispívalo, že se všickni drželi jedné llavy
církve, sv. Petra. Bylo pokrevenství Kri
stovo mezi nimi, kteréž i v pozdějších ča
sích ještě pohany podivením naplňovalo a
Jim slova vynucovalo: Ejhle, jak se vespolek
malují. Vniternou svou jednotu, spříbuzně
nost a pokrevnost oni také vněšně projevo
vali, po uskutečnění ideálu bažíce, v němž
rozdíl mezi chudstvem a bohatstvem skrze
dobrovolné odříkání-se bohatců zhola se u
rovnává. A tudy: Ančjeden nepravil z ma
jetku něco svým býti, nébrž všechny věci jim
obecny a společny byly. Láska vystrnadila
z prostředku prvocírkve ona chladná a zi
mná slova Moje a Tvoje, z nichž toli svárů,
co jen půtek a nehod pochodí. Všickni se
pokládali za jednu rodinu Kristovu a tudy
co v rodině všechno společno měli. Již vý
šeji 2, 14. jsme pravili, že obecnost majetku
při prvých křesťanech svobodna a libovolna
byla, aniž se komu ukládalo, aby zhostiv se
statku jej mezi křesťany chudé skrze apo
štoly rozděliti dával, jakož také pozorovali
jsme, žé obecnost ta jen toliko mezi kře
stany Jerusalémskými a v Jerusalémě uby
tovanými přespolníky zavedena byla.

O křesťanech vůbec tu chválu pověděv
přičiňuje sv. Lukáš také o apoštolech. Apo
štolé nikoli se nedali odstrašiti a odhroziti
od kázaní Krista, nébrž mocí velkou přes
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veškery hrozby oddávali svědectví o vzkřesu
J. Krista, jak lat. t. dokládá, Pána našeho,
kterých slov ř. t. nevede tuto. Moci velkou,
vece, a rozumí netoliko smělost a svobodo
mluvnost jejich, nébrž divy a zázraky slovajichpotvrzujícíspoluzahrnuje.© Oddávali
amečičovy svědectví, navracovali jako věc
nějakou jim svěřenou, jíž jim nebylo lze
u sebe zadržovati, nébrž kterou v obecen
ství všechněch uváděti měli. Hlavité svě
dectví jejich se týkalo vzkříšení Krista Je
žiše, nebo, jak jsme již nejednou pozoro
vali, vzkříšení Krista Pána jest hlavitý a
nejpřednější základ pravdivosti a Božského
původu náuky křesťanské. To se obzvláště
apoštolův týkalo. (Co ale ke všechněm kře
stanům hledí, jest: Velká milost byla na
meh všechněch. Slova ta příbuzna jsou slo
vům, jež L. 2, 52. o Kristu klade, pravě, že
prospíval milostí u Boha ť u hidí. Tak i cír
kev choť Kristova mila byla Bohu pro ctno
sti, mila a příjemna byla také lidem pro
náramnou a neobyčejnou obětovnost a pří
tulnost k lidem, za kteroužto majetství zho
stili se a se vším statkem bližnímu se pro
půjčovali. Tato pak milost Boží a láska
lidská byla na nich všechněch, na ně všechny
se odlívala za tou před jinými příčinou, po
něvadž nebylo nuzného mezi nimi. Tak ně
kteří vykladači. Avšak lépe jest slovo milost
o jediné milosti Boží slyšeti, jenž se na kře
stanech mocně projevovala 1. Cor. 15, 10.
Dále se udává důvod, z něhož se ona ve
liká milost poznává, že totiž nebylo nuzníkamezťnímť.© Taksesplnilovekřesťanské
církvi, co B. velel v St. Z. Deut. 13, 4. Nu
zněho a žebráka nebude mezi vám. U sta
rých Slovanů, jak jsme dotekli, rodiny mí
valy společné jmění a všickni údové její
stejné měli právo majetku rodině náležejí
cího užívati, jehožto správu otec aneb sta
rosta od údů čeledě volený vedl. Památka
toho řádu zachovala se dosud v zádruhách
jihoslovanských, které nad patriarchalný ráz
vynikají tím, že se v nich úplná rovnoprá
vnost ohledem společného jmění a rozumné
podřízení ostatních společníků s právem po
rady a hlasování po většině nalezá. Ale
ovšem jiného to druhu jest obecnost jmění
nežli ona v církvi, o níž tuto řeč jest; tam
na přírodných poměrech osnována byla, tuto
se na poměrech a pomocech nadpřírodných
zakládala. Duch synovství Božího, vece sv.
Cypr., silou nebeskou na srdce lidská dolé
hal, aby Otci nebeskému se připodobnili.
Nebo co z Božího stvoření pochází, všechněm
lidem společno jest a Bůh nikoho od svo
jich dobrodiní nevylučuje, Všem se den dní,
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všem rosa společně padá každéhojitra, všem
se spánku dostává, všechněm hvězdy a svě
tla nebeská svítí. Toho následovali křesťané
ti a tudy nenalezalo se mezi nimi chudého,
ješto všiclkní majetnácí polé a domů prodávali
a cenu přinášehh a kladli k nohám apoštolů.
Vyličuje stav prvocírkve a užívaje příčestí
časoslova přítomného navrhuje tím, že se
to neustále opakovalo. Prodávání vlastních
statků a rozdávání chudým již 2, 45. také
se dálo; nyní ale se přidává něco zvláštní
ho, že totiž lidé ti nerozdávali věcí těch
mezi chudé sami a osobně, nébrž že cenu
věcí prodávaných kladů k nohám apoštolů,
aby s ní dle vlastního náhledu naložili.

Tu spatřujemejak s jedné strany důstoj
nost a vážnost, ve které apoštolé v církvi se
nalézali, tak 1 tu okoličnost, že věrcové dary
svoje co dary bohosvaté a posvěcené pova
žovali a že církev hned od prvopočátku péčí
o chudé za povinnost a právo svoje měla.
Nedí se: kladli do rukou apoštolů, nébrž k
nohám apoštolů, a tím úcta kapoštolům na
značuje se, oni pak co učitelé církve výšeji
na stolici učebné sedící se vystavují. Spolu
pak se při tom zračí skromnost a pokora
prvokřesťanů držících, že jim větší milost se
stala, když církev od nich dary ony přijala,
než byla ta milost, že oni chudým ze svých
statkův se propůjčovali. V tom přešlechet
ném sdělování-se o statky s chudými veškeři
křesťané se nalézali. Leč jednoho svatý
Lukáš tu zvláště vyznačuje. Praví o Josefu,
že nejinak sobě počínal, a vůbec a vesměs
povahu všech křesťanů na sobě pronášel. Pře
chodné částice pak užívaje dí: Josef či Jo
ses, jak jiné čtení má, což jedno jméno
jest, prozvaný od apoštolů Barnaba, což se
vykládá syn potěchy, levít Cypranín rodem,
pole maje prodal je a přinesl cenupřed nohy
apoštolů. Příjmí mél syn potěchy neb útěchy,
jež obdržel od apoštolů, poněvadž v něm du
chodar či charisma potěšivé přímluvy mocně
a trvanlivě se vyskýtala; později 13, 1. 15,
2. k apoštolům přičten jest a u velikém v
církvi svaté stál důstojenství. A to jest hla
vitá příčina, proč Lukáš jej tuto co příklad
z tolika jiných věrcův uvádí, ješto o něm
také později nejednou mluviti hodlal. Níže
11, 23. 24. se objevuje tento dar Barnabovi
daný a ta jeho ve přímluvách potěšivých a
vzbudivých mocnost. Přeložili jsme sice syn
potěchy dle vulgáty, avšak slovo řecké značí
všelikou promluvu a přímluvu a zahrnuje
netoliko potěchu, nébrž i napomínku, ano 1
demluvu a pobudku; značí tedy slovo Bar
nabáš vůbec pobudce či pobodce a pobídce.
Slovo hebr. nebuah, jenž jménu Barnabáš za
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osnovu slouží, znamená přímluvu či promluvu
prorockou čili nadšením Ducha sv. proná
šenou. Někteří rkp. četli Barsabas a tím
pomátli našeho Barnabu s oním Barsabou,
jenž 1, 23. s Matějem před apoštoly stál na
tom jsa již téměř, že měl apoštolství dosá
hnouti. Leč to holý blud a zmatek pouhý
jest.

Vypisuje se Barnabáš dále podle stavu,
pokolení a vlasti. Levét byl, Cypranín rodem.
Levité byli potomkové tří levitských rodin,
Gersona, Kahata a Merariho a odbývali nižší
služby při chrámě. Levitům sice se Num.
18, 20. majetek a jmenovitě pole míti za
kazuje: V zemi jejich ničímž nebudete vlá
dnouti, aniž budete máti dílu mezt nimi. Avšak
zdá se, že se v samé zemi judské od pří
sného slova poněkud odstoupilo a levítům
popluží domům příležité zakoupiti dovolovalo,

Act. 5, I—1I. Ananiáše a Safiry klam a potrestání.

jak Jer. 32, %. se dočítáme. Tím více a
úplně se to připouštělo při levítech, kteří
od času babylónského výhostu byli po jiných
krajinách roztroušeni, a v cizině úplně stat
kem vládnouti a posedlosti držeti mohli.
Ovšem, že rodem jsa z Cypru ostrova, tam
také pole ono měl a že nyní prodav je cenu
za ně strženou v moc a v řízení apoštolů
položil. O ostrovu Cypru nížeji 12, 19. nám
mluviti nastane. Místo cenu můžeme přeložiti
peníz, ztržené, xoíjpu«e,sumu, úhrnek, leč i
cena u nás totéž značí a Cyr. cenu klade.
Ostatně láska ta, jenž Duchem sv. v prvotné
církvi k chudým vládla, prostředek jest nej
vydatnější, aby chudobě a příkrému rozdílu
bohatců a chudcův přítrž učiněna byla a
nerovnostem lidským slušné meze se po
ložily.

HLAVA V.

1—11. Anamáš a Saféra pro klam potre
stám. 12—16. Apoštolé mnoho divů či
ml, načež 17—20. do žaláře uvrženi, ale
od amjelů osvobození byvše 21—27. ve
chrámu kázat a odtud do velerády od
veden byli. Na domluvu velerady 28.
zastává Fetr víru 29—32. Od smrti 33.
je sice Gamaliel 34—39. řečí svou spro
stil, avšak 40O—42.apoštolé bičováníjsou,
z čehož se radovali, aniž sobě v kázané
překážet dávajíce.

1. Muž pak jeden jménem Ananiáš
se Šafírou manželkou svou prodal pole
2. a ustranil od ceny pole s vědomím
manželky své a přines díl nějaký k no
hám apoštolů položil. 3. Řekl pak Petr:
Ananiáši, proč pokoušel satan srdce tvé
ho, abysi selhal Duchu svatému a ustra
nil od ceny pole? 4. Zdali zůstávajíc
(neprodáno) tobě nezůstávalo a prodáno
byvši ve tvé nebylo moci? Proč jsi
uložil v srdci svém věc tuto? Nese
lhal jsi lidem, nébrž Bohu. 5. Slyše
pak Ananiáš slova ta padl a skonal. I
připadla bázeň veliká na všecky, co to
poslouchali. 6. Vstavše pak mládenci
odklidili jej a vynesše ho pochovali. %.
Stalo se pak po projití hodin asi tří, že
manželka jeho nevědouc co se stalo ve

šla. 8. Pověděl pak jí Petr: Řekni mi,
za toli-li jste pole prodali? Ona ale
řekla: Ano za toli. 9. Petr pak kní:
I proč jste se shodli pokusiti Ducha
Páně? Aj nohy těch, jenž pochovali muže
tvého, u dveří jsou, a vynesou tebe.
10. I padla hned před nohy jeho a sko
nala. Vešedše pak mládenci nalezli ji
mrtvou a vynesše pochovali vedle muže
jejího. 11. I obešla bázeň veliká ve
škeru církev a všechny, kteří slyšeli
věci ty.

Povahu prvocírkve vylíčil sv. Lukáš ku
konci před. kap. a poznali jsme, jak vzne
šeného ideálu se podjali první křesťané. Co
nyní vykládá o Ananiovi a Safíře, v tom
opak onoho nalezáme, jak totiž lidé zlomysl
ní ihned té ideálné v prvé církvi povahy
zneužili; ale spolu se nám vyličuje, kterak
církev se vady a zla toho zbyla. „Mužpak
jeden jménem Ananiáš se Saférou manželkou
svou prodal pole a ustraml od ceny pole s
vědomím manželky své a přines díl nějaký k
nohám apoštolů položil. Anamáš a Saféra
jsou jména hebrejská; Ananiáš, píšeme-li
Chanania předchozím chneb Hanania s předch.
h, Jer. 28. 1. Dan. 1, 6., kdež sedmdesátci
Anania kladou, značí toli co Bohumil, muž,
jejž Bůh miluje, jemuž přeje a nad nímžto
se rád smilovává; jiné psaní jest Ananta před
chozím ajinem ) a značí toli coBohokryt, člo
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věka, jejž Bůh okrývá a ostříhá. Saféra není
slovo ř. nébrž podobně hebrejské a značí:
Nádobná, Pěkná, Sličná.

Neodpovídalo ale jednání lidí těchto krá
sným jmenům, jež nosili, nébrž v nich se v
církvi dosud panenské objevilo pokrytství
spojené s lakomstvím a s klamem. Navnaditi
se oni nedali sličnotou krásného příkladu
Barnabova, nébrž obmýšleli raději zbožnotou
a dobrotou proslouti, avšak majetku se přece
skutečně nezhostiti a takto klam provésti.
Uradili se lidé ti dva prodati pole a nějaký
ceny díl dáti k nohám apoštolů, aby z toho
chválu pobožnosti, sdílné lásky a dobroty a
horlivosti měli; ale při tom část pro sebe
skrytě a tajně na straně podrželi, aby bez
mála v čas nouze opatření byli, kdyby pro
následování povstati mělo. Prodal tedy ma
jetek svůj t. j. pole svoje, ale ztržené sumy
neodvedl docela apoštolům, ač sobě tvárnost
toho přisvojoval, nébrž ustrani a tajně ujal
od ceny té pro sebe a to řaké s vědomím
ženy či manželky svojí, částku jenom k nohámapoštolů© přinesatímspůsobem,aby
se zdálo, že všechny peníze z prodeje byli
odvedli.

Bylo to pokrytství a byl to klam a
podvod a spolu oloupení církve, an chtěli
napotom ze společné pokladnice tak podě
lováni býti, jakoby veškeren statek byli ke
společným potřebám odevzdali. Sv. otcové
v tom zloskutku vidí také svatokrádež, je
što zasvětiv Ananiáš pole církvi či Bohu v
církvi díl z něho zpronevěřil a sobě podržel.
Nemělo ale pokrytství to a neměl ten klam
obdržeti, nébrž měla přítrž se státi zlu tomu,
které se do církve Páně vlouditi a ji vše
lijak pokaliti a pokaziti usilovalo. Petr prvo
apoštol, Duchem sv. osvícen a tím o tajném
a ukrytém klamu zpraven byv pravil k Ana
movi: Proč pokusi, aneb dle ř. t., proč na
plml satan srdce tvého, abysi selhal Duchu
sv. a ustramil něco z ceny za pole? Poznal
Petr záměr ten Ananiův pocházeti od satana
pralháře a praklamatele, J. 8, 44., jenž do
srdce Ananiášova jak tam do Jidášova J.
13, 27. L. 23, 3. vstoupil, je opanoval, ano
jak čte ř. t. naplnil. Ananiáš neměl se po
kušení tomu poddati aniž srdce svého od
satana naplniti sobě dopustiti, nébrž měl
ďáblu odporovati vírou, nad ním ovšem s
milostí B. zvítěziti moha Jac. 4, %. 1. Petr.
5, 9. A tudy Petr otázkou svou ukazuje,
že Ananiáš pokušení odolati a srdce svoje
ďábla prázno zachovati mohl: Proč naplnil
srdce tvoje, proč jsi ďáblu dopustil naplniti
srdce? Naplnil pak satan srdce jeho, aby

„selhal Duchu sv. Ananiáš sice hodlal církev
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a jmenovitěv ní apoštoly, přede všemi Petra,
obelhati a oklamati; ale veškera církev byla
tehda plna Ducha sv. a apoštolé byli nosi
telé popřední darův Ducha sv. A tudy kdo
apoštoly obelhal, ten, co na něm bylo, Duchu
sv. selhal jest. Tím větší pak byl hřích
Ananiův, poněvadž nikdo ho nenutil, aby
pole prodal, aniž také když je prodal, přinu
cován byl buď celou cenu buď částku jí
církvi k rukám a nohám apoštolův darovati.
Tudy vece Petr: Zdali pole to zůstávajíc ne
prodáno nezůstávalo tobě a prodáno byvši zda
nebylo v moci tvé? aby totiž s penězi strže
nými dle jediné vůle svojí naložiti mohl.
Touto svobodou, které se mu propůjčovalo
a z níž obecenství majetku v prvocírkvi co
dokona svobodné a libovolné se vyskýtá,
přitužuje a zvětšuje se vina Ananiášova;
mohl ničeho nedávati, mohl část dáti a část
sobě podržeti, ale měl všecko cokoli učiniti
hodlal, upřímné činiti a neměl klamati a lháti,
díl ceny složený za celou cenu vydávaje.
Petr, jak jsme pravili, Duchem svatým osví
cen poznal klam ten, aniž žalobce a svědků
tu potřeba bylo. Ananiáš mohl věděti, že
církev Duchem svatým řízena a spravována
bývá a že apoštolé zvláštní mocí Ducha sv.
nadání jsou, ješto svědkem tolika divů a zá
zraků byl. Proto opětně dorývá na něho
Petr: Proč jsi uložil v srdet svém věc tu?
klam ten proč jsi provésti ustanovil? v srdci
t. j. v mysli a vůli jsi uložil, zamyslil, umí
nil a ustanovil. Dříve pravil Petr: Proč sa
tan naplnil srdce tvé? Teď praví: Proč jsi
uložil v srdci svém. Z toho patrno, že člo
věk může pokušením ďábla odolati. Podjal
jsi se církev oblouditi, oklamati a obelhati
předstojce a náčelníky její. Ale klam tvůj
padá na Boha a tedy jest skutečným rou-
háním-se Bohu. Neselhal jsi lidem nébrž Bohu,
dí Petr. Výše pravil v. 3., že Ananiáš se
lhal Duchu sv., tuto vece, že selhal Bohu;
tudy se právě odtud vyvozuje osobnost a
božství Ducha sv., jak sv. otcové Athanas,
Gregor Nys., Didymus, Jeronym a j. na to
odkazovali a sv. Béda výslovně se pronesl,
že Macedoniáni, duchoborci a duchopůrci
ode Petra dávno před narozením-se Mace
donia co bludaři odsouzení byli. Neméně
odtud vysvítá vážnost předstojcův církve a
co proti podstatě církve čelí, to ovšem proti
Duchu sv. čelí. A což teprva platí o těch,
kteří ve svaté zpovědi hlavní věc a okolnost
k úsudku o hříchu potřebnou tají aneb změ
ňují? Ale i těch se věc týká, kteří slibem
Bohu v služby se vydavše, částku zápalné
té oběti pro svět zadrželi.

Jakož pak ne lidé, nébrž Bůh tu uražen
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byl, také Bůh sám skutku toho zlého po
mstiti a vážnost církve hájiti ustanovil spů
sobem slavným, patrným a nenadálým, když
byl úsudek církve skrze Petra předešel. Vy
pravuje sv. L. dále: Slyše Ananta slova ta,
padl a skonal. I připadla bázeň velká na
všecky, co to poslouchali. V moci Petrově
bylo, Ananiáše a Safíru z církve vyloučiti
a od těla jejího takové zamřelé či nakažené
údy odřezati. Ale Bůh předešel takový vý
host či raději Bůh sám trest vyobcování ta
kového na Ananiáše uvedl a naplnilo se
slovo Ž. 9, 17., že se dal Hospodin tu po
znati v soudu a hříšník v díle rukou svojich
lapen byl. Tertullian v soudu tom Božím
spatřoval následek vynešeného výhostu a
vyjádřené kletby církve a darmo, ješitně a
nemoudře Porfyr Petra z krutosti vinil, je
muž Jeronym (ep. 8.) odpověděl, že na Petra
se sčítati vina nemůže, ješto Ananiášovi ani
smrtí nevyhrážel. Josua užil ukamenování
proti zločinci Achanu, Petr neměl leda slovo,
jímž hřích jménem pravým pojmenoval. Mělo
se ukázati, že slovo to má do sebe moc,
aby po časy budoucí se toho jistota věděla.
Origenes (tr. 8. in Mt.) za to měl, že velký
stud a nenadálá hanba na Ananiáše mrtvici
uvedla; po něm obzvláště novější vykladači
týž náhled o příběhu tom vynesli. Jiní jako
prostřednou cestou kráčejí a nadpřírodné s
přírodným poměšujíce síle a moci Petrova slova
co meče bodajícího smrt tu připisují. Avšak
veškeren ráz vypravování příběhu toho tako
vému výkladu buď přirozenému buď poloviča
tému se příčí a zvláště pak se protivují tomu
slova v. 9., kdež Petr s vědomím mluví, že
jeho vůle tuto působí a skutkuje. Jako v
prvotné církvi vůbec vyšší svět mocí a silou
svou skutky patrné provodil, takto zvláště
také při prvé kletbě a výluce z církve se
tuto děje a idealné odřezání od těla církve
se tu v plastické a realné skutečnosti obje
vuje, jak se to ještě později nejednou dálo.
Odkazují při tom vykladatelé na podobné
náhlé Bohem na lidi seslané pokuty v Sta
rém Zákoně, na Ozu 1. Reg. 6, 7. pro do
tknutí archy usmrceného, na proroka pro
svedení na sobě od lichoproroka dopuštěné
ode Iva udáveného 3. Reg. 13, 24. a j. Ze
pak Ananiáš a Safíra tak přísně potrestáni
byli, ješto Šimon čarodějník (k. 8.) a Ely
mas (k. 13.) lidé mnohem horší mírnějšího
soudu zkusili, šlo odtud, že Ananiáš a Sa
fíra již byli na sobě účinky působení Ducha
sv. pocítili a přece hříchu a klamu onoho
se podjali, ješto dva jmenovaní, Šimon a
Elymas, nic toho na sobě nezkusili a tudy
menší vinu na se uvalili, Nadto v prvo

církvi, jenž žádnou mocí přínutnou a pří
musnou nevládla, přísnosti nějaké potřeba
bylo, aby lidé od podobných nepravostí od
hrozeni a odstranění byli a aby, jak vece
Jeronym, z trestu dvou lidí všickni se ká
rali a všickni naučení brali. Ostatně pře
mnozí mají za to, že trestem tím časným
veškera jejich pokuta se odbavila a oba na
milost přijati byli, ana jejich malá známost
a nezkušenost církevního života vinu jejich
umaluje. Tak sv. Petr Damianský před ji
nými a po něm jiní zpytatelé, ač i ze sva
tých otců dřívějších někteří k tomu se na
kloňovali.

Přirozeno jest, že veliká bázeň připadla
na všechny, kdož to poslouchali, totiž na lidi
tuto přítomné, ješto událost ta se přihodila
očividně ve shromážděné církvi. Byli pak
tuto přítomní také mládenci či Jčnochové a
o nich sv. Lukáš vypravuje: Vstavše pak
mládenci odklidili jej a vynesše ho pochovalt.
Povstavše svinuli údy jeho rozestřené, skli
dili a uklidili jej, aby ho ustrojili ku pohřebu,
načež pochoval? jej. Kdo by jinochy těmi
se rozuměti měli, místněji se neví; ze členu
oi vewreoouale jisto jest, že se tu nejedná
o pouhé stáří, jakoby mladíci toliko se tu
slyšeli, kteří samovolně k službě té se byli
nabídli, nébrž byli to raději muži ke služ
bám takovým v církvi určení, an církev, jak
mile se rozmáhala a růstla, takových sluhů
postrádati a bez nich obejíti se nemohla.
Vstali a uklidit mrtevce jako věc, která k
jich službě patřila a tím se sluhami církve
býti ukázali; někteří je k akolytům, jiní k
jahnům přirovnávají, jiní drží, že vůbec nižší
v církvi služby zastávali, an starší zoe0fv
ze00. vyššími věcmi se obírali, byli bez mála
podobní římským hrobařům či fossorům a ře
ckým kopiatům. Cojsme přeložili slovem ukli
dili, to jiní překládají upravil aneb složili a, ji
nak ještě. Mnozí mají za to, že ovoréhlo
toli značí co zemioréhlo a že zahrnuje ve
škeru službu, která před pohřebem mrtevcům
se děje, údův ukládání, pomazání, upravení
tváře, zatlačení očí, obvinutí stuhami a ple
nami, oblečení rubášů. „Složivše a svinuvše
tělo Ananiášovo vynesli mrtvolu ven z města
a tam vně města ve Arobě nějakém ve skále
dřívějipřipraveném, ihned pochovali. V kra
jinách těch horkých záhy se pohřebují
mrtvoly; any tam lehko hnijí a se kazí,
děje se to, aby neduhové odtad nevzešli J. 11,
31. Později druhdy také pohřeb po někte
rém dni držán v církvi tamější, ale to dálo
se pro ustrájení a uprávění mrtvoly, čehož

| při Ananiáši a ženě jeho nebylo.Uplynuly asi tři hodiny od úmrtí Ana
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niášova, a ženě se manžel nevracoval. Do
ba tří hodin lehko prošla s pohřebáním,ješto
přípravy se některé díti musely a hrobové
obyčejně vzdáleni od města byli. Stalo se
pak po projití či mezině tří hodin, č vešla
manželka jeho nevědouc co se stalo. Vazba:
Stalo se a vešla čili ? vešla je spůsob slohu
hebrejského, jak L. 5, 12. Slovem stalo se
pozornost čtenářova se vyvolává, a spojkou
a čili dle genia řeči naší 7 se souřadně pří
běh vypravuje. Přišla žena hledat Ananiáše,
aniž od Petra aneb od jiného apoštola po
volána byvši a tudy dosti kdy k usmyslení
sobě majíc. Již vejití její do sbornice či
schůze věrcův byla jakoby nějaká po muži
otázka a po tom co se s ním přihodilo, ano
svědomí její sotva docela poklidno býti mo
hlo. Tudy se praví, že Petr odpověděl jí,
t. j. oslovil ji: Relkn?ženo, za toli-lť jste pole
prodali? Při tom ukazoval na přinesenou
od Ananiáše sumu, místněji jí neudávaje.
Ona ale, jak obyčejně ženy ve všem se hledí
mužům podobati a jak člověk každý spíše
zla než dobra bližních svojich následuje, za
ryla se v klamu, o němž se s mužem umlu
vili a odpověděla: Ano, za toli. Jéšto v
stejném klamu postižena byla, musela stej
nou výtku ode Petra slyšeti a nápotom od
Boha stejným trestem postižena byla. Proč

Jste se shodli, aneb blížeji textu: Proč od
vás ujednáno bylo pokusiti Ducha Páně?
Proč jste se usnesli a proč se vám zachtělo
zkusiti toho, zda lež a klam váš tajen zů
stane Ducha sv., jenž nás řídí a spravuje?
Duch Fcíně jest Duch Kristův, jenž od Otce
1 Syna pochází a Duchem Synovým jmenuje
se také Gal. 4, 6. Týž pak Duch sv. 0
svědčil Petrovi, když uslyšel chůzi a kroky
vracejících se od pohřbu mládencův, že Bůh
stejný uložil trest Safíře, jak manželovi je
jímu. Petr v tom jen vůli Boží zjevně ženě
opovídá, an ovšem sám s takovým trestem
nijak zakročiti nemohl ve svém jméně; cír
kev majíc trest někomu uložiti, vezdy pro
storu časového ku pokání trestancům zane
chává, aby, ač tělo útrapu snáší, duše aspoň
spasena byla. 47, doložil Petr v prorockém
předvídání, nohy těch, jenž pohřebili muže tvé
ho, u dveří jsou a odnesou tebe, Poznal Petr
Duchem Božím, čí kroky to jsou a kdož to
přichází. Tak byl druhdy Elizéus prorok
poznal posla od Jorama syna Achabova. 4.
Reg.6, 32. Aj, dusání noh pána jeho jestza ním.

Slyševši žena slova ta Petrova, náhle
sklesla u nohou Petrových a skonala. Jino
chové pak vešedše nalezliji mrtvu, odnesliji a
pochovalipodle mužejejího právě pochovaného.

5Ť

Nenadálý tento soud Božínyní po druhé
již stalý musel dázní naplniti veškeru církev,
a ovšem obešel strach všechny, kdožkoli slyšeli o
věci té. Takto se zpravdilo, co Zach.5, 4. vece
Hospodin: Vyvedu zlořečení do domu zloděje
a lchopřísežníka a přebude v domu jeho, a
stráví jej i dříví jeho t kamení jeho. Bázeň
a strach přišel na všechnu církev, vece Sv.
Lukáš; dříve mluviv jen o učenících, 1, 15.,
o věrcech 2, 44. a o množství věrců 4, 32.
mluví nyní o církvi. Nyní k sobě vespolek
blížeji přilnuli a sebevědoměji co jednotu se
považovali. Nikdo neplakal a neželel, vece
sv. Zlatoúst, jak tam Lev, 10, 1. nesměl nad
smrtí synů svojich plakati Aron, nébrž vši
ckni ctili úsudek Boží a podrobili se jemu,
a kdo vně církve se nalézali, Židé a pohané,
tím strašlivěji a služebněji se báli, ana bá
zeň křesťanů synovská byla.

Takto se ukázalo, že ani v nejmravněj
ším, co kdy na světě byl, spolku nedá se
společnost majetku provésti; a to musí
všem věkům za výstrahu sloužiti, aby se o
to vícekrát nepokoušeli. Historie učí, že
jen blouznivci se toho podjímali, a že se
takový podjem vezdy v nejhnusnější nemra
vnost zvrhnul.

Nebyl ale jediný to div, jímž Bůh bož
ský původ víry v Krista P. osvědčil, nébrž
právě nyní mnoho zázraků následovalo, 0
nichž vece dáleji L.

12. Skrze ruce pak apoštolů dály
se divy a zázraky mnohé v lidu. Ibý
vali jednomyslně všickni v kobě Salo
mounově. 13. Z ostatních ale nikdo
neosměloval se připojovati k nim, avšak
velebil je lid. 14. A více se rozmáhalo
věřících v Pána, množstvo mužův i žen,
15. tak že na ulice vynášeli nemocné a
kladli na ložcích a nosidlách, aby když by
šel Petr, aspoň stín jeho zastínil někohoz
nich, a osvobozeni byli od nemocí svojich.
16. Scházelo se pak i množství z okol
ných měst do Jerusaléma, přinášejíce
nemocné a trápené od duchů nečistých,
kteří uzdravování byli všickni,

Dopověděv Lukáš o události podivného
potrestání pro bytství a zachování svatosti
církve potřebného, vyličuje opět stručně a
úhrnkem ráz prvotné církve a nenáhlý, avšak
jistý rozvoj a vzrůst její. Především zmiňuje
se o moci divotvorčí, kterou Pán apoštoly
ozbrojil. Dí: skrze ruce apoštolů se mnoho
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diwů a zázraků dálo v lidu. Skrze ruce apo
štolů jest toli, co skrze apoštoly co divo
tvorné nástroje Boží; nad to pak větší část
divů dála se skrze ruce, vzkládáním, žehná
ním, pozdvižením, dotekem, rozprostřením
atd. rukou, a ruka ovšem obyčejně vodičem
jest moci a síly člověku propůjčené.

Schůze pak svoje, jak dále vypravuje
sv. Lukáš, mívali veškeří křesťané v koběči
sínci Salomounově, kdežto sám Pán již J.
10, 23. byl vyučoval a takto místo ono za
světil viz Act. 3, 2. Tamto učíce zdáli sevně
chrámu učiti a nemohli jim překážeti Zidé
lehkou měrou. Tam jednomyslně křesťané
bývali či scházeli se; z ostatních ale, vece
písmo, mkdo se neosměloval k ním sepřidru
žovatt a připojovati, avšak velebil je hd. O
statnémi očividně se rozumějí nekřesťané, ob
zvláště pak Židé nevěřící, jenž se dílem z
bázně před velekněžími a veleradou, dílem
z úcty apoštolů a svatobázně pro divy jimi
vykonávané neosmělovali k nim se přidávati
a přilípati Neučinili toho také dle Zlato
ústa, poněvadž se štítili oné mravné výše,
na niž křesťané byli se pozvedli, jenž byli
podivní co anjelé, k výhrůžkám a nebezpe
čím nestrašlivi, nad bohatství a pochotě
vznešeni, kteřížto Božím oddychali ohněm, v
obličeji a postavě byli ctihodni, vlídností
milování hodni a líbezni, v lásce horoucni,
na modlitbách nebeští a ve mravech božští.
Nepřicházeli jinomyslníci mezi ně, jak se
jindy a jinde při židovských školách stávalo,
kdež hosté pro zvědy a pro pouhé poslyšení
schodili se; toho se lidé takoví, jenž se k
nim věrou přidati neuhodlali, obávali; avšak
pro ctnosti a divy jejich také je ctili a jim
překážky klásti se strachovali, ano jak v
písmě stojí, lid zveleboval je.. Někteří slovo
ostatné rozuměli o přednějších a náčelních
křesťanech a slovo čiď o křesťanech spro
stých a obecných; avšak proti všemu spojení
a účelu řeči, ano očividně ostatními tu ne
jiní, než /ďď ku Kristu posud nepřistoupilý
se slyšeti musí; stojí zajisté tito proti oněm
všechněm v. 12., jenž v kobě Salomounově se
Jednomyslně scházeli, což o apoštolech i oji
ných křesťanech spolu se rozumí.
sice někteří ony všechny, kteří se scházeli v.
12. rozuměti o apoštolech, aby tudy ostatními
rozuměti mohli náčelníky laiků a idem lidi
sprosté; ale L. očividně slovy: scházeli se,
bývabi všickní jednomyslně v kobě Salomou
nově, Chce vniternou a vněšnou jednotu celé
církve vylíčiti, an o jednomyslnosti apoštolů
jednati věc nad míru zbytečna byla. A nač
měli apoštolé v oné prostorné síni Šalomou
nově bývati a scházeti se? A že ostatními

Chtěli
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i lidem nekřesťané se rozumějí, také patrno
z následující protivy, an praví sv. L.: Roz
máhalo se pak více množstvo věřícíchv Pána,
mužů i žen, aneb jak t. ř. čte: Více (a více)
věrců přidružilo se ku Pánu, množství mužův
i žen. Praví více, totiž než předešle, 4, 4.,
a praví množství vůbec, an již jich čítati ne
volil, aniž tak snadno jich pro veliké množ
ství počísti mohl. A jako vzrůst bralo množ
ství věrců, tak se zmáhala důvěra lidí a
zmáhali se zázrakové od apoštolů činění. A již
nebylo možná nositi neduživce do domu, kde
apoštolé bydleli, nébrž museli přestávati na
tom, že mohli vynésti neduživé na ulice, aby
Petr se jich nějak dotekl a alespoň stín je
ho je zastínil.

Samo sebou rozumí se a z v. 10. jisto,
že ti lidé ne nadarmo do stínu Petrova
kladli nemocné svoje, nébrž všickni ti uzdra
vováni bývali. Praví o tom svatý Lukáš:
Na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lož
cích a nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň
stín jeho zastínil někoho z nich a osvobození
byli od nemocí svojich. Poněvadž o Kristu
Pánu se v evangeliu nikde nečte, že by stí
nem svým byl koho uzdravil, vidělo se vy
kladačům, že dálo se tuto, co Pán J. 14, 12.
pravil: Kdo věří ve mne, skutky, které já či
nám, čimiti bude a větší nad ně bude činiti,
Leč nemá náhled ten základu; o Kristu za
jisté se praví nejednou, že i ve vzdálenosti
uzdravoval, jak n. p. služebník setníkův, Mt.
8, 13., což o apoštolech se nevypravuje. Po
zorovati musíme také při tom stínem Petro
vým uzdravování, že ne stín Petrův divy
ty činil co stín, nébrž tělo Petrovo dosahalo
a dotýkalo se stínem svojím nemocných, a
tím dotekem je uzdravovalo; tak druhdy
žena krvotoká Mt. 9, 22. pouhým dotekem
podolka roucha Ježíšova ozdravla. Sv. Aug.
ser. 29. d. sanc. vyvodí odtud: mohl-li stín
Petrův uzdravovati, čím více ostatkové jeho;
mohla-li marná tvárnost do sebe tu moc
míti, čím více museli řetězové od těla a sva
tých údův nabyti uzdravovací moci a síly.
Tudy theologové všickni jednajíce o úctě a
moci ostatků se k tomuto místu táhnou, ja
kož již sv. Ambrož ep. 54. divy stínem sv.
Petra stalé přirovnává s divy, jenžto se ple
nami a ostatky mučeníků dotknutými stá
vali. O stínu Petrově se to čte a ne jiných
apoštolů, aby tudy také přednost Petrova
bíledně vynikala. Z toho pak také náuka
se odvozuje, že představenec má blaženě i
tam působiti hleděti, kam přítomnost jeho
nedosahá. Slovy: a aby osvobození býváli od
neduhů svojich, vytýkají účel onoho na ulici
kladení neduživců ; leč slov těch v ř.t.není.
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Ješto ale takoví divové se dáli, není
divu, že z okolných měst scházeli se lidé do
Jerusaléma, nemocné a od duchů nečistých
trápené přinášejíce, jenžto všickní uzdravování
byl. Tak vypravuje sv. Lukáš. Nejeden
vykladatel to pozorováníčiní, že zřídka který
človék tak usiluje o spásu duše, jak ti usi
lovali o uzdravení těla. I blahoslaví ty člo
věky, kteří sklíčeni jsouce útoky, nástrahami
a pokušeními zloducha utíkají se ku přímlu
vám a modlitbám, srdce své k nebeskému
Jerusalému pozdvihujíce. A ovšem tedy také
předpokládá, že jichž se dotekl stín Petrův,uzdravenídocházeli.© Trápenéodnečistých
duchů t. j. posedlé jimi. Darmo a neprávě
někteří vykladači rozdíl činiti chtěli mezi
trápeným“ co chorobou nějakou od ďábla
sklíčenými a mezi posedlými ; utrápenci tito
nejsou jiní leč posedlci. Ze posedlých toli
bylo za dob oněch, šlo mezi jinými odtud,
že se již rušila říše zloduchova a tudy on
veškeru zlobu, hněvivost a krutost na lidi
vychrloval. Tudy čteme Ap. 12, 12.: Běda
zem? a moři, nebo k vám sestoupil ďábel maje
hněv veliký, věda že krátký čas má. Moc ta
vymítati zloduchy v církvi po všechny časy
se udržela, a nejední otcové svatí hned od
Justína k ní se co k důkazu pro víru kře
sťanskou táhli.

Ale čím více zmáhala se církev Boží,
čím více rostla a u vněšníků t. j. pohanů a
židů vážnosti nabývala, tím více se jitřili
nepřátelé její, o čemž ihned sv. Lukáš vy
pravuje.

17. Povstav pak velekněz a vši
ckni, kteří sním byli, sekta totiž sadu
cejská, naplněni byli žárlivostí 18. a
vztáhli ruce na apoštoly a vsadili je do
žaláře veřejného. 19. Anděl však Páně
za noci otevřev dvéře temnice a vyved
je řekl: 20. Jděte a stanouce mluvte
ve chrámě lidu všecka slova života toho.
21. Uslyševše to pak vešli na úsvitě do
chrámu a učili. Přibyv pak velekněz
a kteří s ním byli svolali veleradu a
veškero staršinstvo synův israelských a
poslali do vězení, aby přivedeni byli.
22. Když ale přibyli služebníci a ote
vřevše žalář nenalezli jich, navrátivše se
ohlásili 23. řkouce: Vězení jsme sice
nalezli zavřené se vší bezpečností a stráže
stojící přede dveřmi, otevřevše ale žá
dného jsme uvnitř nenalezli. 24. Když

pak uslyšeli řeči ty nadstrážce chtámu
a velekněži, v nesnázi byli o nich, co
to asi bude. 25. Přibyv ale někdo ohlá
sil jim: Aj muži, kteréž jste vsadili do
žaláře, jsou v chrámě stojíce a učíce lid.
26. Tehdy důstojník odešel se služeb
níky a přivedl je bez násilí, neb se
obávali lidu, aby nebyli ukamenováni.
27T. A přivedše je postavili je ve vele
radě. I otázal se jich velekněz řka:
28. Rozkazně jsme rozkázali vám, aby
ste neučili ve jménu tom, a aj, napl
nili jste Jerusalém učením svojím a chcete
uvésti na nás krev člověka toho. 29.
Odpověděv pak Petr a apoštolé řekli:
Poslouchati sluší Boha více než lidí.
30, Bůh otců našich vzkřísil Ježíše, kte
réhož jste vy usmrtili pověsivše ho ná
dřevě. 31. Toho co náčelníka a Spa
sitele Bůh povýšil pravicí svou, aby dal
pokání Israelovi a odpuštění hříchů, 32.
A my jsme svědkové těchto výroků 1
Duch svatý, jejž dal Bůh všechněm, kdož
poslušní jsou jeho. 33. Uslyševše to
rozjitřovali se a zamýšleli jej usmrtiti.
34. Povstav ale jeden ve veleradě, fa
riséus, jménem (Gamaliel, zákona učitel
vzácný všemu lidu přikázal ven maličko
lidi ty vyvésti. 35, I řekl knim: Muži
israelští, dobře rozvažujte ohledem lidí
těchto co činiti hodláte. 36. Nebo před
těmito dny povstal Theodas pravě se
býti někým, k němuž přivinul se počet
mužů asi čtyr set; ten pak zabit jest
a všickni, kteří věřili jemu, byli rozptý
leni a přišli v nivec. 37. Po něm po
vstal Judas Galiléan za dnů popisu a
obrátil lid po sobě; 1 ten zahynul a
všickni co povolili jemu rozprchli se.
38. A nyní tedy pravím vám: Upusťte
od lidí těchto a nechte jich, nebo z
lidí-li jest úrada ta aneb dílo to, roz
padne se, 39. pakli z Boha jest, nebu
dete moci ho zrušiti, abyste snad i bo
hopůrcemi shledání nebyli. I povolili
jemu. 40. A povolavše apoštolů a zmr
skavše je přikázali, aby nikoli více ne
mluvili ve jménu Ježíše a propustili je,
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41. I šli oni radostně od oblíčeje vele
rady, poněvadž udostojeni byli pro jméno
Ježíše pohaněni býti. 42. Každého pak
dne nepřestávali v chrámě i po domech

w?2Yučitl a zvěstovati Krista Ježíše.

K tak rozsáhlému rožšiřování církve
křesťanské, o jakémž vypravoval Lukáš, ne
měla velerada mlčeti a nečinnou ostávati.
Nébrž povstal velekněz a co jemu ve veleradě
stramlt, totiž sekta saducejská, a naplnění jsou
rozjitřeností a žárlivostí. Dí: Povstal a tím
slovem označí počátek působení jeho proti
křesťanům L. 15, 18.; povstal nechtěje déle
v nečinnosti ohledem křesťanské církve ostá
vati. Velekněz podle 4, 6. rozumí se Annáš;
ač vlastně Kaifáš úřad ten zastával, přece
pro veliký vliv svůj zdál se Annáš, test
Kaifášův; důstojenstvím oním vládnouti. 8
ním za jedno byli a jemu stranili ve vele
radě přívrženci jeho, jenž obzvláště byli ze
sekty saducejské; těm zajisté svobodověrcům
ano nevěrcům a pouhým blahožilcům na
nejvýše se protivovalo kázaní o Kristu vzkří
šeném, ješto o vzkříšení a vůbec 0 posmrt
ném životě zhola nedrželi. Tudy se přivi
nuli k veleknězi, buď že již sama ta celá
rodina velekněžská, Annáš a synové jeho a
zeť jeho Kaifáš také Saducey byli, jak 0
jednom synu jeho Josef F]. Starož. 20, 9,
1. výslovně to povídá, buď že oni sice k fa
rizejství se hlásili, avšak v této věci rádi se
pro zvětšení síly a moci svojí s úhlavnými
nepřátely Kristovými tím spíše spojili, ješto
Kristus nejvíce proti fariséům vystoupal a
jejich licoměrství na odiv vystavoval.

Plni rozjitřenosti a Žžehravosti vztáhli
ruce na apoštoly a vsadili je do žaláře veřej
ného. Takovéto vězení apoštolům sloužilo k
očistě skrze utrpení a pokoření a sloužilo
ku vzdělání lidu skrze trpělivost a lahodnost
apoštolů a sloužilo k oslavení Božímu skrze
účinky všemohoucnosti jeho. Podle pouhého
náhledu lidského zdálo se, že jistě konečné
ututlání víry a vyhynutí vyznavačů jejích.
nastane. Ale ten, jenž otevřel hrob svůj a
prolomil bránu pekla, ten jim rady bude vě
děti. Volali se ještě na příkaz či zákaz jim
výše daný 4, 19., jímž byli apoštolům všeliké
kázaní o Kristu zapověděli; ješto ale zákazu
toho apoštolům šetřiti se nevidělo, tudy se
domněli právo míti k úřadnému a k útrp
némuproti nim zakročení a vsadili je do
vězení veřejného. Veřejné vězení bylo s větší
potupou a nectí spojeno, an lidé provinilí,
jichžto vláda šetřiti chtěla, u soukromých
držáni bývali vězeních. Pokutu tu vydali
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na ně ze žehravosti, ze žárlivošti, z nečisté,
nedobré a nemravné horlivosti, an vidouce
růsti vážnost církve křesťanské se obávali,
že o vlastní u lidu vážnost přijdou, a to tím
více, ješto se apoštolé v samých obytech
chrámových slovo Kristovo kázati opovážili.

Ale nemělo a nemohlo se podařiti dílo
zhouby veleradou zamýšlené. Bůh poslal an
jela a ten otevřel za noci dvéře žalářné a vy
ved apoštoly řekl: Jděte a stanouce mluvte v
chrámě lidu všecka slova života toho. Jak
níže 12, 7. Petra, tak tuto apoštoly Bůh skrze
anjela vysvobodil. Dál se ten div netoliko
pro nepřátely církve, nébrž také pro apo
štoly. A toto za dvojí příčinou. Nejprvé
měli zniknouti nebezpečenství života; na
potom měli rukojemství přijíti, že jich Bůh
nikdá bez ostrahy zvláštní nenechá a jim
vždy svobodu ku kázaní slova svého přes
veškery závady a překážky objedná. Ale
také nepřátelé církve měli se o bezmocnosti
svojí a 0 svém neúspěchu proti účelům Bo
žím a proti rozšiřování církve jeho přesvěd
čiti a měli Saducéové, jimž 0 anjelech ue
smysliti se vidělo, patrný důkaz obdržeti, že
mimo svět makatelný jest také ještě svět
jiný nevidomý, z něhož anjel onen k vysvo
bození apoštolů přibyl. Zdálo se mnohým
vykladačům, že anjel ten byl archanjel Mi
chael, strážce církve svaté, což o své váze
zanecháno buď, ješto písmo sv. se o tom
místněji nepronáší. Otevřel dvéře anjel za
noct Oi Tíjs vvatoc; Z toho výrazu odvětují
mnozí, že po celou noc až do rána zůstal
žalář otevřen; leč z předložky dra věc ta
nemůže na jisto se odvoditi a za noci ne
značí jiného leč v noce. Raději musíme při
jíti, že opět ihned anjel zavřel žalář, když
byl apoštoly propustil, an dalejší ostěž da
remna byla by bývala. Nebo proto zajisté
vysvobození byli, aby šďč a kázali slova ži
vota toho. A sice měli postaviti se a mluviti
lidu ve chrámě. Slovem postavitt se nazna
čuje se očividně stálost, udatnost, neohrože=
nost. Zidu měli mluviti slova života, lidu,
nad nímž se Bůh smiloval, jemuž kněži a
biskupové nyní závadou byli, od života a spásy
jej odtrhujíce. Měli jim kázati ve chrámě,
na svatém místě, na důkaz, že již Kristově
náuce přisluší veřejně kázánu býti ve svatyniachrámyposvětězarážeti.| Hlásati
měli slova žťvota toho t. j„náuku, jenž k ži
votu věčnému a věčné spáse vede. Nebo
evangelium jest moc Boží k spasení každému
člověku Rom. 1, 16., ovšem kdož celým srd
cem v ně věří a v životě je pronáší.

Uslyševše to apoštolé vešli na úsvitě do
chrámu, když se rozednívalo a učili. V pro



Act. 5, i7—42. Apoštolův uvěznění a osvobození; hájení se a bičování.

storech chrámu se téměř po celou noc lidé
nacházeli, co na modlitbách trvali, a apoštolé
záhy za rozednívání-se do chrámu přibyvše
již tam lidí dosti nalezali, Zvláště k ránu
záhy lidé scházeli se podle slov knihy Mou
drosti kap. 16, 28., kdež se praví, že mana
se proto dávala záhy z rána, aby všem známo
bylo, že člověk má slunko předcházeti k
blahořečení a velebení Božímu. Ostatně an
jel strážníky žaláře na chvílt buď uspal bud
zraku zbavil aneb na mysli otupil; víme pak,
že nenadálý úžas člověka o přítomnost du
cha připravuje.

Veleknězi a straně jeho náramně 0 to
šlo, aby co nejspíše a nejplatněji počínání
apoštolů přítrž učiněna byla. A tudy neo
táleli sněm veškeren a veškeru netoliko radu
nébrž také veškero ostatní staršinstvo, ve
škeré zastoupenstvo národa svolati. Nebo
ješto se tu jednalo o věc popřednosti důle
žitou a otázka ta životna pro ně byla, ne
spokojili se svolati jenom obyčejné rádce,
nébrž povolali také přísedců mimořádných,
aby s tím větším důrazem o apoštolech na
lézti mohli. Netoliko běželo o věc předůle
žitou, ale již také lid veškeren klonil a schy
loval se na stranu apoštolů a církev kře
stanská již tu stála co mocnost veliká, proti
níž veškery síly spojeny býti musely, ač
měli-li příkazové a zápovědi velerady plat
nosti nabyti. Sv. Lukáš praví: Přibyv pak
velekněz a kteří s nám byli, svolali veleradu a
veškero staršinstvo synův tsraelských a poslal
do vězení, aby přivedení byli apoštolé. Když
ale přišli služebníci a otevřevše žalař nena
lezlijich, navrátivše se ohlásili řkouce: Vězení
jsme sice nalezli zavřené se vší bezpečností a
strážné stojící přede dveřmi, otevřevše ale žá
dného jsme nenalezli. Velekněz přibyv do
sněmovny či veleradnice totiž dal dotčené
veškery osoby svolati; a když všickni ti po
spolu shromážděni byli, poslal? do žaláře, aby
apoštolé přivedení byl a pře s nimi a soud
nad nimi aby se právně a správně započal
a ovšem skončil. Sluhové odešli do vězení
podle rozkazu, ale přibyvše na místo nena
lezliůapoštolů tamto; vulgáta přidává otevřevše
žalář; což ovšem se rozumí, leč nějaký pří
pisek toliko jest. I navrátili se sluhové a
ohlásili to a pravili, jak věc se má. Vězení
jsme nalezli se vším bezpečímzavřené a strážné
státi přede dveřmi, ale otevrouce žádného jsme
nenalezli. Zpráva ta prostá a upřímá ne
mohla u velerady víry nenalezati; ale spolu
když byli o tom uslyšeli, V nesnázt se octli a
nevěděli, co by z toho pojíti, co dy býti mělo,
Někteří slova tato táhnou ku přešlosti a vy
kládají: nevěděli, chybali, zda by věc ta a
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div ten neměl připisován býti buď nějakým
kouzlům, buď klamům a podplatkům, buď ně
jakému násilí. Avšak o tom tu není řeči,
nébrž nesnáz jejich povstala z péče o bu
doucnost, co z věci té má pojíti a bude-li
možno ji přitlumiti a v zkázu uvésti, ješto jí
posud všemi důraznými prostředky zameziti
nemohli. V nesnázi té byli všickni ve ve
leradě; vulgáta čte: Náčelník chrámu a ve
lekněži slova ta uslyševše byli prvně v vozpa
cích, na váhách, což by to býti mělo, text ř.
ale v někgt. rkp. má: Kněz pak, náčelník
chrámu a velekněži uslyševše atd. Podle toho
čtení se knězem musí rozuměti velekněz a
velekněžmi se rozumějí ti, jenž titul vele
kněží měli, o čemž jsme nejedenkráte se
zmínili. Také jinde 1. Makk. 15, 1. Bar. 1,
T. Hebr. 5, 6. knězem se velekněz jmenuje,
ne že by slovo to samo sebou ho značilo,
nébrž poněvadž spojitost pochybnosti 0 vý
znamu slova nenechává. Pořádek, jímž sv.
L. osoby ty v důstojenství postavené klade,
dokona odpovídá postavení jejich, ješto hlavy

sněmu, velekněze, věc ta se především týkala
a po něm důstojníku čili nadstrážci chrámu
nejvíc na věci záležeti muselo, an bezmála
v. 18. byl sám vězením apoštoly opatřil a
nad žalářem dohlédal.

Leč když tak na váhách byli, přibyl
muž nějaký a oznámil jim : Aj muži, kteréž
jste vsadili do žaláře, stojí ve chrámě a učí
hd. Na to nadstrážce odešel a přivedl apoštolyzchrámudoradnicebeznásilí.© Apo
štolé ho poslechli aniž se zdráhali ho do
veleradnice následovati, dílem aby příklad
skromnosti dali, dílem že hotovi byli pro
Krista trpěti a nebázeň svou ukázati, dílem
že viděli se býti pod obzvláštní ochranou
Páně. Sli tedy bez násilí aniž biřicův po
třebí bylo, aniž také tito se k apoštolům
přiblížiti opovážili, aby jak dokládá sv. L.
kamenováni nebyli; lid veškeren zajisté apo
štolům nakládal. Nebo nesčíslná dobrodiní,
jež mu apoštolé divy a zázraky svými pro
kázali, mocnost a radost, se kterou o Kristu
svědčili, neohroženost jejich a svatost a ne
úhonnost jich života lid úctou ano nadšením
pro ně naplnili. Vlídnost, kterou apoštolům
prokazovali, nebyla leč vynucená a zištná,
nepocházejíc ze srdce láskou naplněného,
nébrž z rozumu opatrně k okolnostem hledí
cího. Jiné vlídnosti učí víra Kristova, té jenž
z lásky vychází. Kdyžpak je přivedli, postavili
Je před veleradou. I otázal se jich velekněz:
Rozkázavě rozkázal: jsme vám či přísně a
stroze jsme zapověděli vám, neučiti ve jménuonom,| Alevyjstedocelazápověditéza
nedbali: a aj naplnili jste učením tím veške
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ren Jerusalém. "Takto se na ně osupiv dále
se jich otazuje: chcete uvaliti na nás krev
člověka toho? příčinu a vinu smrti Kristovy
na nás sčítati? t. j. pomstu na nás uvaliti
za smrt Kristem P. podstoupenou. Netáže
se, jak by se byl tázati měl: Jakým divem
jste z vězení vyšli? Vytýká jim raději otáz
kou, že obmýšlejí lid proti veleradě pobou
řiti a tou velezrádou, jak se jim vidělo, na
nich smrti Páně pomstiti. Zapomenul, vece
sv. Béda, velekněz ten, že druhdy byl volal:
Krev jeho na nás a na naše syny, Mt. 27,
25. Dí: člověka toho. Viděti, že velekněz
jména Jesu Krista jmenovati z hrdosti se
štítí; tím více a důrazněji sv. Petr v obraně
svojí jméno Krista Ježíše v popředí klade.OdpověděvpakPetraapoštoléřekli:© Po
slouchati sluší Boha více něž lidí. Petr mluvil
ve jménu všechněch apoštolů slovo veda a
tudy s ním všickni ostatní apoštolé svědectví
to jednomyslně vydali. Jest to pravda, žepo
slouchati sluší Boha více než lidí. Již byli dří
věji 4, 19. pravdu tu přednesli; ale nyní
tím důrazněji, rozhodlaněji a všeobecněji
pravdu tu projádřují. Již výše jsme podotkli
toho, že při zásadě té dvou věcí postihuje
se, aby platnost svou povšechnou držela:
jisto musí býti, že věc, jenž se od lidí při
kazuje, proti Božímu čelí přikázání, a za
druhé neméně jisto býti musí, že věc dotyčnouBůhpřikazuje.© Obojítutomísto
mělo. Synagóga již zavržena byla a Bůh
lidu israelskému odňal práva ta, jichž proti
Synu B. zneužili. An Bůh již opustil nébrž i
zavrhl náčelníky Starého Zákona a vládl již
očividně v novozákonné církvi skrze Ducha
sv. v apoštolech, tudy onino jenom co pouzí
lidé bez dálejšího práva zákaz 0 zvěstování
náuky Kristovy učinili, sami již odpadlci,
pronevěrci a zrádcové pravdy Boží jim druhdy
svěřené se stavše. Pochybnosti v nejmenším
nebylo, že Bůh s apoštoly jest a náuka Páně
od nich hlásaná vůli Jeho obsahuje, an Bůh
je byl poslal a oni svědkové všechněch věcí
a divů všelikých ode Pána konaných byli.
Tudy s důrazem praví Petr: Sluší více Boha
než lidí poslouchatí, Tím výrokem osvědčil
výslovněji než 4, 19., že skutečně nová doba
a věk nový nastal, že nová církev od staré
docela vymaněna jest a náčelníkům St. Z.
že nezbývá leč důstojenství složiti a nové
církvi podrobiti se. Petr smělým vystoupením
takovým smazal znova plámu zapření Páně v
domě Kaifášově dopuštěného a sice vůči té
hož Kaifáše a Annáše veleknězů, ač ovšem
tímto počinem dána příčina a vzbuzen pod
nět ku pronásledování církve po tři století
trvávšímu.
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Tímto výrokem poslušnost k státnímu
řízení a řiditelům jeho v pravé světlo po
stavena byla. Svědomí se z poslušenství
zemského řízení Pánu vrecí, jemuž jedi
nému přisluší jím vládnouti Zásada ta ti
síckráte od mučeníkův osvědčena byla. Byli
oni ve všem řízení světského poslušní až na
víru, od níž pod žádnou výminkou neodstou
pali. Nebylo nikda většího pokušení pro ná
rodství kramolu a rozbroj činiti, jako když
Židé proti Římanům zbraň pozdvihli a svým
nadšením a svou chiliastickou opojeností celý
náród po sobě potáhli. Křesťané tehdá do
Pelly se utekli a útěk ten byl útěkem církve
před revolucí pro veškery časy. Ale v týž
čas těch kramol a rozbrojů a odbojůosno
vali Petr a Pavel osnovu k mravnému hnutí
a vzdělání té mocnosti a ku pravému zni
čení pohanství složením kostí svojich skrze
násilnou smrt mučenickou v Římě. Když
hořel chrám v Jerusalémě, zárod v zemi za
kořeněn byl, jímž chrámové veškerých Ju
piterů a oltářové veškerých bohů podvráceni
býti měli. Podle příkazu Petrova mučeníci
pevně se příkazům pohanův, obětovati mo
dlám a jiným podobným velením protivili a
raději smrt a nesčíslná muka podstoupali,
než aby byli upustili od zásady tuto vy
řknuté: Náleží Boha více než lidí poslouchatt.
A již nějakým předchodem jeden z bratříMachabejskýchpravil:© Neposlechnupříkazu
králova, nébrž příkazu zákona, jeně nám dán
byl skrze Mojžíše.

Tím výrokem již byla výtka pronešena,
že velerada s Bohem na potyčkách se nalezá.
Ještě více to vynesl Petr slovy následují
cími: Bůh otců našich vzkřísil Ježíše, jehožto
jste vy usmrtili pověstvše ho na dřevě. Dí:
Bůh otců našich, aby nedomýšleli se snad,
že se v Novém Z. o jiném Bohu učí a jiný
Bůh dí, než onen v Starém Z. otcům jejich
se zjevivší, čímž jim čitedlně na um dává,
že od Boha otcův svojich odstoupili Ježíše
usmrťivše, jehož Bůh otcův jejich vzkřísil. An
Bůh sám proti počínání jich bojuje a V po
lemiku se Ssnimi vydal, měli ovšem již u
smysliti sobě. Pro ztužení a ostrožení viny
jejich vece: vy Jste usmrtili, žádné výmluvy
jak tam dříve 3, 17. nepřidávaje; dále slova
v ř. t. užívá, které zabití vlastní rukou pů
vodně značí Oveyemice. Ještě pak pro při
dání důrazu praví: na dřevě pověsivše ho,
ana slovem dřevo dle Deut. 21, 23. kletba
na smrti takové ulehlá se vytýká. Gal. 3,13.
Někteří místo vzkřísil rysoe překládají vzbu
dil a slyší to slovo 0 vystoupení a zjevení-se
Kristově vůbec; avšak protiva a antithesa
požaduje, abychom o vzkříšení slovo to brali,
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ješto v násl. v. o smrti a na nebevstoupení
Páně mluví se.

Dále dí Petr o Kristu Ježíši: Toho co
náčelníka a Spasitele Bůh povýšil pravicí svou,
aby dal pokání Israelovi a odpuštění hříchů.
Praví napřed, že Bůh ho povýšil pravici
svou za náčelníka a spasitele. Náčelník toli
co vůdce a hlava, jenž v čele jiným stojí,
před nimi jde, je vede a jim vévodí, an oni
za ním jdou, aby dostihli, kam dostihnouti
zažádali: slovem tím královské důstojenství
Kristovo se vytýká. Ale netoliko náčelní
kem, vůdcem, králem a vojvodou učinil jej
Bůh, nébrž i Spasitelem, jenž totiž královské
důstojnosti a moci jenom k oblažení a spa
sení lidstva užívá a spásy skutečně vše
chněm, kdož se jí udůstojují, uděluje. Pravicí
svou povýšil Bůh Krista Spasitelem, to jest
všemocí svou 2, 23. Povýšil, vece a na mysli
má na nebestoupení Páně, jak již praveno.
Záměr a účel toho povýšení byl: aby dal
(Bůh) Israelovi pokání a odpuštění hříchů.
O pokání a odpuštění hříchů mluví, aby těm
k nimž mluvil ukázal, že jest ještě cesta k
nabytí spásy a že zavržení synagógy ještě
není u Boha vykonáno. Očividně nemluví
o vniterné toliko milosti Boží, nébrž přede
vším o zevnějším ústavě, v němž každý od
pustu hříchův dojíti může, ač jestli se vý
minkám tuto slušně kladeným podrobí. 8
povýšením Páně povstalo působení jeho ne
beské na zemi, jímž co Spasitel všechněm
spásu poskýtá a jí dopomáhá, což nemůže
se jinak státi při člověčenstvu hříšném leč
skrze pokání, načež se mu na křestu odpust
hříchů dává. Povýšení Krista muselo před
cházeti, anby jinak Duch sv. nebyl v církvi
působil J. 7, 39. 10, 7. Nyní ale přišel
Duch sv., působí v církvi Nového Z. a před
jinými vyzývá a volá Israelitů ku pokání
odpuštěním hříchův co začátkem spásy se
jim zamlouvaje. Kristus není knížetem neb
náčelníkem, jakým byl Mojžíš, aniž vysvobo
ditelem, jakým byl Josua. Srdce jest, nad
nímž panuje, a pokání jest, jímž lidí spasiti
žádá, všemocnost svou pak jeví odpuštěním

pícnů a jich zkázou. Ale pokání jest daroží.
Nemínil ale Petr pouze dotýkati věcí

oněch; on pro potvrzení jich a pro položení
jich nade vši pochybnost k vlastnímu zkušení
a vědomí apoštolů se volá. Dí: A i myjsme
svědkové výroků těch t Duch sv., jejž Bůh
dává všem, kdož poslouchají ho. V řeckém
jsou dva genitivy rozličných poměrů, totiž
Jeden genitiv osoby a druhý věci. My jsme
Jeho (Kristovi) svědkové, těchto věcí, či 0
těchto věcech, co se těchto věcí týká. Vý

roky rozumí řeči a výnosy svoje t. j. věci, o
nichž mluvil, vzkříšení a na nebevstoupení
Páně, o obojím zajisté jisté a nezamítatedlné
svědectví mohli vydati, an jim sám Pán ne
toliko mnohokráte po vzkřesu zjevil se, nébrž
oni také 1, 3. přítomni byli, když na nebesa
vstoupal a nad to působení Páně s nebe na
sobě a na celé církvi zakoušeli. Sami také
1, 21. byli žádali, že nemůže za apoštola
vyvolen býti, kdo nebyl svědkem všech řečí,
příhod a skutků Kristových. Ale netoliko
oni svědky byli, nébrž také Duch svatý, jak
byl Pán sám předpověděl J. 15, 26. Hebr.
10, 15.; svědčil pak Duch sv. vniterně mi
lostmi a vněšně divy a zázraky skrze apo
štoly vykonávanými. Duch sv. všem udělen,
kdož poslouchají Ho t. Boha, ovšem přede
vším se poslušnost ukázati musela uvěřením
v Krista.

Když velerada uslyšela slova ta Petrova
tak svobodně pronešená, v nichž ta ohromná
výtka, že Krista Messiáše jakoby vlastno
ručně usmrtili, se nalézala, měli do sebejíti,
káti se a v Krista uvěřiti. Ale oni, vece
sv. Lukáš: Uslyševše to rozjitřovali se a za
mýšleli je (apoštoly) usmrtiti. Nekáli se, ale
rozkrajovali se £. krájeli se, pukali se, roz
trhovali se, vlastně prořezávání byli, jakoby
pilou duše jejich se prořezovala dterolovzo;
hněvem, záštím, strohostí a vztekem napl
ňovali se a rozjařenost jejich více a více
rostla, jak viděti z nedominulého času. Apo
štolé ale tiše se měli při rozjitřenosti ne
přátel těch mohutných, an tito více a více
se rozzuřovali a radilť se je zabiti. Neradili
se již o tom, zda by apoštolů potrestati měli,
nébrž toliko, jak by úradek svůj o smrti je
jich provedli, aby se v národě bouře nestala.
Avšak nemělo a nemohlo se to státi tento
kráte, an apoštolů pro dalejší vývoj a roz
prostranění církve ovšem potřebí bylo. Tudy
dle úrady Boží, která vezdy i v nejpokaže
nějším spolku sobě některou duši pro zá
měry svoje zachovati umí, povstal v samém
sněmu muž, jímž krvežíznivým choutkám
vrahů Páně přítrž učiněna byla. Povstav
ale jeden ve veleradě, fariséus, jménem Ga
mahel, zákona učitel všemu lidu vzácný, při
kázal povyvéstí ven lidi ty. (Gamaliel, jehož

významné jméno gamliel oxbna značí od

platu Boží, tento starší byl, dáme-li víru
domněnkám vykladatelů, týž muž, o němž
praví Talmud, že měl za otce Simeona (L.
2, 25.) a za děda Hillela (viz Mt. 19, 5.)
proslulé učence a učitele zákona, u jehož
nohou Pavel, jak sám níže 22, 3. praví, vy
učen byl; slynul co pravý fariseus a co hlava



64 Act. 5, I7—42. Apoštolův uvěznění a osvobození; hájení se a bičování.

farisejské strany považován byl; podání Zidů
přechvalitebně o něm mluví a moudrost,
učenost a mírnost jeho zvelebuje. Byl po
32 let hlavou kmenovou a zasedal ve vele
radě židovské; umíraje nechtěl aby ve kmentě
a hedbávě, nébrž jen v prostém plátně po
chován byl, umřel pak bez mála osmnácte
let přede zkázou města Jerusaléma a sním,
jak Zidé želeli, svíce lidu israelského po
hasla. V něm úloha farisejského učitelského
řádu vědomí svého blížeji se dostala. Měla
zajisté škola ta vykládáním zákona touhu
po spasení zbuzovati a vykládáním proroků
pravý obraz Spasitele na odiv vynášeti,
Avšak řád ten právě opak toho obojího či
nil; zneužitím zákona spůsobil vysokomysl
nost a domýšlivost a zneužitím proroctví
roznítil fanatismus, což obojí konečně mizinu
na národ uvedlo. Leč v samém lůně fari
sejstva byli mužové, jimžto se nad věčnými
ideami Starého Zákona rozbřeskovalo. Byl
fariseus jak praveno a co takový nepřál Sa
duceům, kteří vrch drželi ve veleradě; avšak
ta jeho k Saduceům nepřízeň nebyla jedinou
pohnutkou, že se tuto apoštolův ujímá, aniž
také to činil z pouhé opatrnosti, nébrž mír
nost, vlídnost a spravedlivá mysl ho ktomu
přiměla; vůbec kde se o z mrtvých vstání
jednalo — a učení to jest základem víry v
Krista 1. Cor. 15, 14. 17. — vezdy fariseové
stáli proti Saduceům náuku tu popírajícím.
Ješto byl vzácný a velectěný všemu lidu,
tudy mohl bez bázně mínění svoje o kře
sťanství pronésti. Pozdější křesťanská le
genda jej tajným křesťanem činí a praví, že
on po kamenování Stěpánově křesťanům těla
prvomučeníkova dojíti pomohl a v hrobě
svém od Jerusaléma sedm hodin vzdáleném
pochovati dal a posléz sám také křesťanem
se stal. Clem. recogn. I. 65. Avšak Gama
liel tu očividně nemluví co křesťan, nébrž co
mírumilovný, náruživosti prostý, spravedlivý
muž a Gamaliel ten, jenž křesťanem stal se,
byl jiný Gamaliel. Ten především velel po
vyhostiti či povyvésti (t. j. na chvíli krátkou
ze sněmovny vyloučiti) apoštoly, aby tudy
prostěji a svobodněji náhled svůj projádřiti
mohl. Tu pak když se to stalo mluvil: Roz
važte dobře, co byste s lidmi těmí počítí měli;
aneb raději slova čidďčty ku první větě táhnou:
Rozvažujte stran čěch lidí, co činiti hodláte.
Prvnější vazba předkuje. Tím oslovením svo
jím chlácholí vztek a ukájí zuřivost vele
rádců, jenžto již již apoštolům na hrdlo sa
hati chtěli. Dříve ale než radu svou jim
otvírá, nadesýlá dva příklady, z nichž úradek
svůj záporně vyvozuje, jakoby jim pravil,
aby z přešlosti se učili, čeho by se pro bu

doucnost podjíti směli. K tomu zajisté má
historie sloužiti, abychom nyní moudrosti a
opatrnosti se učili. Ale i to viděti, že zlo
duch o Messiáši z proroků věda, uměl na
strojiti věci, jimiž by úmyslům Božím již na
před potržku učinil, což se mu ovšem po
vésti nemohlo. Připomíná dvojí událost, obojí
s nešťastným koncem, chtěje ode všeho proti
apoštolům zakročení odvoditi. Obojí béře z
nejbližší přešlosti a z nedrahné minulosti,
ač moha příkladů toho nemálo přitáčeti, po
něvadž se nadál, že příkladové ti největší
moc na spolupřísedníky míti budou. Před
těmito dny, vece, povstal Theudas pravě se
někým t.j. velkým býti; %přivrhlo se k němu
mužů. počtem asi čtyr set; on pak zabit jest
a všichni, jenž mu věřilt, rozprchli se a přišli
v nivec. © Theudovi tom nemalá panuje
nesnáz. Josef Flavijský vypravuje o Theu
dovi St. 20, 5, 1. za prokurátora Kuspia
Fada čtvrtého léta Klaudia císaře, jenž se
prorokem činil a zamlouval se lidem, že
přejde suchou nohou přes Jordán, jak to
druhdy Josue učinil. Avšak prokurátor Ku
splus Fadus vyslal na neproroka toho a jeho
čtyry sta stoupenců římské vojsko, které
Theudy se zmocnilo, načež Theudas usmrcen
a hlava jeho v triumfě do Jerusaléma byla
vnešena, stoupenci pak jeho rozprášeni a
rozplašeni, ano mnozí podobně usmrceni byli.
Věc sama výborně by shodovala se s výro
kem Gamalielovým, kdyby se čas nepříčil;
co Flavius vypravuje, dálo se za císaře Klau
dia po I. 44 p. K., to k čemu se tu Ga
maliel táhne, muselo se státi před I. 37 ano
mnohem dřívěji za Tiberia císaře. A tu ně
kterým se vidělo, že Josef Flavijský se strany
roků se přepočítal a věc dřívěji za Tiberia
stalou do let Klaudia císaře položil, Ale
těžko věřiti, aby Josef o věcech věku svého
se byl takto zmýliti mohl, ač to naň Ba
ronius a Jahn (arch. II. 2. $. 12%) sčítají.
Jiným zase vidělo se, že Lukáš později píšíc,
z vlastního k docílení většího důrazu příběh
ten skutečný ač později stalý přidal a od
svého času zpět čítaje na prvém místě po
zdějšího Theuda položil, po něm teprvé dří
vějšího Fada Galilejčíka postavě; ti slovo po
něm nerozumějí o Času, nébrž meré tořrov
praví býti toli: kromě toho. Leč vyrovnání
to velmi nerovno jest a násilno a tudy pří
vrženců málo má. Jiní a ti přemnozí, hned
již Origenes c. Cels. 1, 6. za to mají, že se
tuto musí jiný Theudas rozuměti nežli ten,
o němž Josef mluví a sice ovšem muž od
bojník mnohem dřívější, o němž ale mlčí
historie, an bezmála nemnoho hluku učinil a
tudy o něm Josefu zmíniti se nezdálo. Ještě
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jiným vidí se, že Theudas jest jméno skrá
cené m. Zheodórus a že není to osoba jiná
leč Mathias, an Mathias značí toli co Theo
dorus dar Boží, Bohodar, Bohodal, a an Židé
těch dnů obyčejně dvojí jméno nosili, jedno
domácí hebrejské, druhé řecké a přespolní,
když s Cizinci něco činiti měli. © Mathiáši
tom Josef V.Z. 1, 33, 2. ant. 17, O.vykládá toho,
že za posledních dnů Heróda krále skořeji
než přišla smrt jeho skutečná, roznesla se
lichá o smrti jeho pověst a že mladí učitelé
zákona, mezi nimi v popředí Mathiáš, z po
ledne orlici zlatou srazili, kterou Heródes
nade vchodem chrámovým byl postavil. Ale
ihned vojvoda Heródův brojce ty zajal a
před krále přivésti poručil, kdež oni a ob
zvláště vůdcové jejich činu svého toho co
zákonem přikázaného hájili a náramně z toho,
že smrt jim nastává, se těšili. Mathiáš tedy
i s jinými odpraveni jsou. Avšak po brzké
smrti Heródově nový odboj od následovní
kův umučených těch mužů na velkonoc osno
ván, leč Archelaus potlačil odbojníky, a ti
rozprášili se po horách judských. (Gamaliel
dle náhledu dotčených vykladačů obojí tu
událost s Mathiášem a s jeho posobníky sta
lou za jedno béře, což ovšem pro souvislost
v krátkém vypravování svém činiti mohl.
Zmíniti se musíme ještě o jiných vyklada
telích, že Theudem Gamalielovým praví býti
Simona sluhu králova, jenž po smrti Heró
dově na sličnost a velikost postavy svojí
spoléhaje královskou korunu na hlavu svou |
vstavil, něco zlolidů po sobě potáhl a ne
malou nesnázi na chvíli spůsobiv, brzo od
Grata zahlaven byl. Jos. F1. V. Z. 2, 4, 2.
Star. 17, 10, 6. O Theudionovi, jenž St. 17,
4. při opatření Ferorovi jedu poněkud se
byl účastnil, také někteří pro pouhou po
dobnost jména myslili a ovšem možno, že
tohoto na mysli měl Gamaliel, ač Jos. Fl.
o něm ničeho nezaznamenal. Ze všeho toho

patrno, že nic místnějšího o muži onom
nevíme.

Již pak kdokoli ten byl, pravil se někým
t. j. někým velikým a znamenitým býti, pro
rokem velikým, jehožto Židé čekali a jenž
ovšem nyní nad judskou zemí vládnouti má,
ano již časpřišel, aby Židé všeho světa pány
stali se.. Útyry sta se k němu přichýlilo
mužů a všickni rozprášeni jsou a v nic uve
dení „ on pak zabit jest.

Dále praví Gamaliel: o něm povstal
Judas Galilean za dnů popisu a obrátil po
sobě lid; i ten zahynul a všickni, co mu po
volili, rozprchli se. L. 2, 2. Judas, Ezechiův
syn, rodem byl z Gamaly v Gaulonitidě ga
hlejské (v Zájordání) a tudy jej Jos. FI,
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buď Gauloňanem Star. 18, 11. buď Galilea
nem jmenuje Star. 20, 5, 2. V. Z. 2, 8, 1.
Popis ten předsevzat desátého po smrti He
ródově léta, 6. 1. občasí obyčejného od Aui
rina vladaře syrského a na domluvu vele
kněze Joazara řádně a klidně pokračováno
v něm; leč Judas ten Gaulonita se Zadokem
Fariseem zbouřili lid pravíce, že nesluší, aby
lid Boží, jakým jsou Židé, podléhal pohanům
a že všelijak tomuto popisu se opírati přijde.
I potáhl velikou čásť po sobě, avšak brzo
jeho strana od Guirina rozprášena byla a
on sám zahynul. Za doby té, když Gamaliel
mluvil, zdálo se, že celému stoupenstvu Judy,
tak řečeným horlivcům (Mr. 3, 17.) konec
učiněn byl, ješto se nebyli nyní ničeho zna
menitého podjímali, avšak oheň pod popelem
doutnal maje tím jistěji v plamen vybu
chnouti, čím více zarývalo se v duši veške
rého národa přesvědčení takovéto; o tom
ale ovšem nevěděl Gamaliel. Ostatně popis
ten se dál, když po vyhoštění Archeláa do
Gallie Judea v provincii římskouproměněna
byla. Ale i to potřeba přidati, že horlivci
ti či zeloti nápotom ve válce židovské (V.
Z. 2, 17,1.) nemálo zemi judskou zkormou
tili a konečný pád její uspíšili.

Uvodiv Gamaliel dva příklady ty, odvě
tuje z nich nyní radu tu, kterou sněmovníkům
dává. A nyní tedy pravím vám, upusťte od

okidá těchto a nechte jich; nebo z lidí-li jest
úrada ta aneb dilo to, rozpadne se. Pakli z
Boha jest, nebudete moct ho zrušiti, abyste
snad t bohopůrcemi shledání nebyli. A nyná
t. j. co se nyníčka, nynějšího stavu týká,
upusťte, odestaňte, odstupte a nechejte lidí
těch. A udává dvojí příčinu, pro kterou by
věci té celé o své váze a míře nechati měli;

„prvou béře od neplatnosti všeho proti ní,
božskou-li jest, postupování; druhou pak od
bázně, aby tím se Bohu neurouhali. O prvnípraví:© Neboje-lisnadúmyslnebskutekten
z lidí, rozpadne se; pakli jest z Boha, ne
budete ho zkaziti moct. Větu prvou jestli snad
z lidí Gamaliel staví Co pouze možnou, an
vece čer 1 v konjunktivu, větu druhou z
Boha-li jest vystavuje co odůvodněně možnou
a velmi pravdě podobnou. Uminek či úrada, ú
mysl a skutek jak se rozeznávají, samo sebou
jasno jest; klade Gamaliel obě slova a dru
hým slovem se opravuje říci chtěje, že věc
ta již ovšem není pouhým úminkem, nébrž
že již se činem a skutkem stala. Dí, neníli
z Boha, rozpadne se, ovšem chce říci, beze
všeho vašeho přičinění se rozpadne; přími
nek ten vysvítá z následujících slov: nemů
žete či nebudete moct zkaziti ji. Druhý dů
vod, proč by věc tu o své míře a váze měli
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zůstaviti, vede od toho, že by snad v rou
hání-se Bohu upadnouti mohli; abyste snad
také tém bohopůrcemi shledání nebyli, t. j.
Bohu neodporovali, totiž kdyby jste se ně
čeho proti apoštolům a proti věci jimi há
jené podjímati chtěli. Částice také čili i ve
větě: abyste snad i bohopůrci shledání nebyli
namítá tu protivu, jakoby chtěl Gamaliel
říci: netoliko proti lidem, než i proti Bohu;
aneb raději: netoliko nic nepořídíte, ale i Bohu
zprotivíte se; očividně zvyšuje a rozmnožuje
důraz řeči. Táhne se tedy Gamaliel ku vše

příti se nemůže R. 9, 19. Podobně druhdy
Joas, ač smíme-li ten příklad uvésti, když syna
jeho Gedeona pro podvrácení oltářeBálova Jud.
6, 29. k smrti vydati žádali, oslovil je: Vy-lipomstítichceteBála?© Bál-ližbohemjest,
sám pomstí sebe. Dobře Gamaliel soudil,
že by rozpadnouti muselo křesťanství, kdyby
setbou Boží nebylo. Rozšíření víry naší bez
podpory u prostřed toli závad samodiv jest.

a opatrné; ale nelze odvolávati se na výrok
jeho, jakoby nepřináleželo vrchnostem zlo
syny trestati a bezbožnosti jejich přítrž po
kládati; Gamaliel nebyl od Ducha sv. nade
chnut, nébrž veden jen lidskou opatrností
radu onu pronesl. Tím nechceme popírati,
nébrž raději všemožně tvrdíme, že prozřetel
nost Boží řeč jeho nastrojila. Měl on ovšem
sám blížeji a zevrubněji nablédnouti do zá
ležitosti, o kterou se jednalo, a nebylo se
těžko přesvědčiti, že Bůh již odstupuje od
synagógy a Ježíšovu církev co dům byto
vání a působení svého vyvolil. Ale ješto
sám se nebyl k víře přidal a úplné cti Bohu
a pravdě jeho nepropůjčil, musíme Boha ve
lebiti za to vyrčení Gamalielovo, čím alespoň
nejkrajnějšímu S apoštoly naložení závadu
položil a smrt od nich odvrátil. Nebo po
volil? jemu a rady jeho následovali, tím
ovšem nemezou tajemnou k soudu a k od
sudu svého vlastního nad Kristem vyneše
ného nálezu smrti přivedeni jsouce.

Ale velerada nechtěla sama s docela
nepořízenou rozcházeti se, nébrž nějakou
měrou myslela potřebno býti, aby důstojen
ství a vládu svoji projevila; nad to ti, jenž
s Gamalielem hlasovali a ovšem u většině
se nalezali, v něčem aspoň se své strany.
lítým odpůrcům Saduceům ustoupiti museli.
Tudy se stalo, co dále píše sv. Lukáš: Ipo
volili jemu. A povolavše apoštolů a zmrskavše
Je přikázali, aby nikoli vícenemluvili vejménu
Ježíše, a propustili je, Přikázali jim, aby
zhola nemluvili ve jménu Ježíše, avšak dříve
je zbičovavše. Bičování to byl obyčejný ten

Áct. 5, (7—42. Apoštolův uvěznění a osvobození; hájení se a bičování.

kráte trest pro menší přestupky; apoštolům
se vinou dávalo, že přestoupili zákaz jim 4,
18. daný, aby o Kristu nekázali. Stalo se
jim co Pán předpověděl Mt. 10, 27. a čeho
sv. Pavel plnou měrou zakusil. 2. Cor. 11,
24.. Nepřekvapilo ani nezarmoutilo to apo
štolů, dílem že tím se přiúčastnili muk Páně
a dle slov Pavlových Col. 1, 24. doplniti
mohli to, čeho zbývalo ještě trpěti za tělo
Kristovo, jenž jest církev; dílem že jim, jak
pravil jsme, věc ta předpovědínabyla; dílem
že se tím nějak Pánu odplatiti mohli či raději,
že neskončenou k němu úctu vyjeviti a svě
topřekonavou moc víry svaté veřejně uká
zati mohli. I viděti bylo již tehdá, že církev
vítězí, když trpí a apoštolé utrpení svoje po
važovali za největší dobro Fil. 1, 29., jak i

ohned se praví: onť šli radostně od obličeje
velerady, poněvadž udůstojent byli pro jméno
Ježíše pohanění trpěti. Pro jméno stojí v
někt. rkp. beze slova Ježíše, čím se vyjevuje,
že Kristus Ježíš té jest důstojnosti, jak Otec,
an v St. Z. slovo Jméno klade se tytýž m.
Jméno Hospodinovo. 9. Zlatoúst h. 14. činí
poznamenání, že ač v St. Z. mnozí pro pravdu
Boží strádati a trpěti museli, přece nepíše
se o nich, že by se byli nad tím radovali a
plesali, což se o vyznavačech N. Z. nejednou
potom vypravuje, jenž dle příkladu apoštolů
tuto daného pro jméno t. j. čest a z lásky
Krista a pro víru v něho s radostí svízele a
strasti na se přijímali. Tudy dí Aug., že
Kristus jest slast nevýslovná, jenž osladila
kameny Stěpánovi, rožen Vavřincovi, kříž
Ondřejovi. 'Tu se vyplnila slova Ž. 30, 20.:
Hospodine, jak veliké jest množství sladkosti,
Jež jst uschoval pro ty, kteří se bojí tebe. Není
zajisté větší slávy, vece Jeronym, jako krev
vylévati pro toho, jenž ji za nás na kříži
vylil, a nejsvětější v církvi mužové, sv. Fran
tišek, sv. Antonín, sv. Teresie a j. zatoužili
po cti té jakož pak mučeníci a mučenice za
to Bohu díky srdečné vzdávali, že je ho
dnými býti uznal za Krista trpěti. Sv. Je
ronym k Xedibii vece: Triumfem Božím jest
utrpení mučeníků a jich V mukách a útra
pách stálost. Odtud se blahovůně rozlívá
mezi národy a pohanům samoděk namanuje
se, že by evangelium smrtí se nezastávalo,
kdyby v něm svrchované pravdy nebylo. O
statně ještě musíme upozorniti na oxymoron
čl protivu zaostřelou udostojitt a pohaněnu
býti. "Tojest ta blaženost z víry, že všeho
se vzdáti může, že celý svět obětovati může,
a všecko co člověka ku zdejšku poutá. Při
všem tom odříkání se cítili oni jakousi ne
výslovnou, nikdá nepocítěnou blaženost, ano
právě to všeho, na čem srdce zavislo, se od
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říkání a líšení činilo blaženost jejich. Ta
nepodmíněná odevzdanost nemůže jinak se
vysvětliti, leč že božská moc v nich se usí
dlila a že víra veškerým duchovním potře
bám vyhověla. My netušíme, jak neblaženými
se cítili tehda duše právě nejušlechtilejší,
netušíme, jak podivnou moc vyvírala na duši
lidskou myšlénka o lásce Boží, o smíření s
Bohem, o lásce bližního. Víra obrátila smrt
starosvěta v život, hanu v čest, zoufalost v
naději a v blaženost.

Ale při pouhé radosti nezůstali apoštolé,
nébrž také se všelijak přičinili, aby církev
svatou dále k větším úspěchům vedli, v čemž
jim zákaz onen a to příkoří nepřekážely.
Každého dne nepřestávali ve chrámě a po
domech učiti a zvěstťovatiKrista Ježíše. Ve
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lice se na nich zmýlili oni muži z velerady,
kteří se domýšleli, že by snad apoštolé vy
hrůžkami jich odstrašiti se dali od dalejšího
kázaní. Učili zajisté a sice učili a zvěsto
vali v popředí o tom, že Ježíš jest Kristus
1 Mesiáš; a sice nejenom po domech, nébrž
veřejně ve chrámě. Některým vidělo se slovo
po domech o synagógách, jichž v Jerusalémě
několik jest bylo, vykládati; avšak raději
zůstati jest při významu slova. Tu se vy
plnilo, že slovo Boží není upoutáno; Tim.
2, 9. a ukázala se pravda slov Esthery 6, 13.
Kdož může se, Hospodine, vůli tvé protivitt,
jestli jsi usoudil zachovati nás? Svatí otcové
odtad pro kněze odvětovali, že netoliko ve
řejná nébrž i privátní vyučování potřebna
jsou.

HLAVA VI.

Sedmjáhnů se vyvoluje 1—7, z nichž jeden
Stěpán co nepřítel zákona Mojžíšova 0b
žalován a před veleradu postaven jest
8—15.

1. Za dnů ale těch, když se roz
množoval počet učeníků, stalo se reptání
Hellenistů na Hebrey proto, že nevší
máno sobě při posluhování vezdejším
vdov jejich. 2. Svolavše tedy dvaná
ctero apoštolů množství učeníků řekli:
Není záhodno, abychom zanechavše slo
va Božího posluhovali stolům. 3. Vy
hlédněte tedy, bratří, ze sebe mužů do
bře osvědčených sedm, plných Ducha sv.
a moudrosti, kteréž bychom ustanovili
nad tou věcí. 4. My však modlitby a
posluhování slova píleti budeme. 5. I
líbila se řeč ta všemu množství a vy
volili Štěpána muže plného víry a Du
cha svatého a Filipa a Prochora a Ni
kánora a Timóna a Parmena a Mikoláše
proselytu Antiochejského. 6. Ty posta
vili před apoštoly a ti pomodlivše se
položili na ně ruce. 7%.A slovo Páně
rostlo a rozmáhal se počet učeníků v
Jerusalémě velmi; mnohý také zástup
kněží poslouchali víry.

Co tuto sv. Lukáš vypravuje o vyvolení
sedmi diakonů čili jáhnů, to mu jenom slouží

za podkladek pro vypravování o smrti sv.
Stěpána prvomučeníka, jak z toho již prů
vodno jest, že o ustanovení kněží a biskupů,
o nichž nejednou 11, 30. 15, 2. mluví, ni
čeho neklade. Z čehož vidí se na oko, že
by byl mlčením pominul také vyvolení ono
sedmera jáhnů, kdyby toho nebyl co úvodu
ku prvomučenictví sv. Stěpána upotřebiti
ustanovil. Tomuto poměru příběhu tohoto
o vyvolení sedmi jáhnů není odporem v. 1.,
kdež se vypravuje spůsobem výše 5, 12—16.
postavenému podobným, že církev zmáhala
se, jak sami se o tom při dotě. v. 7. pře
svědčíme. Spojitost s předešlými věcmi se
udržuje slovy za dnů pak oněch; ač trochu
prostranná jsouc avšak přece vezdy postačují
k tomu, abychom věděli, že věci ty s diá
kony, vyvolení jich totižto a kamenování
Stěpána, brzo se po onom apoštolův z vě
zení propustu stalo. Za dnů pak těch, když
se rozmnožoval počet učeníků, stalo se reptáná
Hellemstů na Hebrey proto, že nevšímáno sobě
při posluhování vezdejším vdov jejich. Slovce
pak dč jest buď přechodné toliko, buď jest
odporovací a tu by přišlo lépe přeložiti však
m. ale: Za dnů však oněch, Jakoby L. chtěl
říci: Vně církev všechno přemohla a nic jí
nemohli pohlavarové a velerada uškoditi,
uvnitř ale povstali svárové. Když se zmáhal
počet učeníků Páně, ješto samo to pronásle
dování nyní přemožené k rozmnožení přispí
valo, stalo sereptání Hellenistůproti Hebréům,
pro nevšímání sobě vdov jejich při posluho
vání každodenním. Potkáváme se tu s křeh
kostí lidskou. Při prvém pokroku církve,
jímž meze jednoho, nedíme národa, nébržje*
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dnoho jazyka překročila, strhlo se nedoroz
umění, povstala bouře a událo se z něho re
ptání. Dokud počet nebyl náramen, dokud
při jednom jazyku udržoval se, praví se, že
měli jedno srdce a duši jednu. Mělo ovšem
smýšlení to a vzájemná ta láska neustále
trvati a neochabovati žádným sebe větším
počtem, žádnou sebe rozdílnější národností
dle slov sv. Pavla Gal. 3, 28., že v Kristu
není Žida aui Reka, není otroka ani svobodce;
není muže ani ženy, nébrž že všickni jsou
v Kristu jedno. Ale ta jest přirozená křeh
kost lidu, že nedá ihned odvésti se od vad
svojich a že náruživosti své také v samu
církev vnáší, jich od Krista posvětiti neda
douc. Hellenisté i Hebréové byl Zidé ro
dem a nyní tamti i tito byli křesťané; leč
poněvadž Hellenisté řeckého, Hebreové no
vohebrejského či aramejského jazyka užívali,
tudy se od sebe různili, z čehož některá
nedorozumění vznikla. Hellenisté mají jmé
no od čAimviče řeckým, hellenským spůso
bem se jeviti, řeckého jazyka užívati a Hel
lenista jest člověk, Žid, který v národnosti
své vlastní přirozený jazyk zaměnil řeckým.
Byli to ponejvíce Zidé v diaspoře či v cizině
narození, ješto Hebreové ponejvíce ač nikoli
výlučně Židé ve svaté zemi zrození byli. S
Hellenisty pokřestěnými se spojovali bezmála
proselyté, kteří dřívěji z pohanstva přistou
pili k Židovství a nápotom se na víru v
Krista obrátili; tím spůsobem Hellenisté střed
drželi mezi Hebrey a pohany a přispívali k
tomu, aby světovládné rozšiřování víry kře
sťanské mezi pohany bezzávadněji se dálo.
Hebreové, co uživatelé jazyka otcovského,
výše se cenili a výše státi domníni byli nežli
Hellenisté, jenž od některých příkrých pra
vověrců ku polopohanům počítáni byli; po
hrdání to nehned ustoupilo duchu lásky kře
stanské a ovšem některá bezmála stala se
křivda, jak tomu při rozsáhlejším mezi chudé
rozdělování vyvarovati s tíží se dopřává.
Tudy povstalo reptání na IHebrey t. Ť. zo0g
klade a neklade zaze proti Hebreům, aby
naznačil, že vysokého stupně reptot ten nedo
stíhl a v rozjitřenost se nezměnil. Posluho
váním, pro něž reptání vzniklo, rozumí se
rozdělování almužen a věcí k životu potře
bných; v takovém posluhování zanedbávány,
přezírány, nevšímány tytýž vdovy, o kterých
tu zminuje, poněvadž ony od dědictví odlou
čeny jsouce podpory obzvláště potřebny byly.
Někteří příminkou tuto slovem vdov veškery
chudé slyší, leč bezprávně. Jak tuto se vidí,
apoštolé, aby činnosti svojí neroztrhovali,
vnesli péči o chudé, sirotky a vdovy na ně
které dřívější údy církve, a ti byli hebrej

ského jazyka a tím stalo se nějaké nedopá
třování ku potřebám vdov řeckožidovských
či hellenistických. © posluhováné mluví a
nemluví o almužně, prohlédaje k tomu, že
Kristus nepřišel, aby mu slouženo bylo, než
aby sloužil a tudy sloužiti jiným ve křesťan
ské církvi čestné slovo bylo.

Když došla zpráva ta uší apoštolů, ne
mohli a nechtěli dále prodlévati, nébrž svolavšemnožstvíceléučeníkůpravili:© Nené
slušno a hodno, abychom my slova B. nechali
a stolům sloužit. Svolali veškery křesťany
a netoliko částku nějakou, jak se některým
interpretům vidělo. Kam je svolali, neví se
a některým se vidělo, že na více a sice
na sedmi místech shromáždili se pod před
nictvím jednoho apoštola. Leč těžko souditi
o tom, an text místa neudává, abychom se
možnosti neb nemožnosti povšechného na
jednom místě shromáždění odvětovati mohli.
Apoštolé již mezi sebou o tom, co se dále stá
vati má, ustanovili a nyní při valném tom sněmu
veškerého křesťanstva předložili ustanovení
to, aby ve skutek uvedeno bylo. Co Vulgáta
klade: Není slušno to v ř. t. se čte: Nelibo
oVxkoeoTOVjest, nezdá se, nevidí se nám, ne
hodláme; apoštolé volají se k moci svojí,
aneb dle jiných k nelibosti B. a lidské, aby
déle péči o podělování vdov samoosobně
vésti měli. Nebo ješto učeníků vezdy více
přibývalo, také péče o chudé a před jinými
o vdovy rostla a již počínala péče ta záva
dou býti v opatřování slova Božéhot.j. všeho
duchovního posluhování, všeho vyššího du
chovního úřadu. Apoštolé praví opustiti slovo
B., zanechati slova B. vydatným slovem,
m. zanedbávati, aby tím důrazněji poukázali,
jak svrchovaně potřebno bude sedm jáhnů
vyvoliti. Důraz ten nemálo se zvyšuje ná
sledujícími slovy: a sloužiti stolům t. j. ohle
dem stravy nařízení činiti, dohlédati ano
rozdělovati; slovo stolům sloužiti nehodnost
služby té pro apoštoly naznačuje. Mylně se
některým vidělo stoly o peněžnách vykládati,
jakoby apoštolé sbírání stržených peněz a
jich mezi chudé rozdávání od sebe odstra
ňovali; nemá zajisté výklad ten ve mluvení
žádného základu. Z toho výroku apoštolův
brali sobě vezdy v církvi biskupové a kněží
náuku, že záležitosti vlastních dober a
příjmů jiným svěřovali, sami se docela na
službu duchovní uprázdňujíce, jak toho o
svatém Augustinu jmenovitě Possidon 24.
dotýká.

Nesnáze ta vynesla novou službu a nové
služebníky v církvi z náplně apoštolské moci,
a ješto se věc ta všechněch a jednotlivých
dotýkala, tudy apoštolé ve sboru valném
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všech křesťanů návrhy či ustanovení svá pro
nášejí. Vyhlédnětež tedy bratří ze sebe mužů
dobře osvědčených sedmero, plných Ducha sva
tého a moudrosti, jež bychom ustanovili nad
tou věcí; my však modlitby a posluhováníBohapíletibudeme.© Vyhlédnětetedysobě,
praví, jim tedy samým se dává svoboda, po
libosti muže vyvoliti, kteří by službě té vě
novali se, ale apoštolé sami ustanovení sobě
zůstavili. Nebo apoštolé byli držitelé vyšší
moci, kterou Kristus církvi udělil. Veškeří
úřadové církevní se počátečně v úřadě apo
štolském zavírali. Nejnižší úřad, diakonát,
nejprvé na odiv vystoupil; presbyterát a epi
skopát brzo na to se vyvinuly, když se cír
kev dále rozšířila. Vyhlédnětež tedy, praví
apoštolé. Tedy t. j. poněvadž my dáleji a
déleji nemůžeme zanášeti se s rozdělováním
tím. Káží jim vyvoliti sedm mužů. Proč
právě sedm? Sedm jest číslo posvátné;
sedm dní do týdna, sedmého roku otroci ži
dovští docházeli svobody, sedmiprutý svícen
ve Svatyni stál, sedmého roku v úlehlí se
držela pole, sedm anjelů obstává trůn B.
atd. Ex. 25, 37. Lev. 23, 15. Ap. 1,4., tudy
Moudrost vystavěla dům na sedmi sloupech
Prov. 9, 1. Zdá se, že pro lehčejší přehled
veškeren Jerusalém na sedm okresů rozdě
hli, jakož v Římě se později dálo za věku sv.
Vavřince Prud. cor. m. hym. 2.

Postihují pak apoštolé na mužech těch
věci trojí, aby totiž byli a) dobře osvědčeni,
b) plni Ducha sv., c) plni moudrosti. Dobře
osvědčení býti, dobré svědectví ode všech a
u všech lidí míti museli, an by jinak nebyl
nikdo k nim důvěry míval. Avšak kromě
té negativné stránky žádali, aby ti mužovébyliplně?Duchasv.© Nepovažovalizajisté
úřadu jejich co vněšného, mechanického, tě
lesného díla, nébrž co výron a výplyn moci
apoštolské a co takový úřad, v jehož obor
kromě tělesného rozdávání také obstarání
duchovních potřeb zřelo. Proto diakonát se
uděluje vzkládáním rukou abiskup nad če
kancem praví slova: Přijmi Ducha svatého.
Kromě Ducha sv. žádali ještě mouďrost t. j.
opatrnost, prozřetedlnost, obezřelost, obezřet
nost, aby znali dobře vládnouti a šetrně,
správně, užitečně dary mezi chudé rozdělo
vati jakož 1 ostatní povinnosti stavu svého
tak zastávati, aby všem potřebám vyhověti
a vše žaloby předejíti mohli. "Tyto muže
bychom ustanovili nad věcí tou řecky potře
bou tou čili nad dílem tím t. j. rozdělováním
almužen mezi chudé a vdovy, což hlavitým
tehdá ač ne jediným úkolem diakonů bylo.
Půjčeno toho od apoštolů obci křesťanské,
aby sobě muže vyvolili, které by se jim u

vidělo. Avšak apoštolé ustanovují sami na
před, jaké vlastnosti mužové ti do sebe míti
mají a nadto sami jak zmíněno je svémocně
ustanovují a posvěcují.

Tak povelevše čeho potřeba, udali ještě
příčinu, pro kterou se tím almužen rozdá
váním obírati nemohou, an pravili: My pak
modlitby a služby slova pilnt budeme. Ne
odřekli se sloužiti vdovám, proto, žeby roz
dělování jim almužen za službu nějakou po
važovali sebe nehodnou, nébrž proto, aby se
modlitbě a službě slova Božího tím pilněji,
neodvráceněji a neroztržitěji věnovati mohli.
Modlitbě praví a slyší všecky ty služby B.,
při kterých se modlitba děje, ovšem pak i
vykonávání eucharistie či přinášení oběti no
vozákonné 2, 46.; zahrnují ale také modlitby
svoje soukromné mimo modlitby veřejně vykonávané.© SlovemBožímposluhovaliapo
štolé tolikéž veřejně i soukromně, ve chrá
mě 1 v domech, celé zástupy lidu i jednotlivé
osoby vyučujíce. Modlitbou sobě milosti Boží
od Boha doprošovali, a službou slova Božího
a milostmi těmi jiné podělovali; služby slova
nejvíce potřebí bylo, ješto církev sv. teprva
se shromážďovati musela. Ostatně službu
slova praví a neužívají jiného výrazu proti
vou služdy stolů, © níž předešlo. Sv. Ber
nard píše: Tři věci podstatny jsou při službě
církevní: modlitba, příklad dobrý a kázaní
slova, největší pak jest modlitba, ješto 1skut
kům i hlasu milosti a účinku uděluje. Vů
bec se nám tu líčí povinnosti sluhy církve.
Má více věcí věčných než časných pilen býti
a má modlitbě a kázaní se věnovati.

Co sv. apoštolé předložili, to se velice
líbilo celému shromážděnému zástupu. I č
bila se řeč ta všemu množství, a vyvolili Stě
pána, muže plného víry a Ducha svatého, a
Filipa a Prochora a Nikanora a Timona a
Parmena a Mikoláše proselytu Antiochijského.
Ty postavili před apoštoly; a ti pomodlivše
se, skládali na ně ruce. Líbila se řeč apo
štolů veškerému lidu. Uznali aristokratickou
povahu církve a výtečnost církve vyučovací
nad církev vyučívanou samoděk, ješto věděli,
že apoštolé ode Pána všelikou mocí v církvi
nadáni byli. Tudy vyvoleno bylo sedm mužů,
co diakoni či jáhnové. Mezi nimi přednost
drží Stěpan plný víry a Ducha sv. Některým
interpretům se vidělo místo víry zícrs pře
ložiti věrnostť co povahy tu potřebné; ale
vlastnost ta sama sebou se rozumí a zahr
nuje se v dobrém svědectví, o němž předešlo.
Ovšem věrností, avšak 1 vírou, živou a horli
vou vírou se před jinými vyznačoval Štěpán, a
víru tu skutky v životě dokazoval. Ale skvěl
se i Duchem sv. či pln byl darů Ducha sv.,
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duchodarů, jaké jsou divové, věda, jazykové,
atd., jichžto se Štěpánuv hojnější než jiným
dostalo míře. Kdy on a ostatní jáhnové ku
Kristu se obrátili, zdali mezi učeníky již za
pozemského putování Páně se počítali, aneb
teprva po seslání Ducha sv. se k církvi při
vtělili, věděti se nemůže. Všechna jména já
hnů řecká jsou, z čehož odvětovali, že pro
dokázání nestrannosti všickni ti jáhnové z
Hellenistů vyvoleni byli. Avšak vývodek o
nen není nuten, aniž také podobnosti do se
be má té, abychom na něm přestati museli;
přišloby zajisté předpoložiti, že pro hebrej
skou část jiných sedm, aneb více méně já
hnů stávalo, čehož nejmenší stopy nenalezá
me. Jména řecká či raději příjmění řecká
měli také Zidé hebrejského jazyka, a neje
dnou jsme 0 tom zmínili, že více jmén nošiti
zobyčejnělo tenkráte, jedno hebrejské domácí,
druhé řecké, v poměru a potahu k jinoná
rodovcům a jinojazyčníkům. O sv. Štěpánu
se hned místněji vypravuje, o jiných jáhnech
nepíše se v písmě ničeho, vyjmouc Filipa,
o němž nížeji dvakrát zmínka děje se 8, 5.
21, 8; ovšem jiný zhola byl muž než apoštol
Filip, ač někteří někdy oba vespolek matou.
O něm Isidor Pelusiotský I. 449. dí, že z Ce
sarey přímořské pocházel. O jiných nic ji
stého nevíme, a podatky církve východní o
nich se od podatků církve západní různí.
O Mikuláši či Mikoláu přidává L., že byl
proselyt či novověrec židovský, rodem z An
tiochie, nyní ale v Jerusalémě usedlý; byl
tedy původem pohan, napotom přijal víru ži
dovskou, načež se ku Kristu obrátil a pro
zbožnost, správnost a moudrost svou mezi
sedmi jáhny počten jest. Poněvadž L. jenom
o Mikoláši praví, že novověrcem byl, tudy
právem soudí se, že ostatní ze židovstva po
cházeli, ač ovšem nelze věděti, zda polovina
totiž tří z hebrejské, polovina z hellenistické
stránky byla. Nevhodně a nedosti odůvodněně
připisují se tomuto Nikolaovi některé věci,
jež raději na jiného Mikoláše sčítány býti
musejí. Kacíři zvaní Mikulášenci či Nikolaité,
lidé rozpásaného učení a života, táhli se k
našemu Mikoláši jakožto původci svému, a
některé věci o něm vypravovali, jimiž přístě
ry a věníky vadám svojim přičíněli. Měl prý
manželku přesličnou, a byv pro žárlivost svoji
a bezpřemnou k ní přivinulost narčen, uvedl
prý manželku tu veřejně do shromáždění kře
stanů, a tam prý se jí odřekl každému, kdož
by ji co manželku pojíti žádal, pouštěje. I
výrok ten se jemu připisuje, že třeba zneuží
vati pleti. Výroku toho užíval bezmála k vy
značení pravdy, že pleť a tělo svoje do
bře v uzdu bráti a pochotěm odpírati všelijak
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potřebí jest; ale haeretici ku protivným do
kona smyslům výrok ten natahovali jím zbro
dně svoje zastírajíce. Píše o tom Ir. 2, 27.
Epif. haer. 25. Strom. 3, 4, 25.

Tyto muže postavili před očima apoštolů,
jenž pomodlivše se, položit na ně ruce. Mo
dlitba a vzkládání rukou navrhují, že sváto
sten byl obřad ten, a tudy položení rukou
či rukoklad s modlitbou dál se od apoštolů.
Modlitbou vyžadovali apoštolé milosti a po
žehnání od Boha, a vzkládáním rukou převáděli
ji do útroby těch, nad nimiž vzkládání rukou
se dálo; s tím spolu právomoci nějaké udě
lovali požehnancům a posvěcencům, a Sice
právo kázati a křestiti. Takto působením
Ducha sv. vyplynulo jáhenství z náplně moci
apoštolské a zkrystalilo se v samostatné cír
kevní posvěcení, ač ovšem tím apoštolství
nepozbylo práva, svémocně všechno to vyko
návati, co k tajemství přísluší, a v okolno
stech proměněných na sebe zpětiti. Nebo
dosud byli jediní apoštolé představenci cír
kve; všechny služby v ní, vyšší 1 nižší, na
nich spoléhali. Nikdo mimo apoštolů nevedl
úřad; všichni úřadové v nich zavírali se.
Vzkládání -rukou bylo obyčejno také při obě
'tování, ješto se na oběti Bohu věnované ru
ce skládaly; tím tedy vzkládáním rukou na
jáhny navrženo, že se mužové ti Bohu ve
službu co ustavičná oběť zadali. Z toho pak
na oce jest, že jáhenství k svátostem patří.
Jáhnové byli oči, ústa, srdce a duše bisku
pova, a ve všem jemu k službě a po ruce stáli,
také příčast čili eucharistii mezi věrce rozdě
lujíce, jak toho zprávu o nejedněch a ozvlá
ště o sv. Vavřincovi máme. Zazdálo se ně
kterým v novějších dobách, že diakonové též
kněžský úřad drželi, kterýž prý nápotom z
jáhenství vyšel, a jako vyprostil, vymanil a
vyvýšil se. Leč toho nic není, nébrž kněž
ství ještě tehdá, jak již praveno, zavíralo a
zahrnovalo se v apoštolech; co jiným se vi
dí, že jsou kněží nástupcové oněch sedmde
satera učeníků, ježto Pán Luc. 10, 1. po
sledního léta své životem lidským pouti vy
volil, neosnuje se na pevném základě. Jisto
jest, že hierarchie božského řádu tři stupně
měla, jáhny, kněze a biskupy, kteří v papeži
vrchol moci a důstojnosti své uznávali. Kdy
ostatně jáhnové ustanoveni byli, nepraví sv.
L.; nejedněm zdá se, že to prvéhoještě léta
církve sv., léta ještě toho, ve kterémž Pán
na nebesa vstoupil, se dálo. Dvojí věci ještě
v krátkosti dotknouti se přijde. Jedné, že
vzkládání rukou již v St. Z. netoliko ozna
kem požehnání, Gen. 48, 14., nébrž i obřa
dem důstojnost uštědřujícím bylo Num 27,
18.; nápotom v církvi sv. ritus ten vezdý
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podržen a posud se ho užívá 1. Tim. 5, 22.
Druhé, že sv. Štěpán v čele se klade pro
výtečnost svou nad jinými, jak Zlatoúst dí,
an jakkoli bylo všem vzkládání rukou spo
lečno a všickni touže svátost přijali, on pře
ce větší měrou se milosti B. přiúčastnil. Ta
ké ze slova pomodlivše se vysvítá, že se tím
slovem nerozumějí pouze slova při vzkládání
rukou užívaná, nébrž že jiní obřadové, ovšem
pak oběť mše sv. předcházela.

Ješto nyní láska a svornost opět v cír
kvi panovala, Ssvárovépřestali a muži plní
moudrosti a Ducha svatého apoštolům pomá
hali, nemohlo se jinak díti, leč že novou sílu
a slávu tím obdržela církev před očima vše
ho lidu israelského, kterýž s nelibostí na ne
vole, různice a sváry svojich hierarchů se dí
val. A ten blahý výplyvek opisuje sv. L.
dáleji: A slovo Páně rostlo a rozmáhal se
počet učeníků v Jerusalémě. Užívá slova ro
stlo ne bez ohledu na parabolu o semenu Mt.
13, 3. A netoliko lidé sprostí přidávali se
k církvi, nébrž také mnohý zástup kněží po
slouchali víry, podrobili se víře v Krista Pá
na, uznavše ho býti Messiášem u proroků
předpovídaným, a tu víru v něho ujavše, vše
mu, co křesťanská víra žádala, se podvolili.
Poslušnost netoliko podrobení rozumu, nébrž
1 podrobení vůle vymáhá. Neposlouchali již
pouhého zákona, odtrhnuvše se od zarozumě
losti svojí, v níž se ohledem St. Z. nacházeli, a
pravému smyslu jeho oči a mysl otevrouce
S pravým světlem potkali se. Kněžstvo celé
bylo, jak jsme již toho L. 1, 5. dotkli, ač.
jen čtyry třídy z Babylóna se vrátily 1. Esdr.
2, 36. opět ve čtyry a dvacet tříd se rozvě
tvilo a přepočetno a mnohočíslno bylo. Ve
liká-li z nich část v nevěře zůstala, byli pře
ce mezi nimi muži dle ducha Zachariášova,
jenž očekávali duchovéhopředevším Spasitele,
v idee messiáše pouze pozemského nezato
nuvše. V Jerusalémě se vezdy při službě
chrámové kněži nacházeli, ano i mimo službu
do hlavního města velečasto kněži a leviti
se podávali, a oněch třinácte měst kněžím
daných, Jos. 21, 4., leželo oblíž Jerusaléma.
Tím církev nabyla lidí učených, jichž jí ne
jednou potřeba bylo. Vidělo se některým,
že apoštolé kněžím oněm důstojnosti jich
předešlé nechali z moci své apoštolské za
vnuknutím Ducha sv. na ně část právomoc
nosti, avšak větší než se tu ojáhnech vypra
vuje, přenesše; o tom těžko souditi, ješto ani
písmo ani tradice o času, kdy kněži od apo
štolův ustanoveni byli, ničeho se nezmiňuje.
Ze slova zástup mnohý Kněží chtěli někteří
vykladači rozdíl činiti mezi zástupovým či
pospolitým kněžstvem a mezi kněžími nějako

vznešenějšími, kladouce, že sprostí toliko tu
kněží poslušnými víry křesťanské stali se.
Ale rozdíl ten mezi kněžími St. Z. se nalezá
jen v domyslu vykladačů jinde základu zhola
nemaje.

Leč s úspěchem církve nespokojovali se
nepřátelé její, nébrž tím více se jitřili.

8. Štěpán pak plný milosti a síly
činil divy a zázraky veliké v lidu. 9.
Povstali pak někteří ze sbornice řečené
Libertinů a z té Cyréňanů a Alexan
driánů a těch cobyli z Cilicie a Asie,
hádajíce se se Štěpánem. 10. A ne
mohli odolati moudrosti a duchu, jímž
mluvil. 11. Tedy nastrojili muže, jenž
pravili, že slyšeli jej mluviti slova rou
havá proti Mojžíši a proti Bohu. 12.
Zbouřili tedy lid a starosty a zákonníky
a shlukše se porvali ho a přivedli do
velerady. 18. A postavili křivé svědky,jenžpravili:© Clověktentonepřestává
mluviti slov proti místu svatému a zá
konu. 14. Nebo jsme slyšeli jej pra
viti: Ježíš Nazareťan, ten zkazí místo
toto a změní obyčeje, kteréž vydal nám
Mojžíš, 15. A patříce na něho všickni,
co seděli ve veleradě, viděli tvář jeho
jako tvář anděla,

O Stěpánu již v. 5. byl pravil, že pln
víry a Ducha sv. byl, nyní se mu potřebno
vidí zmíniti o tom, že byl plm milosti a sta
tečnosti. „Stěpánpak, vece, plný milosti a
síly činil divy a zázraky veliké v lidu. Skrze
milost rozumí milost Boží a dary z ní lidem
plynoucí. A mezi dary ty patří síla či sta
tečnosť, © níž přidává L. na důkaz, že sv.
Štěpán obzvláště jí se vyznačoval neohrožen
jsa v porážení bludu a v dokazování, že
Ježíš jest Messiáš. Ale Duch sv. také sám
mocně působil dav jemu moc divy a zázraky
veliké činiti; blažené a nadpřirozené účinky
ty připisuje Zlatoust vzkladu rukou či svá
tosti Stěpánu od apoštolův udělené, ješto
dřívěji v. 5. před ordinací zázraků těch při
Stěpánovi nedotýká. Spatřujeme na Stěpánu,
že jeden sluha Boží duchem a horlivostí ve
dený více provede nežli sto jiných v církvi;
ač nemůže činiti jako Stěpán divy a zázraky,
může neohroženě hlásati pravdu, lidí k ži
votu a svatosti vésti a otěžiti, což všecko
jest nějakým zázrakem milosti Boží.

Proti němu pozdvihli se Židé z nejedné
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sbornice či ze synagógy. Povstalt pak ně
kteří ze sbornice řečené Libertinů a z té (sbor
nice) Cyréňanů a Alexandrianů a těch co
byli z Čilicie a Asie hádajíce se se Stěpánem
a nemohli odolati moudrosti a duchu, jímž
mluv. O sbornicech či synagógách nejednou
mluvili jsme a ještě v knize této přehustě
o nich zmínka stane se. Mt. 4, 23. Podle
rabínů bylo v Jerusalémě čtyry sta osmdesát
sbornic, tak že každý kraj tam sbornici měl,
jak u př. v Rímě také Němci, Francouzi,
Angličané chrámy své mají. Z těch se tuto
jmenují sbornice Lobertinů, Cyréňanů, Ale
zandrianů a těchcoz Ciliciea Aste jsou, tedy
počtem pět synagóg, a sice dle ř. t. tfl pr
vější Libertinští, Cyrenejští a Alexandrijští,
jedním členem (zov) spojeni jsouce jeden
okres školský větší činili, kdežto jim naproti
Ciličané a Asiané dvěma synagógama opět
jiný obor působili; v horlivé nenávisti proti
křesťanské církvi žádná ze všechněch patera
sbornic obou oborů si neodevzdala. K ci
lické synagóze zajisté také Saulus držel se
rodem Ciličan jsa. Někteří z vykladačů kla
dou jednu synagógu a tu ze čtyr složitou
vykládajíce částici a po slově Lobertinských
slovem totiž, a stce tou měrou, že Cyréňané,
Alexandřané, Ciličané a Asiané část činí sy
nagógy Libertinů. Avšak to proti vší pravdě
libovolně činí aniž jich slyšeti třeba, ješto
ostatním spojkám a tolikrát opětovaným ve
zdy přirozeného významu ponechávají. Toli
kéž se mýlí ti, kdo dvě sbornice kladou, ja
kož i byli oni na omylu, kteří čtvero sbornic
počítali.
—— Všecky ty lidi rozjitřoval ten náramný
úspěch církve a její všady se rozprostraňo
vání, jakož 1 to, že nejlepší údové z jich
strany se k nenáviděné té sektě přidávali.
Tážeme-li se po jednotlivých jménech, tedy
se potkáváme nejprvé s Ečbertiny. Ti, jak
již Zlatoůst viděl, nejsou jiní leč propuštěnci
z otroctví, svobodníci, osvobozenci Židé ro
dem, kteří od časů Pompejových 63 př. Kr.
od Rímanů co zajatci a nevolníci do Ríma
vzati, napotom ale svobodou obdarováni byli.
Někteří z nich v Římě za Tiberou se usa
dili a usídlili; jiní do země otcovské se vrá
til, ale jménem oproštěnců či propuštěnců
se vyznačovali za čest bez mála a zásluhu
st kladouce, že druhdy pro hájení vlasten
ského řádu svobody pozbyli. Omi napotom
obzvláštní horlivostí pro zákon Mojžíšův, jak
1 tuto viděti, se vyznačovali, k sobě drželi a
tudy společnou sbornu měli; jim zdá se vi
dělo se křesťanství od národnosti židovské
odpadnutím a jí opomítáním býti. Náhled
"ter o Libertinech práv jest a téměřpovše
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chen. Dohadem jiní avšak nadarmo a beze
vší potřeby čtení Libyjanů vmýtiti usilovali.
Jakož pak i t1 na mělách se ocítají a je
spech, kdo snějí o obyvatelech nějakéhosi
města Liberta v prokonsulárné Africe; za
jedno není průvodno, že skutečně takového
města stávalo a za druhé stávalo-li ho, bylo
přece nepatrné, ješto málo proslulé a tudy
nemohlo z něho toli židovských bydlitelů v
Jerusalémě zdržovati se, aby pro sebe ob
zvláštní synagógy byli potřebí měli.

Cyréna město a krajiště v Africe 2, 10.;
čtvrtý díl obyvatelů města Cyrény byli Židé
a stejných práv S jinými zeměmi užívali Jos.
Fl. ant. 14, 7, 2. 16, 6, 1. V Alexandrii
dvě pětiny města od Židů se obývaly Jos.
Fl. ant. 14, 7, 2. V. Z. 2, 18, 7. a lidé ti,
nad jiné Zidy všechny učeností vynikajíce
nad to i bohatstvím vyznačení jsouce, v Je
rusalémě obzvláštní sbornu měli, kdež vě
deckou stránku svatého zákona podobně jak
doma pěstovali; ti činili jako sloup zlatý
celého národu a nemálo se jimi Židé honosili.© Cilieřejestkrajmaloasijskýjihový
chodně k Syrii přilehlý; tam a obzvláště v
hlavním městě Tarsu mnoho Židů přebývalo
a jak zmíněno Pavel 9, 11. odtud byl ro
dem. O Asi viz 2, 9. Tito všickni, z těch
patero sboren, k nimž se brzo jistě také jiní
lidé přidali, povstali hádajíce se se Stěpá
nem ; particip přítomnosti značí, že déle ano
drahný čas hádání trvalo. Hádání takové
zřídka vede k nadějnému výsledku, ana pro
tivná strana zarputile na svém stojí. V o
tázkách víry se člověk musí prostě pravdě
podrobiti. Avšak oni nijak nepřemohli a
nepřekonali Štěpána, nébrž naopak nic ne
pořídili a nemohli odolati moudrosti a duchu,
jímž mluvi, jak dí L. Moudrost ukazoval
v tom, že vhodnými a dopadnými důvody
porážel námitky odpůrců a dotvrzoval Ježíše
býti Kristem a sice tak, že důvodům těm
nijak odepříti a odolati nemohli. Sv. Leo
(s. 7. epiph.) vece: Moudrosť křesťana ne
záleží v hojnosti slov, v chytrosti hádek,
ani v dychtění po slávě a chvále, nébrž v
pravé a dobrovolné pokoře, kteroužto Ježíš
od narození svého z matky až do odpravy
na kříži vyvolil. Ze ale důvodům jeho přece
nepovolili a neobrátili se, šlo odtud, že ne
chtěli vzdáti se bludu o domnělém pozem
ském království messiášově. Mluvil pak ne
toliko s moudrostí, ale 1 s Duchem; duchem
rozumí se moc Boží, která řeči jeho mu
vnukala a je provázela. Rozumí se tedy
Duch sv. a naplnilo se při Stěpánovi, co Pán
Mt. 10, 20. slíbil: Nejste vy, jenž mluvíte,
nébrž Duch sv. mluví vámi. A L. 21, 25.
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Dám vám ústa a moudrost, kteréž neodolají
odpornící vaši. Slova svatý nepřičinuje ke
slovu Duch, jakožto které samo sebou roz
umí se, aneb poněvadž prohlídá ku protivní
kům, kteří ovšem cítili Ducha tu býti, ale
Ducha svatého v něm nepoznali. Místo jenž
mluvi lépe čte ř. t. kterýmě, skrze něhož,
jímž. o

Hádka se Štěpánem bez mála nejeden
den trvala, nébrž se déle protáhla, aniž Zidé
čeho proti důvodům poříditi mohli. A tu
tedy vzali útočiště ku pomluvám a nářkům,
aby tím snáze protivníka svého zkazili. Tudy
navedli či nastrojili muže,jenž prý slyšelimlu
viti je) slova vouhavá proti Mojžíšť a proti
Bohu. Kdo se Bohu rouhal, měl Lev. 24,
14. smrtí umříti a sice ukamenován býti.
Rouhání proti Mojžíši Esséové smrtí poku
tovali, druzí Zidé nečinili toho, avšak pie
často událo se i u nich totéž, ješto rouhání
proti Mojžíšovi věděli vystavovati za rouhání
proti samému Bohu, co ho poslal. A tudy
tuto spojeno stojí, že se rouhal Mojžíši a
Bohu, čehož odpůrcovéŠtěpánovi dokázati
si předevzali. Že na Stěpána hněv takový
veden a on tuto v popředí před apoštoly
stojí, šlo odtud, že Židé jazyka řeckého s
ním co téhož jazyka ZŽidem spíše v hádku
se pustili a že horlivost jeho jim nejvýše ne
bezpečnou býti zdála se. S té strany od
nejedněch pozorováno a poznamenáno, že
Stěpán byl předchůdce Pavlův a s ním du
chovné spříbuzněn, k čemuž druzí také ač
bez důvodů pokrevnou příbuznost s ním při
dávají.

Pouhými pomluvami nemohli nepřátelé
záměru svého proti Stěpánu dojíti; smýšlení
veřejné ale již proti němu popudili a zbý
valo, aby pře veřejná proti němu vedena
byla a spolu aby lid veškeren k úsudku ve
řejně pronešenému samoděk přidal se. Tudy
vzbouřili a rozjitřili také lid a starosty a zá
koníky. A ještě s tím nespokojivše se utekli
se k násilí a obořivše, doryvše a dolehše na
Stěpána či shlukše se porvali ho a přivedlipředveleradu.© Apostavilikřivésvědky,jenž
pravili: Člověk ten nepřestává mluviti proti
mástu tomu a proti zákonu. Nebo jsme sly
šeli je) praviti: Ježiš Nazaretský ten zkazí
místo toto a změní obyčeje, kteréž vydal nám
Mojžáš. Křiví byli svědkové, ješto pravdu se
lží ve výrocích svojich spojovali a sama slova
ta, jež skutečně pronesl sv. Štěpán, ke zlým
a nepravým smyslům natahovali a následky,
jež povstati mohly, za záměry a účely Ště
pána vydávali. Jakož dřívěji výrok Páně od
křivých svědků Mt. 26, 61. převrácen byl,
aby Ho co nepřítele císařova a brojce vy
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stavi: tak se i tuto s nějakým výrokemsv.
Štěpána dálo, o němž dále povídají, že ho
praviti slyšeli: Ježíš Nazaretan tem oboří
másto to a obyčeje zjinačí od Mojžíše uvedené.
P. Ježíš byl ovšem Mt. 5, 1. předpověděl
o zkáze Jerusaléma a Mt. 24, 17. pravil, že
přišel zdokonalit zákona a to jistě i Štěpán
pravil; křivosvědci ale vystavovali výroky
ty v ten spůsob, jakoby Ježíš měl zbořitl
másto to a ústavu Mojžíšovu zjimačiti. Ne

„mohl Stěpán jinak o Kristu mluviti, leč že
neskončeně nad Mojžíše výše vyniká; ne
mohl zatajovati se s tím, že pohroma přijde
na město Boží, neusmyslí-li sobě národ a
neostane-li té zarputilosti a nevěry svojí;
ale nepřátelé jeho místo aby tím do sebe
šli a usmyslili sobě, užili slov jeho k jiným
smyslům a záměrům, natáhše je k tomu, aby
Stěpán co vinen rouháním shledán byl a tudy
aby se trest ukamenování proti němu na
lézti mohl. Méstem sv. rozumí se chrám 21,
28. 25, 8. Slova Nazareťan ten nepřátelé
pronesli, aby nějakou potupu na Pána slávy
uvrhli, co na nich bylo. Pravíce místo toto
ovšem ukazovali na chrám.

Stál tudy sv. Štěpán přede sněmem ve
likým a měl zastávati sebe a smésti a od
kliditi křivou na sebe sčítanou žalobu. Celá
rada tu musela obrátiti a upřela zraky na
Stěpána a tu uzřel tvář jeho co tvář anjela.
Nebyl oblesk duše pouze přirozený, jímž ozá
řela tvář jeho, jak tam Esth. 15, 16. Esthera
mluví o králi Assuerovi; nébrž jakož se pra
vilo, že byl pln Ducha sv. a vyšší nadlidské
a nadpřírodné moudrosti a statečnosti, tak 1
blesk ten a záře ta na obličeji jeho byla
nadpřirozena. Prostoupila, prolomila a pro
nesla se vnitrná milost Ducha sv. obličejem
a jak sv. Hilar .arelat. praví, plnost Ducha
sv. a duchová krása, již Stěpán v hloubi
útroby svojí nosil, vybleskla a vyjevila se
na čele jeho a učinila obličej jeho podobným
obličeji anjela. Podobně druhdy Mojžíš Ex.
34, 29. obleskl září Boží a o nejednom světci
a nejedné světici církve naší čte se, že ne
beským ozářeli bleskotem, jak toho důkazy
jsou sv. Bernardin, sv. František, sv. Kamil
lus, sv. Jan Křížový, sv. Filip Nerius a p.
Což by měli ti, jenž oltáři přisluhují, v srdci
jiného býti leč to, čím Stěpán vněšně byl,
totiž anjelé podle čistoty, podle odlučování
se od zlosvěta, podle poslušnosti k Bohu,
podle horlivosti o slávu jeho a spásu lidí.
Vyšla záře ta ode Krista a byla předvěst
kyně oslavy, jenž se Štěpánu tamto ode Pána
ustrájela a byla tak hojná, že sami nepřá
telé ji poznali a ovšem ona nejvíce k tomu
přičinila, že ho tak dlouho poslouchali, když
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řeč svou byl před nimi přednášel. Všickni
ti vrahové zřeli ho jako anjela a nicméně
přece za kratičkou dobu s ním naložili co
s člověkem od ďábla posedlým. Což jest
srdce lidské, když je Bůh opustí a zanechá |

Act. 7, I—8. Řeč Štěpánova před veleradou.

v zarytosti jeho? Ale i v církvi Boží se
stává, že jí Bůh udělí anděla vůdce, ale ne
vezdy ho poznává a uznává svět a nezřídka
se nacházejí, jenž ho kamenovati žádají. O
čemž v n. k,

HLAVA VII.

Reč sv. Štěpána, v níž pro obranu svou celé
historie národu svého dotýkati se jme a
Jmenovitě o Abrahamu 1—8. a Josefovi
9—19., nejobšírnějí ale o Mojžíšovi 20—
43. a o příbězích za něho stalých mluvá. *
Napotom přechází na chrám od Salo
mouna vystavený 44—50. Příběhy ty
uvedl, aby dokázal, že o Mojžíšovi a
chrámě Božím právě smýšlí. Když ale
Jich slova jeho neupokojila a ont se naň
dobývali, tudy 51—53. jim tvrdošíjnost
jejich vytýká a napotom 54—60. za ně
se modle od nich ukamenován jest.

1. Řekl pak velekněz: Zdali pak
tomu takto jest ? 2. On pak dí: Muži,
bratři a otcové poslyšte: Bůh slávy u
kázal se otci našemu Abrahamovi, když
byl v Mesopotamii, dříve než bydlel v
Háraně 3. a pravil k němu: Výyjdi
ze země své a z příbuzenstva svého a
pojď do země, kterou ukáži tobě. 4.
Tehdy vyšed ze země chaldejské bydlel
v Háraně. A odtud když umřel otec
jeho, přestěhoval jej (Bůh) do země té,
ve kteréž nyní vy bydlíte. 5. A nedal
mu dědictví v ní ani na kročéj nohy,
ale zaslíbil dáti mu ji v držení a se
menu jeho po něm, když neměl ještě
dítěte. 6. Mluvil pak jemu Bůh, že bude
símě jeho pohostinu v zemi cizé a po
robí je a trápiti budou je po čtyry sta
let. 7. A národ, jemuž sloužiti budou,
souditi budu. já, praví Hospodin, a po
tom vyjdou a sloužiti mně budou na
místě tomto. 8. I dal mu úmluvu ob
řízky a takto zplodil Izáka a obřezal
jej dne osmého, a Izák Jakoba a Jakob
dvanácte patriarchů.

Štěpán stál před velesněmem a jak v
posl. v. předešlé hlavy se praví, všickni u
tkvěli mimovolně a bezděky jakoby nějakou

mocí božskou vedeni zraky svoje na sv. Ště
pána; ale nyní velekněz přetrhuje ono vele
sněmovníků na tváři Štěpánově utkvění a
žádá na Stěpánovi, aby se ze žalob na něho
sčítaných vyměřil. Zdaliž pak tomu takto
jest? Spůsob otázky jeho má do sebe cosi
číhavého. Co na vyzvání to veleknězovo sv.
Štěpán odpovídá, řeč ta obšírná jeho neje
dnomu soudu podléhá. Sv. Štěpán brániti
a hájiti se hodlá, a přece jenom historii vy
pravovati zdá se. Tudy mu mnozí vyklada
telé mnohé záměry rozličné a nedopadné
řipisovali. Z nich se vidělo některým, že
těpán mínil řečí svou provésti, že milost

Boží není vázána a přitknuta k místu a
chrámu a že nemají Zidé příčiny nad národy
jiné vypínati se. Tak prý učinil, aby ospra
vedlnil předpověď svou o zboření chrámu a
povolání všech pohanů. Toho mínění jsou
Grotius a po něm jiní. Avšak licho jest
mínění to; nikde se nepraví, že by Štěpán
pro ideu o povolání pohanů obžalován byl
a naproti tomu v celé řeči klade, že národ
židovský před jinými vyvolen byl a nad jiné
všechny vynikal obzvláštními od Boha udě
lenými jemu výsadami. Jiní za to mají, že
chce hájiti se Štěpán, proč ve Krista Ježíše
uvěřil; dle jiných ukázati hodlá, že obřadové
St. Z. člověka boholibým nečiní. Jiným zdál
se Štěpán historii proto tak obšírně před
kládati, aby dokázal, že národ svůj ovšem
miluje a aby nepřátelům Páně zrcadlo uká
zal, že předkův svojich následují v odpor
nosti proti Bohu. Opět jiní myšlénku hla
vitou řeči Stěpánovy býti praví, dokázati, že
lid israelský vezdy nevděčen byl ku všem
od Boha propůjčovaným jemu darům a mi
lostem. Jiní ustrnuli na tom, že tři jsou
hlavné myšlénky pronešené v řeči Štěpánově:
1. že zákon není v sobě zavřit a ukončen,
nébrž že k budoucnosti prohlídá; 2. že chrám
není jediným místem posvátného bohoslou
žení; 3. že Židé na všech stupněch vývoje
zjevení starozákonného posly Boží zavrhovali.

Tito a mnozí, jichž pomíjíme, náhledové
nedosti ohled berou k výtkám 6, 14. Ště
pánovi činěným, anat řeč obranná jeho k to
mu směřovati musela, aby nedůvodnost vý
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čitek jemu předvrhaných ukázal a pravou
příčinu svého od nich pronásledování obje
vii. Ukazuje tedy Štěpán v řeči své, že
rouhání naň nepřipadá, aniž pak úctě ku
chrámu a Mojžíši ublížil a podobnou vinu
raději uvrhuje na odpůrce svoje a na veškery
Zidy. Sčítali na něho, 1. že rouhal se Bohu;
proti tomu Boha velebí; 2. vytýkali mu, že
rouhavě proti Mojžíši mluvil, proto on ob
šírně se ve chválu jeho vydává; 3. pravili,
že zle mluvil o chrámu; on za to se roz
prostírá obšírně o původu a účelu jeho. Ko
nečně naň smítali výtku, 4. že o zákoně ne
sličně smýšlí, a on za tou příčinou 0 vývoji
zákona a o jeho v Kristu vrchování mluví.
Při tom historicky pokračuje, aby úctu svou
k Mojžíši a zákonu jeho projevil a odmítl
od sebe, co 6, 13. mu vyčítali; obšírněji Si
při tom vede a prohlédák důkazům, jež vé
sti chce a o pradávné Zidů ku svatým před
kům, Josefu egyptskému a obzvláště Mojží
šovl zarputilosti výslovně zmiňuje se. Pře
chází potom 44—50. k věku královskému a
málo něco o chrámu doteknuv přímo na ne
přátelské soudce dorývá 51. a jim tvrdošíj
nost, úrupnost a zarputilost vytýká, ale v
dalejším řeči své pokračování staven a pře
tržen jest. Reč není cela a ukončena, ale i
ve své zlomkovitosti jest podivným výjevem
Ducha sv. v církvi prvé dary hojnými se
vylévajícího. Světlo, jenž z ní jde, ozařuje
starou histori veškeru, ukazuje souvislost
St. Z. s novým a onoho neustálou prozornost
a ohlednost na tento, jehož události v udá
lostech tamtějších předobrazeny se nalézají.
I jest řeč ta výplynek raoudrosti a poznání,
milodarů od Ducha sv. prvé církvi uštědřo
vaných 1. Cor. 12, 8.

Ale odkad vzal sv. L. řeč tu, kterou
nám tu předkládá? Reč ta není tak dlouhá,
aby ti, kdo jí přítomní byli, nebyli si v pa
měti podržeti mohli. Přítomní býti mohli
křesťané, an mnozí z kněžů se již byli na
víru obrátili 6, 7. a výslech se veřejně dá
val. Někteří za to mají, že někdo z rychlo
pisců ji byl ve sněmu napsal; avšak ani
toho není potřeba přijíti, ješto stačila zvláště
při historickém obsahu řeči té pozornost
upiatá úmyslem slova jeho zapsati, což co
nejdříve stalo se ihned ponásilné oné roz
hodě. V jakém jazyku Štěpán mluvil, L.
nedokládá, tudy se vidí nejedněm, že he
brejsky mluvil před veleradou podle obyčeje ;
jiní drží, že jsa Hellenistou řecky byl před
nesl obranu svou, čemuž shoda slov s textem
sedmdesátců nasvědčovati zdá se.

Jest pak začátek řečijeho: Muži, bratří
a otcové poslyšte: Bůh slávy ukázal se otoi

(5

našemu Abrahamovi, když byl v Mesopotamii
dříve než bydlel v Háraně a pravů k němu:
Vyjdi ze země své a z příbuzenství svého a
pojď do země, kterou ukáži tobě, Na začátku
řeči své oslovuje je: Muži dratří, jakožto
lidi jednoho národa a kmene; slovem tím
k celému shromáždění se táhne. Ješto ale
se nalézali tu muži náčelníci národa a údové
velerady, tudy jim slušného titulu nezadržuje
a dí: Otcové, jakým názvem králové, kněží,
proroci a učitelé se ctili. Učí nás, abychom
vážnosti i k těm důstojníkům chovali, kteří
nejvíce nehodni jsou. Bůh slávy ukázal se
otci našemu Abrahamovi. Slovo slávy jest
genitiv předmětu; neznačí tedy toli co Bůh
slavný, toliko výklad ten ochabuje a oslabuje
výraz onen. Aniž také značí: Bůh dárce
slávy, pramen věčné slávy a není genitiv
podmětu; nébrž znamená: Bůh, jemuž sláva
přístojí a příleží, jemuž vlastní jest. Slávu
rozumí tu, ve kteréž se Bůh vněšně ukazuje,
jak z přidaného Štěpánem slova ukázal se pa
trno jest. Sláva tedy značí oblesk světlový,
v němžto se Bůh viditedlně zjevuje Ex. 24,
16. Jes. 6, 3. Ze slov: Otec?našemu již jim
mělo na um tanouti, že výtka jejich, jakoby
se Štěpán Bohu rouhal (6, 10.) a od Sta
rého Zákona a lidu jeho se odvracoval, žá
dného základu nemá. Ale co dále povídá
Štěpán, že se ukázal Bůh Abrahamovi v Me
sopotamii dřívěji nežli bydlel v Háranech či
Karách, to se potýkati zdá s písma sv. vý
povědí Gen. 12, 1., že slova Abrahamovi v
Háranech pravil Bůh. Avšak slova Štěpánova
se táhnou k dřívějšímu Božímu,se ukázání,
jímž se Abrahamovi ukázal v Uru chaldej
ském, jak se také dovídáme Gen. 19, %.,
kdež Bůh vece: Já jsem Hospodin, kterýž tě
vyvedl z Uru chaldejského. V druhé knize
Ezdr. 9, 7. praví levíti v modlitbě k Bohu:
Tys vyvolil Abrahama a vyvedl jsi jej z Ura
chaldejského; k tomu také zří slova Judith
5, 9. Nepřetržitá o tom panovala tradice,
že i to od Thary z Ura chaldejského do
Háran odstěhování na vnuknutí a zjevení-se
Boží dálo se. Filon v knize o Abrahamovi
praví, že Abraham dvakrát byl volán od
Boha, jednou když v Uru chaldejském —
potom když v Háranech se zdržoval. Ur
město chaldejské leželo v Mesopotamii se
verné, ač kde by se hledati mělo, nejedné
mysli jsou učenci. Někteří mají za to, že
Ur jest staré Urhoi, pozdější a nyněší Orfa,
jemuž Edessy také dřívěji jméno dáváno;
jiní hrad nějaký v severné Mesopotamii, o
němž Amianus Marcell. 25, 8. mluví, an ji
ným se vidí, že Ur mnohem jižněji blíže
města Babylónu leželo, Nejisto tedy posud
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položení města toho; za to ale všickni se v
tom shodují, že Háran či Cháran jest město
v Mesopotamii severovýchodné, jemuž říkali
Řekové a hímané Karchae a kdež Kroesus
smrtí sešel, V městě tom, v Háranech, po
druhé se Bůh zjevil a týmiž jak již dříve
slovy k stěhování se do kananejské země ho
napomínal Gen. 12, 1. Tak má každý kře
sťan vyjíti z obyčejů starého Adama a v pří
svojenství Boží vejíti novým obrozením v
Kristu. Má vyjíti ze sebe a odříci se své
zlovůle a dáti se vésti Duchem Božím. Tím
snáze pak se tomu vůdci propůjčiti můžeme,
poněvadž víme, kam jdeme, totiž víme, že
jsme tu poutníci a vlast naše v nebesích
jest.

Odtud ale po úmrtí otce jeho přestěhoval
ho Bůh do země, v níž vy teď bydlíte, do ze
mě chananejské totiž. Ale tu opět výrok
Stěpánův zdá se příčiti písmu St. Z. Gen.
11, 32. Tam praví se, že Thara, otec Abra
hamův, došel stáří dvou set pěti let, Abra
ham pak, jenž se mu Gen. 11, 26. v sedm
desátém létě narodil, z Háran v sedmdesátém
pátém věku svého, Gen. 12, 4., tedy ve stu
pět a čtyrycátém létě Tháry otce svého se
vystěhoval. Podlé toho po Abrahamově z
Haran odchodu Thárovi otci jeho ještě šede
sát let žíti zbylo, aby oněch dvou set a pěti
let dostihl. Pro vyrovnání toho odporu tá
hnou se mnozí k textu Samaritánskému, jenž
Gen. 11, 32. let Tháry všech počet klade
sto a čtyrycet pět, tak že Abraham právě po
smrti otce svého v pět a sedmdesátý rok ži
vota svého přešel. Jiní vůbec táhnou se k
tomu, že počtové psali se za stara pouhými
literami, jenž za číslice odbývali, a že pro
podobnost litera za literu položena býti a
tak přepisovači nějaký zmatek povstati mohl.
Sv. Augustin dvojí přesídlení Abrahama při
jímá, jedno tělesné, druhé duchovní, jedno
tedy dochvilné a jakoby zpytovné a vyzvě
dací v stu čtyrycátém pátém létě Tháry, dru
hé o šedesát let později po úmrtí Thary otce
svého. Jiní úmrtím Tháry rozumějí smrt
duchovní, sklesnutí Tháry do modlářství, je
hož (ho Abraham uvarovati nemohl, a tudy
aby sám nějak škody na duši nevzal, ještě
za života Tháry otce vystěhovati se musel.
K dotvrzení toho volají se k Jos. 24, 2.,
kdež čteme, že Thára bohům sloužil. Tak
1 Talmud o duchovní smrti Thárově mluví.
Ještě jiní, a ta domněnka nejvíce podobnosti
do sebe chová, za to mají, že Gen. 11, 26.,
kdež praví se: Thára byl sedmdesát let, když
zplodil Abrahama a Nachora a Arana, že dí
me ve slovech těch nechce písmo chronolo
gicky pokračovati. Abraham neklade setu pr |
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vý, že také prvorozeným synem Tháry byl, né
brž proto se klade přede dvěma ostatníma bra
troma, že duchovně nad ně vynikal, a že tedy
Abraham co nejmladší z nich narodil se tepr
va o šedesát let později ve stu třicátém roku
Tháry otce. Tak zajisté Izak, Jakob, Juda
v čele se kladou, ač prvorozeni dle těla ne
jsouce.

Uvedl a přesídlil Bůh Abrahamado ze
mě Chananejské. Ale, dí dále sv. Štěpán:
nedal mu dědtetvé v ná ant na kročej nohy,
ale zaslíbil mu je dáti v držení semení je
ho po něm, když ještě neměl dítěte. Bůh
Abrahamovi nedal zemi hned ku posedství
a držení, ani na kročej nohy, na zšíří stopy,
ani stopy. Opustil Abraham na velení Boží
otčinu svou, a šel do země od Boha vyká
zané. I domýšleli bychom se, že mu tam
Bůh dá hojnou náhradu a zemi tu jemu při=
řkne za vlastní; leč nestalo se to tehdáž,
a nedal mu Bůh práva ani k stopě země, a
Abraham koupil si jeskyni u Hebrona toliko
ku pohřebu svému. Zámluvu a slib obdržel
jen Abraham, že ve svých potomcích jí vlá
dnouti bude, tak že částice a toli jest co
totiž. A sice dostal slibu toho, když ještě
žádného neměl dítěte. Gen. 13, 15. V tom
Bůh vyjevil spůsob, jakým lid svůj vésti ho
dlá, že nebude spravovati a říditi lidu svého
obyčejnou lidskou měrou a domyslem člově
ckým, nébrž spůsobem zvláštním, nepředví
daným a nedomýšleným od lidí; měli totiž
doufati proti naději R. 4, 18. a poslušni býti
v důvěře a očekávání věcí budoucích, ač ne
dosti jim posud přístupných. (Co ještě při
dává: Když neměl syna, to slouží Abraha
movi ozvláště ke cti, ješto věřil, že Bůh po
tomstvu jeho země svaté propůjčí, ač syna, z
něhož by potomstvo vzejíti mohlo, dosud žá
dného neměl. Věřil zajisté, že Bůh všemo
cen jest, a že z nebytu bytí může vyvésti.

Nechtél ale Štěpán v řeči své toliko
pronésti, co se dálo, nébrž hodlal toho také
výslovně potvrditi písmem svatým. A tudy
uvádí výrok Hospodinův: Mluvil. pak mu
Bůh, že séměčipotomstvo jeho bude pohostinu
v zemí cizí, a podrobí je a soužití budou je
čtyry sta let. Uvádí tu v násl. v. slova Gen.
15, 13. ne doslovně, nébrž do smyslu jenom,
an v původním textu řeč upřímo se od Boha
k Abrahamu nese, sv. Štěpán ale řeč nepří
mo uvádí. CČtyry sta let klade se počtem
okrouhlým, an Ex. 12, 40. zevrubněji čtyry
sta třicet let se udává, která Israelité v o
troctví egyptském potrvávali. Ale co tam
zlého zakusili, to nemělo sužovatelům jich
bez trestu splynouti. Národ, jemuž sloužiti
budou, posoudím t. j. potrestám já, pravá
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Hospodin. Soud a trest ten stihl Egypťany,
když honíce vycházející Israelity, ve vodách
rudého moře utonuli a již dřívěji desaterem
ran přísně zkoušení byli. Svět tento, dějí
vykladatelé písma, jest Egyptu roven, a otro
ctví hříchu jest největším otroctvím. Kdo se
jím dá podrobiti, ten se stane cizím Bohu
a vzdaluje se nebes, vlasti své. Proměňuje
St. řeč nepřímou v řeč přímou, a pro uká
zání proměny té přičiňuje slova: dí Ifospo
din, jichž ve St. Z. není. Také to co dále
následuje: Napotom vyjdou a budou mněstoužitínamístětomto,© Stěpánpřidáváconu
tný a samoplynný vývodek a následek věcí
předešlých, ač slov. těch na d. m. Gen. 15,
13. není; čtou se slova podobná Ef. 3, 12.,
jichž Štěpán tuto co velevhodných užívá
a k cíli svému obracuje. Ve slově já (já
souditi budu) tkví obzvláště důraz; co dína
tomto místě, rozumí Bůh celou chananejskou
krajinu, v níž s Abrahamemmluvil.

Mluvě pak již Stěpán o Abrahamovi, ne
mohl mlčením pominouti hlavité věci, na níž
cela spoléhala ústava St. Z. I dí o tom dá
le: A dal Bůh mu úmluvu obřízky, a takto
zplodil Izáka a obřezal jej dne osmého a I
zák Jakoba u Jakob dvamácte patriarchů.
Vešel Bůh s Ahrahamem v úmluvu, jejíž
hlavný obsah a zjevnou výminku činila obří
zka. (Gen. 17, 10. R. 4, 11. Předcházelo
zaslíbení před obřízkou, a obřízka uvedena
Co pečeť, co ustavičný důkaz a neustálá pa
mátka slibu od Boha národu židovskému
čili vlastně Abrahamovi učiněného. Dí úmlu
vu obřízky a genitiv obřízky jest gemtiv pří
stavku či aposice, t. j. úmluvu, jenž v obříz
ce záležela, a obřízkou posvěcena byla. A
braham přijal na se obřízku, a Bůh zaručil
se mu, že mu v potomstvu a jím celému
světu požehná. V tomto pak stavu a vtom
to k Bohu poměru, či jak prostě vece Stě
pán: takto zplodil Izáka a osmého dne obře
zal jej; Izák pak Jakoba a Jakob dvanácte
praotců, totiž zplodil a osmého dne obřezal.

Již pak, jak dí interpreti, mohli z toho,
co dosud Štěpán pravil, odvětovati jedno,
že nyní, an Bůh v Kristu jim zjevil se, i jim
od nevěrného lidu se odděliti a z lidu dru
hdy Božího vyjíti dlužno; druhé, že Bůh ne
přátely Kristovy jak druhdy Faraona souditi
t. trestati bude, aniž novému lidu svému,
křesťanské církvi zahynouti dá. Mnohemale
dopadnější předobraz o Kristu vyskytal se
na Josefu egyptském, k němuž nyní Štěpán
přechází.

J. A praotcové rozžárlivše se, Jo
sefa prodali do Egypta, a byl Bůh s
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ním, 10. a vytrhnul jej ze všech ouzko
stí jeho, a dal mu milost a moudrost
před Faraonem králem egyptským, a u
stanovil jej náčelníkem nad Egyptem a
nad celým domem svým. 11. Přišel pak
hlad na celou zemi egyptskou a chana
nejskou a soužení veliké, a nenacházeli
pokrmův otcové naši. 12. Uslyšev pak
Jakob býti obilí v Egyptě, vyslal otce
naše prvníkrát. 13. A po druhýkrát po
znán byl Josef od bratrů svojich a zje
ven byl Faraonovi rod jeho. 14. Po
slav pak Josef povolal Jakoba otce své
ho a všechno příbuzenstvo své v duších
sedmdesáti pěti, 15. I sestoupil Jakob
do Egypta a skonal 1 otcové naši. 16.
A přenešeni byli do Sychéma a položeni
ve hrobě, jejž koupil Abraham cenou
stříbra od synů Hemora Sychemova. 17.
Jak ale se přibližoval čas záslibu, jejž
připověděl Bůh Abrahamovi, rozrostl se
a rozmnožil se v Egyptě 18, až povstal
jiný král v Egyptě, jenž neznal Josefa.
19. Ten rozlestiv se na pokolení naše,
trápil otce naše, že vykládali (vyvrhali)

nemluvňata svá, aby nebyla živena,

Při Josefu egyptském déle se pozdržuje
sv. Štěpán, poněvadž v osudech jeho se pro
tiva Božího a lidského počínání jasně vy
skýtá, kterážto protiva celým pásmem histo
rie národu israelského se provléká. A pra
otcové rozžárlivše se, Josefa prodali do Egy
pta, a byl Bůh s ním a vytrhnul jej ze všech
ouzkosté jeho, a dal mu milost a moudrost
před Faraonem králem egyptským; a ustano
vil jej náčelníkem nad Egyptem a nad celýmdomemsvým.| Praotcové,synovéJakobovi,
zařevnili na Josefa, a z fevnivosti a žehra
vosti té prodali jej do Egypta. Báli se bra
tři Josefovi, že by nad ně vznešenějším státi
se mohl. A tudy k zabránění toho jej pro
dali, ač právě tím prodáním cestu k slávě
Josefovi proklestili ; jakož pak moudrost Bo
ží právě těmi, jež jí zloba lidská činí, záva
dami a překážkami, cíle svého dochází. Při
této žárlivosti bratrů Josefových tane Stě
pánovi jasně na mysli zloba Židů, bratrů Pá
ně podlé těla, jenž Krista Pána na kříž při
vedli, a ukazuje, že otcové jejich s Bohem
a s úmysly Božími vezdy na potyčkách bý
vali. Josef v nejednom ohledu naobrazoval
Krista, Om byl muž, v němž se Bohu zalí

+
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bilo, jejž dali Zidé pohanům ze závisti, on
byl pln moudrosti a milosti; on byl ustano
ven nad celým Egyptem, t. j.jsvětem. Doko
nalé podobenství stane, když Israel druhdy
Rom. 11, 25. obrátí se ku Kristu a odprosí
se Ho, jak druhdy v Egyptě Josefa bratři
jeho. Bůh pak sám byl s ním, když se mu
zle vedlo, a všelijak pomoci svojí jemu udí
lel. Moudrost B. Sap. 10, 13. 14. neopustila
ho, ale sstoupila s ním do žaláře, až mu vy
mohla berlu království a moc proti těm, jenž
potlačovali jej, a dala jemu jasnost věčnou.
Podobně sv. Štěpán v následujících větách
postupně, avšak prostě a tudy tím mocněji
o Josefu jedná: vyňal jej ze všech ouzkosté
jeho, a dal jemu milost a moudrost před Fa
raonem králem; ustanovil jej náčelníkem nad
Epyptem a nad domem jeho. © slovech. dal
Bůh mu milost a moudrost před Faraonem,
nejedné mysli jsou vykladatelé, máli totiž
milost vůbec brána býti co milost Boží, a
neb-li se má také vázati se slovy před Fa
raonem, jak se to se slovem mouďrosť děje.
Povážíme-li, že milosti Boží již dříve zakusil,
tedy zdá se i slovo milost k Faraonovi od
nášeti, a značí dobrolíbeznost, přívětivost,
přízeň královu, kterou Josefovi prokazoval
pro mouďrostť před ním, Faraonem, vyjevenou.
Moudrost ta nezáležela v jediném vyložení
snů králových, nébrž vůbec ve všem počí
nání, jehož se Josef podjímal. Náčelníkem
pak jej a vladařem učinil král na svém mí
stě netoliko nad zemí egyptskou, Gen. 41,
43, nébrž také nade vlastním palácem
svojím.

Ale nastal hlad v Egyptě a v Chandně
a trápení veliké, a nenalezli otcové naši po
krmů. Pokrmem yoordopare nazývá nejvíce
píci, v čemž především nedostatek hlásil se
u nich, jejichž bohatství v četných stádech
dobytka spoléhalo. Uslyšev ale Jakob, že 0
bilá jest v Egyptě, vyslal otce naše prvýkrát,
Gen. 42, 1., a při druhémkráte poznán jest
Josef od bratrů svojich, a rod jeho znám stal
se Faraonovi. Dlouho nevěděli bratři, co se
s Josefem stalo, a žil pro ně v úkrytu a v
tajnosti, ač již ve slávě jsa postaven; což
sv. otcové k Zidům táhnou, že i oni Krista
neznají, ač již sedí na stolici Otce svého, a že
pro ně ukrytjest, ač přítomnost svou blahoděj
ným působeníma živením lidstva na jevo dává.
Teprvé když podruhé poznají a pocítí nouze
a chudoby své duchovné, zatouží také po
poznání Krista. Poznán byl Josef od bratrů
se strachem; ale Josef jich potěšil, řka k
nim: Předeslal mne Bůh, aby jste zachování
byli a stravu k živobytí měli. Gen. 45, 1.
O tom praví Naz. R. 14. Nic nemá člo
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věk tak božského, jak lidem se propůjčovati.
Andělé jsou dání k službě lidí, tím více člo
věk má povážiti, že všechněm k službám dle
možnosti se oddávati povinen jest.

Když ale byl Josef poznán, tu neváhal
dále, a poslav povolat Jakoba otce svého, a
všechno příbuzenstvo svoje v duších pět a sedm
desáti. © počtu tuto udaném otázka zabíhá
nějaká, ješto v hebr. textu Gen. 46, 7. čte
me sedmdesát toliko okrouhlým číslem. Leč
sedmdesátero tlumočníků má na d. m. sku
tečně 75, jakož také Ex. 1, 5. Deut. 10,22.
o duších či osobách sedmdesáti pěti mluví.
Jak z Gen. 46, 26. a 27. viděti, povstalo čí
slo 70 v hebr. textu odtud, že k těm v. 206.
kladeným šest a šedesáte osobám do Egypta
vyšlým, ještě v. 27. se sám Jakob, Josef a
dva synové Josefovi počítají, kdež sedmde
sátei v. 27. místo dvou synů kladou devětpo
tomků, Josefa a Jakoba nečítajíc, a tudy ze
66 tam vyšel počet sedmdesatera, tuto vznikl
počet 75. Tohoto čísla 75 následuje také
Filon, an Josef Flavius se drží počtu v he
brejské bible příchozího, Ant. 2, 7, 4. 6, 2, 6.
Ješto tedy Filon nám důkazem jest, že egypt
ští a ovšem i cyrenští Zidé k textu sedmdesá
tera se hlásili, nemohl ani Štěpán jinak
čítati.

Na to pozvání Josefovo sstoupi Jakob
do Egypta a skonal on i otcové naší veškeři;
v konstrukci skonal on ď otcové našt, obyčej
ná epanaorthósa Či oprava se pozoruje.

Co ale Stěpán dáleji dokládá: přenesení
Jsou do Sychéma, a položení v hrobě koupe
ném od Abrahama cenou stříbra od synů E
mora Sychémovce, co tuto díme praví, to s
historií potýkati zdá se. Jakob mezi těmi
přenesenci nemůže se pokládati, ješto vý
slovně se o něm vypravuje, Gen. 49, 30., že
v Makpele, jeskyni oblíž Hebrona pohřeben
byl; tudy slova přenesent a položení vztahují
se toliko k slovu otcové nepřijímajíce Jakoba
v sebe. O Josefu se Jos. 24, 32. výslovné
čte, že v Bychémě byl pochován, o bratrech
jeho nám to povídá tradice židovská, že to
lkéž v Sychémě pohřebeni byl. © Abraha
mu a Izáku řeči není. Abraham v Hebroně
v Makpele pochován byl, kterouž jeskyni od
Efrona za čtyry sta siklů stříbra koupil.
Gen. 23, 4. 25, 9. Izák také tam pohřeben
byl, o něm Gen. 35, 28. se praví, že k lidu
svému přiložen jest. V tom tedy, co se Ja
koba týká, nesnáze není. Ale tím větší ne
snada zabíhá se strany Abrahama, o němž
Štěpán praví, že od synů Emorových koupil
za stříbro hrob v Sychémě. Nebo Gen. 33,
19. se vypravuje, že Jakob vrátiv se z Me
sopotamie a do Sychema přibyv, popluží od
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synů Emorových koupil, na kterém byl sta
ny rozbil, a kteréž nápotom pro hroby slou
žilo. Sv. Béda, Rab. Maurus a někteří jiní
domnívali se, že sv. Štěpán při horovné řeči
své k hlavité věci prohlédaje, podřekl se ve
jménu Abrahama místo Jakoba pověděv,kte
réžto přejmenování Lukáš podržel především
věrnosti a možné doslovnosti v té řeči pilen
jsa. Sv. Jeronym slíbil na jistém místě roz
řešiti záhadu tu, leč toho neučinil nápotom.
I jiným se vidělo, že podešla vada nedopa
třením opisovatelů, a že místo „Abrahama
prostě čísti přijde Jakoba, aneb raději, že
slovo Abrahama pouze vypustiti se má, ješto
z předešlého slova Jakob samo sebou roz
umí se. Jiným zdálo se, že Abrahama se
klade místo Abrahamovec, původ m. potomka,
tak n. p. David E. 34, 23. m. Davidovce
či potomka Davidova. Ještě jiní myslí, že
Emor jest druhé jméno Seora, Gen. 23, 8.,
a že ve větě v. 10. dvě věci v jednu splý
vají, ana totiž v prvé části verše řeč jest 0
hrobě synů Jakobových v Sychémě, v části
druhé ale se mluví o praotcech Abrahamu,
Izáku a Jakobu, jenž v Makpele, jeskyni u
Hebróna pochováni jsou.

Z rozličných těch rozřech jaké libo při
držeti se čtenář může. Josef Flav. 2, 8, 2.
praví, že všichni patriarchové, také dvanácte
ro synů Jakobových, mimo jediného Josefa,
v Hebroně pohřebeni byli; avšak písmo jemu
nenasvědčuje, a Talmud i tradice Zidů tomu
odporuje. V ř. t. stojí Emor toť Zvyéu,
což otce i syna značiti může; tak vůbec a
vesměs jenom se klade, poněvadž stupeň pří
buznosti známým býti se předpokládá. Nej
lépe vidí, kdož za to mají, že Stěpán mluví
o jiné jakési koupi z tradice, o níž v Sta
rém Zákoně řeč není. Abraham v Sychémě
byl, Gen. 14, 6., dost možná, že koupil pole.
Znamenití rukopisové mají čv Žvyču v Sy
chémě; leč čtení to povstalo z domněnky,
že Sychém jest jmeno města. Místo cenou
stříbra mají LXX. (Gen. 33, 19. za sto be
ránků, což jest bezmála jméno peněz stříbr
ných; Stěpán vůbec jenom mluví, ješto míst
něji o tom pronášeti se mu nevidělo.

Leč zanechme nesnad těch nemnoho vá
hy do sebe majících, a vizme, co Štěpán dále
praví v řeči svojí: Jak ale se přibližoval čas
zaslíbené, jejž přislábl Bůh Abrahamovi,
rozrostě se lid a rozhojmí se v Egyptě, až
povstal jiný král v Egyptě,jenž neznal Josefa.
Slovo jak značí toli co když a jest časovou
částicí; jiní berou ji za spojku porovnávací,
a vykládají jakoby chtěl Lukáš říci: tou mě
rou, jakou se přibližoval čas záslibu, tou
měrou lid vzrostl; leč ponětí tomu příčí se

aortstové rozrostl se a t. d., a muselo by im
perf. státi, aby ten překlad obdržeti mohl.
Záslbem se míní, jak samozřejmo, dání Isra
elitům země chananejské za majetství a vy
svobození jich z Egypta. Místo zaslébil aneb
připovéděl, přiznal, čtou někteří rkp. přisdhl,
kteréž slovo vzato bezmála z Gen. 22, 16.
Právě když největší pohroma přicházela na
lid israelský a zdálo se k vyhlazení jeho
všecko připraveno býti, přibližoval se čas vy
svobození jeho. Povstal král, jenž neznal Jo
sefa, neznal jak velkých zásluh sobě druhdy
Josef o zemi Egyptskou vydobyl, ješto, jak
Jos. Flav. Ant. 2, 9, 7. vece, královské žezlo
na jiný rod přešlo. Tak se praví také v pí
smě v druhé knize Mojžíšově, Ex. 1, 8., a
ve všech jednáních Mojžíše s Faraonem nic
toho nepřichází, z čehož by souditi se dalo,
že Faraon o Josefu věděl a věděti chtěl. Jiní
slovo neznal vykládají nemiloval, leč neprávě.
Král ten neznal Josefa; avšak ani nechtěl
věděti o něm, rozlestiv se na pokolení naše,
vece sv. Štěpán, trápil otce naše, že vymítali
nemluvňata svá, aby nebyla živena. Egypt
byl dělohou, do níž národové lidu vyvoleného
vloženi, aby z ní co veliký národ vynikli.
Utiskové a svízelové v Egyptě jsou bůle, bez
nichž na tomto světě se nic nemůže zroditi.
Jak Egypt slynul úrodou v obilí, tak slynuly'
ženy v Egyptě hojnými a mnohočetnými po
rody, a nikde toli dvojat ano trojat se nero
dilo, jako v Egyptě; tak píše Aristotel hist.
anim. 7, 4. Podešel, ošálil, ošemetěl, obe
Istil; táhne se k Ex. 1, 10., kdež král vece:
Pojďme a chytře potlačme lid ten, aby neroz
množil se. Lestí a podvodů k tomu zlému
účelu, ku konečnému vyhlazení jeho, užíval
mnoho, jak se hned v první hlavě druhé kni
hy Mojžíšovy kladou. Štěpán ale k hlavité
mu klamu prohlédá, že totiž trápil lid isra
elský, až je přinutil vykládati, vysazovati, vy
vrhovati děti svoje, aby tam hladem umřely,
neb ode zvěře dravé pošly, neb byvše od bi
řičů královských nalezeny, do vody potopeny
byly. Rozkázáno sice bylo ode krále, děti
mužské zabíti a to nejvíce utopiti, Ex. 1,
16, 22., ale Hebréové zniknouti chtějíce smrti
dítek svojich, a je aspoň jakkoli při životě
zachovati hodlajíce, vykládali svá pacholátka,
jak se o tom obšírněji písmo zmiňuje u Moj
žíše, k němuž sv. Stěpán přechází.

20. Téhož času narodil se Mojžíš
a byl příjemným Bohu; on chován byl
tři měsíce v domě otce svého. 21. Když
pak vyložen byl, pozdvihla jej dcera
Faraonova a vychovala jej sobě za syna,
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2%. I vycvičen byl Mojžíš ve vší mou
drosti egyptské a byl mocný ve slovech
i skutcích svojich. 23. Když pak se
mu doplňoval čas čtyrydceti let, vstou
pilo na srdce jeho navštíviti bratry své
syny israelské. 24. TI uzřev jednoho
křivdu trpěti ujal se ho a pomstil utisko
vaného, zabiv Egypťana. 25. Domníval
se pak, že rozumějí bratři, že Bůh ru
kou jeho dává vysvobození jim; oni ale
nesrozuměli. 26. Zejtřejšího pak dne
ukázal se jim, an se vadili a mířil je
v pokoji řka: Muži bratři jste, proč
ukřivďujete si vespolek? 27. Ten ale,
jenž ukřivďoval bližnímu, odpudil jej řka:
Kdož tě ustanovil náčelníkem a soudcem
nad námi ? 28. Zdali zahubiti mne ty
chceš, jako jsi zahubil včera Egypťana?
29. I utekl Mojžíš pro slovo toto a stal
se podruhem v zemi madianské, kdežto
zplodil syny dva. 30. A když se vy
plnilo let čtyrydcet, ukázal se mu na
poušti hory ŠSinajské anděl v plamenném
ohni trnu. 31. Mojžíš pak uzřev divil
se vidu; když ale přistoupal, aby pátral,
stal se k němu hlas Hospodinův řkoucí:
32. Já jsem Bůh otcův tvojich, Bůh
Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův.
Zachvěv se pak Mojžíš neosměloval se
popatřiti. 33. Rekl pak jemu Hospodin:
Zzuj obuv nohou svojich, nebo místo,
na němž stojíš, zemí svatou jest. 34.
Vida viděl jsem trápení lidu svého, jenž
jest v Egyptě a vzdych otců jejich u
slyšel jsem a sestoupil jsem vysvobodit
jich. A nyní pojď, pošlu tě do Egypta.
35. Toho Mojžíše, jehožto se odepřeli
řkouce: Kdož tě ustavil náčelníkem a
soudcem ? toho Bůh co náčelníka a 0
svoboditele poslal s rukou anjela, jenžto
se ukázal jemu v trní. 36. Tento vy
vedl je činiv divy a zázraky v Egyptě
a v rudém moři a na poušti čtyrydcet
let. 37. To jest Mojžíš ten, jenž řekl
synům israelským: Proroka vzbudí vám
Hospodin z bratrů vašich, jako mne,
toho poslouchati budete. 38. Tento jest,
jenž byl ve shromáždění na poušti s
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andělem mluvícím k němu na hoře Si
naji a S otci našimi, jenž přijal slova
života, aby je dal nám, 39. jehož ne
chtěli poslušni býti otcové nmaši, nébrž
zavrhli jej a obrátili se srdci svými do
Egypta, 40. řkouce k Aronovi: Učiň
nám bohy, jenž by předcházeli nás; nebo
Mojžíš ten, jenž vyvedl nás ze země
egyptské — nevíme co přihodilo se je
mu. 41. A tele učinili za dnů oněch
a přinesli oběť modle a veselili se nad dí
lem rukou svojich. 42. Ale odvrátil se Bůh
a vydal je sloužit vojsku nebeskému,ja
kož psáno jest ve knize proroků; Zdali
žertvy a obětě obětovali jste mně po
čtyrydceti let na poušti, dome israelský ?
43. A přijali jste stánek Molochův a
hvězdu boha svého Remfana, podobizny,
jež jste dělali, abyste se klaněli jim.
I přesídlím vás za Babylón.

Sv. Štěpán v řeči své od patriarchů pře
chází na Mojžíše zákonodárce a základce
starozákonního Života. Při něm déleji potr
vává nejenom pro tu dotčenou důstojnost
jeho, nébrž také pro jeho a příběhův jeho
s Kristem a s příběhy Kristovými shodnost
a srovnalost. Tudy v řeči své vytýká onu
stránku, ve které se předobrazná povaha jeho
před jinými zračí. Téhož času, vece Štěpán,
narodil se Mojžíš a byl příjemným Bohu;
on chován byl tři měsíce v domě otce svého.
Když pak vyložen byl, pozdvihla jej dcera
Faraonova a vychovala jej sobě za syna. I
vycvičen byl Mojžíš ve vší moudrosti egypt
ské a byl mocný ve slovích ť skutcích svojich,
Mojžíš narodil se, když útrapy na lid israel
ský vrcholiti počaly; ještě bratr jeho Aron
přede třemi lety bez překážky vychován byl.
Ale právě na vrcholu útrap stal se obrat a
Bůh, jenž jediný mohl israelský lid vysvobo
diti, toho, čím vrazi strojili zkázu a zhoubu,
k vyproštění a osvobození lidu použil. Vy
ložení a vyvržení Mojžíše dalo zajisté příčinu
k vychování Mojžíše a k ustrojení ho pro vý
prost lidu. Co Vulgata praví: Vzdácenbyl,
Bohu příjemný, milý byl Bohu, to vlastně
zní krásen, sličen Bohu t. j. tak sličen, že i
v očích Boha samého sličným byl; tím spů
sobem se svrchovaná sličnost jeho opisuje.
Tak Jon. 3, 11. Ninive sluje městem velikým
Bohu t. j. převelkým městem. Sličnost jeho
chválí také Filon vit. Mos, 1. a Josef Fla
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vijský Ant. 2, 9, 7. a dána mu od Boha, aby
tím spíše dcera Faraonova se ho ujala. Josef
FI. na d. m. jmenuje dceru Faraonovu Ther
mutou. Po tři měsíce chován v domě otce
Amrama, ješto déle chován býti nesměl. Po
vyvržení a vymítnutí jeho v řeku v ošatce
přišedší Faraonovna a zhledši dítě vyzdvihla
čl pozvedla je, aby je vychovala sobě, ne již
rodičům jeho a sice za syna, ne za otroka
a sluhu, k tomu pohnula ji neobyčejná slič
nost jeho Ex. 2, 10. Tím stalo se, co Bůh
zaměřil, aby totiž pro svůj budoucí úkol
Mojžíš uschopněl. Přečasto věci, jenž nám
odporny jsou, dí sv. Zlatoúst, stávají se nám
prospěšny. Podivno jest, že nám ku pro
spěchu slouží to, co se nám zdá škodlivo
být. Kdyby nebyl Farao dal vykládati pa
cholíky, nebyl by Mojžíš vychován byl od
dcery královské a nebyl by vypěstován byl
pro úlohu svoji. A sv. Aug. 5, 80. dí: Dříve
musel Mojžíš sám vychován býti, aby i jiné
mohl vychovávati, vypěstován jsa všemi vě
domostmi a moudrostmi egyptskými. © tom
v St. Z. nečteme sice, ale sv. Stěpán z tra
dice to věděl, jak toho i Filon dotýká na
d. m. a jak samo sebou se naskýtá; nebo
Faraonovna jistě nezameškala toho všemi v
Egyptě přítomnými vědami vypěstovati, jejžto
za syna přijala. Z toho vzali někteří roz
umáři pochop, že jediná ta egyptská vzdě
lanost učinila Mojžíše zakladatelem poli
tického a náboženského života israelského;
zapomínají, že veškeren život Egypťanů byl
čirým modlářstvím a že právě Mojžíš život
modlářský docela vykořeniti se vynasnažoval.
Egypťané slynuli v přírodovědě, hvězdářství,
lékařství a mathematice, kteréžto vědy pě
stovány ozvláště v kastě kněžské co majet
nici věd za doby tehdejší. Těmi vědomost
mi a vůbec vychováním celým Mojžíše dán
podkladek přirozený pro nadpřírodnou úlohu,
k níž ho Bůh ustanovil.

Co se o Mojžíšovi dále praví, mocným
byl ve slovech a skutcích, to se zdálo ně
kterým potýkati s vypravováním St. Z., ješto
Ex. 4, 10. 6, 12. se praví, že Mojžíš byl
neohebného, nespůsobného a zpozdilého ja
zyka. Avšak neohebnost ta nebyla zajika
vost, jak někteří vykládali, nébrž neobratnost,
která však nevadila tou měrou, aby řečMoj
žíšova nebyla veliký důraz činiti mohla. A
ron sice měl na místě Mojžíšově mluviti,
avšak to se jenom s počátku dálo ; nápotom,
když Mojžíš pochybnosti a rozpaku zbyl, ne
potřeboval již ústa cizého, sám sobě ústem
jsa. Jos. Flavius, dle tradice Ant. 3, 1, 4.
praví o Mojžíšovi, že slynul silou přesvědči
vou mluvy své zdnda opikeďyzubavoratos A
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na jiném místě, Ant. 2, 12, 2., opět podlé
starodávné i ode Stěpána následované tradice

mluví o tom, jak Bůh jemu výmluvnost dáti
přislibuje. Samo písmo nám to výslovně za
ručuje. Když Mojžíš se vymlouval, že ne
výmluven jest a neohebného jazyka, pravil„muBůh:AKdožučinilústa?© Zdalinejá?
I jdi, já budu v ústech tvojich a naučím tě,
co mluviti máš. Od přírody nebyl Mojžíš
výmluvným, ale Bůh mu dal moc, aby mlu
vou svou přesvědčivě a důrazně sobě počí
nati mohl. Tudy nemůže se slovo mocen ve
slovech ku pouhým knihám Mojžíšovým po
tahovati, aniž také ti dobře věděti zdají Se,
kteří slova mocen ve slově a skutku za oby
čejnou chválu berou, jejíž výrazu doslovně
prý slyšeti nepřijde, t. j. jakoby frázou tou
mocen ve slovech a skutcéch nemělo se nicji
ného říci, leč Mojžíš byl osobou výtečnou,
již dřívěji, než ho Bůh povolal. © skutcích
Mojžíšových, jak mocni byli, veškeren život
jeho svědčí. Podlé starého podatku vypra
vuje Josef Flav. Ant. 2, 10., že proti Ethio
pům vojnu vedl a vítězství nad nimi dobyl.
Podlé tétéž tradice žil Mojžíš třikráte čtyry
dcet let svojich jednu třetinu na dvoře krá
lovském v Egyptě, druhou v Madiáně, Ex.
1, 4., a třetí na poušti s lidem. Písmo je
nom dvě čísla udává, počet všech let Mojží
šových Deut. 34, 7. sto dvacet let, a počet
roků na poušti s lidem strávených, let totiž
čtyrydcet. K této starodávné tradici prohlí
dá sv. Štěpán dáleji pravě: Když se mu na
plmiůlčtyrydceti roků čas, vstoupilo na srdce
jeho mavšťtiviti bratry své, syny israelské.
Vstoupilo na srdce; bylo tedy v hloubi jeho
dříve ukryto, a nyní vyskytlo se jemu, ozřej
mělo; nebo co v duchu skryto ve člověku,
to duch člověka bádá a zpytuje a na světlo
vynáší. 1. Cor. 2, 9. Bolelo ho, že on vede
život nádherný a rozmařilý, an národ jeho
utištén a utlačen jest. Nechtěl zajisté slouti
synem Faraonovým, Hebr. 11, 25., nébrž zvo
lil raději příkoří a potupu lidu svého, než
slávu egyptskou. Pouhá čírá láska k to
mu jej vedla, an ovšem přinucen k tomu ne
byl; a nebylo to se strany jeho bez oběti,
odříci se skvostů a nádhery života v paláce
královském, a přivíjeti se ke všem strastem
osudným národu israelského. Tím již lásku
k rodu svému a udatnou mysl projevoval.
Leč chrabrost ta a neohroženost ta jeho ví
ce se vyskytly, když vida jednoho soukme
novce svého ukřivděna býti od Egypťana,
pomstil ukřivďovance, zabiv Egypťtana. Tím
skutkem dokázal div spravedlivosti, ač Vpře
kypělosti jeho meze mravnosti překročil, a
úmysl Boží předbíhal. Láska k rodu, zapí
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rání sebe, spravedlivosti libost a neohrože
nost, tyto vlastnosti především uschopňovaly
jej býti oprostitelem a výbavcem národa. I
zajisté obíral se myšlénkou tou, cítě povo
lání takové v prsou svojich a za hlas Boží
je maje. Zdá se ze slov těch jíti, že Mojžíš
nejen samovolně navrhoval se co vysvobo
ditel národa svého, nébrž že od Boha k to
mu již tenkráte povolán byl a že pro neu
znání toho jeho od Boha určení ještě čtyři
cet rokův úkol ten odložiti musel, opět zno
va od Boha k dílu tomu povolán býti maje.
Jiným zdá se, že sice Bůh jej za vysvobodi
tele lidu svému ustanovil, ale že on vraždou
onou úlohu svou na čas propadl, a po uči
něném na poušti v Madiánech pokání opět
od Boha k tomu teprv obnoven býti mohl.
Leč to téměř na jedno vypadá; jisto jest, že
teprvé školou útrap a pokory k úkolu své
mu se schopným státi mohl.

Zmýlil se Mojžíš v očekávání svém za
to maje, že jak mile se vyskytne co mstitel
národa, ihned národ celý k němu připadne.
Sv. Stěpán praví: Domníval se pak, že vozu
mějí bratři, že Bůh rukou jeho dává vysvobo
zení jim; ont ale nesrozuměli. Zejtřejšíhopak
dne ukázal se jim, an se vadili a mářilje ku
pokoji řka: Muži bratři jste, proč ukřivďujetestvespolek?© Tenale,jenžukřivďovalbližní
mu, odpudil jej řka: kdož tě ustanovil náčel
níkem a soudcem nad námi? Zdali zahubiti
mne ty chceš, jak jsí zahubil včera Egyptana ?
Opět k vádě přišed, ve které se dva Israelité
vespolek svářili, neváhal je smiřovati a ku
pokoji míti, leč ten, jenž křivdu činil, povstal
proti němu a odbyl ho. To překvapilo Moj
žíše: Slovo ukdzal se (an hádali se) namítá,
že znenadála přibyl bezmála po zemi Gesen
ské chodě, an myslil, že již nyní Bůh podá
vá jim skrze ného vysvobození. Josef Flav.
Ant. 2, 9, 7. uvodí proroctví mezi Egypťany
o Mojžíšoviroztroušené, že dítě to od Ther
muthy přijaté druhdy velkou na Egypťany
pohromu přivede. M. usměřovalje ku pokoji
čtou někteří: popudil, pohnul, pobodl; leč
čtení vulgáty potvrzují nejstarší rukps. řečtí.
Přimlouval těm svářícím se Israelitům Mojžíš,
že Oratři jsou, a že tudy se mají mezi sebou
porovnávati, aniž jeden druhého utiskovati,
ješto utlačitelů dosti na Egyptanech mají.
Zarazilo Mojžíše, že Israelita zpěčoval se co
náčelníka a soudce jej uznati, ješto národu
svému k vůli odřekl se královské výše, a s
nebezpečím života blahu lidu svého se věnoval.
Ale tím více musel ustrnouti nad nevděkem
národa toho, když jeden ze svárců naň obo
řil se a jemu pravil: Zdali mne chceš zahu
bití a odkliditi, jak jst ondy usmrtil Egypta

na? To uslyšev Mojžíš, Ex. 2, 14., užasl
se nad tím, an se byl domníval, že to, co
byl Egypftanu ondy učinil, skryto, neznámo
a tajno zůstalo, nyní pak od Israelity se na
něho prolamuje a k Egypťanům i k samému
králi proniklo, tak že král životu jeho uklá
dal. Zdálo se tedy, že co dle mínění jeho
mělo k vysvobození národa sloužiti, jej sa
mého v nebezpečí života uvedlo. Měl tím
Mojžíš poznati, že nezáleží na lidských sna
hách, nébrž na pomoci Boží. Zmiňuje se 0
tom Štěpán, aby ukázal, jak nevděčně se
měli již za dob nejstarších Israelité k těm,
kteří o jich spásu život nasazovali. A to
sv. Štěpán neuvádí nadarmo, nébrž již tu
prohlídá k tomu, že Israelité nynější přede
šlým podobají se docela v tom, že Krista ne
přijali. A když se to doneslo Faraona, Ex.
2, 15., a on Mojžíše stíhati počal, uprchnul
Mojžíš pro slovo to, a stal se cizincem v zemi
Madianské, kdež dvé synů zplodil. Uprchl
Mojžíš; vedl ho v tom Bůh, aby zachován
byl pro budoucí úlohu svou a aby byl na
sloněn spůsob Krista Pána, jenž nejednou
zálohám vrahův ustoupil, poněvadž nepřišla
hodina jeho. Tím spůsobem mohlo se zdáti,
že se také odcizil národu a že S ujitím je
ho veškera naděje vysvobození lidu israel
ského v nivec se rozpadla. (Ovšemale opak
toho byl, ješto právě na poušti dozráti měl
k úkolu svému a spolu poznati, že cesty
Boží nejdou tou, kterou jim mysl lidská vy
ryla kolejí. Pro to slovo, jež mu vytýkal
křivditel, uprchnul; dává se příčina, jenž
Mojžíše na poušť přivedla. Země Maďianská,
do které utekl Mojžíš, rozprostírala se od
hory Sinajské k východu, a tam Mojžíš bez
pečen byl životem svým před Faraonem;
později se Madianité více ještě k severový
chodu rozprostranili. Oni pocházeli Gen. 25,
2. 4. od Abrahama z druhého manželství je
ho s Kethurou. Kníže a kněz lidu toho Re
guel dal mu dceru ZŽiporu za manželku, z
níž dva syny zplodil, Geršoma a Eliezera.
Mezi Madianity Mojžíš plných čtyřicet let
strávil. Byla to pro něho, jenž v paláci vy
chován byl, doba sebezapření a doba přípra
vy k té veliké úloze, k níž od Boha ustano
ven byl, k níž měl dospěti školou útrap a
pokory. On již ale po dlouhý čas, jak se
zdá, dokona pustil myšlenku o vysvobození ná
roda svého, an když byl stádo svoje přivedl k
hoře, ukázal se jemu na poušti Sinajské anděl vohniplamennémtrnu.| PoušťSinajskásluje
ta, v níž hora Sinaj leží. Z hornatého Aa
skalitého zemiště zvedá se jižně Sinaj, se
verně Horeb, dva vrcholové též hory. Tudy
není odporu v tom, že tuto Sinaj, ale Ex,
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3, 1. Horeb se klade, ano vůbec jména Si
naj a Horeb pro pojmenování té hory záko
nové se střídají. V Deuteronomiu přichází jen
Horeb jméno, vyjmeme-li 33, 2.; v Novém
Zákoně jakož i u Josefa Fl. se jméno Sinaj
toliko klade. Vlastně na Stnají, na vrcholu
totiž jižném, dálo se zákonodárství, a Horeb
tytýž značí celé to pohoří. Čtyřicet let mu
sel Mojžíš připravovati se a svlékati se sebe,
co mu vadilo v přijetí úlohy na sebe. Bůh
ustrájí duše v ústupech a ústraních a nic
přenáhleně nečiní a neohledně na dobu, nébrž
veškerá díla jeho jsou podle míry a rozmy
slu učiněna.

Dvakráte zdál se již dle těla ztracen
býti, napřed když ho rodiče vyložili, napotom
když národovcijeho jej zradili. Dvakrát zdál
se dle ducha ztracen býti, jednou když ve
vědách světských, v nádheře a v přepychu
byl vychováván a podruhé když mezi madia
nitskými modláři se ubytovav čtyřicet let
u nich pobýval. Tam se mu zjevil anjel v
ohni plamenném či dle jiného čtení v pla
meni ohně keře trnového, t. j. v plamenu,
jenž pocházel od ohně keře trnového. Oheň
ten byl dílem oznakem bíd Israelského lidu,
jenž v ohni tom sice hořel ale nesháral maje
vysvobozen býti; se strany druhé naobra
zoval Boha a poměr milosti Boží ku člo
věku. Trní nevyvedlo ze sebe oheň, ani
člověk milosti Boží od sebe nemá; ale ja
kož ohněm trní nebylo stráveno, nébrž je
nom osvětleno, tak milostí Boží nehyne pří
rodný život člověka, nébrž jenom se zvyšuje
a zvelebuje. Ve zvláštním potahu k lidu isra
elskému vypodobňoval oheň přítomnost Boží
v lidu tom, kteráž mu přirozené bytosti
neodjímala, avšak osvěcovala a od plam a
vad jej osvobozovala. Anjel ten, jenž se
Mojžíšovi ukázal, byl dle některých anjel
prostředník slova Božího hlasatel, hlásce a
nástroj Loga či Slova ve prorocích mluvivšího
a mezi námi se vtělivšího. Ale poněvadž
Ex. 3, 2. jakož i tuto v. 31—33. Bůh sám
še uvádí co jednající a mluvící, tudy anje
lem tím lépe dle Mal. 3, 1. rozumí se anjel
úmluvy, druhá božská osoba, jak v tom sv.
Otcové na velkém díle se snášejí; 1 u Jes.
9, 7. sluje Pán anjelem veliké rady.

Mojžíš uzřev divil se vidu, když ale při
stoupil, aby pátral, stal se k němu hlas Ho
spodinův řkoucí: Já jsem Bůh otců tvojich,
Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jako
bův. Zachvěv se pak Mojžíš neosměloval sepopatřiti.ReklpakjemuHospodin:© Zzuj
obuv s nohou svých, neboť místo, na němžsto
jiš, svato jest. Mojžíš napřed zaražen byl a
utkvěl v dívání a obdivování-se. I zažádal
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blížeji nahlédati a popátrati. Když ale při
stoupil blíže, nadešel ho hlas Hospodinův:
Já jsem Bůh otců tvojich, Bůh Abrahamův,
Izákův a Jakobův. V St. Z. opačným po
řádkem čtou se věci ve v. 32. a 33. polo
žené ; nejprvé tam klade se o sezutí obuvi
a pak následuje prohlášení Hospodinovo 0
sobě samém; an tuto se opak toho pořádku
nalezá. Svatému ŠStěpánovi šlo © věc, 0 po
řádek při tom mu neběželo. Jmenoval se
Bůh Bohem Abrahamovým, Izákovým a Ja
kobovým, aby jménem tím spojil přítomnost
s předešlostí a zámluvy minulosti upřítomnil
a uvedl do nynějška. Co Bůh lidu israel
skému dobrého učinil, čeho mu propůjčil a
čím se jemu zamluvil, to se zahrnovalo ve
jménu: Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a
Jakobův. Po čtyry sta let odpočívala milost
Hospodinova a zdála se již dále s lidu pou
štětl a ho zanedbávati; ale nezapomněla na
lid ten, nébrž jen očekávala, ažby dozrál k
té svobodě, kterou jej Bůh osvoboditi žádal.
Již pak nyní Bůh lid vyvésti ustanovil a
tudy připomíná otce Israelitů, jimžto se byl
zjevoval a jmenuje se dle nich Bohem Abra
hamovým atd. Z čeho nutně šlo, že Bůh s
touže láskou se nyní opět k lidu míti, jej
opatrovati a všemi dobry obmýšleti hodlá,
jak byl druhdy patriarchům učinil. K slo
vům tém ale Mojžíš zachvěl a zatřásl se,
aniž se osmělil tam pohlédati, ješto záře
mu toho nedovolovala a svatá hrůza jej byla
pojala. A tu jemu přikázáno bylo: Sezuj
obuv nohou svojich, mebo místo, kde stojíš,
svato jest. Ex. 3, 5. Nestávalo ještě chrámu,
dí Zlatoúst, a přece místo svato bylo, ješto
se zjevil a působil na něm Bůh. Sezouti
měl obuv, aby tím úctu a snahu po čistotě,
v jaké se tvor přede Tvůrcem ukázati musí,
projevil. Na východě, tam u Sinaje, se obuv
nosí na nohou ne pro teplo, nébrž pro 0
chranu před pokálením si nohou a tudy kde
se úcta má prokázati, nemůže se obuvi po
kálené na nohou nechati, aby půda se ne
pokálela spolu. Tudy také anjel, jenž s Jo
suem (5, 15.) mluvil, jemu vyzouti se velel,
Kněží hebrejští službu svou ve chrámě bosonohozastávali.© Samaritánibosýmano
hama chodili na posvátné místo hory Gari
zimské; Arabové bosi do mešit chodi, a
Pythagoras již Egypťanův následujíc předpi
soval stoupencům svojim: bos obětuj a kla
něj se, avvzočnroc BŮE x. moooxiva. Jamb.
vit. P. 18, 23. Sv. Ambrož z toho pochop
béře k napomenutí, aby kdo věcem božským
vyrozumívati hodlá, sezul obuv světa, všeli
kou totiž k světu příleplost a přítulnost.
Maje Mojžíš lid israelský volati k Bohu,
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musel dříve svléci tíži pletě, aby prostým
duchem mysli postoupati mohl. Tak má i
křesťan v chrámě, přesvatém místě, svlékati
světská myšlení a jedině k Bohu hleděti
myslí.

A nyní přechází Hospodin k účelu, pro
nějž divný úkaz se stal: Vida viděl jsem
trápení lidu svého a slyšel jsem vzdychot (či
stonoť)jeho. Vida viděti jest spůsob mluvení
hebrejský, jímž důraz řeči svojí přičiňují
spisovatelé jejich. Mat. 13, 14. Hebr. 6, 14.
Leč také u Řeků přicházejí podobné frásy.
Lucian dial. Mar. 4, 3. Pocházelo stenání a
vzdychání jejich ode svízelův a útrap, ježpodnikatimuseli.Samypakútrapya strasti
ty byly nástinem a náslonem pronásledování,
jež v Novém Zákoně církev po tři století
podstoupala, jakož i obrazem jsou vniter
ných pokušení našich. Komu jde o blaho
církve a 0 spásu vlastní, ten se na modlení
vydá, ješto ví, že stenot a vzlykot Boží po
moci dosahuje. I sstoupil jsem vysvobodit
jich. Sstoupil jsem, vece Hospodin, totiž s
nebe, kdež trůnuji Jes. 60, 1. Mt. 5, 34.
Sstoupání Boží, vece Aug. M. B. 10,5. zna
mená , že se něco na zemi mimořádného
děje, a to buď k odplatě buď ktrestu. Se
stoupil Bůh tehdá, aby potrestal Faraona
a spolu vysvobodil Israela. Sestoupil Bůh
Gen. 11, 5., aby pýchu lidí při Babylónské
věži potrestal; sestoupil Gen. 18. na So
domu, aby ji ohněm strávil. Sestoupil Ex.
19. na horu Sinaj, aby zákon dal. Výysvo
bodit pak je ustanovil Bůh skrze Mojžíše ;
tudy k němu praví: A nyné pojď, já pošlu
či jak v ř. t. poslati hodlám, či poslal bych
tebe do Egypta; čtou lepší rkp. dmoczeiko
místo čzooreké. A již nyní sv. Štěpán při
věcech těch u Mojžíše potrvává, při nichž
náslona Krista, dějů a činů jeho se nejzřej
měji spatřuje.

Pro větší důraz opětuje slovo „Tohoto“
Mojžíše, tohoto a ne jiného; a pro týž důraz
slovo to ve verších násl. v popředí staví.
Ioho Mojžíše, vece, jehož oděpřeli se řkouce:
kdož ustanovil tě náčelníkem a soudcem nad
námi? Toho Bůh poslal co náčelníka a opro
stitele s vukou anjela, jenžto se mu v trná u
kázal. Odepřeli se ho, vece, a prohlídá k
tomu, že i nyní se Israelité Krista odepřeli.
Vyličuje tu a v násl. v. v ostrých protivách
Či v antithesách nevděk Israelitů k Mojží
šovi, kterýžto nevděk tím mohútněji vzrostal,
čím více dobrodiní se lidu israelskému do
stávalo. Odepřeli se tenkrát Mojžíše co ná
čelníka a soudce; ač to jeden jenom učinil,
avšak v jednání Israelity toho spatřovalo se
nedozralé smýšlení celého lidu. Ale Bůh
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povýšil Mojžíše a učinil ho netoliko ndčel
nákem nébrž i vysvoboditelem; slova toho
užívá ohledem na Krista zbavitele a Spa
sitele a zřejmé jest stupňování řeči ve slo
vech: odepřeli se ho co náčelníka a soudce.
Bůh pak ho ustanovil co náčelníka a vysvo
boditele. Při té antithese chová přece tajnou
v srdci žádost, aby Zidénynější, jenž se
odepieli Krista, jej nyní přijali, jakož v St.
Z. otcové jejich nápotom se přece Mojžíšovi
poddali. Což znamenají ale slova: S rukou
anjela? S rukou t. j. s ochrannou a po
mocnou mocí, silou a přispěšením anjela
toho, jenž se mu ukázal v trní. Byl to Lo
gos, jak výše praveno; neprávě jiní o Mi
chaelu anjelu smyslí, knížeti a ochranci lidu
israelského Dan. 10, 21.

Tento vyvedl je čintv divy a zázraky
v Egyptě a v rudém moři a na poušti čty
řiceť leť. Tímto anjelem t. j. mocí a silou
Boží posilen bývaje čím! Mojžíš zázraky v
Egyptě na poušti a vyvedl Israelity mocně
rudým mořem, takto jim svobodu opatřiv.
Divy ty byly náslonou divů, jež Bůh činil
skrze Krista a jež vezdy v dušech lidských
působí, aby je z Egypta hříchu vyvedl, v

„moři krve Kristovy očistil a poustkou života
vedl do zaslíbené vlasti.

Po skutcích Mojžíšových uvádí Štěpán
slova prorocká, jimiž Mojžíš náobrazem a
předpodobou Kristovou býti se osvědčuje.
Jsou to slova již výše 3, 22. uvedená vzatá
z Deut. 18, 15. To jest ten Mojžíš, dí sv.
Stěpán, jenž řekl synům israelským: Proroka
jak ty jsi, vzbudí vám Hospodin, toho poslou
chejte. Tím spolu namítá Stěpán, že poslou
chaje Krista od Mojžíše neodstoupil, nébrž
že Židé nevěrci, nepřijavše Krista, od Moj
žíše odpadli. K těmto přednostem Mojžíšo

totiž, že přijal od Boha zákon a vydal jej
Israelitům: Tentojest, jenž byl na poušti s
anjelem mluvícím k němu na hoře Sinajské a s
otci našimi, jenž slova života přijal, aby je
vydal nám. Mojžíš byl či obcoval s anjelem
a s otci Israelitů, t. j. byl prostředníkem
mezi anjelem a mezi lidem Israelským. Ješto
řeč jest tuto o zákonodárství, tudy slova ve
shromáždění, v obcí nerozumějí se o národu
vůbec, nébrž © shromáždění, jímžto shro
máždil se lid ku přijetí dotčeného zákona.
Slovy života slyší Zákon Starý; sluje St. Z.
slova života či dle ř. t. slova životná, slova
živá AoyixČevra, poněvadž od Boha pramene
života vycházela a kdož je zevrub vyplňoval,
tomu životem se zamlouvala podle Lev. 18,
5. kdež dí Hospodin: Ostříhejte ustanovené
mých a soudů, kteréž číně člověk živ bude v
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mch. Tudy vece Mojžíš Deut. 32, 47. WNe
nadarmo přikázána jsou vám, nébrž aby vši
ckm v mch živě byli. Slovo z úst Božích
vyšlé Hebr. 4, 12. živo jest a mocno, ješto
v něm působí moc Boží, síly mu ku pře
máhání zlovůle lidské uštědřujíc a stanovíc,
aby plnitelé odměněni, přestupci potrestáni
byli. I Pavel apoštol vypisuje zákon Boží
býti sám sebou svatým, dobrým, spravedli
vým, duchovným a k životu daným Rom. 1,
10, 12. a dokládá, to, že zákon přece zabíjí,
přicházeti od mocnosti hříšné, jenž zákona
ke zlému zneužívá. Rom. %, 13. 1. Cor.
15, 56.

Vylíčiv vysoké postavení Mojžíšovo při
stoupá nyní ku tmavé stránce, k urputnosti
a k odporu lidu israelského, což vystavuje
ohledně na Krista Pána, jemuž Zidé odpo
rovali. Jeho otcové naši nechtěli poslouchatt,
nébrž zavrhli jej a obrátili se srdcť svými do
Egypta, řkouce k Aronovi: Udělej nám bohy,
jenž by předcházeli nás; nebo Mojžíš ten, jenž
vyvedl nás ze země egyptské — nevíme co
přihodilo se jemu. A tele učímli za dnů 0
něch a přinesli oběťmodle a veselilů se nad
dálem rukou svojich. Oni se často do Egypta
obracovali a zpět se tam vrátiti chtěli, po
strádajíce na poušti pokrmů v Egyptě ob
vyklých. Leč z v. 40. zřejmo jest, že se
tu mluví o modlářství egyptském, jímž se
tam Ezech. 20, 7. Israelité poskvrnili a jež
pro obřady tělesnosti hovící zamilovali. Nad
to tele zlaté Ex. 32, 4. 3.Reg.12, 28. Neh.
9, 18. se představuje co symbol toho Boha,
jenž Israelity z Egypta vyvedl. Zádali pak
Israelité od Boha a Mojžíše odpadše Ex.
32, 1., aby jim Aron učímbohy, kteříž by
předcházeli je na dalejší cestě. Bohy praví
ve plurále, buď poněvadž zřetel mají ku
mnohobožství Egypťanův, u nichž obrazové
bohů či modly před vojskem se přednášely
na plecech lidských aneb se vozily na vo
zech; buď jest to plural kategorie či rodu
(jak na př. Mt. 2, 20.) a vůbec jenom věc
vystavuje bez ohledu na množství jeho ; tudy
také Aron jedno jenom tele dle vlastní je
jich žádosti udělal. Chtěli pak, aby obraz
ten před nimi šel co symbol a oznak Je
hóvy. Nechtěli odpadnouti od Jehóvy, jenž
je z Egyta vymohl, chlebem a vodou na
poušti opatřoval; ale se jim zachtělo míti
Boha takového, jak bozl jiných národů a
tudy chtějí Jehóvu do své nízkosti stáhnouti
a Boha přesvatého, nadsvětového a ducho
vého do přírody svrhnouti a shrnouti. Udá
vají pak příčinu toho svého chtíče: Nebo
ten Mojžíš, jenž nás vyvedl z Bgypta — ne
véme co se mu přihodilo; ten Mojžíš ovrog s
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pohrdou as nevolí tak mluví a pro lepšíjí
vytknutí kladou nominativ absolutný bez
vazý. I učinili tele za těch dnů a obětovali
modle a veselili se v dílách rukou svojich.
Ex. 32, 2. Učinili to dle příkladu Egypťanů,
kteří v Mofé či v Memfé ctili apisa či apa
a v Heliopoli či v Oně mnevisa či mneva
junce, býčky, volky. V dílách rukou svojich
veselili se, dí; díla plural opět stojí m. sin
gularu dílo t. býk, v dílu svém se radovali
a veselili; celá jejich veselost a radost ulí
pla na modle té a tudy v díle tom, v modle
té radovali a veselili se. Jiní drží, že ve
seliti tuto toli co hodovati znamená; leč o tom
tuto řeči není; ovšem hodů těch nescházelo,
ale hody ty se neznačí oním slovem. Aron tím
nemálo zhřešil a nevelmi vhodně staří vy
kladači někteří mluví o tom, že první vele
kněží Starého i Nového Zákona, Aron a Petr,
poklesli stejně, aby se naučili míti milosr
denství a útrpnost s těmi, jež vyučují.

Pro modloslužbu tu se odvrátil od mich
Bůh a vydal je sloužit vojsku nebeskému,jalk
psáno jest v kRmzeproroků. Zdali žerivy a
obětě obětovali jste mmě po čtyřiceti let na
poušti? a přijali jste stánek Molochův a hvě
zdu boha svého Remfana podobizny, jež jste
zdělah, abyste se klaněli jim. I přesídlím
vás za Babylón. Praví sv. Štěpán, Bůh od
vrátil se od mch, t. j. Israelitů. Bůh odvra
cuje se, když ohledem tvora opak toho co
dříve činil, ve skutek uvádí. Dřívěji
stivě se k nim měl, nyní s trestem na ně
přikročil a byl trest ten, že milost svou jim
tou měrou odepřel, že již svůdnému lákadlu
modlářské bohocty neodolali, nébrž vydal je,
aby sloužili vojsku nebeskému, t. j. dopustil,
aby padli v moc silám oněm tmavým hří
šného modlářství, a sice aby sloužil: vojsku
nebeskému, t. j. hvězdám, slunci, měsíci, pla
netám a jiným světlům na obloze; kterážto
služba modlářská nejstarší spůsob modlář
ství jest. Clověk činí sobě to bohem, k če
mu se kloní, co zamiluje a čemu se v službu
vydal; to jest modlou jeho. Nemálo tedy kře
sťanů modláři jsou a ješto hřích pramenem
hříchův jiných jest, padají oni zhusta do
propastného dolu, z něhož jim napotom s
tíží vyniknouti možno. Ještě za Mojžíše
Israelité provodili modlářství a modlám svým
tou měrou obětě přinášeli, že oběti Bohu
přinášené mizejí, jakoby jich nebylo ani stá
valo. Tudy se k tomu táhne sv. Štěpán, an
dí dále: Jakož psáno jest ve knize proroků:
Zdali jste žertvy a obětě mně obětovalipočtyřicetilet?© Nechceříci,žebyzhola
nebyli žádných obětí Bohu přinesli, ješto 0
nich písmo nejednou zmiňuje se; ale to
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tvrdí, že seto převelmi zřídka. dálo Ex. 24,
4. Num. 7, 9, 1. jenom při obzvláštních
příležitostech. Leč Bůh sám tuto odpor vede
a ojasňuje otázku tu 43. v. A přijali jste
stánek Molochův a hvězdu boha vašeho Rem
fana podobizny,jež jste učímpro klaněníse
jim. Jakoby pravil: Netoliko jste nedoná
šeli žádných obětí, nébrž ještě jste pozdvihlt,
ze země přijali pro vznášení ho od ležení
do ležení stan Molochův a hvězdu boha svého.
Pohané modly svojich bohů vezdy s sebou
nosili aneb vozili, a kteří v pohanstvu Žijí,
posaváde to činí, jak na př. Kalmukové a
jiní kočovníci. Cinili to se stanem Molocha
Karthaginci či Punové na svých vojenských
výpravách. A svatý Stěpán slovy proroka
Amosa vytýká totéž Israelitům, z nichž pře
mnozí opustivše službu pravého Boha k bů
žkům a modlám tou měrou přilípnuli, že právě
po pohansku obnášeli stan Molochův. Stanem
se rozumí malý stánek, chrámeček, dome
ček, kaplička, kdež vložena byla modla;
modlu tu na bidle neb ráhně obnášeli po
táboře domnějíc se od ní pomoci a příspě
chu. Byl Moloch obzvláště bůžek či modla
Ammonitů, jemuž tito děti svoje obětovali,
kteréž modloslužby také Israelité se dopou
štěli Lev. 18, 21. 20, 2. 3. Reg. 11, 5. a j.
Socha jeho měděná byla doupna a podpalo
vána z dola ohněm. Byla s hlavou býkovou
a rukama rozestřenýma, do nichž se dávaly
děti; pro neslyšení křikotu dětského kněži
obětníci bubnovávali. Přetřásána otázka, zda
Moloch Saturnovi odpovídal čili raděj boha
slunka vypodobňoval. Diodor Sikulský 20,
14. opisuje modlu Krona či Saturna téměř
jak výše vylíčena socha Molochova a tudy
Moloch Saturnovi, vše požírajícímu a vše ni
čícímu času podobati se zdá. Avšak zase
s druhé strany tefan či Remfam, Romfan
béře se povšechně co Saturn, a tudy Moloch
zde slyší se o slunci, ač ovšem božství my
thologická nikde nejsou dosti od sebe od
dělena a určena, nébrž vespolně splývají a
se zaměnují. Refan jest koptické či egypt
ské jméno Saturna a hvězdný či hvězdovitý
obraz jeho t. j. hvězda na spůsob oznaku
Refana utvořená podobně jak obraz Molo
chův se ponášela po táborech a při slavno
stech. V hebr. textě stojí Ktjun či Kevam
a Arabové jménem Kévan Saturna přezdí
vali; leč Sedmdesátci položili místo Kevan
jméno koptické Refan, vzavše jméno hebr.
Kijun či Kevan za vlastní jméno dle arab
ského, ač ono slovo vhebrejštině toliko značí
lešení, podstavek, postoliny. Viděti, že více
podle smyslu než podle slova přeložili. Slova
tato od sv. Štěpána uvedena jsou z proroka

Amosa 5, 25—27., jenžto se tu výše prave
ným slovem: v kněze proroků vyrozumívá;
nebo dvanáctero menších proroků, mezi nimi
tedy Amos, v jedné knize se zahrnovali. O Ki
juně či Refaně sice Mojžíš nezmiňuje se, ale
prorok Amos věděl o tom z tradice, že Israelité
příkladem Arabů, Féničanů a Egypťanů své
sti se dali a Saturnovi hvězdě či planetě
božskou čest prokazovali. Obou pak model
oni sobě podoby, výtvary a obrazy učinit
tím úmyslem, aby se klaněli jím. Za to ale,
hrozí dále u proroka Am. 5, 27. Bůh, pře
sédlím vás za Babylón; vlastně stojí v hebr.
i v řeckém textu: za Damašek méněurčitě ;
sv. Štěpán určitěji, docela ale dle smyslu
Amosova, praví za Babylón, ješto netoliko
za Damašek,nébrž až za Babylón v zajetí
se dostali. Činí to Štěpán pro upamatování
na prohřešky lidu a na pokutu, kterouž je
Bůh za to postihl; jestliže ale stihla pokuta
ona Židy pro odstoupení od zákona Mojží
šova, tím více obávati se přijde Židům, aby
větší trest na ně pro zanedbání Syna Božího
nepřišel.

O Mojžíši a zákonu jeho jednal a uká
zal, že on, Štěpán, sice proti Mojžíšovi a
zákonu se neprohřešil, že ale oni sami proti
oběma zavinili. Nyní přistoupá dále k stánku
úmluvy a ke chrámu, a také tu podobně
činí, od sebe nářek jako by se byl chrámu
rouhal 6, 13. odvracuje a na Zidy samyjej
uvaluje.

44. Stánek svědectví byl s otci
našimi na poušti, jakož nařídil jim Bůh
mluvě k Mojžíšovi, aby udělal jej po
dle spůsoby, kterouž byl viděl, 45. kte
rýž také vnesli, přijavše jej, otcové naši
s Josuem do državy pohanů, jež vypudil
Bůh před obličejem otců našich, až do
dnů Davida, 46. kterýž nalezl milost
před Bohem a prosil, aby vynalezl oby
dlí Bohu Jakobovu. 47. Salomoun pak
ustavěl jemu dům. 48. Ale nepřebývá
Svrchovaný v rukodílách, jakož prorok
dí: 49. Nebe jest mi trůnem, země pak
podnoží nohou mojich. Jaký dům vy
stavíte mně, praví Pán, aneb které mí
sto odpočívání mého jest? 50, Zdali
ruka má neučinila toho všeho? 51.
Tvrdošíjní a neobřezaní srdcem a ušima,
vy se vždycky Duchu svatému protivíte,
jak otcové vaši tak 1 vy. 52. Kterého
z proroků nepronásledovali otcové vaši ?
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Ano usmrtili ty co předvěstovali o pří
chodu Spravedlivce, jehož vy nyní zrádci
a vražedníky jste stali se. 53. Kteří
jste přijali zákon na zřízení anjelů, ale
neostřehli jste ho.

Jedná tuto sv. Štěpán co v třetím dílu
řeči své o stánku, an byl dříve o Bohu a zá
koně jednal; bylo mu toho pro dolíčení vi
ny odpůrcův velepotřebí, jak již praveno.
Bůh přese všechnu nevěru a neposlušnost
Israelitův neopustil lidu svého, aniž odtáhl
milostivé ruky své od nich, nébrž jak dříve
se jim propůjčoval a všemi dary je obmýšlel;
avšak oni tvrdočelní a úrupni zůstali. „Stá
nek svědectví byl s otci našimi na poušti, ja
kož nařídil jim Bůh mluvě k Mojžíšovi, aby
udětal jej podle spůsoby, kterouž byl viděl.
Mluví sv. Štěpán o stánku úmluvy co svatyni
v protivě ku stánku Molochovu, o němžpře
dešlo, aby tím více se vyskytovala vina Isra- 
elitů v tom, že s opomítáním pravého stánku
lichý a ohbyzdnýstánek Molochův si zalíbili.
Dí sv. Štěpán: stan svědectví byl při našich
otcech, či blíže t. ř. stan svědectví měli otco
vé naši na poušti, jak byl nařídí Bůh. Sta
nem svědectví sluje stan, poněvadž Bůh v
něm o sobě svědčil odpovědi ve svatosvatyni
dávaje, a že ve schránce úmluvy se nalézaly
dvě tabuly, na nichž vůle Boží napsána jsouc,
svědčila, čeho Bůh od nich žádá. To jest
jedno jméno stánku Božího, jenž v he
brejském sluje N3197 DM ohel haedduth.

Jiné jméno stánku jest ohel moed "978

nit což sluje stánkem schůze, kde Bůh
s lidem svým schází se, aby se jemu zjevo
val a jemu k otázkám odpovědi dával; či
jak lépe jiní, sloul stánkem zjevu, ukazová
ní-se Božího; stánek ten vyobrazovati maje
věci budoucího království Kristova a církve
křesťanské, byl učiněn dle vzoru, jejž viděl
Mojžíš. © tom praví písmo, že řečeno bylo
od Boha Mojžíšovi Ex, 25, 9. 40.: Fohleď
a učíň podle vzoru, jenž tobě na hoře ukázán
byl. Hebr. 8, 5. Tím chce písmo říci, že
Bůh dal Mojžíšovi nahlédnouti do plánu ve
škerenstva a do významu jeho Co výjevu
Božího, a že ho tím uspůsobil učiniti stánek,
jenž měl býti obrazem veškerenstva v úmě
rech, počtech, barvách a jiných potazích.
Stánek tedy, oznak veškerenstva a nejpovše
chnějšího zjevení a osvědčení Božího, zahr
noval v sobě zvláštní svědectví Boží k lidu
Israelskému. Byl pak stánek ten na poušti
vystavován u prostřed dvanáctera pokolení,
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tak že s každé strany jemu po boku troje
pokolení se rozkládalo.

Ještě pak praví dále, že stánek tén ne
toliko na poušti s lidem byl, nébrž že Isra
elité od Mojžíše ho přijavše vnesli jej s Jo
suem do državy pohanů, jež Bůh vypudil před
obličejem otců našich. Josua byl vůdcem je
jich, když vnášeli stánek posvátný do drža
vy, do držení, do vladařství pohanů. Jiní
chtějí překládati pro opanování pohanů, t. j.
když Zidé obyvatele pohanské země té si
podrobili a krajinu jejich osedli a v držení
vzali. Leč lépe jest slova v zj xaraoysce vy
kládati: když vešli v osedlost, v državu po
hanů, v zemi od pohanův ujatou a osedlou,
tak že stojí v místo a; coždopadnějšíjest,
Všady archa úmluvy se přednášela a Bůh
zvláštním spůsobem jsa tam přítomen za I
sraelity a pro ně bojoval, vítězství jim pro
půjčuje. Vypudil, vyhnal Bůh pohany před
obličejem otců našich, dí Stěpán; nebo se po
hané na útěk dali, nestrpěvše pohledu Isra
elitův. Ještě dokládá: až do dnů Davido
vých; leč o těch slovech, kamby se táhla,
vykladači nesnadí se. Chtějí někteří je vá
zati se slovem vyhnal, poněvadž teprv Da
vid veškery Chanaňany sobě podmanil. Ale
o tom, jak dlouho opanování a podrobování
pohanů trvalo, sv. Štěpán mluviti nevolí, né
brž mluví o trvání bohoslužby stánkové, jak
z dolejška vysvítá. A tedy lépe slova až do
dnů Davida se pojí se slovy uvedli otcové
naši stan totiž a stánek ten trval až do
Davida, časy Davidovy zahrnujíc. Jest to
kratomluv či brachylogie. Za toho občasí
svatyně stánku měnila místo svoje nejednou,
a tedy neměli té doby stálé svatyně; což
bylo náznakem církve, jenž zde nemá bez
pečného a stálého místa, nébrž ho hledá a
v nebesích nalezne. David sice zažádal Bo
hu svatyni pevnou a trvalou vystavěti, ale
teprva Šalomounovi to vyvésti popřáno. Ne
bo vece St.: David milost nalezl u Boha, a

rosil, aby mohl vynajíti obydlí Bohu Israe
lovu, t. j. prosil, aby směl vystavěti Bohu
chrám, v němž by se služba Boží konala.
Spojka a (prosil) nejtěsněji se pojí s přede
šlými slovy nalezl milost, a dějí: Na milost
onu spoléhaje prosil David skrze Náthana
proroka, 2. Reg, 7, 1., aby směl vystavěti
dům Hospodinovi; avšak. zjeveno bylo Ná
thanovi u vidění za noci, že se toho má do
stati teprv Salomounovi. Zádost tu Davi
dovu sličně vyličuje pozdější žalm 131, 2.,
k němuž sv. Štěpán prohlídá: Zapřisáhl se
David Hospodinu a učinid slib Bohu Jako
bovu: Jistě nevejdu do příbytku domu svého
a nevstoupím na lůžko ustláná svého, amiž
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dám očím svým usnouti, ant víčkám svým
zdřímnouti, ant odpočinouti spánkům svojím,
dokaváďd nenajdu místa Hospodinu, stánku
Bohu Jakobovu. Tak dlouhou dobu Israelité:
byli beze chrámu, a tomu chtěl sám Bůh,
nedopustiv dříve, než za Šalomouna,vy
stavění sobě chrámu. Tudy vece dále: Salo
moun pak ustavěl jemu dům, chrám totiž.
Pozdě tedy, po tolika stoletích dosáhli Isra
elité chrámu a tím dokázáno patrně, že Bůh
chrámu nepotřeboval, aniž také kdy na chrám,
když vystavěn byl, se obmezoval, aby nebyl
mohl mimo chrám milostí svou se lidem pro
půjčovati a modlitby jejich vyslýchati; což
obzvláště Kristus Pán v rozmluvě se Samarit
kou projádřil. Jo. 4,21. Při tom jmenuje
Boha Bohem Jakobovým, ne již Abrahamovým
a Izákovým, poněvadž Ismaelité z Abrahama
a Edomité z Izáka vyšlí Boha pravého ne
ctili, nébrž jediní potomkové Jakobovi v ná
boženství pravém trvali. Když vystavěn byl
chrám, mnozí ze Židů, ano větší díl národa
tak na službách Božích v chrámě vykonáva
ných zavisli, že domněli se, jakoby jenom
oběti jedině v chrámě tom obětované a mo
dlitby jenom v něm přednášené Bohu líbe
zny byly, a zaryli se spolu do myšlénky, že
chrám Jerusalemský věčně trvati bude, aniž
sbořen býti může. Omylu tomu již za Je
remiáše oddání byli, Jer. 7, 4., an proroku
tomu zkázu chrámu předpovídajícímu odpo
vídali: Chrám Boží jest, chrám Boží jest,
chrám Boží jest. Poněvadž pak myšlénka ta
a to na chrámu ulípnutí obzvláště tenkráte
náramnou silou opanovalo mysl Židů, a po
něvadž oni Štěpána z rouhání se chrámu
obviňovali, tedy světec poráží křivý a lichý
úsudek ten, an dí: Svrchovaný ale nepřebývá
v rukodílách ; klade slovo Svrchovaný napřed,
aby větší důraz měla ta zamlčená protiva
mezi modlami a pravým Bohem. Jakožto
Svrchovaný a Nejvyšší přesahuje slávou, ve
lebou a mocí svojí veškeren svět. Pro dolí
čení toho uvádí Stěpán slova proroka Jesa
jáše, 66, 1. 2., kdež vece Hospodin: Nebe
jest mi trůnem, země pák podnoží. Jaký dům
vystavíte mně, aneb které jest místo odpočinku
mého? Moje-lt ruka neučinila toho všeho?
Těmi slovy plasticky se opisuje všudypříto
mnost a neobsáhlost Boží, jenž všecko pro
niká, všecko řídí a spravuje. Nejde řeč pro
roka Izaláše tam, jakoby Bůh chrámu míti
zhola nechtěl; chrám zajisté vystavěný byl
výslechem a výsledkem modlitby Davidovy,
jak tohe i Salomoun ve své k Bohu modli
tbě 3. Reg. 8, 24. potvrzuje. Ale to chtěl
prorok a s ním Štěpán říci, že Bůh pravý
nesmí po spůsobu národních bohů pohanských:
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na jednonárodného, místného Boha snižován
býti, ješto veškerenstvo jemu patří a všickni
národové jemu jedinému sloužiti povinni jsou.
Což ostatně sám Šalomoun v dotčené po vy
stavění chrámu vykonané modlitbě pravil
3. Reg. 8, 27.: Čož domnívati se máme, že
Bůh v pravdě na zemi bydlí? Nebo jestliže
nebe a nebesa nebes obsáhnouti Boha memo
hou, čím méně dům tento, který jsem vystavěl ?
Tím vším Štěpán chce říci, že nemají v bu
dově a stavbě chrámové doufání svého sklá
dati, ješto veškeren svět chrámem Božímjest,
a chrám vybudovaný jenom obrazem nějakým
světového chrámu býti může. Přece však bydlí
Bůh v našich chrámech spůsobem zvláštním, ač
nejlepší chrám mu jest duše, jenž se mu vě
nuje. Pravá bohoslužba a bohoúcta také be
ze chrámu bytovati může, a tudy ovšem ne
bude se s úmyslem Božím potýkati, jestliže
všickni národové k Bohu se obrátivše v ji
ných chrámech ctíti jej budou, do Jerusa
léma nechodíce. Ještě musíme dostavkem

. poznamenati, že ve výroku: které jest místo
odpočinku? slova místo odpočinku značí toli
co místo přebývání pokojného a stálého ; pře
býval Bůh i ve stánku, ale z místa na mí
sto se stánek přenášíval, čehož při chrámu
nebylo. Nadto samo sebou se namítá, že
slova: zdali moc moje to všecko neučimla, 0
všech skutcích dobrých člověka platí, ješto
všechny ctnosti člověkovy jsou darováním
Božím.

Zidé slovům sv. Štěpána dobře porozu
měli a poznali, kam směřuje celým dovozo
váním svojím. Dvojí obzvláště výtka proti
němu byla metena, že Mojžíši a že chrámu
se urouhal. Obojí smítl se sobe, a' nyní prá
vě při slovech z Jezaiáše vzatých, horovala
obrana jeho. Mohl tedy již ku konci pospí
chati v řečt svojí tím více, ješto po králech
Israelitům jediná záře vzešla ve prorocích,
jichž tuto podobně ač z krátka jenom dotý
ká. Za doby té Israelité však neméně ur
putnosti a úrupnosti dokazovali, než druhdy
na poušti, ano ještě mnohem více nevděku
proti Bohu a poslaným od něho věštcům se
dopouštěli, nejednoho z prorokův usmrtivše.
Při tomto od Davida ku prorokům přechodu
světec proměňuje spůsob obrany svojí; posud
se nesl více obhájně, ač ovšem výtky sobě
činěné nejenom od sebe odvozoval, nébrž ty
týž na protivníky svoje umítal; nyní ale vý
bojně mluví a zadržanému proudu citův vol
ný průchod pouští. Ptáme-li se, odkud změ
na ta pošla? nejednu odpověď dávají vykla
dači. Některým zdá se příkrá a přísná ta
řeč, jenž následuje, přirozeným vývojem Ště
pánovy povahy býti; jiní však lépe za to“
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mají, že Zidé nespokojeni jsouce se slovy
Stěpánovými všelijak nelibost svoji posuna
mi, obličejem pošmuřeným, vyboulenýma 0
čima, šelestem nohou aži hlasitým výbuchem
hněvu svého na jevo dávali, a že tudysvě
tec k důraznému tomu mluvení svému po
voděn byl. Praví dále: Tordošíjní a neobře
zaní srdcem a ušima, vy se vezdy proťwiíte
Duchu svatému, jak otcovévaši. Užívá slova,
jehož Bůh nejednou proti lidu israelskémn
užil. Tvrdošíjné jsou lidé úporní, urupní, ur
putní, co šíje své t. j. úmyslu svého nijak
podrobiti Bohu a jemu poddati se nechtějí.
Mluvení vzato od potahův, kteří hlavy své
pod jarmo a pode jho shýbati protiví se.
Dále je nazývá: neobřezané srdcem a ušťma
spůsobem řeči hebrejským, podle něhož ne
obřízka ducha béře se za povahu zlou a ne
šlechetnou. A sice neodřízka srdce tomu se
připisuje, kdož pochotě zlé v sobě chová, v
nich sobě libuje a jim všelijak průchod zje
dnati snaží se, neobřízka uší pak jest, když
člověk slova Božího a příkazu jeho ani sly
šeti nechce. Židé sobě na obřízce nemálo
zakládali a jí se chlubili, a tudy největší po
tupa a příkoř se jim zdála býti, když někdo
koho neobřezancem nazýval, což oni poha
nům činili. O neobřízkách duchovných zhu
sta čteme ve sv. písmě. Lev. 26, 41. Deut.
10, 16. 30, 6. Jer. 4, 4. 6, 10. 9, 25
A svatý Pavel Rom. 2, 29. rovně výrazu to
ho v duchovním smyslu užívá.

Co předešle pravil v obraze od obřízky
vzatém, to ještě bezobrazně opětuje, an Ži
dům vytýká: Vy se vždycky protivíte Duchu
svatému, aneb jak důrazněji řecké slovo, pro
ti napadáte, na proti se řítíte, na Ducha sv.
se boříte a na něho dorýváte. Duchem sv.
míní výpovědě proroků, jejich hrozbu, napo
mínky, sliby a ústavy od Ducha sv. vdech
nuté, jimiž Židy ode zla odvésti a ke ctno
stem je nachýliti zažádali; ovšem pak při
tom milostí Ducha sv. zhrdali tolikéž, kte
rýžto jim vniterně domlouval a vnukal, aby
prorockých napomínání poslušní byli. Jak
otcové vaši tak t vy, dokládá světec, a pro
tivení se jejich proti Ducha svatého působe
ním a účelům vystavuje .co neduh nějaký du
chovný dědičný, co zlou povahu od otců na
děti přešlou a spadlou. Mt. 23, 31. Jest
to veliké neštěstí míti rodiče a vůbec před
ky takové, za něž se styděti jest. Za to
nemůže člověk dost naděkovati se z toho,
když má předky, jenž mu ve všem příkladem
a vzorem jsou. Ale když toho není, má sám
vady a nedostatky rodu svého tím úsilněji na
pravovati, aby zlu dobro protiváhou se stalo.
I dokazuje toho v dalejšku, že bojem proti

an vece:
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Duchu sv. vrstevníci předkům rovni jsou, an
dí: Kterého z proroků nepronásledovali otcové
vaši? I usmrtili ty, jeně předpověděli příští
Spravedlivce.. To se týká předků jejich, kte
ří usmrtili také ty, jenž o Kristu, svrchova
ně spravedlivém, jenž jedin od sebe sprave
dliv jest. 3, 14., prorokovali. Dan. 9, 24.
sluje Kristus svatým svatých, všesvatým. O
pisuje proroky zvláště dle předpovídání je
jich o Kristu, aby tím větší vinu i otcův 1
Zidů nynějších dokázal. © nynějších ale
Zidech a vrstevnících svojich dí: jehožto zrá
dei a vrahy jste nyní vy stali se. Nyní, za
nynějších časů našich ; zrddeť vece, poněvadž
náčelníci židovští Krista Pána křivým obža
lováním a lichými svědectvími Rímanům zra
dili a k ukřižování vydali, takto sami smrti
jeho vinu nesouce a vrahy Páně stavše se.
Vytýkali Štěpánovi, že mluvil rouhavě proti
zákonu a proti chrámu (6, 13.); on jim pl
nou měrou vrací výtku tu, a shrnuje na ně
bohozrádu a bohovraždu, an se prohřešili
tou svrchovanou měrou proti tomu, jenž nej
vyšším zákonodárcem jest, a v němž božství
co ve chrámě přebývá. J. 2, 19.

Ale čím to šlo, že nynější Židé takových
dopustili se zbrodní a nešlechetností? To
šlo z jejich odvěké povahy, jakou ihned líčí,

Kteří jste k nařízení anjelů zákon
přijali, ale nezachovalt jste ho. K nařízení
anjelů přijali zákon, an nařízení od anjelův
upravená a při dávání zákona užitá Israelity
přiměla, aby zákon ten přijali a jej zacho
vati se zaslíbili. Anjelé při zákonodání účin
liví, jsou oni Deut. 33, 2. naznačení tiséco
vé svatých, a nařízeními, jimiž působili, jest
všecko, co před vydáním zákona sinajského
při něm a po něm od anjelů konáno bylo,
jako n. p. nařízení, aby lid se připravil ku
přijetí zákona očistěním sebe a oděvů svo
jich, zdržením se od obecenství žen a t. d.;
Mojžíšovi pak nařídili anjelé, aby vstoupil
na horu Sinajskou. Patří k tomu anjelské
mu nařízení, že anjelé horu Sinajskou ohněm
a kouřem obdali, hlasem trouby zákon pro
hlásili a věci jiné, jenž se při zákonodání
přihodily a k tomu sloužily, aby lid s větší
ochotou a se svatou bázní a hrůzou zákon
Boží přijal. Jsou tedy řízenémi anjelů ty služ
by, kteréž anjelé při dání zákona činili. Gal.
3, 19.. Někteří vykladatelé rozumějí anjely
oněmi Krista, anjela, jenž s Mojžíšem mluvil
při trní; leč nedí Štěpán v singuláru, nébrž
plurálu užívá, a tudy se ku Kristu slova tá
hnouti nemohou. Jiní místo X nařízení, k
náředbě či na náředbu kladou Jakožto neb co
nařízení anjelů přijali jste zákon ; avšak Isra

- elité přijali zákon co nařízení Boží a v té
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božské vlastnosti jim zákon od anjélů zvě
stován byl, jak po všechny časy lid věřil a
jak přesvědčení to Josef Flavijský vyslovil,
Ant. 15, 5, 3., kdež dí, že Zidé přesličným
a přesvatým ustanovením zákona skrze an
jely od Boha dě čyvélov zaoď T00 BeoĎ se
naučili. Ani tedy ten třetí výklad neobstojí
a ovšem první od nás výše uvedený jedině
pravý jest. S takovou slávou a velebou vy
dán zákon Israelitům, že tisícové anjelů při
tom sloužili. Ale Israelité přijali sice zákon
ten, avšak což jim tu Štěpán vytýká, neza
chovat ho. © tom celá historie vypravuje
a proroci toho nejednou touží.

Až potud poslouchali Štěpána; tu se ale
rozjitřili, ano rozběsili na světce tak, že ho
k smrti až ukamenovali, jak o tom sv. Lu
káš klade dáleji.

o4. Slyšíce pak to rozjitřovali se
v srdcích svojich a skřipěli zuby na ně
ho. 55, Jsa však pln Ducha svatého,
popatřiv do nebe uzřel slávu Boží a Je
žíše státi na pravici Boží. I vece: Aj,
spatřuji nebesa otevřená a Syna člově
kova státi na pravici Boží. 56. Zkřikše
pak hlasem velikým zatknuli uši své a
obořili se jednomyslně na něho. 57.
A vyvrhše jej z města kamenovali. A
svědkové složili roucha svá u nohou
mládence, jenžto sloul Savel. 58. I ka
menovali Štěpána vzývajícího a řkoucího:
Pane Ježíši, přijmi ducha mého, 59.
Poklek pak na kolena zvolal hlasem ve
likým: Pane, nepolož jim toho hříchem.
A to pověděv usnul v Pánu. Savel pak
přivolil k usmrcení jeho.

Nesnesli Židé řeči Štěpánovy dále. Sly
šice pak to, vypravuje sv. Lukáš, rozjitřovali
se v srdcích svých a skřipěli na něho zuby.
Styšíce, t. j. ty výtky, jež jim v posledních
slovech v. 51. činil, rozjitřovalt se, krájeli,
řezali se či pukali se v srdcích svojich ; čr
hali se, jakoby pilou se přeřezávalo srdce
jejich; slovo totéž přichodí 5, 33. Vnitrnou
pak zlost svou pronesli, an skřipěli zuby na
něho. Tím bylo přetrženo dálejší mluvení
sv. Štěpána, jímž bez pochyby místněji o
Messiáši jednati, a tím obranu svou dovršiti
hodlal. A tu se on znova naplnil ještě vět
ší měrou Duchem svatým ; ta zpoura a ten
vztek Zidů proti němu vyvolaly v něm touhu
po Kristu a žádost oslaviti ho dálejšími slo
vy před velesněmem. |
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Žádost tato byla odměněna ode Pána
zvláštním spůsobem. Jsa on pln Ducha sva
tého, vypravuje svatý Lukáš, popatřiv do ne
be uzřel slávu Boží a Ježíše stojicího na pra
vici Boží. Dí: Plm jsa Ducha svatého, jenž
právě nyní tím mocněji jej pronikal a kne
beským výšem duši jeho povýšil. 4, 8. I
pozvedl, Duchem sv. veden jsa, zraky své a
pohleděl na nebesa, a uzřel slávu Boží. Ne
hleděl nyní na vrahy, nébrž na nebesa hle
děl, pln jsa Ducha sv. Sv. Damián praví:
Rozuměj postupu slov: Pln byl Ducha sv, a
tudy patřil do nebes, poněvadž ti, kdož Du
chem Božím nadchnuti jsou, věcí zemských
si nevšímají, po nebeských toužíce. Slávou
Boží (7, 2.) neslyší se podstata Boží, jíž ni
kdo uzříti nemůže, nébrž světlá záře a blesk,
v němžto se Bůh zjevuje, an není jiné věci,
kterou by se veleba Boží lépe označovala,
než světlo. A tudy se dí, že Mojžíš a Židé
viděli slávu Boží, když viděli záři, ve kteréž
přebývá. Ex. 24, 17. Num. 14, 10. 3. Reg.
8, 10. Podobně viděli apoštolé slávu Kri
stovu na hoře svaté, Mt. 17, 2., ana tvář
jeho bleskotala jak sluace. Kterakým ale
spůsobem uzříti mohl slávu tu Boží? O tom
nejednak smýšlejí! Zdálo se něktěrým, že
Stěpán oči k oknám obrátiv na nebe hleděl
a zrak jeho divným Ducha sv. působením
umocněn byl dostihnouti až do třetího nebe,
kde se Bůh svým věrným spatřovati dává.
Jiným však lépe se vidí, že ono spatřování
bylo mimosobným, vzchytovým či ekstati
ckým, duchovným a myslným, ale přece sku
tečným, že totiž duch a mysl svatého Stě
Pána povýšeny a povzneseny k spatřování
slávy B., an tělo jeho a zrak jeho vzhůru
obrácený ve světnici ostávajíce nebes ani ne
uhlédly. Tudy on jediný viděl slávu tu v
úchvatu tom duchovém, a viděl tou silou a
jasnotou a s tím světla splynutím, že u pro
střed nepřátelského sněmu zvolal: Vidím
nebesa otevřená a syna člověkovastáli o pra
vicí Boží. Věděl on, že tím vyznáním svojím
zuřivost odpůrců svojich zvýší a na sebe tím
silněji poštve; ale nedala mu ta vnitrná sla
stí nevýslovnou oplynulost mlčeti a s věcí
tou se utajiti; mluví 0 nebesích otevřených;
byla duchovně otevřena pro zrak jeho du
chový, aby mohl zrak ducha jeho až k zá
hvězdným proniknouti oborům a spatřiti 0
nu slávu, kterou skutečně spatřil. Spatřil
pak ve slávě té Syna člověkova. Divno, že
Krista Pána jmenuje tímto jménem, jímž je
din Pán sám se nazýval; činí to, že mu na
mysli tanul výrok proroka Daniela 7, 13. o
Synu člověka, jenž obdržel od Starého dnů,
t. j. odBoha moc a vládu a čest všeho lid
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stva a kralování věčné. Nad to tak činí,
aby naznačil, že Krista co člověka na nebe
sích nejblíže u Otce spatřuje, toho člověka,
Jejž oni zavrhli a na kříž přivedli, jenž ale
nyní co král a vládce o pravici Boží se na
chází, hlavou člověčenstva jsa a účastenství
ve slávě Boží maje. Spatřuje Krista ne se
děti, nébrž státi, na osvědčení, že hotovjest
přispěti Stěpánovi v církvi své ku pomoci,
a že ducha Štěpánova do věčné slávy svoji
přijíti se strojí, ano nyní již na udatný boj
a vítězství jeho blíže jako patřiti hodlá. Je
što ale Židé ničeho nespatřovali, poněvadž
jenom Štěpánovi slávu Boží spatřiti propůj
čeno bylo, zdála se jim zarytým vrahům Kri
stovým řeč jeho nějakým býti rouháním.
Tudy vzkřiklů a zatkli sobě uši a obořili se

Jednomyslně na něho a vyvrhše jej ven z mě
sta kamenovali jej. Usoudivše jej ukame
novati, vyvrhli jej ven z města, ješto podle
zákona Lev. 24, 14. rúhatel a každý, kdo
měl kamenován býti, vně stanu se nacházeti
musel, každé pak místo obezděné podobno v
tom bylo táboru Israelskému. Vně města ka
menovali jej a místo ono se posud ukazuje u
brány nyní Štěpánské na severovýchodnístra
ně na pokraji údolí josafatského. Dálo se to
soudem tak řečeným horlivostí, jehož se užíti
dovolovalo, Lev. 24, 10. Deut. 13, 6., když
někdo Bohu se rouhal, anebo když někdo
k modlářství sváděl. Takovým soudem horli
vosti Finees, syn Eleazara, syna Aronova, Num.
25, 4. přítrž učinil modlářství Beelfegora
bůžka Madianského; takovým soudem Ma
thatiáš zabil Žida modlám obětujícího. 1.
Mach. 2, 24. Takovým zákonem se zastí
rali zelóti či horlivci a mečníci, zákona toho
při sklonku veřejných věcí národu židovské
ho zneužívajíce. Toho soudu horlivostiužili
Zidé i tuto, ačkoli jim právomocnost k smrti
odsuzovati od Rímanů odňata byla; byl soud
tu vykonán proti všelikému veřejnému právu.
Tak později asi po třidceti neb něco méně
letech stejným obořením apoštola Jakoba
Mladšího s cimbuří chrámu shodili a kame
novali. Při vykonávání soudu takového svěd
kové ruce na hlavu obžalovance složili a ná
potom nejprvé a přede všemi jinými kámen
naň házeli, takto horlivost a dobré svědomí
svoje osvědčujíce. Deut. 13, 9. 17, 7. Ti
pak, kdož kamenovali, svědkové složilirou
cha svá u nohou mládence jménem Savla.
Svědkové byli titéž, co 6, 13. proti němu
svědčili. Roucha svrchná složili, aby tím
lehčeji, nezávadněji a mocněji kameníloučeti
mohli, ješto si svědkové obyčejně největší
co možná kamení vyhledávali. Savel mlád
cem se píše, ač ovšem zdá se již více dva
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dceti let míti mohl; Pythagorovci mládí vzta
hovali do roku čtyřicátého. Dio Cassius
(36 1.) jmenuje Césara mládcem, když již
byl let stár čtyřicet. A Cicero Antonia ji
nochem nazývá, když byl v stáří více než
třidceti let. Favorinus vykládá, že jméno
veuvícxogmládenec se prostíralo až do letčtyřiceti.© ŽeprávěunohouŠSavlových
skládali roucha svá, stalo se bezmála tím,
že tento žák vlídného a mírného Gamaliela
dokona odličen byl od povahy mistra svého
a pro svou proti křesťanům zahořelost, ne
návist a zuřivost vůbec znám byl a naslovo
vzat; tudy se jemu onoho vyznamenání do
stalo. Jiným se vidí, že Savel úředně k to
mu vyzván a zmocněn byl, čehož se domý
šlejí ze slov samého Pavla, jež níže 22, 19.
20. uvádí o sobě. Sv. Augustin praví o něm,
že wukami všech těch, kteří u něho roucha
složili, kamenoval sv. Štěpána. A sv. Bern.
vece: Složena roucha u nohou pronásledo
vatele, jenž na. přímluvu sv. Štěpána k obrá
cení měl dostihnouti.

Dále vypravuje Lukáš: A kamenovali
Štěpána vzývajícího a řkoucího: Pane Ježíši,
přijmi ducha mého. Kamení jim slušelo, je
što kamenné bylo srdce jejich: a mysl jich
tvrdá jako skála, vece sv. Aug. Ale Stěpá
na všickni svatí otcové blahoslaví pro to je
ho prvomučenictví, že prý po Kristu a pro
Krista víru smrtí zpečetil. Křemenové i,
ježto Židé na Stěpána házeli, jenom jiskry
vroucné lásky z něho vyrazili. Slovy: A ka
menovali dále opisuje, jak se to kamenování,
o němž v. 57. předešlo, právě stalo. Poru
čil ducha svého Stěpán v ruce Kristovy, jak
Kristus druhdy L. 23, 46. v ruce Otce nebe
ského poručil, čímž víru svou v Krista svr
chovaným spůsobem vyznává, a stalo se to,
J. 5, 32., že byl Syn Boží touže ctí uctěn, cojakouotec.| Příjmiduchamého,ještotihle
jej z těla vylučují a od sebe mne odvrhují.
Od této doby církev vezdy jista byla, že ti,
kdož pro Krista a víru jeho skutečně smrt
trpí a svatými jsou mučeníky, tudíž a bez
dalejšího prostředního očisťování docházejí
odpočinutí v nebesích a do zvítězilé církve
přenešeni bývají. Na to pak poklek na kolenazvolalhlavemvelkým:© Pane,nepolož
Jim toho za hřích. Za sebe modlil se stoje ;
ale že mu více ještě spasení nepřátelů nežli
spasení vlastní na srdci leželo, tudy se mo
dlí za nepřátely kleče, a tím vymohl i Pa
vlovi odpuštění a konečné obrácení, jak sv.
Aug. soudí. Proto také tu modlitbu za ne
přátely hlasitějí pronášel. Braň, kterou nad
Židy zvítězil, byla láska; pro lásku tu nepo
volil jejich zuřivosti, z lásky té za kameno
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vatele modlil se; láskou tou učinil, že ten,
jejž měl na zemi pronásledovatelem, v nebe
sích jemu dán byl přítelem a spoluoslaven
cem; nebo by církev nebyla měla Pavla,
kdyby se nebyl modlil Štěpán, vece sv. Aug.
I v té prosbě za nepřátely ukázal se býti
následovníkem Krista, jenž za své ukřižova
tele modlil se. L. 23, 34. Místo nepolož

jim toho za hřích, vlastně stojí: nepostav jím
hříchu toho, neupevni a neustáliž ho tou mě
rou, aby hřích ten druhdy na soudu proti
nim svědčil; což toli jest, jako: nepřičtí jim
hříchu toho; negativně vyslovuje toli co Pán
Luc. 23, 34. positivně či kladně projádiil:
Otče odpusť jim, neb nevědí co činá.

A když byl se domodlil slova ta, u
snul v Pánu. Nemohl dříve usnouti, než
byl vyprosil vrahům odpuštění. Písmosv. tytýž
usnout: užívá místo umřáti, 1. Cor. 15, 18.; 1.
Thess. 4, 15., ješto smrt jenom nějakým
spánkem dočasnýmjest, chovajíc naději druh
dejšího z mrtvých vstání. Ovšem ale je
nom o smrti bohabojných se říci dá, že v
Pánu usnult dle Apo. 14, 13., blahoslavení,
kteří v Pánu umárají, t. j. ve víře, v lásce
a v milosti Boží s tím světem se rozlučují.
O Kristu se slova toho nikde neužívá, po
něvadž po kratičké smrti z mrtvých povstal.
Také poznamenati můžeme, že odtud slouli
hřbitovové coemeteria, xorumzňowe,spárny; ze
slova toho pochází slovenské slovo cinter, cin
terýn, cimiter a jiné formy ještě místo hřbi
tova. Usmul vece písmo, a pokojnou smrt
jeho vystavuje co protivu zuřivého proti ně
mu povstání a vztekání-se jeho nepřátelů;
kamení se mu dle výroků sv. otců v draho
kamy a perly obrátilo, za něž koupil věčné
království, a on sám v posledních života 0
kamženích vzkvetl co plná růže krásou a
záplavou svrchované a dokonalé ku Kristu
lásky.

Slova o Savlu, že svolil k usmrcení Ště
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pána, rkp. ř. k násl. hlavě přivtělují; soudí
z toho dokladu někteří, že to svolování ú
ředné bylo a že tudy sv. Lukáš je tuto po
značuje. Jiným zdá se, že to jenom za tou
příčinou činí, poněvadž níže o sv.Pavlu ob
šírněji chtěl jednati, aby tudy již první je
ho působení veřejné poněkud vylíčil, a obrá
cení jeho tím patrněji ve své zázračnosti se
vyskytlo. Vlastně stojí o Savlu: byl shoden,
byl shodující, přivolující 99 ovvevdoxův, při
svědčující těm, kteří původové a přičinitelé
smrti Stěpánovy byli; příčestí S pomocným
časoslovem silněji značí trvalost té jeho S
nimi shody. :

Ostatnž čas, kdy sv. Stěpán ukameno
ván byl, potahuje se mezi lety 34 až 38 po
Kr. Chtějí někteří zevrubněji určiti Čas právě
z toho, že kamenování to dálo se na překot,
náhle a bez zachovávání věcí k soudu ná
ležitých, a odtud domýšlejí se, že se to dáti
muselo při nebytí římského prokurátora, kte
rýžto by nebyl k tomu přijíti dopustil, aniž
také k tomu od Židů na křesťany zavedenému
nyní pronásledování pomlčel. A tudy určují
čas kamenování I. 30, když Pilát z Judéy
odvolán a Vitellius náměstce Syrský z da
leké Antiochie a z cest vojenských Judéu
spravoval, málo k řádům jejím přihlížeti
moha a Marcellovi jenom fiskálné záležitosti
spravovati ponechav. Dokládají, že bezmála
pro to moci své překročení Kaifáš s vele
kněžství složen a Jonathan jím obmyšlen byl.
Leč jiní tomu nepovolují a za to mají, že
podniknutí náhlého soudu čili soudy horli
vosti Židům také jindy napadnouti mohlo.
Musí tedy čas prvomučenictví Štěpánova ne
určit zůstati, ješto se sv. Lukovi místněji
ustanoviti ho nezdálo. Týž sv. Lukáš zmi
ňuje dáleji o pronásledování církve, jenžto
tehdá za příležitosti smrti Stěpánovy po
vstalo.

HLAVA VIII

Pronásledování církve 1—3. Kázaní evange
ha od Filipa v Samaří 4—18. Simon
pro svatokupectví proklat 19—258. Po
sléze 26—40. vypravuje se pokřestěná
komorníka králové abyssinské,

1. Nastalo pak onoho dne proná
sledování velké proti církvi, jenž byla v
Jerusalémě, a všickni rozprchli se po
krajinách jůdských a samarských, kromě

apoštolů. 2. Pochovali pak Štěpána muži
bohabojní a učinili kvílení veliké nad
ním. 3. Savel ale hubil církev do domů
vcházeje a vláčeje muže a ženy podával
jich do vězení.

Mluví Lukáš o následcích, kteří se vy
skytli po ukamenování Stěpána, o pronásle
dování církve totiž a o rozprášení křesťanů

VY?
z Jerusaléma do nejbližších krajin. Tím na



Act. 8, I—3. Pronásledování cirkvé. 93

stává historii v skutcích ap. obsažené nový | stolů; ti zajisté Duchem svatým osvícení aoddíl.© DosudtéměřjenomvJerusalémě
shrnuta byla církev, aniž apoštolé jinde vy
učovali, aniž tudy také jinde někde církev
založena byla; ač tím nepopíráno, že zná
most o věcech křesťanských po světě roz
nesla se těmi, kdož do Jerusaléma na svátky
výročné putovávali.

Usmrcením Štěpána neukojila se zuři
vost Židů proti křesťanům, nébrž vztek je
jich se více rozňal. Nelíbilo se Bohu, cír
kev obdařiti pokojem a přízní světa; veškera
zloba světa se měla vyjeviti, aby jednak ji
naká povaha církve na světlo přišla, jednak
se ukázalo, že Bůh církev svou ne jinou ce
stou povede, než kterou šel Kristus a že kříž
věčným bodlem a oznakem jejím ostane.
Nepřátelé Páně již na to vydali se, aby cír
kev dokona vykořenili a veškery její stou
pence zkazili a zahubili. Zdálo se nejinak,
než že vytknuto znamení, aby jednomyslně
na křesťany veškeři nepřátelé se vychrlili.
Ještě téhož dne povstalo protivenství, a jak
se zdá, domové, obzvláště ale domové sborní
křesťanů Jerusalémských překotem přepa
deni a veškeří křesťané na nějakou chvíli
rozprášeni byli. Báli se zajisté násilí a fa
natismu nepřátel svojich a na mysli majíce
předpovědění Páně o zkáze Jerusaléma tím
bezpečněji podle vůle Boží jednati se zdáli,
když Jerusalému výhost dají a ho docela
prázni budou, města, jenž Krista Spasitele
svého ukřižovalo a pravdě Boží napořád se
protiví. Ti stali se pochodněmi a svícemi
jiným městům a dědinám, světlo víry všady
rozněcujíce, ač nejedněm přihodilo se, že
smrt podstoupiti museli, jak sám Pavel o
svém v té věci působení 206,10. mluví. Roz
prchli se všickní. Slovo vštckn hyperbolicky,
nadsazitě či přesazítě se klade, aniž chce
říci L., že by ani jeden křesťan krom apo
štolů byl v Jerusalémě nezůstal. Mt. 3, 5.
Mr. 3, 33. Rozprchli se do Judey a do Sa
maří jakožto zemí nejbližších. Ač bezmála
jinam také se utekli někteří, a tradice fran
Couzská vypravuje, že Maria Magdalena s
Martou, s Lazarem, s Josefem Arimatejským
a Sjinými na loď bez plachet a bez vesel
od Zidův uvrženi a na širé moře puštěni
byli, načež prý do Massilie ve Francouzích
dostihli divným řízením Božím zachováni
byvše, To jisto, že jak nížeji 11, 19. se
píše, někteří z nich přišli až do Fenicie,
Cypru a Antiochie. Sličně praví m. rozprchli |
se v Ť. t. rozsáti byli dusonáonoavroztroušení
byli, poněvadž jich Bůh co semene k rozší
ření evangelia upotřebil. Témě“ všickni se
rozprášili až na malou část, leč kromě apo

povolání svého pilni jsouce zůstali v Jeru
salémě, dílem aby zůstalých křesťanů okře
povati a potvrzovati mohli, dílem, poněvadž
od Boha, aby Jerusalém opustili, napomenuti
nebyli, sami pak Jerusalém za střed nové
církve a za východiště všeho dálejšího rozkvětu
jejího považovali. Nebo kde největší jest
boj, tam slušno jest, aby se přední vojínové
vydali.

Však přece tím pronásledováním čestné
pohřebení Stěpána překaženo nebylo. Focho
valí ho muži bohabojní a učinili velikékvílení
nad ném. Slovo řecké ovvexouicav značí vů
bec sebrali, snesli, svezli, a užívá se ho 0
svážení a snášení obilí. Odtud se výraz ten
přenesl na pochování, poněvadž pohřeb to,
Co na člověku smrtedlno jest, jako do obil
nice uschovává. Vulgáta klade slovo cura
verunt a jím se veškerá o zemřelé po smrti
péče zahrnuje, totiž umývání, pomazání, 0
blékání, vynášení a pohřbení mrtvoly. O
mužech oněch myslí někteří, že to byli ná
božní Židé, kteří nyní při kamenování Ště
pána hnuti modlitbou jeho se byli na víru
jako z polovice obrátili, velikoduší a srdna
tost jeho velebíce 4 nespravedlivé a pře
kotné smrti jeho litujíce. Legenda stará
jmenuje samého Gamaliela, jenž prý podtají
ale čestně pohřebil tělo prvomučeníka; jiní
mysleli o Nikodémovi a Josefovi Arimatej
ském. Jiní za to mají, že křesťané v Jeru
salémě pozůstalí službu tu mu prokázali, an
mrtvé pochovávati za skutek dobrý již za
židovství svého považovali, z písma svatého
tomu vyučení byvše a zvláště z knihy To
biášovy boholibost a záslužnost skutku toho
znajíce a nyní ovšem k tomu prohlídajíce,
aby první mučeník bez té za svrchovaně po
třebnou považované služby a cti nezůstával.
Těžko tu rozhodnouti, která domněnka byla
by pravější, zdá se, že by byl Lukáš nebyl
tak všeobecně jenom o mužech bohabojných
mluvil, kdyby byli křesťané sami Štěpána
pochovali, nébrž by byl bez mála užil slova
bratři, t. j. křesťané ho pochovali. Snadno
přijíti můžeme, že by křesťanům pronásle
dovatelé nebyli dovolili tu službu Štěpánovi
prokázati. Při tom činili veliké kvělení či
pláč, nářek veliký, jak u nich obyčej byl
želeti umrlých netoliko hlasem a slzami, né
brž i posunami, tleskáním rukou a ubíjením
hrudí, což všecko se v ř. slově xozer0c za
hrnuje. Nadto slušely ku pohřbu plačnice
a hudcové Mt. 9, 23. Ač pak smutečné ú
pravy ony se dály, předce pohřeb ten více
úctou a oslavou Stěpána, nežli nářkem nad

„ním byl, a xoxsr9g právě znamená úpravy
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ony pohřebné. Oslavil Bůh napotom neje
dnou sv. mučeníka Štěpána, divy skrze něno |
čině, jak výslovně sv. Augustin M. B. 22, 8.
o uzdraveních při ostatcích sv. Štěpána sta
lých nejednou mluví.

Židé ti bohabojní nedali sobě překážeti
pronásledováním ihned povstalým, aby byli
od slavného pohřebu Štěpánova upustili.
Avšak Savel snad i tímto úkonema osvěd
čením úcty Stěpánovi osvědčeným povzbuzen
byv tím ukrutněji a vztekleji se vydal na
pronásledování, ovšem jak níže 26, 20. praví,
vyjednav sobě plnomocnost od veleknězů a
bez mála od nich k tomu byv povolán,jak
se aspoň některým vykladačům vidí. „Savel
ale hubil církev, dí sv. Lukáš, po domech
vcházeje a vláčeje muže a ženy podával jich
do vězení. Při tom zahynulo nemálo věrců,
jak toho 25, 10. dotýká částečně sám Pavel.
Chodil po domech, od domu k domu, a vy
vlékal odtad křesťany a vedl je k smrti, 0
svědčiv tím býti Gen. 19, 27. vlkem dravým,
jenž loupež z rána záhy a za mládí stravuje,
nešetře při tom ani věku ani pohlaví 22, 4.
Pozorovati stupňování v oddávání povahy
Pavlovy ve třech o něm udáních 7, 51. 59.
a 8, 3. Napřed se o něm vypravuje, že
roucha přechovával těch, jenž Štěpána ka
menovali, napotom se o něm dí, že přisvěd
čoval k ukamenování jeho a posléze se o
něm vece, že do domů se vtíral a věrce na
smrt odvlékoval. Přivádí to Lukáš o něm,
aby již napřed čtenáře na velikou důležitost
Pavla upozornil.

Ale ta bouře na křesťany připadlá měla
také spasitelnou stránku, že evangelium dá
leji se rozšířilo, o čemž sv. Lukáš vypravuje.

4. Ti tedy, kteří rozprchli se, cho
dili zvěstujíce slovo Boží. 5. Filip pak
sestoupiv do města Samarského kázal
jim Krista. ©. I pozorovali zástupové
na věci od Filipa povídané jednomyslně
poslouchajíce a vidouce divy, které či
nil. 7. Ze mnohých zajisté těch, jenž
měli duchy nečisté, tito křičíce hlasem
velikým vycházeli, 8. Mnozí pak ochr
nulí a kulhaví uzdravení byli. 9. Po
vstala tedy radost veliká v onom městě.© MužalejedenjménemŠimonbyl
dřívěji v městě čarodějem, mámě lid
samarský, pravě se býti někým velikým,
10. na něhož pozorovali všichni od nej
menšího až do největšího říkajíce: Tento
jest moc Boží, jenž sluje veliká, li.

Pozorovali pak na něho, poněvadž po
dráhný čas čáry svými mámil je. 12.
Když ale uvěřili Filipovi zvěstujícímu 0
království Božím, ve jménu Jesu Krista
křestěni byli muži 1 ženy. 13. Tehdy
Šimon i sám uvěřil a pokřestěn byv
přidržel se Filipa. Vida také znamení
a divy převeliké se díti, žasna divil
se. 14. Uslyševše pak apoštolé, jenž
byli v Jerusalémě, že přijala Samaří
slovo Boží, poslali k nim Petra a
Jana. 15. Kteřížto přišedše modlili se
za ně, aby přijali Ducha svatého; 16.
nebo ještě na žádného z nich byl ne
přišel, leč pokřestěni toliko byli ve jmé
nu Pána Ježíše. 17. Tehdy vzkládali
ruce na ně a oni přijímali Ducha sva
tého. 18. Uzřev pak Simon, že vzklá
dáním rukou apoštolů dává se Duch
svatý, podal jim peníze, 19. řka: Dejte
1 mně tu moc, aby, na kohokoli vložím
ruce, přijal Ducha svatého. Petr pak
řekl k němu: 20. Peníze tvé s tebou
buďtež v záhubu, poněvadž daru Božího
domněl jsi se nabývati za peníze. 21.
Nemáš podílu ani losu ve věci této,
nebo srdce tvé není upřímé před Bo
hem. 22. Kaj se tedy z této nešlechet
nosti své a pros Boha, zda by snad.od
puštěno bylo tobě to myšlení srdce tvé
ho; 23. nebo ve žluči hořkosti a ve
vazbě nepravosti vidím tě býti. 24.
Odpověděv pak Simon řekl: Modlete se
vy za mne ku Pánu, aby nic nepřišlo
na mne z toho, co jste pravil. 25. A
oni ovšem osvědčivše a mluvivše slovo
Páně vraceli se do Jerusaléma a mno
hým osadám samarským kázali evan
gelium.

O těch křesťanech, kteří po úkameno
vání Štěpána rozprášení a roztroušeni byli,
praví Lukáš: 17%tedy, kteří rozprchli se, cho
dili zvěstujíce slovo Boží. Částice tedy jest
spojka více přechodná než vývodná, úvodem
sloužíc dálejšímu vypravování. Prošli oni
krajiny ty, kterými jim projíti přišlo ne na
darmo a bez prospěchu, nébrž zvěstujíceslovo
Boží. Dle ř. t. jest dujkťov prošli; vulgáta
překládá pertransibant procházeli, cožna jedno
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vychodí, leč že cesta jejich tuto déle trva
jíc, tam jedním pohledem vykonaná se před
stavuje. Krev mučeníka Štěpána ukázala se
býti semenem křesťanů. Byla to bouře, kte
rou semeno slova Božího tam zaneseno bylo,
kam by jistě nebylo ještě bez bouře došlo.
Nezdálo se ještě Jerusalémské církvi mimo
hlavité město církve zakládati; ale nyní
když se viděli vytištěny z města onoho, užili
vyhnanství svého k slávě Boží a ohlašovali
všady, kady jim jíti přišlo, evangelium Kri
stovo. Ukazuje se v tom moudrost Boží a
chceme-li ji nazvati jménem moderným, ukazu
je se tu ironie řízení Božího. Bůh skrývá
úmysly své církev rozšířiti pod závoj proná
sledování, aby, máme-li tak se svatým Igna
ciem Muč. mluviti, ďábel oklamán byl a s
ním celý svět nevěrný. Také spojil Bůh
několik záměrů v jedno, jak častěji činí,
cviče církev v trpělivosti a pokoře a spolu
jí příležitost poskýtaje, aby království své
rozšířila. A mnozí z nich 11, 19. přišli až
ku pomezím světa řeckého, čímž obor cír
kve znamenitě se rozšířil. Zůstával ale
Jerusalém vezdy ústředem církve, ješto
apoštolé tam meškali, jak z následujícího
vypravování o poselství do Samarie jasně
vysvítá.

Jeden zajisté z těch, jenž tehdá roz
"prášení byli, Filžp přišel, či jak výraz pro
vyvýšenost města Jerusaléma nad kraji
ny zní, sešel do města Samarského a kázal
jim Krista. Z oněch přemnohých, kteřížto
na úprchu svém evangelium kázali, připo
míná L. jediného Filipa, spolujahna Štěpá
nova 0, 5., proti němuž jako proti všechněm
jáhnům bouře ta obzvláště zuřila. Nebyl to
Filip apoštol, jak se některým a sice ze
starých Polykratovi Eus. 3, 31, 2. 5, 24, 1.
zazdálo, ješto apoštolé v Jerusalémě zůstali,
nébrž byl to jak praveno Filip jáhen 6, 5.,
kterýž pro horlivost svou v kázaní evangelia
níže 21, 8. evangelistou sluje. Přišel on do
města Samarského eig nzolwv119 Zauavelac Ci
vitatem Samariae, bez členu praví L. a
tudy smýšlí mnozí, že jenom vůbec říci chtěl:
do jednoho z měst Samarských místněji určiti
města nevole. Avšak nebytí členu nepřekáží
slovo Samariae Tis Z«u. bráti za jméno mě
sta Samarie, jenž bylo hlavou v Samaří a
takto v čest Augusta či Sebasta od Heróda
prozváno byvši. Tím spůsobem také 2. P. 2,
6. jmenují se města Sodoma a Gomora bez
členně s genitivem z0Asi Zodónov xai Nouo6
čes. Dáleji v. 9. Samaří ovšem značí kra
jinu, avšak to nevadí, abychom tu genitivu
Samariae © městě Samaří či Sebastě bráti
nesměli. Kodexové A. B. N. čtou sis zňv
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zóke a tudy není pochyby, že se dotčené to
město tu rozumí. Město Samaří bylo dle 3.
Reg. 16, 24. vystaveno od Amriho či Amria
krále israelského na hoře s krásným výhle
dem na daleká úrodná popluží a velikou
část mořestředozemského. Jan Hyrkán vládce
Judský 1. 130 př. Kr. město to podvrátil,
ale Gabinius náměstek římský je opět vystavěl.© HeródesVel.dostalměstatohood

Augusta císaře a ke cti jeho, znova je vy
staviv, Augustou či Sebastou nazval a vněm
chrám témuž císaři vybudoval; nyní sluje
Sebastich a jest ves dosti nepatrná, avšak se
spatřují znamenité trosky či zříceniny sla
vných budov tam druhdy vybudovaných, zvlá
ště rumy chrámu svatého Jana Křestitele,
o němž šla pověst, že tam pochován byl,
jak také hrobové proroků Eliséa a Abdiáše
se tam ukazují. Z Janova evangelia 4, 12. víme,
že Pán tam kázal a že také Samaritáni oče
kávali messiáše, jejž jmenovali Ssahebem či
tahebem t. j. opravcem či obnovitelem, leč
očekávali ho z pokolení Efraimova, mylně
ovšem a tudy již Kristus Pán J. 4, 22. Sa
maritánce vyjádřil nepravé býti smýšlení to,
poněvadž spása příjde od Židů, t. j. že Židé
o tom dobře smýšlejí kladouce Messiáše z
pokolení Jůdova. Samaritánům Filip kázal,
poněvadž oni ku potomkům Abrahama se
hlásili a obřezáni byli, písmo sv. čítali a
mezi sebou mnohé potomky bývalých Isra
elitů chovali; pohanům ale ještě nikdo ne
kázal 11, 19. Samaritáni byli věcí božských
jemní a chápavi a nesli na sobě povahu ženy
Samaritánky J. 4, 20., ač ovšem také mysli
byli kejklům a mamům propůjčovali. Od
lehlost. krajiny jejich a ta od ZŽidůvodlou
čenost ohájila jich oné přílišné přebrouše
nosti a převzdělanosti, v níž nejedníi Židé
za doby té zatonuli, k náhledům přímým
vybřednouti nemohouce. Připraveni Sama
ritáni byli od samého Pána J. 4. 31.,
a tudy se tím spíše stalo, co dále vy
pravuje Lukáš: I pozorovali zdstupové na
věcí od Filipa povídané jednomyslně poslou
chajíce a vidouce divy, jež činil. Nebo ze
mnohých, jenž mělt duchy nečisté, tito křičícehlasemvelikýmvycházeli.© Mnozépakochr
nulé a kulhavé uzdravení byli. Praví Lukáš:
pozorovali jednomyslně k věcem; v tom pak
potvrzeni byli vidouce divy, kteréž činil Filip.
I tu se ukázalo, že každé poselství pošlé od
Boha divy a zázraky potvrzeno býti musí.
Mezi divy, jež činil, jest rozdíl ten, že je
dněmi ukázána moc jeho nad duchy, druhý
mi nad přírodou. Ze mnohých zajisté, jenž
nečisté duchy měli, vycházeli tito křičíce veli
kým hlasem; genitiv zodlov jest genitiv roz
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dělovací, jak Mt. 10, 14. Vvcházeli Ařičice,
ješto neradi opouštěli posedlá těla a neradi
se vlády své nad lidmi vzdávali. Křik ten
značí též, jak člověk hříchem jatý k Bohu
volati má. Mr. 1, 26. L. 4, 41. Ale i nade
přírodou Filip moc provodil, přirozené a
obyčejné nemoci uzdraviv, ochrnutí či dnu a
ehromotu či belhavost, jak výslovně dotýká
Lukáš.

I stala se z toho veliká radost v onom
městě, dí Lukáš dáleji. Radost ta povstala
dílem pro ono od neduhů a zloduchů opro
štění, dílem pro poznání Jesu Krista světa
Spasitele a pro ukojení své po něm žádosti
a dychťtivosti.

Byl ale tam člověk jeden, který se tomu
zhola neradoval, nébrž se rmoutil, an veliké
se z toho pro sebe, pro zisk svůj a pro slávu
svou újmy obával. Byl to St*mon, který již
dříve meškal v městě tom čáry provodě a
obyvatele Samarské mámě, pravi! se někým
býti velikým; byl či meškal dříve noovníjoxev
t. j. přeď přibytím Filipa zdržoval se ve
stranách těch, a sice co čarodětel, čaroděj
ník, co provoditel čárů čili co vlchevník
naystov, kterýmžto slovem spůsob činnosti
jeho vytýká se. Jak tvárné slunko někdy
povstává při objevu pravého slunce, tak zlo
duch nastrčil lžeproroky a lžekristy, aby
sláva Krista Pána se zatemnila. Vezdy ti
goétové svědčí, že tehdá duch lidský nasytil
a přesytil se pohanstva a zatoužil po stravě
pravé a zdravé a spasitedlné. Kdo upřímě
tužbě té se poddal, ten brzo poznal, že nej
vnitrnější a nejvroucnější tužbě jeho v kře
sťanství se zadost činí. Kdo ale tužby té
oslyšev zložádostem a pochotěm a zlochtí
čům hověl, ten zaveden byl v službu těch
magův a goétův, aby nějakou měrou uhasil
svou neukojitelnou žízeň. Někteří měli za
to, že Simon ten jest tožný se Simonem Cy
perským, o němž Jos. Flav. v Starož. 20, 1,
2. zmiňuje se a jehožto prokurátor Felix
byl použil, aby Drusillu manželku krále
emeského Aziza v Dyril manželovi jejímu
odloudil. Avšak Simonů mnoho bylo a ze
jména pouhého nemůže se nijak zavírati,
jaký by Simon tu rozuměti se měl. Historie
však jasně svědčí, že Simon ten byl Simon
samarský, z Gittona městečka samarského
rodem, jak to jistě tvrdí sv. Justín ap. I.
20., jenž sám ze Samarie pocházel a ne
dlouho po něm žil. Byl on čarodějem a
kouzelníkem či vlchevcem a znaje se do ně
kterých přírodných sil, věděl jich k účinkům
takovým, jenž mysl lidí zaráželi, používati a
sobě velikou vážnost získati. Takových vl
chevců, magů, goétů, tenkráte množství ne
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Vav. Vy,
sčíslné se po říši římské potulovalo a pla
hočilo, provodíc vlchvy, čáry a kouzla pou
žitím vědomostí přírodnických, zaklínajíc
mrtvé a běsy, na božství účinků se domá
hajíc, léčíc nemoci, budoucí věci ze hvězd
předpovídajíc a při všem tom užívajíc formul
a říkadel z orientalné a z řecké theosofie
převzatých. Avšak nešlo ze samých přiro
zených sil to mámení lidu, nébrž zajisté
kníže tohoto světa J. 12, 31. L. 1U, 18.ode
Krista přemožen byv a všady o vládu svou
přicházeje, nastrojil vlchevce ty, aby lež,
klam a blud pod podobou vyšších a nadpří
rodných činů rozšiřovali a lidi od Krista a
pravdy, ovšem pak i od spasení odvozovali.
Obzvláštním a znamenitým nástrojem tako
vým byl Simon z Gittona rodem, dary při
rozenými vynikaje a vědomostmi nad jiné
bez mála vyvýšen jsa, avšak se docela v moci
sil nadpřírodných a demonických nalézaje.
Novověcí pokusové nekromantie, animalného
magnetismu, theurgie, lichého spiritualismu,
jimiž lidstvo zpátky do pohanství a do moci
knížete světa tohoto padalo, nemálo v tom
světla podávají. Simon ten mimo své na
dání s křesťanstvím ve styčnost přišel skrze
Filipa a přemožen silou a důstojenstvím jeho
na víru se pro chvíli dal, leč jenom proto,
aby milodarů se přiúčastnil a moci zázraků
větší a skutečné dosáhl. Neodřekl se při
tom té, jíž užíval, mohůtnosti nad lidem a
vlády nad dušemi lidskými, nébrž si ji tím
pojistiti a ubezpečiti hodlal. Tudy stal se
proto bludařem, idey křesťanské se svými
výmysly spojiv a převrátiv a tudy celé kře
sťanství, pokud v něm bylo síly, zkaziti a
podvrátiti usilovav. Proto nedivno, že apo
štolé při sejití se S ním netoliko v Samaří,
nébrž i jinde s ním stroho a přísně naklá
dali, ješto vněšná tvárnost křesťanská, do
které náuku svou obléci uměl, mnohé k ná
sledování ho navnazovala. Nezdá se, že by
tenkráte hned při prvním setkání se s vírou
křesťanskou již byl Simon nějakou soustavu
náuky své utvořil, ano ani později toho ne
učinil leč v rysech velmi všeobecných; vý
voj a sestava náuky jeho stoupencům a pří
vržencům jeho připsati se musí. Avšak přece
se vydával býti někým velikým, osobou nad
obyčejnou a nadpřirozenou,, bezmála tak
všeobecně o sobě mluvě, aby tudy lidu sa
mému zanechal, čím by ho považovati chtěli.
Ř. t. přidává čevrov sám sebe s důrazem,
namítaje tím, že osobu svou všady v popředí
stavěl a tedy docela jinak než Filip sobě
počínal, jenž ne sebe, nébrž Krista hlásal.

Takto pak je obloudil a omámil kouzly,
kejkly a vlchováním svojím, že vštckní na
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něho pozor měli, všickní od nejmenšího až do
největšího říkajíce: Tento jest moc Boží, jenž
sluje veliká.
řečech a počínáních jeho nalézali. Všickni,
vece, a přidává od nejmenšího do největšího,
t. j. mladí i staří, nedospělí i dospělí lidé
v tom o Simonu bludném náhledu zanikli.
Pravili o něm, že jest to moc Boží veliká.
Měli tedy Samaritáni za to, že v Šimonu se
zosobnila a včlověčila moc a síla Boží z Bo
ha vyronilá, síla a moc Boží nejvyšší a svr
chovaná. Zdá se, že idea o moci Boží svě
toplozí, jenž se tehdá skrze Filona a jiné
učence vůbec po člověčenstvě rozšiřovala,
také k Samaritánům došla, a že oni v Ši
monu vlchevci moc tu zosobněnou spatřovali.
Náhledu takovému, že logos v něm se včlově
čil, Šimon všelijak průchod zjednati neopo
menul, a tím se Kristu po boku, ovšem pak
na odpor postavil, uče, že v něm v Simonu
logos tělem se stal či se vpletil. Vůbec
goet jest, jenž božské moci k službě sobě
tnosti svojí přinutiti usiluje. Ode kře
sťanství si vypůjčil, co dále učil o sobě, za
svrchovaného Boha samého se vydávaje, jak
sv. Justin ap. 1, 36. praví, a Čest a poklo
nu božskou ode sstoupenců svojich přijímaje.
Tudy se nazýval, bezmála později, více náu
ku tu o sobě vyvinuv, stálcem, stojcem či
stojícím čozog t. j. bohem vždy sobě stejným,
nezměnným, všehýbavým, všetvorcem, jenž
také podle dob věků a míst rozličně se zje
vuje a zjevoval Ir. 1, 33. mezi Zidy co Syn,
mezi Samaritány co Otec, mezi pohany co
Duch svatý. Tenkráte ještě nebyla ta náu
ka jeho dokona vyvinuta, jak již praveno,
ale není pochybnosti, že postupem času Ši
mon více a více z ideí křesťanských sobě
osvojoval, a náuku 0 nejsv. Trojici na sebe
a na osobu svou potahoval. Svůdná byla
všelijak náuka jeho; avšak musela mimo
volně za podkladek sloužiti pro náuku kře
sťanskou, ješto pohybem od Šimona spůso
beným vnímavost pro nové ideya dychtivost
po nich mocně ubuzena byla. Ze ale na Si
mona tak pozorovali, nebyla příčina jiná, leč
ty čáryjeho, jimiž sprostné rozumy jejich má
mil a obluzoval. Avšak se brzo ukazovalo,
že před svrchovanou mocí Boží liché ty di
vy a klamné šalby obstáti nemohou.

Nebo když přibyl Filip a evangelium
kázal, a když jak Lukáš dokládá uvěřiliFilipovt| zvěstujícímuokrálovstvíBožím,ve
jménu Jesu Krista křestění byli, muži iženy.
Takto čte vulgáta slova vejménu Jesu Krista
spojujíc se slovem Křestění byli. (A s ní čte
pešita syrská.) Text řecký slova jméno Jesu
Krista táhne ke slovu kázati v ten spůsob:

Skutkové apost,

Pozorovali a veliké zalíbení v.
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zvěstoval o říší B. a o jménu Jesu Kristově.
Háše B. či království Boží jest říše, v níž
Bůh nejvyšší vládu ozvláštním a významným
a mocným spůsobem vede, což se děje v cír
kvi křesťanské, v duších vyvolených a pře
devším v blahoslavenství nebeském. O ve
škerých těch třech říších kázal Filip, ješto
jedna z druhé vyplývá a všechny tři ouzce
spojeny jsou. O jménu J. Krista kázal, t.j.
o tom, proč se Kristem, Messiášem, Spasi
telem nazývá, o jeho podstatě a bytnosti, o
čemž již předešle nejednou mluviti přišlo.
Když byli v Krista uvěřili, odvrátili se tedy
nyní od Šimona a přidali ku Filipovi, u ně
hož bytnou moc spatřovali, nekonečně větší
než tam u Šimona, jakož i nalezali tuto pra
vé odpočinutí dušem svým a dokonalé vyho
vění všem. potřebám duchovným, čehož tam
jenom stín a tvárnost byly. Vida sebe opu
štěna Šimon, sám nevěděl co učiniti, a uzdá
lo se mu nejlépe, aby také víru přijal a přt
pojď se ku Pilýpovi. Božská moc víry Páně
podrobila na čas mysl jeho, an poznal on
sám nejlépe v sobě nemíti moci Boží, která
se zde viditedlně ve Filipovi projevovala.
Co jej k víře přimělo, bylo nejprvé to pře
kvapení, osamocení, an ode všech se opu
štěna viděl; za druhé jej vzbudila mimo
volně moc božská, kterou ve křesťanské
náuce přítomnu býti zatušil a kterou mimo
volně se podmaniti musel. K tomu posléze
mu původem byli divové a zázrakové, jež vi
da užasnul a zděsiř se. Přijetím víry a při
držením se Filipa spolu chtěl svou vlastní,
kterou nyní utrpěl, porážku ukrýti a utajiti.
Dal se pokřestiti, ale víra jeho byla vněšná
a nepronikla až ku podmanění sobě rozumu
jeho, tím méně prostoupila hloub žádostí a
tužeb jeho. Nevešel jako holubice, nébrž
jako krkavec, jenž nečenichá, leda svého ple
nu. Našlo mu o obrození vniterné, nébrž
o prospěch vněšný, nešlo mu 0 království
Boží, nébrž o vlastní slávu. Nežádal milosti
Boží posvětné, jíž by vniterné pochotě pře
máhati a život svůj dle Krista upravovati
mohl, nébrž žádal moci činiti zázraky, a ví
ce ho těšila moc ta vněšných znamení, nežli
spravedlnost křesťanů. Tudy mu křest sv.
málo prospěti mohl, přijat byv téměř jenom
na ukázalost. I nebyl nepodoben Jidáši I
skariotskému, a víra jeho rovnala se oné ví
ře, o níž sv. Jakob 2, 19. praví, že i ďáblo
vé věří a se třesou. Dříve byl sám lid ku
podivování-se jemu přivedl, ale nyní diviti
se jemu vynaceno bylo. Uštědřuje druhdy
Bůh dary milosti své také lidem nehodným,
aby se bíledně vidělo, že dobrovolny jsou a
nezaslouženy, a aby ti, kdož jimi obmyšleni
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jsou, v pokoře a nedůvěře v sebe se udr
žovali.

Zatím se ale doneslo apoštolů, že Sa
maří přijala slovo Boží. Sv. Lukáš píše o
tom: Uslyševše pak apoštolé, jenž byli v Je
rusalémě, že přijala Samaří slovo Boží, po
slali k ním Fetra a Jana. Kteřížto přišedše
modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého;
nebo ještě na žádného z nich nepřišel, lečpo
křestění toliko byli ve jméno Ježíše. Byla s
jedné strany nemalá z toho radost po Ce
lém Jerusalémě, že Samaří podrobila šíji
pode jho Páně; s druhé strany povstala
péče o novou tu církev, jedno aby spojena
zůstala s církví apoštolskou a nějak nebyla
odštěpena ode všeobecné církve, čeho se
při tom kvapném a neblahém Šimona obráce
ní obávati bylo. Ale měla ta církev nová
spolu se účastnou státi těch milostí Ducha
sv., které Bůh v Kristu byl člověčenstvu
pro založení a dokonání vniterného života
daroval. Tudy sešedše se apoštolé a uradi
vše se poslali Samaritánům Petra a Jana.
Dva nejhlavnější apoštolé, hlava církve Petr,
v němž apoštolství víry vrchovalo, a apo
štol lásky Jan miláček druhdy Páně, k Sa
maritánům se odebrali. Vzali poselství to
sami na sebe, ješto Petr přední místo v Cír
kvi drže a o celou církev pečovati maje v
tom poselství sebevydáním v ústrety vyšel
všem žádostem sboru apoštolského. Tomu
se zajisté při poradách o věci té vidělo spra
vedlivo a náležito býti, aby ten, jemuž Kri
Stus pasení beránků a ovcí svěřil, J. 21, 15.
a v němž víra celé církve se soustředila,
Mt. 16, 18., do Samaří sestoupil a mladou
církev ku církvi obecné přidružil. Jan pak
byl po Petrovi nejproslulejší apoštol, a pro
osobnou důstojnost, jak onen Petr pro úřa
dný poměr v církvi předkoval. A jak
Petr ponášel na sobě apoštolství víry, tak
Jan zobrazoval apoštolství lásky. A obojího
tam svrchovaně potřebí bylo, ješto netoliko
víru přijíti, nébrž od nenávisti po století pě
stované odstoupiti a s láskou k ostatní cír
kvi ze Zidů shromážděné přivtěliti se měli.
Nad to měla hlava církve svaté hlavě blu
dařství, Simonovi čaroději odporovati. Pra
ví Lukáš: Poslali Petra a Jana. V poselství
tom není nic snižujícího, aniž ono nějakou
Petrovu podrobenost nadesílá. Sv. Leo po
slán byl k Atilovi; kapitulárové nejednou
biskupa s poselstvím vyslali, t. j. nejeden
biskup k radám a prosbám kapitoly své po
selství takové na sebe přijal. Syn Boží po
slán jest od Otce, Duch svatý od Otce i
Syna se posílá, ač všechny tři osoby slávou
a mocí rovny jsou. Učel takového jich po
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selství nebyl jiný leč ten, jejž L. udává, že
sestoupivše a přišedše tam za ně se modlili,
aby Ducha sv. obdrželi. Tím modlením při
pravovali novověrce na svátost, kterou jim
vzkládáním rukou uštědřiti zamyslili; při

konával. Celá ta modlitba směřovala tam,
aby jim hodně Ducha svatého uděliti mohli,
ješto posud na žádného z nich nepřišel, něbrž
tolko ve jménu Ježíše Krista pokřestění byli,
Vniterně byli přijali milost Ducha sv., která
se na křestu sv. dává; ale té dálejší milosti
k vyznávání veřejnému Jesu Krista a ku
statnému všech bojův podnikání a půtek du
chovních ještě nepřijali. A obzvláště nedo
stali ještě darův oněch viditelných Ducha
sv., kteréžto se vzkládáním rukou apoštol
ských za oné doby nejstarší spojeny byly.
Tedy takto připravivše je složili na něruce a
on přijali Ducha sv. Rukoklad nebyl sym
bolickým toliko výkonem, nébrž skutečným
převoditelem a udělitelem té milosti, ku které
se byli modlitbou připravili; ovšem ale i při
vzkládání rukou modlitba příhodná se vyko
návala. Apoštolé Act. 2, 4. a S nimi nej
prvnější věrci Duchem sv. zázračně a mimo
řádně obdarováni byli, jak se tohoto spůsobu
udělení Ducha sv. také Kornelovi a kdo s
ním se obrátili dostalo 10, 44. Ale nechtěl
Duch sv. takovým mimořádným, bezprostřed
ným spůsobem darů svojich uštědřovati ve
zdy a stále, nébrž volil dary ty prostředně
skrze apoštoly dávati spůsobem řádným a
svátostným, jak se to tuto poprvé stává;
nebo apoštolé byli ustanoveni k tomu, aby
všechny milosti, jimiž Kristus církev obdařil,
věrcům prostředkovali. Takto měl se státi
přechod od mimořádného a zázračného da
rův Ducha sv. udělování k pořádnému, trva
lému jich v církvi skrze apoštoly a jich ná
stupce uštědřování. Již pak milost ta, která
tu ode Petra a Jana vzkládáním rukou na
Samaritány přešla, očividně se od milosti na
křestu udělené různí, či jiná milost se vzklá
dáním rukou, než tam křestem uděluje; za
druhé se uděluje ta milost také jiným vně
šným znamením, rukokladem, a s tím ruko
kladem spolu za jedno dává se Duch svatý
dle slov vložili na ně ruce a oni přijal
Ducha svatého. Rozličnost milosti a rozdílnost
viditelného znameníčiní rozdílnost svátosti. A
tudy se svátost tam udělovala jiná a různá
ode křestu a svátost ta sluje biřmováné či
upevnění a co zvláštní svátost od římské i
řecké církve se považuje; svátostí tou ale
řádně toliko biskupové posluhovati mohou
jakožto cele oprávnění nástupcové a dědi
cové apoštolů. Sněm Trid. sez. 4. c. 1. sta
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noví o té svátosti: Kdo by řekl, že biřmo
vání jest prázdný obřad a že není raděj pra
vá a vlastivá svátost; aneb že druhdy nebyla
teda cvičení či katechesa, kteroužto jinochové
důvod víry před církví udávali, vyloučen buď.
Tuto řeč jest jenom o vzkládání rukou, o
mazbě a olejbě ničeho se nepraví. I táží
se, zda-li apoštolé neužívali olejby co vně
šného znaku? Ač písmo mlčí, přece jedno
stejná v církvech rozličných užitba oleje a
obyčej rovný tomu nasvědéuje a zdá se 1.
Jan 2, 20. 27. na ten spůsob narážeti a
není nedůvoden ten náhled, že aspoň za
apoštolských dob ještě tenkrát přičiněna
mazba, když mimořádní divodarové řídčeji se
od Ducha sv. udělovali, na jejichžto místo
ono pomazání nastoupilo, odtud za potřebný
při té svátosti díl odbývajíc. Ostatně po
veškera století v církvi ač ne za nevyhnutně
k spasení potřebnou, přece za spasitelnou a
žádoucí svátost považována byla, a sv. Cy
prian ep. 13. vece o ní: Fosaváde se děje u
nás, že pokřestěncí dondšejí se ku představe
ným církve, aby skrze modlitbu a rukoklad
Ducha svatého přijali. A ovšem již list k
Hebreům 6, 2. počítá rukoklad, jímž člověk
Ducha sv přijímá, mezi náuky základné a
mezi hlavné články života křesťanského, kře
stanu každému již na samém práhu církve
naskytlé a po všechna století trvati mající.
Tudy také na touže svátost Pavelnaráží R.
©, 23. o křesťanech pravě, že prvotiny Ducha
sv. přijali a Ef. 1, 13—14. 4, 30. Duchem
Sv. znamenáni a spečetěni jsou.

Ale co Simon říkal a jak se choval k
těm darům Ducha sv., jichžto se těm dostalo,
na něžto apoštolé ruce složili? O tom praví
sv, Lukáš: Uzřev pak Simon,že vzkládáném
rukou apoštolů dává se Duch svatý, nabídl
jim peníze řka: Dejte i mně tu moc, aby na
kohokoli vložím ruce, přijal Ducha svatého.
Neobdržel Šimon posavád darů sv. Ducha,
byv pokřestěn toliko; viděl ale, že nyní
vzkladem rukou apoštolů darů Ducha svatého
účastnými se stali a nečekaje, až by na něho
ruce vloženy byly od apoštolů, nechce úča
sten býti svátostné moci jiným udělené, nébrž
chce míti moc, aby jiným Ducha sv. udělo
vati mohl. Při tom mu nešlo o vniterné
rozlití darů Ducha sv., nébrž o vněšné úka
zy a očité výjevy, po nichž dary ony poznal;
nebo slovo wviděv Či uzřev nadesílá, že 1
tentokráte také Samaritánům mimořádní di
vodarové se dostali. I domýšlel se, že apo
štolé nějakými čáry a kouzly a nějakým vyš
ším, než on sám znal, uměním takové věci
vedou a zažádal té tajné kouzelné moci do
jíi. Vedla jej při té žádosti především hr

dost a pýcha, aby mezi přivrženci Svými,
jichžto mu přece několik mezi Samaritány
zůstalo, oslavil se vyšší mocí a vyššími sila
mi, a ovšem zachoval a zvýšil pověst, kteréž
sobě dříve vlchvami svými byl vydobyl. Dru
há příčina, proč po daru takovém zatoužil,
bylo lakomství, an se domníval, že bude-li
moci zázračnými těmi věcmi obdarovávati, lidé
nesmírně se k němu pohrnou, žádajíce po
kladů a bohatství se přiúčastniti. Šimon se
jeví co podlý zneužívatel křesťanství, o nad
přirozenou sílu jeho se snaže a mravnou si
lou jeho pobrdaje. Ve dvojí částce Simo
nova nepravost se jeví. Nejprv, že se pe
nězi domoci chce darů duchovních a milosti
svobodně od Boha propůjčované, a tím činem
svrchovaný dar milosti Boží na kupné a pře
kupné zboží a jmění snižuje a upodluje. Za
druhé, že milost Boží, která se dává k ostří
hání sebe ode hříchů a k zakládání v sobě
božného života, k opačným úmyslům, k do
bývání sobě marné cti a chvály a k lakom
ství zneužívá, s milostí Boží a dary mimo
řádně od Ducha sv. dávanými tak jako s vla
stními kouzly a kejkly nakládati chtěje. Tu
dy k němu Petr přísně praví: Peníze tvoje
buďte s tebou na z2áhubu či zátratu, t. j. po
kuta B. zastihni tebe a peníze tvoje. Peníze
napřed klade, že v nich zloba a nemravnost
žádosti té ozvláště soustředěna byla. Peníze
tu co nějaká osoba se zpodstatňují, jakoby
záhuby a zátraty schopny byly; záhuba či zá
trata jest opak spásy, jak samovidno jest.
Vydává Petr kletbu na Simona podle moci
sobé od Boha udělené, ale spolu přidává ní
že v. 22. žádost a želání, aby zla toho, je
hož svým jednáním zasloužil, pokáním zni
knouti a zbýti usiloval. Byla tedy kletba
Petrova podmínečna, vyhrážejíc více nežli
skutečně pokutujíc, více k budoucnu než ku
přítomnosti hledíc. A tudy jak všady při
Božích a podle toho při církevních trestech
dvojí stránka se tuto vyjevuje,přísnost, hledíc
k Boží spravedlnosti a milost, hledíc k Boží
mu milosrdenství. (Církev dle slov 2. Cor.
T, 9. nezarmucuje a netrestá, leč při tom
přihlédajíc, aby zármutek byl ku pokání a
spáse.. Že ostatně příkřej nepostoupil Petr
proti Simonu, a že s tím prabludařem mír
něji než tam 5 kap. se Safirou a Ananiem
bylo nakládáno, pochodí odtud, že tito již
byli moci Ducha sv. vniterně zakusili, an u
Šimona všechna víra křesťanská jedině na
zevnějšku ulípnula. Tudy mu také dále pra
ví: Nemáš účastí aní dědictví v slově tomto.
Učast a dědictví totéž značí, účast vlastně,
dědictví nevlastně; účastenství naše v darech
Božích stává se dědictvím, poněvadž učiněni
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býváme dědici Božími a spoludědici Kristo
vými. Rím.8,17. Praví mu, že nemá podílu ve
slově tomto, t. j. ve věci té, o niž tuto běží,
o kteroužto se ucházel a o níž řeč vedl, t.j.
v přijetí a udělování darů Ducha sv.; iu
klassiků slovo Aoyogtu věc značí, o kteréžto
se řeč vede. Přece ale jiní slovo slyší 0 e
vangeltu v ten smysl, že Petr Šimonovi od
pírá všeliké milostí evangelia přiúčastnění-se ;
leč k souvislosti prvnější výklad více přilé
há. Příčinu toho Simonova od účasti Boží
vyloučení udává sv. Petr: „Nebo srdce tvoje
není upřímé před Bohem, nébrž jest stočilé,
zkroutilé, zkřivené, poněvadž jsi hříšnými
prostředky hříšných účelů dojíti zažádal.

Přímé srdce dobrý úmysl značí, opak
toho jest srdce nepřímé Sap. 9, 3. Sir. 7,6.
Poznal to Petr již spůsobem přirozeným ze
všeho spůsobu jednání Simonova; tím více ale
to poznal a poznatku svého jistotu obdržel
z nadpřirozeného patření do srdce prablu
daře toho. Ješto ale se strany Boží možno
bylo odpuštění dostati té, ač veliké nepra
vosti, tudy napomíná Petr: Kaj se, učíň po
kání a odvraťt se od nešlechetnosti té, výhost
jí dada a jiné boholibé smýšlení na se při
jma. A poněvadž na milosti Boží nejvíce
všechno člověkovo pokání závisí, tudy vece:
modli se, zdaby snad odpuštěno bylo toběmy
šlená to, čili úmysl ten srdce tvého,jenž totiž
pošel ze srdce tvého co potok z pramene,
ješto ze srdce se myšlénky, t. j. úmyslové a
záměry rodí L. 1, 51.; tak mluví a mluvení
záhadného a nejistého užívá, poněvadž neji
sto bylo, zda napomenutí tomu povolí Šimon,
ano opak toho téměř pro Petra jist byl pro
velikou bezbožnost velebludaře toho. Proto
o něm dále dí, svrchovanou potřebu pokání
ukazujíc: Nebo vidím ve žluči hořkosti a ve
vazbách nepravosti tebe býti. Dvojí vece o
něm věc, druhou nad první mnohem horší.
Vidím tě ve žluči hořkosti, t. j. vidím, že jsi
do hořkosti t. j. hořkého proti víře křesťan
ské odporu, jako do nějaké žluči a do ně
Jaké otravy upadl, a tam duchem zabředl.
Jest to genitiv přístavku; aneb dle jiných
genitiv povahy t. j. ve žluči nejhořčejšé tebe
ponořena vidím. ŽZluč v písmě jest oznak
zlosti, nešlechetnosti a hříšnosti, ješto hřích
zhořčuje svědomí a mysl člověka, a s druhé
strany Boha člověkovi hořkým, od něho od
vráceným, naň rozhněvaným a nevraživým
činí. Tak vede Hospodin stížnost Os. 12, 14.
Ke hněvu mne popudil Efraim v hořkostechsvojich.© Ulověkhříšnýamodlářskýsluje
Deut. 29, 18. kořenem plodícím hořkost ažtuč.© Skutkovémodlářůahříšníkůslují
Deut. 32, 32. hrozny nejhořčejšími a hrozny
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žluči. Tudy nejednou sv. otcové toho dotý
kají, že Zidé dávajíce Kristu Pánu žluč dle
ž. 68, 22., vnitrnou duše svojí hořkost, t. j.
mravnou zkázu svou tím osvědčili a označili.
Zluč hořkosti tedy převrácenou a nešlechet
nou mysl Simonovu značí. Dále praví, že
jej vidé ve vazbách nepravosti býti. Vazby
nepravosti samozřejmě znamenají vazby, jimiž
člověk od nepravosti obklíčen a v nepravo
stech držán bývá, když jej hříchové co řetě
zové a provazové stěsňují a v poutech ne
volnosti a duchovního otroctví chovají. Tu
dy napomíná Bůh Jes. 58, 6. zrušiti svazky
nepravosti, t. j. osvoboditi se ode hříchu.
Místo býti ve žluči hořkosti a ve vazbách
nepravosti překládají někteří k žďučihořkosti
a k vazbám sloužiti (tebe vidím). Podle to
ho nejenom vnitrná zloba Šimonova, nébrž
1 jeho zlý úmysl lidem k zátratě posluhovati
se vyličuje, jakoby pravil Petr: vidím v tobě
člověka, jenž mnoho lidí hořkostí t. j. jedem
nemravů naplní, a v okovech hříchů a ne
věry opoutané držeti bude. Ostatně exegéti
tu poznamenávají, že hřích napřed sladkým
se stavě, nejhořčejší hořec v sobě chová.

Šimon se ulekl těch hrozných slov Pe
trových, jimiž nad ním kletbu: vyřeknul a
pravil: Proste vy za mne, aby nic toho, co
jste mluvili, na mne nepřišlo. S důrazem
klade vy proste, ješto prosba vaše nemůže
býti na prázno, an takovou mocí oplýváte.
Pokořuje a ponižuje se Simon před apoštoly ;
ale ze strachu toliko a z obávání-se pokut
a trestů jemu vyhrožovaných, nevšak z něja
ké lítosti nade hříšným počínáním svojím.
Tudy také na pokání nedal se, což by jistě
sv. Lukáš byl poznamenal jakožto vítězství
pravdy nad bludem a zlobou. Opak raději
toho spatřujeme, a historie církevní vyličuje
nám všechno nápotomné působení Simonovo
jakožto takové, jenžto směřovalo docela ku

podvrácení křesťanství. Byl tu podoben Fa
raonovi a Bileamovi Num. 24., ano byl naď ně
horší a stal se ne beze vplyvu knížete světa
toho otcem a vůdcem všeho bludařství. Náu
ka jeho gnostická slátána byla z ideí židov
ských, pohanských a křesťanských, avšak po
hanští náhledové převládali a přednost v ní
vedl pantheismus, v němžto Simon sobě nej
prvnější místo položil, bytnost božskou sobě
připisujíc, a druži svou Helenu co první po
mysl, co prvnici v řadě aeónů vyplynulou a
vyronilou a co světoduši vystavujíc. Zivotu
bezzákonnému, rozpásanému a nemravnému
volný průchod dával, dobře po gnosticku ce
lou spásu na jediném vědění stanově. Praví
se o něm, že i v Římě s Petrem setkav se

| jemu odporoval, až i letu nějakého k nápo
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dobení a ku posměchu vstoupení Páně se
podjal, avšak na modlitbu Petrovu dolů sra
žen byl. Hippolyt ale na jisto vypravuje, že
druhdy pod platanem vyučoval a tam s pří
povědí, že opět vstane, za živa pohřebiti se
dal, ovšem ale nikdy více nevstal. (Odtoho
Simona svatokupectví, t. j. kupování a pro
dávání věcí duchovních a posvátných, sváto
stí, úřadů a důstojností církevních a podobní
pokusové hříšní jménem semonie se na
značuje.

Dáleji nepřichází o něm V písmě sva
tém, nébrž Lukáš mluví o apoštolech a pra
VÍ o nich: Á onť osvědětvše a domluvivše slo
vo Páně, vracel: se do Jerusaléma, a blaho
věstili v nemálo osadách Samaritánských.
Slovo, jež kázali, nebylo slovo jejich, jak Si
mon vlastní náuku jenom rozhlašoval, nébrž
bylo slovo Páně, kterýž skrze ně co své slu
hy a tlumočníky evangelium svoje hlásati
dal. Ješto ale náuka ta byla toho, kterýž
Krista poslal, Otce J. 7, 16., tudy se přečasto
vůbec slovem Božím nazývá.

Vraceli se, praví, a nedí vrátili se, po
něvadž právě pro ono slova Božího kázaní
cesta jejich při navracování se déle trvala,
Načež Petr, jak tradice praví, do Antiochie
odešel a tam po sedm let biskupoval, ač ji
ní jinak praví.

To jisto, že nyní již přišla doba, kdež
evangelium i dálejším krajinám ve známost
vejíti mělo, o čemž sv. Lukáš dáleji vy
pravuje.

26. Anjel pak Páně mluvil ku Fi
hpovi řka: Vstaň a jdi k jihu na cestu,
jenž sestupuje od Jerusaléma do Gazy;
ta jest pusta. 27. I vstav odešel. A
aj, muž Ethiop komorník, velmož Kan
daky králové ethiopské, jenž byl nade
všemi poklady jejími, byl přijel pomodlit
se do Jerusaléma, 28. a navracoval se
sedě na voze svém a čta Isaiáše proro
ka. 29. I řekl Duch Filipovi; Přistup
a přidrž se vozu tohoto. 30, Přiběh
pak Filip, slyšel jej čísti Isaiáše proro
ka, a řekl: Rozumíš-li medle co čteš?
31. On pakřekl: I kterak mohu, ně
kdo-li mne k tomu nenavede? I prosil Fi
lipa vstoupiti a sednouti s ním. 32.
Místo pak písma, které četl, bylo toto:
Jak ovce na zabití veden byl a jako be
ránek přede střihatelem svojím němý, tak
neotevřel úst svojich. 33. V ponížení soud
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jeho zdvižen jest. Rod jeho kdo vypoví?
nebo odňat bude zé země život jeho. 34.
Odpověděv pak komorník Filipovi řekl:
Prosím tebe, o kom prorok mluvítoto?
o sobě-li, či o jiném někom? 35. Io
tevřev Filip ústa svá a počav od písma
toho zvěstoval mu Ježíše. 30. A když
jeli cestou, přišli k jedné vodě. I řekl
komorník: Aj toť voda, což zbraňuje,
abych pokřestěn byl? 37. Rekl pak
Filip: Věříš-li z celého srdce, může to
býti. A on odpověděv řekl: Věřím Sy
nem Božím býti Ježíše Krista. 38. I
rozkázal státi vozu, a sestoupili oba do
vody, Filip i komorník, a pokřestil ho,
39. Když ale vystoupili z vody, Duch
Páně uchvátil Filipa, a více neuzřel ho
komorník, jel ale cestou svou, raduje se.
40, Filip pak nalezl se v Azótu, a pro
cházeje blahověstil městům všechněm,
až přišel do Cesarey,

Již v tom kázaní, které se v Samaří
dálo, přešly se hranice úzkého Židovství a
shroutěno bylo mezizdí, jež dělilo Zidy od
Samaritánů. Ale kázaním tím, jenž se dálo
skrze Filipa komorníkovi Ethiopovi, známost
evangelia přišla až za meze císařství Rím
ského, ač tenkráte tak rozšířeného, že obo
rem světa vládnouti se pravili. V tom tedy
příběhové ti dva sobě něco příbuzní jsou, že
oba se rozšíření evangelia mimo Židy týkají.
Avšak mezi muži, jenž tam v onom 1 tuto
dějnými a hlavnými osobami jsou, veliký
rozdíl jest, ano na čirém rozmanu dva ti
muži, Šimon a komorník se vespolek nalé
zají, tam muž ošemetník, pletichář, šalebník
a ochalebník, tuto muž prostý, přímý,pouhá
čirota; tam zneužívání svatých věcí k zisku
a k lakomství, tuto podnikání nejdálejší ce
sty pro klanění se Bohu. Ona nás vede ve
styk s mocnostmi temnosti, tato jest přelibá
idylla z dějin o rozšiřování křesťanství. An
jel stojí tu na prahu svatyně s lilijí, s olivou
a palmou; anjel zajisté se Filipovi ukázal,
čímž Bůh na jevodal, že nic není tak vzá
cno, aby Bůh ke spáse vyvolenců svých ne
vynaložil. |

Apoštolé se ze Samaří vrátili do Jerusa
léma, ale Filip ostal v Samaří a ještě tam zaji
sté byl, když se mu stalo vidění poslané jemu
od Krista Pána, jenžto sám rozšiřování církve
s nebe řídil a bezprostředně spravoval. Proto
vidíme, že neposlali ho apoštolé, nébrž po
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selství se mu od anjelů s nebe stalo. 8v.
Lukáš vypravuje: Anjel pak Páně mluvil ku
Filipovi řka: Vstaň a jdi k jihu na cestu,
jenž sestoupá od Jerusaléma do Gazy; ta jest
pusta. Ukázal se Filipovi anjel, ne ve snách,
o čemž nictu není, nébrž ve stavu bdění, a
velel mu: Vstaň a ber se k jihu cestou, jenž
to schází od Jerusaléma do Gazy. Gaza
město Filistejské prastaré, o němž již před
Abrahamem Gen. 10, 19. zmínka se děje,
leželo při moři na jižném pomezí země cha
nanejské, a bylo velmi pevné. Samson se
tam pohřebil i s Filistýny pod podvráceným
chrámcem Dagonovým. Jud. 16, 21. Ale
xander V. ho dobyl po pětiměsíčném oblé
hání, a Alexander Jannéus Machabeovec je
96 L př. Kr. zbořil; leč Gabinius prokonsul
je 1. 58. př. Kr. něco jižněji opět vystavěl,
avšak zase pět let před zkázou města Jeru
saléma od Židůtéměř zbouráno bylo. Jos.
Fl. V. Z. 2, 18, 1. Později opět se město
to vzkřísilo a nemalé důležitosti došlo; mělo
sice biskupy křesťanské, ale ještě ve čtvrtém
století tam osm chrámů pohanských stálo, a
obyvatelé pohané byli vražedlní pronásledo
vatelé křesťanů. Nyní sluje Ghuzzeh jmé
nem starým a jen arabsky přikrojeným,a le
ží v krajině úrodné, bohaté palmami a oli
vami.

Na cestu tu, která vede od Jerusaléma
do Gazy, odkázal anjel Filipa, aby tam sešel
se s komorníkem domů z Jerusaléma jedou
cím a jemu Krista Pána hlásal; ten muž za
jisté byl v očích Páně hoden blaženosti té
a té jemu před jinými udělené milosti. Dvě
pak cesty běžely od Jerusaléma do Gazy,
jedna západně napřed k Rámě, a pak odtud
podle moře k jihu, na kteréž cestě vezdy
mnoho cestovníků se nalézalo. Druhá sbí
hala hned od Jerusaléma k jihu, a šla pouští
na Thekou a Hebron. I bylo ovšem potřebí
Filipovi věděti, kterou cestou se komorník
ubírá. Nejblíže byla Filipovi ona cesta na
Ramu, a pak k jihu nedaleko moře vedoucí,
a tou by se byl bezmála dal, kdyby anjel
nebyl ihned místněji určil, přidav: ta jest
pusta, ze kterých slov dokonale již Filip vě
děl, kady se jemu bráti přijde, aby se s ko
morníkem králice ethiopské sešel. Tím více
bylo takového poukázání potřebí, an o vel
moži Filip s těží domýšleti se mohl, že pu
stou, osamělou cestou se domův ubírati bu
de. Jak viděti, slova pusta jest k slovu cesta
náleží. Přece se ale některým jinak vidělo.
A sice slovo pusta mnozí táhli ke slovu Ga
za v ten smysl, jakoby anjel byl ukázati
chtěl, že nemluví o Gaze opět vystavené,
nébrž o Gaze spuštošené. Avšak k čemu
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by měla ta poznámka sloužiti, ješto v postu
pu příběhu jenom 0 cestě řeč jest, ne však
o městě? Na cestě zajisté křest předsevzat
s komorníkem, aniž Filip s ním do Gazy při
byl. Jiným zdála se slova ta pusta jest ne
býti slova anjelova, nébrž slova Lukášova;
ale tomu veškera spojitost odpírá, leč by
chom přijali, že L. beze všeho účelu ta slo
va připojil. Nebo by L. buď cestu mínil, a
tak by těžko bylo uhodnouti, že on, L., slo
va ta přičiňuje toliko pro ukázání, že ko
morník tam nezávadně a bez překážky na
hlas čísti mohl. Anebo by mínil L. přípis
kem a vkladkem město, a tu by byl měl na
mysli spustošení města od Zidů stalé. Jos.
Fl. V. Ž. 2, 18, 1., 1. 65 po Kr. Ale nač
by to byl doložil L., ješto doložek ten by
žádného účelu neměl a docela zbytečně na
mrtvo a prázno jenom text obtěžoval? Jisto
tedy, že slova ta jsou slova anjelova, a že
se na cestu vztahují.

Vydal se Filip cestou jemu od anjela
vykázanou. I vstav, dí Lukáš, odešel. A aj
muž Bthiop, komorník, velmož královny ethi
opské Kandaky, jenž byl nade všemi poklady
Jejímť, byl přijel pomodlit se do Jerusaléma
a navracoval se sedě na voze svém a čta
Isatáše proroka. Praví Lukáš: A aj idov,
aby mysl naši do prostřed děje postavil.
Dí: muž Etťhiop komorník, místo komorník
stojí v ř. a lat. textu vlastné eunuch, kle
štěnec. Avšak poněvadž na východě oby
čejně lidé takoví k obsluze harémů a k za
stávání úřadů při dvoře bráni bývali, slova
toho nápotom o všechněch úřednících se uží
valo bez ohledu na pohlavné poměry. Tudy
také Gen. 37, 36. 39. Putifar sluje kleštěn
cem či eunuchem, ačkoli ženat byl. Eunu
chus tedy toli co dvořenína značilo a proto
my je všudy slovem komorník překládáme.
Bez pochyby byl původně rozeným pohanem,
jak Eus. 2, 1. dokládá, prvencem z národů
ku křesťanstvu povolaným jej nazývaje; ale
cesta jeho do Jerusaléma a čtení proroka
Isaiášenás ujišťuje, že proselytem židovským
či novověrcem a příštěpencem víry židovské
byl, ač celého zákona se všemi obřadnými
břemeny na se nepřijav, nébrž proselytem
vrátným či přibraným toliko ostávaje. Zidé
považovali Ethiopy za Kušity, za potomky
Chámovy a tedy za pokolení, jenž nejdále
se odcizilo pravé služby Boží. Byl jeden z
nejvyšších dvořanů, an se velmožem, dynastem
býti klade králky Kandaky, u kteréž poklad
níkem či podskrbím byl, ustanoven jsa nade
vším pokladem jejím. Viděti z toho, že mu
žové i v největších důstojenstvích postavení
Bohu sloužiti mohou. Ethiopie ležela k jihu
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od Egypta a zaujímala nynější Nubii a čá
stečně Abyssinii na hořejším Nilu. Tam kra
lovaly dle obyčeje ženy, což ještě za Eusebia
(l. c.) se dálo a Kandaka jest jméno jejich
obecné, podobně jak každý král u Egypťanů
Faraonem sloul, čehož svědkové jsou Štrab.
17, 1, 34. Dio Cass. 54, 5. Plin. h. n. 6, 35.
Tradice nám zachovala jméno i králičino i
komorníkovo; tamta prý sloula Lakosa, tento
Indich, o němž spolu praví, že evangelium
mezi národem tím hlásal, čehož posledního
1 Eus. h. e. 2, 1. potvrzuje a vidí v tom
vyplnění slov Z. 67, 32., že Bthtopte s chvá
táním ruku svouBohupodá, t.j. rozestře ruce
svoje, aby se Bohu ve službu obětovala. Přišel
on z daleké krajiny poklomt se v Jerusalémě
Bohu; poklonou a modlitbou se rozumějí
především obětě, jenž jinde leč v Jerusalémě
přinášeti se nemohly, an modlitby všady
volno bylo vykonávati. Byl sicetaké chrám
v Egyptě v Heliopole Jos. Fl. Z. 1, 10, 2.;
ale jemu se vidělo do Jerusaléma putováti,
že bezmála svatyně Heliopolské za pravou
neuznával. Na některé-li svátky přibyl, a
byly-li svátky ty letnice, neb pascha, neb
jiná slavnost, aneb-li nebylo žádné tehdá
obzvláštní slavnosti, o tom nic Se neví; Sv.
Zlatoúst oslavuje ho, že přibyl do Jerusalé
ma mimo všelikou slavnost h. 19. Ta da
leká cesta, kterou vážil, již byla věc, kterou
nad jiné lidi vynikal, obzvláště nad velmože
tehdejší, tak že nám ta jeho ušlechtilá snaha
s nemalým jest podivením. Ale ještě více
užasáme se nad tím, že on zpátky jeda ce
stou četl proroka Isaiáše. V jaké jej řečiprá
vě četl, neví se; možná že hebrejským četl
jazykem, ješto jazyk tamější k semitické třídě
se čítá a s jazykem hebrejským velepříbu
zen jest. Avšak se mnohým podobněji býti
vidí, že měl v rukou přelohu sedmdesátců,
která se již dávno v užitbě lidí vzdělaných
nalézala, ješto jazyk řecký tehdá bez mála
byl jazykem u dvorů tou měrou jak nyní
francouzský obyčejným. Ze právě Isaiáše
četl, pocházelo bezmála odtud, že v Jerusa
lémě otázky o Messiáši přetřásaly se u Sa
mých velmožův a nejeden z nich dnem a
nocí se tou záležitostí obíral. Mohl-liž ten,
jenž na kříži umřel a od toli lidí bohaboj
ných co Messiáš se ctí, jím skutečně býti?
V samé veleradě byli Nikodém a Josef přá
telé Kristovi, Gamaliel aspoň mírně o Kristu
smýšlel a pravdu náuky jeho za možnou po
kládal. I musel neb aspoň mohl komorník
s nimi se sešed o věcech těch uslyšeti, ano
veškeren lid na dvě strany se v té otázce
rozcházel a hnutí v lidu s té strany vezdy
ještě rostlo a se vzmáhalo. Právě ale mu
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selo jej proroctví Isaiáše nejvíce zajímati,
poněvadž ten prorok nejvíce o Messiášijedná
a o něm s tím světlem mluví, že jména sta
rozákonného evangelisty zasloužil. Tím ovšem
byl komorník připraven na to, co mu napo
tom Filip zvěstoval a veškera slova Filipova
nalezla v duši komorníkově půdu dobře při
pravenou a okypřenou.

I řekl Duch Filipovt, dí Lukáš: Přístup
a přidrž se vozu tohoto. Příběh pak Filip
slyšel jej čísti Isatáše proroka a řekl: Roz
umáš-lů medle tomu, co čteš? On pak řekl:
I kterak mohu, nikdo-li mne k tomu nenavede ?
I prosit Filipa vstoupiti a sednouti s ním.
K vozu, na němž jel komorník, přibyl Filip
a Duch Páně pravil k Filipově vnitrným
vnuknutím, vložil mu do mysli napomenutí,jímžmuprav:© Přístupapřitknísevozu
toho. Duchém se tedy Duch svatý rozumí
a nesličně tu některý ten exeget myslel o
anjelu, o němž předešlo. A PFiltptudíž přiběhl
a uslyšel čistíproroka Isaiáše. Viděti, že sobě
komorník slova Jesaiášova na hlas četl. Místo
to bezmála právě proto na hlas četl, aby
jako dvojím smyslem ušima i očima nějak
rozumu jeho dojíti mohl, an to místo pře
de všemi jinými zřejměji ale i podivněji 0
strastech Messiáše jedná. V řeckém jest
sličná paronomasie ywvacxeuč dvaywocxes. Kdo
slovům těm dokonale vyrozuměl, nemohl leč
přijíti víru v Jesu Krista; kdo ale jim ne
vyrozuměl, tím více zažádati musel, aby mu
smysl jejich přepodivný otevřen byl. I otá
zal se ho Filip: Rozuméš-li tomu, co čteš?
Při čemž předpokládal, že sotva tomu roz
umí, jak ze spůsobu otázky jeho v ř. t. vy
svítá do« ye. Odpověděl komorník v po
koře podle pravdy: Kterak bych mohl, ně
kdo-li mne k tomu nenavede či mi vůdcem v
té věci nebude? © slovech těchto komor
níkových zaznamenal svatý Jeronym: (ep.

nad komorníka toho, jenž neznal toho, je
hož nevědomě v písmech ctil. Přišel Filip
a ukázal mu Ježíše pod písmenem skry
tého, abys ty poznal, že v písmech svatých
bez vůdce a předchodníka nemůžeš postou
pati. — Prototýž světec proputoval veškeren
svět učený, aby písmu vyrozuměti mohl a
netoliko od Rehoře Naz., od Didyma ale
xandrijského slyšel, nébrž i od samých Židů
biblickým jazykům se přiučoval. A sv. Aug.
cfess. 14 vece: Podivná jest hloub výroků
tvojich, Bože můj, přepodivna jest; hrůza
obchází člověka při pohlédání do ní, hrůzaúctyatřesotlásky.— Protovelikábylaopo
vážlivost reformátorů, jenžto se chlubili, že
písma svatá jim zračita a průhledna jsou.
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Naproti tomu nás učí skromnost komorní
kova, že i muži vysoce postavení nemají sty
děti se věcem svatým se přiučovati. Proto
prosil Šalomoun o srdce učelivé 3. Reg. 3,
9. Proto dí písmo Prov. 1, 3.: Moudrý
slyše moudřejším bude. A proč tak praví
písmo, táže se sv. Cyrill Alex.? A odpovídá:
Proto tak mluví písmo, poněvadž moudrost
nemá počtu; z čehož jde, že neustále v mou
drosti prospívati má člověk až do hodin po
sledních. Sv. Aug. v jednom listě k Jerony
movi praví, že ač stár jsa o radu jeho žádá
a 0 poučení, ješto se mu vidí, že žádnéstáří
nemá pozdě ku přiučování se moudrosti. Při
této příležitosti rozšiřují se nejední o důle
žitosti a spasitedlnosti čtení nábožných kněh
a obzvláštné písma sv. a uvádějí výroky sv.
otců a příklady také žen samých, jak sv.
Marcelly, o níž sv. Jeronym dí, že měla ne
uvěřitelnou lásku a tužbu písma sv. a že
neustále prozpěvovala: V srdci svém skryla
jsem výpovědi tvoje, Ó Bože, abych nezhře
šila proti tobě. Leč © tom nyní nemístno
se rozprostraňovati, ješto přijde raději při
sednouti s Filipem na vůz ku komorníkovi
a poslouchati, co se tam dálo.

Místo pak, aneb jak ř. t. obsah pak,
písma byl tento: Jak ovce k zabití veden a
jako beránek, jenž přede střihatelem svým bez
hlasen jest, tak neotevřel úst svojich. Vzata
jsou slova z Is. 53, 7. 8. a uvádějí se podle
přelohy sedmdesátců něco odchodně od textu
hebr. znějíce, avšak týž smysl řinouce. V
části té: Jak ovce k zabití veden a jak be
ránek bezhlasen byl očividně naráží na oběť,
a vystavuje smrť jeho jakožto smrt náměst
nou, že smrt tu co oběť za hřích veškeren
stva na se přijal rád beze vzpírání se, ano
se žádostí tou, kterou L. 22, 15. zažádal s
učeníky svými paschu jíst. V ponížení jeho,
zní dále obsah písma toho, soud jeho zdvížen
jest. Ponížením samozřejmě se rozumějí po
tupy, příkoří, strasti a útrapy, které na se
přijal; soudem se rozumí pokuta na něho
pro vzaté člověčenstva na sebe hříchy vy
rčená, která pokuta tenkrát, když ponížení
jeho nejvyššího došlo stupně, od něho od
ňata, vyzdvižena, ukončena jest. V týž smysl
slyší se dle znění poněkud odchodná slova
v textu hebr. ze soužení a z trestu vychvácen
Jesť. Ta všechna slova přístupna dosti pro
toho, jemuž světlo v Kristu svítí.

Zavilejší jest smysl slov, jenž následují:
Rod jeho kdož vypoví? poněvadž odňat ze
zeměživotjeho. Mnozí svatí otcové slovo rod 0
věčném Krista z Otce zrození, jiní z nich o
zrození jeho z Panny Marie vykládají a mají
slova ta ponejvíce za nějaký vstavek, jenž
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jako nějakým přemykera mysli proroka se
dotekl, a slova násl. poněvadž odňaťtjest ži
vot jeho táhnou k slovům vyšným v snížené
soud jeho odňat jest v ten smysl: vychvácen
bude z trestu tím, že ze země život přenesen
bude do mebes. Jiným se vidí smysl slov
těch býti: Roď jeho t. j. národ a lidstvo,
které se smrtí jeho obrodí a spasení dojde,
kdož vypoví a vypočte, ješto nesčíslní milio
nové po veškery věky od něho spásy dochá
zeti budou. A to právě tím se stane, poně
vadž odňatťjest život jeho t. j. dle toho vý
kladu, poněvadž život svůj dal na výplatu
za lidstvo, tudy jim spásy dopomoci může.
Ještě jiní rodem rozumějí Židy nevěrce, vrahy
Páně a vykládají: Kdo vypíše nešlechetnost
a převrhlost národa toho, ješto ve zlobě a
nešlechetnosti svojí až k odnětí života jeho
t. j. k usmrcení jeho pokročili? Smysl tento
jest nejbližší; výklad sv. Otců smyslem vyš
ším, pod literou utajeným, duchovním jest, a
s tímto dobře obstáti může.

To smysl slov těch, která nejjistěji o
Kristu a o jeho spasitelné smrti svědčí a na
která se komorník sám křestany v Jerusa
lémě bez mála odvolávati slyšel co na ta
ková, která vítězně pravdu evangelia potvr
zují. Slova ta také synagóga o Messiáši
vykládala; avšak byvši ode křesťanů do cho
botu vehnána, jiný vymyslila rozum místa
toho a potahovala slova ta ku proroku, jak
to bezmála sám komorník byl v Jerusalémě
nalezl. Tudy on přemítal na cestě o slovech
oněch a jednou i dvakrát je bezmála přečet
opět je nahlas četl, když se k němu přivino
val Filip. A tu se tázal, otázkou svou po
kornou jako odpověď dávaje na otázku. Fili
povu, zda by rozuměl slovům prorockým:
Prosím tebe, o kom mluví ty věcí prorok, o
sobě-lů čilů o jiném někom? A tu vece Lu
káš: I otevřev Filip ústa svá a počav od pí
sma toho zvěsloval mu Ježíše. A když jeh
cestou, přišli k jedné vodě. I řekl komorník:
Aj voda! Co zbraňuje, bych pokřestěn. byl?
Dí: Otevřel Filip ústa svá, t. j. počal jemu
obšírně mluviti a jej vyučovati. Mt. 5, 2.
Frásou otevříti ústa důležitost a závažnost
věci se vyličuje, 0 kteréžto mluviti se jal
Filip. Mluvil k němu a zvěstoval mu Ježíže,
ukázav přede vším, že písmo to na Ježíši se
vyplnilo, načež bez mála k jiným přešel mí
stům a pokud se mu vidělo a pokud čas
stačil, jemu je vysvětlil. Ovšem pak musel
Filip také dotknouti křestu od Ježíše usta
noveného. I roznítila se v duši komorníkově
žádost po přijmutí svátosti té obrodné. Když
se tedy dostali dále a z nedojepí k vodě při
šli, pravil komorník: Aj voda, což překáží
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mi pokřestěnu býti? Uzřev vodu ihned vy
jádřil dozrálý právě skrze milost Ducha sv.
úmysl, ku svátosti té přiúčastniti se. Jaká
to voda? táží se vykladači žádajíce místo
její blížeji a zevrubněji určiti. Z toho, co
jsme předeslali o dvou cestách, již souditi
můžeme, že se voda ta musí hledati na ce
stě Hebronem z Jerusaléma do Gazy vedoucí.
A skutečně sv. Jeronym v živ. sv. Pauly
svědče, že běžela starodávná dráha z Jeru
saléma do Gazy na Hebron, dokládá, že blíže
Hebrona u Betsura, od Jerusaléma vzdálí
dvadcatero kamenů, pramen u paty hory vy
trýská a od tétéž země, z níž vyniká, po
hlcen a polykán bývá; tam komorník čta
zákon starý nalezl studnici křestu; leží pak
Betzur nedaleko Hebrona k severu, tedy blíže
Jerusaléma. Jiní ukazují místo pokřestění
toho u vsi sv. Filipa nedaleko Jerusaléma;
jiní opět mnohem jižněji u Eglona při tellu
či chlumu řečeném El-hasy; ale ani tamten
podatek ani tento domyslek neostojí před
vážnou autoritou a bezpečným svědectvím
svatého Jeronyma.

Když k oné vodě přišli, tedy zvolal ko
morník pln radosti: (Aj voda, což překáží,
abych byl pokřestěn ? Filip mluvil jemu 0
křestu a on vida vodu ihned uchopil se pří
ležitosti této. Ale Filip ačkoli znal jeho víru
a od anjela poslán byl pro pokřestění ho,
přece vněšného a ústného vyznání na něm
žádá podle slov sv. Pavla R. 10, 10., že
kromě věření srdcem potřebí též vyznáníústy.© Věříš-li,tážeseho,zceléhosrdce,
možná věc jest to. A on odpověděl: Věřím,
že Ježíš jest Synem Božím. Verš tento 37.
s otázkou Filipovou a odpovědí komorníko
vou nenalezá se ve přemnohých rkp. řeckých,
avšak sv. Irenéus 3, 12. a sv. Cyprián Auir.
3, 43. uvádějí místo to, jakož se 1 v nej
starších přelohách latinské a syrské nalezá.
Zádá Filip od něho víru a spokojuje se s
věřením, že Ježíš jest synem Božím, ješto v
tom článku se obsahují veškery náuky víry
křesťanské. Kromě toho sv. Lukáš pilen jsa
krátkosti některých věcí opomenul a musíme
pokládati, že Filip od komorníkajiných pravd
vyznávání žádal, an na vyznání nejsv. Trojice
křest sv. uděluje se. Tedy, jak dále docela
krásně, prostě a plasticky L. vypravuje, kázal
postáti vozu a oni oba sstoupili do vody, Ft
lip V komorník; t pokřestil ho. Oba do vody
vstoupili, ješto na začátku církve jinak se
křestu neudělovalo. Nedí, že by byla voda
hluboka byla, aniž bylo potřebí, aby Jordánu
podobna byla voda ta, stačilo toli vody co
by byla hlava komorníkova se pohroužiti
mohla. Ač i tu jiným zdá se, že Filip proto
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vstoupil do vody, aby komorníka načíranou
vodou políti mohl. Avšak hloub nějaká před
pokládá se slovy násl.: Když pak vystoupih
2 vody úvéBnocav,vzešli, vzstoupili; tenkráte
dokládá L., uchvátil, uchopil, porval, vzchytil
Duch Páně Filipa a komorník ho neuzřel
více.. Není to samovolné nějaké ve chvatu
a kvapu se odstranění, nébrž jest to mimo
volné od Ducha Páně uchvácení, jak slova
očitě a zračitě dovodí. Uchopen a uchvácen
byl Filip podobným jak druhdy Habakuk,
Dan. 14, 35., jak Eliáš 3. Reg. 18, 12., 4.
Reg. 2, 16. spůsobem, o kterém posledním dí
se, že houchopil Duch Hospodinův a zanesl
na horu neb na údolí přečasto. Tak nad
přírodnou mocí Boží odchvácen odtud Filip
a nalezen jest v Azotě, kdež opět svobody
své užiti mohl po krátkém vzchytu a úchvatu.
Ten divný a zázračný úchvat a úchop měl
především sloužiti ku potvrzení komorníka
u víře. Přede křestem žádného divu se mu
nedostalo a stačilo mu slovo Boží od Filipazvěstované.© Nyníalepopřijatémkřestu
udůstojil ho Bůh toho zázraku, díl pro potvr
zení jeho u víře a dokázání, že Filip ani
náhodou ani 0 své ujmě, nébrž obzvláštním
nastrojením Božím k němu poslán byl; díl
také se to dálo, aby snad komorník nechtěl
nutiti Filipa ke spolucestování do Ethiopie,
kamž nyní Filip dle rady Boží nemělpřijíti, na
stranách jiných evangelium rozšiřovati povolán
jsa. Vyšed komorník z vody ohlédal se ovšem
po Filipovi, ale neuviděl ho více. A tu poznal
v tom zázrak býti Boží sobě na potvrzení
poslaný. A proto, dí Lukáš, Bral se cestou
svou s radostí. Radost jeho vyplývala z pra
mene trojího, nejprvé z víry v Krista při
jaté, za druhé ze křestu obdrženého, za třetí
z potvrzení u víře úchvatem Filipa učině
ného. Kdyby ho nebyl anjel odňal, byl by
snad Mouřenín ho žádal s ním jeti a tento
by se byl podjal kázaní v krajinách, které je
ště k slovu Božímu nedozrály. V Šimonu
první mudřec se k církvi křesťanské přidal,
ale zle se jí zavděčil. V Mouřenínu vzneše
nec světa se k ní přihlásil a to celým srd
cem. Ale Duch Boží nechtěl užíti pomoci
jeho k rozšiřování, aby celé to obrácení lid
stva na jedné milosti Boží, ne však na po
moci lidské spočívalo. Již výšeji zmínili
jsme o podatcích vypravovaných o komorníku
tomto, že totiž v Ethiopii evangelium kázal
z učeníka učitelem stav se, že sv. Matouše
tam přibylého přijal a všelijak podporoval
a Co ještě nejistého a neprůvodného o mu“
čenické smrti jeho přidává se. Azot či Az
dod, Ašdot jest město z patera měst Filistin
ských nedaleko moře, o němž již Jos. 13, 3.
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zmínka děje se, k severu od Gázy dvě stě
sedmdesátero honů odléhá; tam ve chrámu
Dágonově archa úmluvy od Filistýnů, avšak
ku vlastní jich pokutě, chována byla 1. Reg.
5, 2.. Město to několikrát obořeno a opét
vystaveno bylo. Heródes je daroval v závěti
sestře své Salómě; nyní jest vesnice a má
méně než dvě stě obyvatelů mohamedánských.
Odtad započal Filip z nova kázati a hlásal
evangeltum všechněm městům, až přišel do Cé
sarey; v městě tom zajisté Filip domovem
byl 21, 8. Césarea město od Heróda Vel.
na místě druhdejší tvrze Stratonovy vysta
věno a podle císaře Caesara Augusta (Césa- |

v
reou či ř. Sebastou nazváno bylo. Ležela
na moři a byla druhdy slavným přístavem
opatřena, jakož i sídlem prokurátorovi řím
skému sloužila; nyní z města toho druhdy

Act. 9, 1-19. Pavlovo obráčení a pokřestění.

slavného jenom zříceniny pozůstaly. Šel Fi
lip bez mála Ekronem, Rámou, Joppou a
rovinou Saronskou do Césarey, domova
svého. Jestli tam tenkráte již Kornelius byl
a proč Filip jemu Krista nekázal, níže 10,
1. přijde mluviti; na druhou otázku — neb
na první nemáme odpovědi — slouží za od
pověď, že Kornelius obzvláštním zjevením
Božím ku Petrovi odkázán byl. Ostatně
otcové svatí ze zázračného úchvatu Filipova
učí, abychom na osoby a na místa se nevá
zali, nébrž ve službě svojí k Bohu a kcírkvi
sv. prohlédali.

Přechází L. od obrácení komorníka, ná
chylného pravdě Boží a tudy lehkou snahou
v Krista uvěřivšího k obrácení-se hlavitého
církve škůdce a protivníka.

HLAVA IX.

Savel církev pronásledujíc 1—2. na cestě do
Damašku podivně obrácen a pokřestěn
byl 3—19, načež Krista v Damašku ká
zal, leč pro nastalé mu odtud od Židů
nebezpečenství ušel 20—25. Napotom šel
do Jerusaléma a odtad do Tarsu 26—80.
Petr v Lydě Aeneáše 31—35. a v Joppě
Tabithu vzkřísil 36—48.

1. Šavel pak ještě dychotaje po
hrůžkami a vraždou proti učeníkům Páně,
přistoupil k veleknězi 2. a zažádal od
něho listů do Damašku ke sbornicem,
aby, kdyby nalezl té cesty některé muže
a ženy, je svázané přivedl do Jerusa
léma. 3. A při cestování tom událo se
mu přibližovati se ku Damašku. I oble
sklo jej náhle světlo s nebe; 4. a pad
na zem slyšel hlas řkoucí k němu: Ša
vle, Savle, proč mne pronásleduješ? 5.
On pak řekl: Kdož jsi, Pane? A on:
Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ.
Tvrdo jest tobě proti ostnu kopati. 6.
A on třesa se a žasna řekl: Pane, co
chceš abych učinil? 7. A Pán k němu:
Vstaň a vejdi do města a tam se poví
tobě, co máš činiti. Muži pak ti, jenž
cestovali s ním, stáli ohromeni slyšíce
sice hlas, žádného ale nespatřujíce.
Vstal pak Savel od země a otevřev oči

nic neviděl; za ruku pak jej vedouce
uvedli ho do Damašku. 9. A byl tam
tři dni nevida a nejedl ani nepil. 10.
Byl pak jeden učeník v Damašku jmé
nem Ananiáš; i řekl k němu u vidění
Pán: Ananiáši. On ale dí: Aj já Pane!
11. A Pán k němu: Vstaň a jdi do u
lice, jenž sluje Přímá a hledej v domě
Judově muže Šavla jménem, Taršana;
nebo aj modlí se. 12. A viděl Savel
muže Ananiáše jménem vejíti a vložiti
naň ruce, aby prozřel. 13. Odpověděl
pak Ananiáš: Pane, slyšel jsem ode mno
hých o muži tom, kolik zlého učinil sva
tým tvojim v Jerusalémě. 14. A zde
má moc od veleknězů svázati všecky,
jenž vzývají jméno tvé. 15. Rekl však
k němu Pán: Jdi, nebo nádobou vyvo
lenou jest mně on, aby nesl jméno moje
před pohany a krále a syny israelské.
16. Já zajisté ukáži jemu, kolik musí
pro jméno moje trpěti. 17. I odešel
Ananiáš a vešel do domu a vloživ naň
ruce řekl; Šavle, bratře, Pán poslal mne,
Ježíš, jenž ukázal se tobě na cestě, kte
rou jsi šel, abys prohlédl a naplněn byl
Duchem svatým. 18. A hned spadly s
očí jeho jako lupiny, a prozřel a vstav
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pokřestěn byl. 19. A vzav pokrm, po
silnil se. Byl pak s učeníky, jenž byli
v Damašku, po dní několik,

Pozorovali někteří, že prý kniha skutkův
ap. od kap. této povšechnou povahu, již do
sebe posavád obnášela, ztracuje a na Spis
biografický se zaměňuje o Pavlu jenom je
dnajíc; co prý se dále ještě o Petru klade,
to jenom pro Pavla a za Pavlovou příčinou
se stává, aby to, co Pavel činí, autoritou Pe
trovou se potvrdilo, jak na př., že pohané
bezprostředně do církve Boží vejíti mohou.
Jediné prý to, co se tuto v k. 9. o Petrovi
klade, od onoho záměru neodvisle se vypra
vuje. Leč neostojí náhled ten docela přede
pravdou a L. o Pavlu napotom více než o
jiných mluvě činil to proto, že týž apoštol
všesvětým apoštolem od Boha učiněn byl a
že v působení jeho právě všeobecná povaha
křesťanské víry nejvíce bleskotá. Raději říci
musíme, že z úzkých mezí církev nyní na
širý svět vešla.

Leč k tomu po všemmíru rozšiřování
bylo potřebí muže, jenž by všemi vlastnost
mi vynikal, jenž tuto se vyhledávati mohly.
A toho si milost Boží zvláštním spůsobem
zázračným spůsobila z kamene a skály med
vyvodivší, z pronásledovatele zastavatele vzdě
lavši. A to z nedojepí spůsobem neočeká
vaným,jak když hrom z nenadála udeří. Muž
tento, Savel, ač ho nebylo tajno, jak i z da
lekých krajin lidé ku Kristu se hlásí, ač
bez mála i slyšel o komorníku a jeho na
víru obrácení, nepřestával hněv v srdci cho
vati proti té nové církvi, ano mnohem více
rozjitřovala se duše jeho. Proto dí L.: Sa
vel pak ještě posud dýchaje hrozbami a vra
ždou; ještě posud vece a prohlídá k tomu,
že Šavel 7, 58. 8, 3. rukami všech, jichž šaty
držel, Štěpána kamenoval a že do domů se
vdíral, aby křesťany zajímal a do vazby od
váděl. Dýchal pohrůškami a vraždou, vece
L., a užívá slov těch důrazných k vyznačení
náramné zuřivosti jeho; tudy vece Pavel sám
20, 11., že tehdá ošálel proti křesťanům lítě
s1 počínaje. Dýchal, supal, soptěl aneb dle
ř. čumvémvvdýchal, vsupal, vsoptěl, vsoptíval
či vsoptoval na učeníky. To sroptění jeho
bylo těhotno Arozbamť a vraždou a sám 22,
4. vece, že až k smrti pronásledoval kře
stany. Soptivost ta pocházela dílem z při
rozené jeho povahy bujné a plnou silou mládí
překypné, dílem z velké nadšenosti jeho pro
zákon Mojžíšův Gal. 1, 19. Tudy spatřují se
na něm, ješto pocházel z pokolení Benjamí
nova, vyplněna slova Gen. 49, 27. Benjamin
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vlk dravý ráno stravuje loupež a večer T02
děluje kořistí. Aby pak zuřivosti své a
vzteku svému vyhověl a co nejspíše církev
křesťanskou zkazil, přistoupil k veleknězí a
požádal od něho listů K sbornicem do Da
mašku, aby kdyby nalezl některé ženy a muže
té cesty, je svázané přivedl do Jerusaléma.
Kdo tehdá veleknězem byl, na jisto věděti
nemůžeme, poněvadž času, kdy se věci tyto
s Pavlem přihodily, zevrubně určiti nelze.
Avšak z Jos. Fl. ant. 18, 4, 3. a 18, T. ví
me, že Kaifáš ostal ve velekněžském důsto
jenství do 1. 37. po Kr. a že po několika
měsíčném veleknězování Jonathana syna Aná
šova bratr tohoto Theofil na důstojenství ono
povýšen byl, v němž do 41. léta potrval. Ze
tří těchto jeden biskupoval tehdá, když Sa
vel s vražedlným úmyslem od něho si listův
vyžádal na sbornice, aby úmysly ty provésti
směl. Sbornice židovské v celé říši římské
v záležitostech náboženských podřízeny byly
veleknězi a vysoké radě jeho, jakéž výsady
Římané Židům ponechali. Výsady té Šavel
tím více k zanubě nové církve použiti ho
dlal, poněvadž, jak se zdá, tehdá prokurá
tora nebylo v Palestýně a vu.elllus, jemuž
správa země svaté příslušela, právě vAké do
Říma odešel; v nebytí pohlavarů zemskych
byl nejpříhodnější čas k výtržnostem a ku
provedení zuřivých zámyslů, jakovýmiž oddy
chal Šavel. Tenkráte se ještě církev neod
dělila od synagógy a tudy křesťané zdáli se
ještě synedriu podrobenib ýti. Damašek, sta
rožitné město, již za Abrahama slavné Gen.
15, 2. leželo v krajině téměř rajskou laho
dou oplynulé; tenkráte příslušelo ku pro
vincii Syrské, slynulo. uměním a tržbou
a tudy bohatstvím. (Od času Šeleucidů
bylo v městě tom mesmírně mnoho Židů,
tak že později asi po třidceti letech je
dním téměř dnem deset tisíc z mich zabito
bylo Jos. Fl. V. Ž. 1, 2, 25. 2, 20, 2. I
když Aretas Damaškem vládl, Římanům ně
jak podřízen byl; a kromě toho Zidé na
všech stranách i v samém Babylóně a v Ale
xandrii vážnost synedria ve věcech posvát
ných uznávali. Vzdáleno město to od Jerusa
léma asi pět dnícesty; avšak v živémtrvalo
spojení s Jerusalémem, an Zidé Damaští ob
chod vedli s hlavitým svaté země městem a
k svátkům a slavnostem do chrámu taměj
šího putovávali. Tudy nemohlo jinak býti,
leč že i v Damašku se známost víry kře
sťanské rozšířila a mnozí z pohanů a Židů
se k ní přidali; ano mnozí, zdá se, z těch,
jenž po ukamenování Štěpána se rozprchli,
byli se do Damašku utekli přítulku tam hle
dajíce. Tam Savel zaměřil před jinými městy,
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díl že tam snad nejvíce křesťanů bylo se na
lezalo, díl že tam pro svazky své osobné spíše
úspěchu nějakého a bytného dojíti doufal.
Sv. Justín v rozml. Tryf. praví, že netoliko
do bližších, nébrž i do nejzazších krajin říše
velekněži posýlali posly, jenžby křesťanyhu
bili a jim všelijak příkoří činili. I Šavel zdá
se že nějakým úřadem tenkrát u synedria
buď darován buď obmýšlen byl a tudy neto
liko listy, nýbrž i biřici a vojáky opatřen.
Sic jinak bylo by mu nemožno bývalo, kře
stany vázati a svázané do Jerusaléma posýlati,
což přece sobě předsevzal. Muži a ženy cesty
čé jsou křesťané; jak samovidno; cestou ne
jedenkrát se víra křesťanská zove viz 2, 28.
18, 25. 19, 9. 22, 4. 24, 22. Takto sluje
pro určitý vírou v Krista ustanovený směr
života ponejvíce v knize sk. ap.; ovšem pak

oo to v prvotné církvi z husta v užíváníS10. x
Pět dnů trval Savel v tom směru a úmy

slu a bezmála se neskrovně těšil na úspěch
výpravy své krvežíznivé. Ale jinak neoče
kávaně a mimo všelikou nadálost se s ním
stalo. Když cestou se bera již k Damašku se
blížil, oblesklojej náhle světlo s nebe a pad
na zemi uslyšel hlas: Savle, Šavle, proč mne
pronásleduješ? O tom Šavlově obrácení máme
trojí vypravování v této knize; jedno tuto,
kdež Lukáš je vyličuje; druhé v k. 22. kdež
je Pavel před lidem israelským vypravuje;
třetí posléz v k. 26., kde týž Pavel se o něm
před králem Agrippou II. rozšiřuje. V stežej
ných věcech všechny ty tři výstavy se sho
dují. V nepatrnějších ale okolnostech zdá
se nějaká potýkavost v nich nalézati; avšak
zdá jenom, ješto výpravy ty sebe vespolek
doplňují a tudy hodnověrnost pospolnou zvět
šují. Světlo s nebe oblesklo Savla, světlo, jenž
přicházelo od oslaveného Ježíše a veškeru
záři polednovou 22, 6. přesahalo; 26, 13.
Podlé vlastních šlov jeho 1. Cor. 15, 8. byl Je
žíš to sám v oslaveném těle se mu ukázal, jak
1. Cor. 9, 1. vece podobně, že Pána zrakoma
uviděl. Tu sice L. mluví jenom o záři jej
oblesklé, poněvadž jenom dotýká věcí vně
šně všechněm k nazírání vyskytlé; osoba
Páně jedinému Pavlovi se zjevila, sstoupenci
jeho hlas slyšeli, ale slovům nerozuměli. Ač
průvodcové jeho záři viděli, obleskla ona je
nom Pavla a v té záři se dobou tou zraku
jeho ukázal tělesně Kristus 1. Cor. 9, 1.
15, 8. A tu poražen byl nepřítel ten církve
Páně a padna na zemi uslyšel hlas, jímž Pán
k němu osvědčoval sebe jazykem hebrejským
k němu mluvě 26, 14. a jméno jeho na dů
kaz, že mu všickni lidé také dle jména známi
jsou, dvakrát opakuje: Savle, Šavle, co mne
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pronásleduješ? Hlas ten byl hlas lásky a mi
losrdenství, jenž ovšem porazil nepřítele Ša
vla, ale aby povstal co přítel Pavel. Světlo
ono bylo oznakem světla, jímž duše jeho
osvícena býti měla a v němž napotom choditi
měl a osvěcovati jím veškery národy. Zepora
žen byl k zemi, stalo se, aby upovědomil sobě
slabotu svou a poznal, že proti pravdě nic
nemůže snaha lidská sebe horlivější 2. Cor.
13, 8. Bylo za tou příčinou světlo to -mocno
a silno na spůsob blesku a hromu, o němž
dí Job 26, 14. kdož bude moci na hřímání
velikostijeho patřití? V tom jemu byli rovni
průvodcové, že i oni na zem popadali vši ckni.
Neví se, zda pěš byl Pavel čili jel nějako; leč
písmo zmínky nečiní o vozbě nějaké a zdá
se, že pěšky onu cestu konal. Dvakrát volá:
Savle, Savle, a dává tím oznak vnitrné jeho
zaslepenosti a zaspalosti mravné a spolu
oznak mocnosti, se kterou milost Boží na
srdce jeho působila. DíPán: Proč mneproná
sleduješ? a na otázku Pavlovu: kdož js? Pane ?
odpovídá: Já jsem Ježíš, jejžto ty pronásledu
ješ. Ukázal se mu Ježíš v oslaveném těle,
aby spatřil na vlastní oči, že Kristus nezů
stal ve smrti, jak on se klamně domněl,
nébrž že vstal z mrtvých a že v nebesích
žije. Slova onai tato pro církev veleútěšná
pro Šavla tehdá tím hroznější byla. Kristus
v církvi trpí, ješto církev jest tělo jeho my
stické a věrcové jsou údy téhož těla. Tudy
sv. Aug. dí: Pro údy na zemi volá hlava
s nebe. A nepravil Kristus: proč věrce moje
pronásleduješ? nébrž proč mne pronásledu
ješ? Tou měrou se Kristus pojí a druží
k církvi, že chce všem věrcům svojim hlavou,
duší a životem býti. Není v církvi nejmen
šího úda, z jehož blaha by se Kristus netě
šil, s jehož útrapami by útrpnosti neměl. Z
otázky Savlovy: Kdož jsi, Pane, vysvítá, že
tušil tu božskou moc nějakou přítomnu býti.
A kterak mohlo jinak býti, ješto nadpřírod
ná zázračná podoba se muukázala? Já jsem
Ježíš vece Pán, nedí já jsem Syn Boží; nebo
to čím jest ten Jevitel, zřejmo bylo Pavlovi
a jenom mu 0 to jíti muselo, kdo se mu v
té božské slávě jeví. Já vece jsem J., jejž
ty pronásleduješ; ve slovech těch já, ty,dů
raz spoléhá. Přidává Vulgáta slova Ž.26,
14. Tvrdo tobě proti ostnu kopytati či kopati,
kterých slov v rkp. ř. není. Slova ta neje
dnoho výkladu došla. Ti, kdož obrácení
Pavlovo psychologicky vysvětliti usilují, praví
ostnem býti nějaké počátečné vědomí o moci
Kristově. Leč lépe vidí, kdož jím rozumějí
popud z přítulnosti a přivislosti k starému
zákonu vyniklý, jejž věčně trvalým býti po
kládal. Mluvení vzato odpotahu, jehož ostnem
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VY., vt,
či bodcem pobádají, aby spěšněji ten doby
tek ku práci a běhu měl se. Když pak tito
proti ostnu se zpěčujíce a protivíce vyhazují
a kopou, perou a vrhají, bodec je tím čitedl
něji proniká a ubodá. Dí tedy Pán Savlovi:
veškeré tvé proti mně a církvi počínání marno
jest a ješitno nemohouccírkvi uškoditi; avšak
čobě se škodou jest, an tím osten pomsty Boží
sobě hlouběji v duši svou vrážíš; se záhubou
jak druhdy Farao Ex. 14, 24., Aman Esth.
T, 9. a Antioch 2. Mac. 6, 8. se potkáš.
Nehrozí Pán, nébrž k rozumu jeho mluví a:
pošetilost, nemoudrotu a ješitnost snah jeho
velehříšných mu na oči staví. Těžko zajisté
člověku proti Bohu se vzpírati, an ničeho
nemůže poříditi proti záměrům Božím.

Slyšev Šavel slova ta a vida, že ve
křesťanech nepronásleduje nepřátelů Božích,
nébrž právě přátely a miláčky jeho, ozvláště
ale poznav, že Kristus není nepřítel Mojží
šův, nébrž jeho Pán, a ovšem tím, kým jej
křesťané vyznávají, chvěl se a Žasnul a ťřesa
se a žasna, díl., pravil: Čo chceš, Pane, a
bych učíml? Již ta veleba a sláva úkazu a
záře světla nebeského spůsobila mu bázeň
a třesot. Daniel 10, 10. uzřev anjela praví,
že pro vidění to rozpustili se údové jeho a
nic v něm síly nezůstalo; čím větší strach
pojíti musel Savla, an uzřel Syna Božího, a
toho sice, jemuž protivil se posaváde tak
úrupně a urputně? Stlumena tu pýcha a
zničena hrdost žádostí jeho a odpor jeho
celý jako vosk na ohni rozplynul; náhlým
obratem celý se Kristu věnuje a poslušenstvím
se mu nejenom zamlouvá, nébrž k službámse
nabídá, svévole a vlastních záměrů docela
zanechav. Bylo to dílo svrchované lásky a
moci Kristovy, a sv. Chrysostom diví se té
všemoci Kristově, že z nepřítele učinil apo
Štola náhle a zhola nenadále, což divem vět
ším jest, než když člověk mrtvec k životu
se vzkřísí; a věc tím jest podivnější, že ná
silí se vůli jeho nestalo, nébrž obrácení to
svobodným bylo. Pravda ovšem, že v duchu
Pavlově se ta některá podloha a výminka
nalézala, aby milost Boží ten náhlý převrat
s ním předsevzíti mohla. Pronásledoval on
církev, ale ne z nějakého proti pravdě úpo
ru, nébrž v přesvědčení, že mu fak činiti
náleží, aby vážnost vlastního náboženství
proti podešlým novotám hájil. Počínání je
ho nešlo z převrácené povahy, nébrž z blu
du rozumu jeho, jak sám 1. Tim. 1,13. pra
ví. Tudy stal se ze lva beránkem, z vlka
pastýřem, z pronásledovníka apoštolem. Vše
chněm tudy nyní sám pronásledováním se
podvolil a protivenství všechna na se vzal,
aby slávu Kristovu rozšiřoval, Tudy přibí

109

ral povahu, podle níž po jiném nedychtil, ji
ného nežádal, jiného ničeho neznal, leč Kri
sta ukřižovaného, a veškery věci za bláto
považoval proti převýšené známosti Krista
Pána, s nímž tak úzce a těsně spojen byl,
že říci mohl Gal 2, 29.: Zi, ne já, nébrž
žije ve mně Kristus. Svrchovaný a celistvý
1 dokonalý obrat jeví se ve slovech: Čo chceš,
bych učinil, a v tom dal Pavel příklad ve
škerým časům budoucím. Ale však obrácení
jeho nešlo, jak se za dob novějších některým
zazdálo, z nějaké psychologické přípravy, n.
př. z náhnětků svědomí povstalých v něm
od smrti Stěpánovy, nébrž jest to úkon mi
losti B., která jej Fil. 3, 12. uchvátila a ná
hle proměnila, a mezi předešlým pronásledo
váním církve a nynějším obrácením jeho není
přechodu přírodného. On Gal. 1, 14. a 1.
Tim. 1, 15. o tom mluví, že ho bludná vůle
k pronásledování církve pobádala, aniž mu
při té jeho přímé, ohnivé, pevné a rozhodné
povaze nějaké pochybnosti o právu a mravné
dobrotě počínání jeho se namanovaly. Aby
dokonalá přesvědčenost jeho ta protržena
byla, muselo se něco neobyčejného státi;
aby se na víru křesťanskou obrátil, to se
jenom divem a zázrakem, to jen bezpro
středným moci Boží do mysli jeho zasáhnu
tím se státi mohlo. Aniž pak Kristus jenom
vnitrně mysli a duši jeho zjevil se, nébrž
jak jsme výše 1. Cor. 9, 1. 15, 38.uvodili,
skutečně se mu Kristus v těle oslaveném u
kázal, a z těla jeho ona světlost rozblesko
vala se, kteráž mysl jeho prorazila a tělesný
zrak jeho oslepila. Výrazná slova samého Pavla
proti všechněm návalům nestoudné kritiky
zázračnost obrácení Pavlova věčně neproni
knutedlnou hrází obstavují; ač již trojí o
tom divnoději vypravování v této knize k. p.
9. 22. 20. všem námítkám a všem rationa
listickým choutkám přístup zavalují.

Počátek obrácení jeho byl třesoťta úžas,
ale k tomu již i oddanost a láska se připo
jla a v jednom ději a konu všechny stupně
obratu se nalézají. Jest obrácení Pavlovo
vzor, příklad, příměr a obraz všemocnosti
Kristovy. Veliký lékař, dí sv. Aug. s. 299.,
přišed do kraje neduživcův pro oslavení lé
ků svojich takového uléčiti nemocence se
podjal, jemuž zhola netuštli.. Takovým bez
prostředným spůsobem Páně událo se to,
co by od lidí se nikdá nebylo provésti
mohlo.

Avšak měla při tom zázraku i vážnost
církve a sluhův jejích průchod míti, a tudy
Kristus Šavla k Ananiáši odkazuje. Vstam,
dí k Savlovi, jdi do města a tam se pové
tobě, co činitt máš. Podle vypravování v kg
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pitole 26, 16. Savel přijímá od Pána příkaz
a poselství k apoštolování mezi pohany, an
tuto v k. 9. a níže v kapitole 22. totéž te
prva prostřednictvím Ananiášovým se děje.
Obojí ale vypravování dobře obstáti může.
Buď Pavel níže v k. 26. před Agrippou pro
krátkost takto mluví Kristovi co původovi
v ústa klada, co na Kristův rozkaz Ananiáš
vyřídil, při čemž věc hlavná tatáž ostává;
tak činil ap., že místněji rozšiřovati se před
Agrippou a Festem se mu nezdálo. Aneb
Pán Šavlovi vůbec o příští úloze jeho pově
děl, místnějšího vykládání úkolu toho Ananiášizanechav.© OdkázalPavlakAnaniovi,
aby, jak praveno, hájil čest sluhův svojich
a Pavla pokoře naučil; spolu se to dálo,
aby neměli výmluvy a hradby ti, kdož se na
vnitrné vnukání odvolávajíce církví a sluhami
jejími pohrdati hodlají.

Při ději tom, vece L., muži stáli ohro
men, hlas slyšice, nikoho ale nespatřujíce.
Stáli nyní, ač 20, 16. rovně jak Savel na
před na zem poraženi byli, ale se zpamatu
jíce vstali, an Šavel na zemi ležeti ostal,
ješto k němu se slova Páně odnášela a jemu
se Pán tělesně zjevil. Stáli ohromeni, jak
slovo čreoi Hesych tlumočí čuboov TyVévrec;
jiní i cyrilský překlad dle 22, 9. *ugpofor
éyévovrovykládají, zduměli se, zduřeli, utekli;
leč vlastně jest bezmluvni, oněmělí, odmlčelí,
jak se při úžasu děje, že mluva a řečzarazí
se. Hlas slyšel, vece tu; níže 22, 9. opak
toho dí, hlasu neslyšel. Slyšeli hlas Pavlův
a slyšeli bezmála i hlas Kristův, ale nerozu
měli jemu; slovo styšeti nejednou v rozličném
smyslu se béře, a značí také vyrozumívati.
Jak J. 12, 28., když stalo se slovo Otcovo
ku Kristu, oslavil jsem a ještě oslavém tebe,
mnozí hrom to býti pravili; jiní povídali, že
anjel bezmála mluvil, ale nikdo smyslu slov
oněch nedošel; slyšeli a neslyšeli, t. j. nero
zuměli. Tak také se říci může, že průvod
cové Pavlovi viděli a neviděl. Oni nekoho
neviděli, t. j. Krista neuzřeli, jenžto se je
dině Pavlovi ukázal, ač ovšem oblesk byli ne
toliko viděli, nébrž jím na zem poraže
n byl. 9

Podle poručení Páně Save! povstal od
země, otevřev ale oči, me neviděl. Vstal, díl
vlastní síly uživ k napomenutí Páně, díl od
průvodcův podpírán jsa. „Nic neviděl, an 0
slepnutí několik dní u něho potrvati mělo,
aby netoliko za symbol mu sloužilo předešlé
jeho slepoty duchovní, nébrž aby také od
různěn jsa ode světa vněšného ke vnitru
svému docela se obrátil. Kristus dal nau
čení Pavlovi, aby věděl, jak veliká jest sláva
Kristova a kterak Pavel zrak duše věcem
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zemským zavříti a věcem nebeským otevříti
má. Dřívější text ř. měl místo ovdév nevi
děl čtení ovdéva nikoho; leč čtení to není,
leč mechanické opakování slova toho z v..
An pro osleplost jíti nemohl, vedli a táhli
jej za ruku ti, co S ním šli do Damašku, a
tam pobyl tří dni, nevida a nejedl ani nepůl.
Tak odbyl aspoň z části pokutu za to, čím

hu a Kristu jeho provinil, a spolu se připra
voval k tomu, jenž na něho složen býti měl,
úkolu. Skroušenost a lítost nedopustilapití
ani jídla a osleplost vhloubila jej v život
vnitrný, duše a obraz Kristův neustále v ce
lé jasnosti a velebě před zrakem mysli jeho
ostával. A byl tehdá Pán vniterným učitelem
jeho Gal. 1, 1. 2. 1. Cor. 11, 23., byl
obroditelem jeho. Zrodil on se znova ve
třech dnech, k čemu u jiných mnoho roků
potřebí bývá. V několika téch dnech zemřel
starý člověk v něm, a člověk nový z něho
vynikl, Jinak vešel do Damašku nežli se
nadál; vléci chtěl křesťany do Jerusaléma,

města vzdáleného, zatím sám vlečen byl ne
moha do Damašku dojíti, ač již u samého
se nalézaje. Kterak asi pohlédali na neho
Damašťané! a jakým divadlem stal se anje
lům. 1. Cor. 4, 9. Jaké myšlénky, jací
citové se přehonovali tehdá duší i duchem
jeho! Jaká předsevzetí uložil v mysli svojí!
Jak vroucné modlitby asi vycházely po dni
ty z duše jeho! Byl to ústup duchovný, a
v něm vidí všickni, kdo o přípravě k stavu
nějakému, zvláště duchovnímu mluví, věčný
příklad, kterak by čekatelé nového života se
k němu připravovati měli. |

Když pak se ŠSavel takto připravoval,
stalo se jinému muži, učeníku Páně věrnému,
vidění nebeské ode Pána. Byť totiž v Da
mašku učeník Páně, jménem Ananiáš. I řekl
k němu u viděnéPán: Anamáši! On aledí:
Aj já, Pane! A Fán k němu: Vstaň a jdi
do ulice, jenž sluje Přímá, a hledej v domě
Judově muže Savla jménem, Taršana, nebo
aj modlí se.. Ananiáš ten, k němuž -se stává
ten rozkaz, jak z dalejška tuto a z 22, 12.
viděti, byl domovem v Damašku, aspoň tam
bydlel nyní, aniž se zdá, že teprva po Ště
pánově smrti přibyl za onoho pronásledo
vání do města onoho, ješto tuto níže v. 13.
praví, že slyšel, jak Savel mnoho zlého učinil
církvi, z čehož jde, že sám toho neviděl na
oči vlastní. O Ananiáši dáleji nevíme, leč co
níže 22, 12. se praví, že byl muž milovník
zákona a měl dobré svědectví ode všech Zi
dů; z čehož viděti, že zachovával předpisy
starého zákona, jak tehdá vůbec Židé ku
křesťanství obrácení zachovávali. Dohadovali.
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se o něm, že byl knězem aneb jáhnem; ta
ké že byl jedním ze sedmdesátera učeníků.
Ač nic z toho průvodno není, přece obezna
lost a sstoupilost jeho se zjeveními oslave
ného Spasitele, důvěra Páně k němu a důle
žitost úlohy jemu svěřenénám důkazem jsou,
že muž výtečné zbožnosti a dokonalého rázu
byl. Pravil pak Pán jemu u vidění, o kte
rém těžko rozsouditi, bylo-li za noci ve snách,
čili za dne a ve vzchytu nějakém se mu
stalo. Ananiáši, volal Pán. On ale vece:
Aj tu, Pane! A Pán k němu: Vstaň a jdi
do ulice, Jenžto sluje Přímá, a vyhledej v do
mě Judově člověka, Savla jménem, Taršana,
nebo aj on modlí se.. Táží se někteří, proč
Petrovi aneb jinému apoštolovi se rozkaz
ten k vyučování Pavla nestal? A odpovídají,
že Kristus sám byl učitelem Pavlovým, jak
to Pavel Gal. 1, 1. a j. výslovně potvrzuje.
Ananiáš sám nevyučoval v ničem Pavla, né
brž jenom mu křestem posloužil. Pánem
všady se zůve Kristus Pán, jak známo. Uli
ce Přímá posavád se nalezá v Damašku,
dlouhá jest a jde od východu k západu, tam
Pavel hostem byl u Judy, o němž se nic ne
ví místnějšího ; dům jeho nápotom ve chrám
proměněn byl. Vece Taršana, ješto Savel
byl rodem z města Tarsu, hlavy Cilicie na
řece Cydnu. Město to posavad slyne obcho
dem, má více než třicet tisíc obyvatelů ; nad
domem, kdež se Pavel narodil, nalezá setu
recká mešita. Opisuje Pán osobujeho Ananiá
šovi, poněvadž ten onoho neznal. Přidává
Pán aj modlí se on, aby všelikou bázeň Ana
niáši odňal a uvědomil jej, že Savel ovšem
připraven jest Ananiáše přijíti a ho uposle
chnouti. K tomu také směřují slova, jenž
následují u sv. L.: A uviděl u vidění muže,
Ananiáše jménem, an vešel a ruce naň vložil,
aby prohlédl. Tím dává Pán Ananiášovi
druhý důvod, proč by směle a bez bázně k
Šavlovi jíti mohl, poněvadž totiž Šavel vidě
ním na něho tak připraven jest, že i jméno
jeho již jemu neznámo není. Dí výslovně:
muže Anantáše jménem, a nedí zkrátka: čebe,
jakoby se očekávalo, poněvadž oznámiti chce,
že ač posud Savel Ananiáše neznal, nyní již
u vidění i dle tváře i dle jména ho poznal,
a tudy ho s radostí přijme. Přece pak jiní
slova verše 12. mají za vpisek a vstavek Lu
kášův, jenž přidal tu, co z úst Pavlových u
slyšel, aby oznámil, že i Savel sám na Ana
niáše viděním připraven byl. Tudy některá
vydání verš ten 12. závorkami obstavují. Leč
není toho potřeba, an lépe jest slova ona
co slova Páně považovati, jimiž Pán sám A
naniáše bázně před Šavlem zbaviti hodlal.

A bylo jistě důvodů takových svrchovaně
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potřebí, nebo posavád neodložil zdá se Ana
niáš veškeré bázně a pravil Pánu upřímě,
ač nikoli služby se nezdráhaje: Fane, slyšel
jsem ode mnoha lidí, jak mnoho zlého omuči
nů svatým tvojím v Jerusalémě. I tuto má
táké moc od veleknězů spoutati všechny, kdo
jméno tvé vzývají. Buď bázeň nějaká ještě
byla v srdci Ananiově, jak Augustin a Zla
toúst se domnívají, buď aspoň nějaké žasnutí
a podivení vymohlo z něho slova ta. Ten
muž, jenž křesťanům, svatým Páně, toli pří
koří učinil, ten-li jest předmětem takovéše
trnosti a lásky tvé, Ó Pane? Svatými z0
vou se křesťané, poněvadž od světa odmíšeni
J. 15, 19. Bohu zasvěcení a k svatosti po
volání jsou. 1. Petr 1, 160. Vzývatelé jmé
na Ježíšova, t. j. vzývatelé Kristovi jsou kře
sťané, jak na oce jest. 7, 59. Kterak ostat
ně o věci té Ananiáš dověděl se, ode druhů
a průvodců-li Šavlových, listy-li nějakýma z
Jerusaléma obdrženými aneb jiným-li spůso
bem zprávy došel o moci inguisitorského
vyšetřování Savlova od veleknězů dané, nic
se místnějšího neví,

Pán ale nenechal Ananiáše v pochyben
ství, nébrž pravil k němu, příkaz svůj opa
kujíc: Jdi, a dává novou příčinu: Jďt, poně
něvadž nádobou vyvolenou mně jest, aby nesl
jméno moje před pohany a krále a syny Isra
elské. Neboť ukáží jemu, koli pro jméno mo
je trpěti musí. V ř. a lat. textě jest nádo
bou vývolby či výboru čnkovns, leč to jest ge
nitiv povahy či jakosti, jenžto nejednou pro
větší důraz místo adjektiva se klade. Ná
dobou vyvolenou či nástrojem vyvoleným
sluje Pavel, že ho Bůh před toli tisíci lidí,
ano před jinými apoštoly k takovému úkolu,
aby celý svět pro Krista vybojoval, vyvoliti
ráčil. Ale to vyvolení nestalo se pro něho
samého toliko, aby na něm Kristus dokázal
moci své a milosrdenství a dlouhočekání
svého Tim. 1, 16., nébrž pro to, aby úče
lům a záměrům Božím sloužil co nádoba a
nástroj, a Sice tou měrou, že pro docílení
záměrů těch všeliké příkoří, protivenství,
soužení a všeho druhu oběti podnikati bude
museti. „Nádobou, dí, mně jest; a tím se u
kazuje pokoření a ztlumení svévole Pavlovy
a vítězství milosti Boží; ne Pavel zajisté se
be k apoštolství nabídal, nébrž od Krista
k tomu oddělen a povolán Gal. 1, 15. byl,
a ovšem o něm ještě více platila slova J.15,16.| Nevyjstemnevyvolili,nébržjd
Jsem vývolil vás. Ne nadarmo měly veškery
ty milosti a ten ozvláštní s Pavlem zázrak
splynouti, nébrž to všechno se dálo, aby svr
chovaného účelu Páně se dosáhlo. Ten pak
byl, jak Pán dále praví: aby nesl jméno mo
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je před pohany a krále a syny tsraelské.
Nositi jméno Kristovo jest ohlašovati známost
o Kristu a lásku k němu v srdcích a my
slech lidských vštěpovati; a to se dálo ká
zaním, přijímáním na sebe trudů a útrap a
svízelů a podjímáním se nebezpečí a nesnází,
čemuž za základ sloužilo, že sám byl všech
ctností příkladem a přivinulé ku Kristu lásky
vzorem. Měl ale nositi jméno před pohany,
krále a syny israelské, t. j. všem národům
na světě, a měl apoštolem všehomíra se státi.
Ten, jenž z kořene vyvrátiti chtěl křesťanství,
ten musel průchod mu po všemsvětězjednati
a nade vše apoštoly více pracovati 1. Cor.
15, 10., a církvi Páně svůj ráz před jinými
vtisknouti, an také sám nejvíce ráz Páně do
sebe pojal tou měrou, že nežil on, nébrž
Kristus v něm Gal. 2, 20. Ku pohanům
měl se Pavel dáti a křesťanství jim hlásati;
církev od nich nemohla nic přijít, čím by
podstata její se zvýšila, ale měla podle míry
rozličných darů jejich bohatost života jejichrozvinovatu.© Aletosenemohlodítibezně
jakého shovívání a na sebe vzetí křehkostí
jejich, aby tím snáze podali se materskému
pěstování jejímu. Ze staré církve Si osvo
jila onu lásku zákonitosti; nyní si měla oso
biti od Reků vědu, od Alexandrijských vědců
hluboké se v podstatu věcí ponořování, od E
gyptanů jejich světských marností se odří
kání, od Římanů smysl ku pořádku. Pová
žení hodno jest, že se kladou nejprvé poha
né a králové a pak teprv synové israelsti;
tím se vytýká obor hlavitý působení jeho býti
obracování pohanů Gal. 1, 16., podle čehož
se 1. Tim. 2, 7. učitelem pohanův jmenuje.
Ješto však obracování to nemohlo se státi
bez předchozího kázaní Židům co prvopo
volancům R. 1, 16. 2, 9. 10. a j., tudy se
také podružně a řadou vedlejší kladou Židé
či synové israelští. Proto apoštol Pavel mezi
pohany kázal, jak níže 13, 46. praví, a Gal.
2, 7. vece, že mu svěřeno evangelium neob
řízky, t. j. pohanů. Vezdy se obracel Pa
vel napřed k Zidům a bylo se nadíti, že
majíce jeho zázračné pokřesťanění před oči
ma, tím spíše sobě usmyslí ado sebe pů
jdou; teprv když viděl, že u Zidů nic nepro
spívá, obracel se ku pohanům 13, 406. 19, 9.
Udává Pán ještě příčinu, pro kterou a spů
sob, jakým stane on se tou vyvolenou nádo
bou, an vece dále: Nebo já ukáži jemu, koli
pro jméno moje trpětií mu přijde. Pro jméno
Kristovo jest toli co pro Krista, pro náuku
a slávu jeho, an není v jiném spásy 4, 12.
a tudy utrpení pro Krista splývají v utr
pení pro spásu lidí. Ukáži, t. j. skutkem,
vedením působení a osudův jeho, poský
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táním jemu nebezpečí; ukazovati často V
písmě znamená co uděliti, uštědřiti, poský
tati, dáti. Tak se béře Z. 4, 7. kdož nám
ukáže dobré věci? 70, 20. Tím tedy, že Pa
vel bude muset podnikati svízely, útrapy,
příkoří, protivenství a nebezpečí, beze kte
rých se při kázaní a hlásání evangelia obe
jíti nelze, dokáže se býti nádobou vyvolenou,
tím Kristus nejvíce vítězství nad ním pro
vede, tím nejvíce se ukázalo, že se Ananiáš
obávati nemá, a tím Pavel zadost učiní také
za příkoří a pronásledování posud na církev
uvalená. Zřejmo, že služba křesťana obzvlá
ště apoštola netoliko v působení, nébrž i v
utrpení záleží, nebo každý povinen připo
dobnit se k umučení Páně Rom. 6, 5. Fil.
3, 10. Tudy Pavel vece Rom. 5, 3. Chlu
bíme se souženími a 2. Cor. 1, 5. utrpeném
Páně oplýváme atd. Jiní slovo ukáží slyší
o předpovídání Pavlovi strastí a svízelů, jak
20, 23. mu Agabem předpověděl, že ho v
Jerusalémě okovy očekávají; leč patrně Pán
o tom čuto mluviti nehodlá.

Slova ta Páně ovšem postačila Ananiá
šovi. Sel Ananiáš a vstoupil do domu a vlo
živ na Šavla ruce pravil: Bratře Šavle: Pám
poslal mne — Ježíš, jenž se tobě ukázal na
cestě, kterou jsi šel, — abys prohlédl a napl
něn byl Duchem svatým. Bratrem jej na
zývá, ješto věděl, že se již v srdci ku Kristu
obrátil. Připomíná mu ono vidění Páně na
cestě co počátek spásy jeho, kterou nyní do
vršit ode Krista poslán jest. Ze slov: Fn
mneposýlá, abys prohlédl a naplněn byl Du
chem svatým, z těchto slov také vysvítá, že
Pán v rozmluvě s Ananiem se 0 víceru věcí
rozšiřoval, nežli v. 15. vypovídá. Vzkládání
rukou Ananiášových na Pavla jest jinorodý
rukoklad než ten, který se při posvěcení
kněžstva a při biřmování děje, vzkládání to
mělo uzdraviti Pavla a slepoty očí ho zba
viti, za kterouž příčinou Pán sám a apoštolé
nejednou rukokladu užívali Mr. 16, 18. L.
4, 40.15, 13. A spolu měl ten rukoklad při
praviti Pavla pro křest, jakož katechumenům
druhdy a posaváde křesťanům přede křestem
se ruce vzkládají pro označení, že je církev
již ji Vece mu Ana
máš: abys obdržet Ducha sv. Ducha sv. při
jal při křestu; tudy níže 22, 14. se o kře
stu mluví s pominutím darů Ducha svatého.
Ostatně ovšem připustiti přijde, že u Savla
věci neobyčejné se dály, jak za první doby
nejednou řeka milosti Boží co Nýl popluží
Páně zaplavila z koryta vystoupivši. Komor
ník 8, 39. Ducha sv. přijal beze vzkládání
rukou apoštolských, ano Kornelius 10, 44.
Ducba sv. přede křestem již přijal. Že tomu
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tak jest a že přijetím Ducha svatého tuto u
Pavla křest rozumí se, viděti z toho, Co se
dále praví: I hned padly s očí jeho jako lu
plny a prozřel, vstal a pokřestěn byl; tu se
nic nepřidává o Ducha sv. přijetí obzvlášt
ním a svátostném. I to bylo něco obzvlášt
ního, jak jsme již pravili, že Šavel od ni
koho nebyl vyučen v náuce Páně a Pán sám
Jej vyučil Gal. 1, 12. Lupiny padly s očí
jeho, vece písmo, přidávajíc Jakoby lupiny
na důkaz, že skutečných tu lupin nebylo,
nébrž že jenom pocit lupin u Pavla se na
cházel. Odtud soudí, že slepota jeho byla
jenom vněšna, povlakou spůsobená, podobna
snad osleplosti Tobiášově, o níž Tob. 11,
14. se praví, že když Tobiáš syn pomazal
žlučí rybí oči otcovy, scházelo bělmo S očí
jeho jako mázdra vaječná. I slepota i uzdra
vení její byly nadpřirozeny; ale měly také
význam symbolický, ana slepota značila své
volnost a lichomoudrotu, jenž srdce Savlovo
tmou a tvrdostí co nějakou kůrou obtáhly,
tak, že pravdy Boží poznati nemohl. Když
ale závojové ti opadli, tu jasně mu zasvitla
pravda B. a ihned se k službě Páně volně
nabídl. Hříchové mu byli sice odpuštěni,
když se byl dokonale obrátil a pravil: Pane,
co chceš, abych číml ? avšak skroušenost ta
jeho zavírala v sobě tužbu a žádost křestu
a tudy přijímá křest na důkaz, že nikdo bez
té svátosti nemůže spasen býti, leč by mu
jí posluhováno býti nemohlo. Kde Pavel po
křestěn byl, v domě-li Jůdově čili v řece,
která trojím rukávem město to obkličuje,
neví se; ukazují sice místo v Damašku, kdež
se to dálo, ale podatku tomu nepřidává se
mnoho víry. í

Když tak obrácen byl Pavel, přestalo
nadpřirozené s ním nakládání a vedení Boží
a Pavel do koleje obyčejného života navrá
cen byl. Tudy se o něm dále vypravuje,
že přijal pokrm a posilmil zemdlenost těla
svého, ješto byl tři dni se postil a nad to
onen duchovný obrat jej ovšem nesmírně vy
síliti musel, jak o sobě něco podobného 10,
16. vypravuje. Několik dnů ostal s učenék
v Damašku, © nichž těžko určiti jak dlouho
trvali. To však jisto, že k v. 19. nemůže
se klásti cesta Pavlova do Arabie, poněvadž
v. 20. vece se, že thned eiWéwskázal Krista
v Damašku. (Cesta ta později tuto v. 28.
umístěna býti musí.

Ostatně jsme již výše pravili, že sv.
otcové obrácení Pavlovo přímluvám sv. Ště
pána na mnoze přičítají a že obrácení to za
obraz obrácení se hříšníka na pokání se po
važuje. Světlo nebeské jest osvícení milosti
B.; pád na zem jest neštěstí, do kteréhož

Nkutkové apošt,
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hřích člověka uvodí; hlas s nebe jest hlas
kazatele a napomínatele, přítele aneb výčitky
a hryzení svědomí; osleplost jest slepota
ducha, do níž hříšník klesá; trojdenní půst
značí zadostčinění; opadnutí lupin značí zbytí
náruživostí a zlých pochotí atd., jak se to
každému čtenáři samozřejmě naskýtá.

Pavel nyní obrácený neváhal činiti, k
čemu se byl Kristu Pánu zamluvil a k čemu
Pán sám byl ho povolal; počal totiž býti ná
dobou Páně a kázati Krista, jak o tom dále
vypravuje L.

20. Aihned ve sbornicech hlásal
Ježíše, že tento jest Syn Boží. 21.
Zasli pak všickni, kteří jej slyšeli a pra
vili: Tento-liž není, jenž hubil v Jeru
salémě ty, co vzývali jméno ono a sem
na to přišel, aby je svázané vedl k ve

1 leknězům? 22. Savel pak více mocněl
a zahanboval Židy, co bydleli v Da
mašku, dovodě, že tento jest Kristus.
29. Když pak se naplňovalo dní drahně,
uradili se spolu Židé jej usmrtiti. 24.
Znám ale stal se Savlovi úklad jejich;
ostříhali pak i bránu dnem i nocí, aby
jej usmrtili. 25. Vzavše ale jej učeníci
za noci přes zeď spustili jej svěsivše ho
v koši. 26. Přišed pak do Jerusaléma
pokoušel se připojiti k učeníkům ; a vši
ckni báli se ho, nevěříce, že jest uče
níkem. 27. Barnabáš ale pojav jej uvedl
ho k apoštolům a vypravoval jim, kterak
na cestě uviděl Pána a že mluvil k němu
a kterak v Damašku směle si vedl ve
jménu Ježíše. 28. I byl s nimi vchá
zeje i vycházeje směle si počínaje ve
jménu Páně. 29. Mluvil také ku poha
nům a hádal se s Hellenisty; oni ale
usilovali usmrtiti jej. 30. Dověděvše se
toho bratři, dovedli ho do Césarey a
propustili jej do Tarsu.

Muž povahy té mohutné a přímé, jako
vou do sebe měl Pavel, nemohl přesvědčení
svého tak zázračně nabytého tajiti. Tudy
vypravuje Lukáš: Ihned ve sbormicechhlásal
Ježíše, že tento jest Syn Boží. Nestyděl se
toho potvrzovati, co dříve pronásledoval a
za pravdu svrchovanou vydávati, čemu se
dřívěji co bludu protivil. Co hlásal, to ne
měl od lidí, nébrž od samého Krista; měl



114

se tajiti s takovými věcmi? To pak bylo s
nemalým podivením všechném Damašťanům,
kteří ovšem věděli, s jakým rozkazem byl z
Jerusaléma odešel, ale o podivném obratu jeho
ještě nevěděli. Tudy žasli všťekní co jej sly
še a pravili: Nemi-ližto ten, co hubil v Je
rusalémě vzývatele jména onoho a sem přibyl,
aby je svázané vedl k veleknězům? © tom
Pavlově kázaní nejednaotázka se klásti může.
Kázal-li co apoštol? Cili jenom zprávu dá
val o svém obrácení a při tom velemocně
Ježíše co pravého Messiáše vystavoval? To
jisto, že denně se více a více zmocňoval a
statečněji a udatněji v kázaní Krista sobě
vedl a zahanboval Zidy přemáhaje je důvody,
že tento jest Kristus. Důkazy bral z vlast
ního vidění Páně, bral je z písma Št. Z.
a ukazoval, že se všechny o Messiáši před
povědi na Kristu Ježíši z Nazareta vyplnily;
tím v nesnáz upadali Zidé, nemohouce S je
dné strany vytýkati jemu nijaké předpoja
tosti aniž žádosti prospěchů nějakých, s dru
hé strany pak s to nejsouce, aby učenosti
jeho v Jerusalémě nabyté a výmluvnosti jeho
nějak odolávali. Tudy rady s ním sobě ne
vědouce rozjímali, jak by se ho zbavili a
nejednomu se namanula vražedlná myšlénka,
která po některém čase dozrála a uskuteč
něna býti měla, jak o tom ihned L. vece:
Když pal dokonávalo se dné drahně, uradil
se Zdé zahladiti jej. Sv. Aug. praví o tom
Židův o smrt Pavlovu úradku, že věc dvojí
se tu naskýtá. Jedna, že'nemesis zastihla
Pavla v Jerusalémě a on tím trestán byl,
čím byl se provinil, pronásledování za proná
sledování obdržev. Druhá věc jest, že Pa
vel svým pokut těch dobrovolným podstou
pením prvou vinu svou odčinil a odvinil.
Těmito dny drahnými musíme rozuměti tři
léta, jež Pavel v Arabii strávil, jak o tom
Gal. 1, 17. 18. vypravuje. (Cesta ta nejlépe
tuto se vkládá, a méně vhodně jiní teprv
v. 25. ji rozuměti chtěli. Tam v Arabii pe
trejské na duchovních ústupech trval Pavel
po tři léta, právě tak dlouho, jak dlouho 0
statní apoštolé s Kristem chodili. Tam se
připravoval k apoštolování, a mysliti si mů
žeme, že zašel na horu Sinaj a že se mu
Pán nejednou tam zjevil. Byl život ten skryt
a V tom podobá se třiceti letům Páně, kdež
Pán v skrytosti bydlel, teprv ve třicátém roce
veřejného se podjav vyučování. O tom Pa
vlově v zátiší arabském přebývání nevypra
vuje Lukáš, ješto mu nešlo o to, jakým spů
sobem Pavel se připravoval ku posvětému
apoštolování, nébrž jen zkrátka hlavité jeho
úspěchy vylíčiti hodlal. Z utajenosti té Pa
vel po třech letech opět do Damašku přibyl,
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an zatím město to přišlo pode vládu Arety,
krále nabatejských Arabů, jenž to město vla
dařem či náměstkem svojím ovládal a ostří
hati dával. 2. Cor. 11, 32. Tenkráte když
po svém navrácení Pavel znova přehorlivě 0
Kristu kázal a Židy porážel, uradili se Zidé
jej zahladiti, k čemuž sobě od vladaře Are
tova*) 2. Cor. 11, 33. dovolení vymohli.
Znám ale stal se Savlovi úklad jejich. Ostří
hali pak také brány dnem % nocí, aby jejusmrtili.© Vzavšealejejučeníctzanocipřes
zeď, spustili je), svěstvše ho s koše, Pavel sice
o tom dověděl se, ale málo mu to prospělo,
poněvadž Židé ostrahovali ještě naď to, k
rozmnožení nebezpečí pro Pavla, bran města
Damašku, ješto vladař Aretův na jejich na
lehání ostříhati bran dal, aby Pavel vyni
knouti a útěkem spasiti se nemohl. Obojí
se dá říci, že Zidé brány ostříhali, jak tu
praví Lukáš, i také že Aretův vladaí brány
střáhl, jak praví Pavel 2. Cor. 11, 32. Ča
sové byli v těch stranách nepokojní a bo
jovní a tudy lehko bylo najíti příčiny k za
mykání a ostříhání bran a k zabavení Pavla,
na nějž se obava prorady a jiné věci vymy
sliti daly, tím více, ješto přespolným a pří
chodcem byl. Veliké bylo nebezpečí, v němž
Pavel vězel; avšak postarali se učeníci Páně,
t. j. křesťané o to, aby do rukou vrahů ne
přišel; za noci totiž jej spustili v koši dolů
na zem skrze zeď buď oknem, jež se tam na
lézalo Jos. 2, 15. bud otvorem nějakým 2.
Cor. 11, 32. Nerad a bezděky, vece sv. Zla
toúst, Pavel k takovému prostředku se od
hodlal; avšak povážil, že by opovážlivě na
zázraky se dobýval, moha spůsobem přiro
zeným ujíti. Sám Pán, hledán byv, nejednou
se před Zidy ukryl Jo. 8, 59. 12, 36. Ně
kteří vzácní rkp. ř. čtou učenícijeho, Pavlovi
totiž; slovo to, odpor proti Židům v. 28.
vytýká aniž ještě o učenících Pavlových řeč
býti může.

+) Aretas byl tchán Heróda Antipy. Ale když
manželka Antipova, dcera Aretova, od onoho pro
nevěru odešla, táhl Aretas s válečnou mocí na
Heróda. Antipas Heródes věděl získati sobě ná
klonnost Tiberia císaře, jenž Vitelliovi, náměstku
v Syrii, Areta pokárati poručil. Vitellius již
táhl proti Aretovi, ana mu smrt Tiberia mezi
tím zašlá závadu zavalila 1. 37. On tedy vojsko
rozbytoval do zevních táborů a sám do Ríma
zajel. Tehdá Damašek se dostal v moc Aretovu,
buď že se ho Aretas zmocnil Římany na čas pře
konav, buď raději Damašek od císaře Kaja dán
byl Aretovi 1. 38. Z toho, že mince se jménem
Kaja a Klaudia v těch stranách se nenalezly,
any mince Tiberia a Neróna v hojnosti se na
cházejí, soudí se, že Damašek za panování těch
dvou císařů toliko v moci Aretově zůstával, jak
toho i mince se jménem Areta krále potvrzují,
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Pavel na to se z Damašku odebral do
Jerusaléma, dí Lukáš. Chtěli sice někteří
tuto teprv cestu arabskou vměstiti, při tom
jakýchsi podatků avšak nedosti odůvodně
ných se dokládajíce, že prý Pavel čestně
chován byl od Arety, který prý s Abgarem
Edessenským v srozumění jsa, Kristu Pánu
dřívěji útočištem a přítulkem se zamlouval.
Avšak se to potýká s historií a již jsme pra
vili, že cesta do Arabie se dřívěji, v. 23.,
klásti musí, čehož i slovo čhned evbéws Gal.
1, 16. vymáhá.

Přišel tedy Pavel pe třech letech do Je
rusaléma a pokoušel se přidružití k učeníkům
a všickní se báli nevěřice jej učeníkem býti.
Byly vojny mezi Aretou a Antipou dlouho
vedeny; slyšeti sice mohli o Šavlovi a jeho
na víru obrácení, ale ty zprávy nebyly dosti
jasny a určity. Ješto také po tři léta v A
rabii trval a kapoštolům nepřipojil se, zdálo
se to jeho ku křesťanství obrácení velmi po
dezřelým býti a neřídkým se vidělo to něja
kou nástrahou, aby pod zástěrou tou tím
spíše křesťany hubiti mohl. V takové ne
snázi mu dobře posloužil Barnabáš, s nímžto
bezmála dřívěji známost učinil, ač podání
o tom, že by spolužáci u Gamaliela byli bý
vali, nedosti průvodno jest. Barnabáš pojav
jej uvedl ho k apoštolům a vypravoval jím,
kterak na cestěviděl Pána a že mluvil k němu
a kterak v Damašku směle si vedl ve jménu
Ježíše. Pavel sám se zmiňuje 0 tom svém
do Jerusaléma přibytí Gal. 1, 18., že přišel
do Jerusaléma, aby poznal Petra. Nebo ač
bezprostředně byl vyvolen od Krista, přece
to za potřebno uznával, připojiti se k hlavě
církve, aby nenadarmo běžel, jak vece Lukáš,
jenž o tom příchodu Pavlově tuto praví, že
Barnabáš jej uvedl k apoštolům, z nichž ten
kráte ale jenom Petr a Jakob bratr Páně v
Jerusalémě přítomní byli Gal. 1, 18. Bar
nabáš pak všechnu pochybnost o upřímném
Pavla obrácení z mysli křesťanův vypudil, an
vypravoval divné Páně jemu Se ukázání a
jeho v Damašku smělé počínání vejménu Je
žiše. Slovem ve jménu chce L.říci, že jméno
Jesu Krista t. j. vyznávání a hlásání jména
Ježíšova a celé velebnosti a bytnosti jeho byl
živel, v němžto si Pavel tak svobodně a směle
počínal. Níže v. 28. praví: ve jménu Páně v
týž smysl. Tudy stalo se, že Pavel v Jerusa
lémě vycházel a vcházel 1, 21. t.j. s nimi
sstoupeně obcuje a s nimi spojen a sdružen
jsa v jednu církev. Pavel o tom svém do
Jerusaléma přibytí praví, že do Jerusaléma
přišel, aby se shledal s Petrem, ioroojom
Iéroov, Gal. 1, 18., tam nezůstal déle než
patnácte dní, čemu novému se od nich ne
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přiučiv, avšak ukázav, že nejinak, než celá
církev a zvláště Petr učí, i on také evan
gelium od samého Krista pojal. Za oněch
patnácte dnů se neliknoval mluviti Aupoha
nům a hádal se s Hellentsty; omniale usilo=
vali usmrťitijej. Dověděvše se toho bratři do
vedli ho do Cesarey a propustili jej do Tarsu.
Hádky vedl s Hellenisty, o nichž 6, 1. víme,
že byli Zidé, jenž řeckým jazykem mluvili.
Ti bezmála nejvíce přispěli k ukamenování
sv. Štěpána a byli dřívěji s Pavlem stoupe

| něji se družili, nebo knim sedružila i sbor
nice cilická v Jerusalémě 6, 9. a Pavel byl
z Tarsu, města cilického, rodem. Tím větší
zuřivost tedy se vzňala v Hellenistech proti Pa
vlu, že ten, jenž s nimi proti Stěpánu tak
horlivě pro obřízku plápolal, nyní do pro
tivného táboru přešel a tam nejhorlivěji Je
žíše messiášem býti zastával. Tudy oni u
kládali o bezživotí jeho a hleděli jej zahla
diti buď nástrahami buď nějakým soudem
horlivosti, jakým sv. Štěpán odpraven byl.
Poněvadž ale Pavel ode Pána k velkým vě
cem určen byl, nesměl tu v Jerusalémě v tom
nebezpečenství zůstati. Proto když ještě z
nebezpečí se vymknouti a Jerusalém opustiti
váhal, zjevil se mu Pán 22, 17. a pravil k
němu: Vyjdi rychle z Jerusaléma, neboť ne
přijmou svědectví tvého. A Pavel Pánu od
větil: Pane, oni vědí, že jsem já sázel do
vězenía zabíjel věrce tvoje; a když vyléváno
krev Štěpána mučeníka tvého, já jsem střehl
oděvu vrahův jeho. Leč Pán k němu vece:
Jdi, neb já mezi pohany daleko pošlu tebe.
Tudy Pavel poslechl a vida neúspěch , dal
se provoditi ode bratrů t. j. křesťanů až do
Cesarey. Ješto se prostě tu Cesarea praví,
patrno, že se město přímořské rozumí, aniž
dobře vidí, kdož chtí tomu, že Filippova Ce
sarea rozuměti se má, povoděni jsouce tím co
Gal. 1, 21.o své dalejší skrze Syrii cestě do
Tarsu apoštol praví. Nebo což vadí, aby Pavel
byl díl polodi, díl pozemi cestu tu vykonal?
A ovšem také Cesarea Filippova blízka jest
Damašku a sotva opatrnost toho žádala, aby
se takovou blíží opět v nebezpečenství uvr
hal. Z Cesarey pak Pavla bratři odeslali do
Tarsu, rodného města jeho. Zdali Pavel tam
Krista kázal? O té otázce již Origenes je
dnal a na ni proto záporem odpověděl, po
něvadž prorok není vzácen ve vlasti svojí L.
4, 24. Avšak sv. Zlatoúst právěji opak smý
šlí (h. 21), ješto nelze za pravdu ujíti, že
by Pavel nyní od ostatních apoštolův uznán
byv a takovou horlivostí plápolaje byl do
ma svojeti Krista Ježíše hlásati obmeškal.
A ovšem, poněvadž dle 15, 23.41. v Cilicii
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křesťané býti se povídají, musíme za to míti,
že jenom od Pavla na víru obrácení byli.

Ještě znamenati přijde, že čtení vulgaty
v. 29. spohany vř.rkp. se nenalezá a jenom
nějakým nedopatřením, snad dvojitým téhož
slova přeložením do onoho verše vklouzlo,
ješto rukp. A. místo Hellenistů klade “E2Ar
vag Z 11, 20.

Odtud se L.o Pavlu poněkud odmlčuje,
teprv níže 10, 25. opět o něm se zmiňujíc,
až nápotom ode třinácté kapitoly do konce
naší knihy výlučně s ním se zabývá. Poně
vadž Pavel obzvláště apoštolem pro pohany
zvolen byl, a apoštolství to neodvislé, od ji
ných apoštolův ode Pána ustanoveno jest,
očekávali bychom, že tudiž církev velikých
úspěchů mezi pohany dojde a že Lukáš ihned
o tom vypravovati bude. Leč apoštolství
Pavlovo nebylo neodvislým od jiných apo
štolů tou měrou, aby nebyl Pavel musel
ujednati se s ostatními apoštoly a zvláště s
Petrem, sic jinak by byl, jak sám Gal. 2, 2.
praví, nadarmo běžel. Anobrž i samo počá
tečné a prvé přibírání pohanů k církvi ode
Petra pojíti mělo, jak 10, 1. se vypravuje.
Než ale o tom Petrově mezi pohany evan
gelia rozšiřování Lukáš se rozprostraňuje,
předesýlá nejprvé všeobecný obraz církve,
načež o Petrově mezi Palestýňany působení
a divech v krátkosti klade, tím si klestě ce
stu ku konečnému 0 hlásání Krista mezi
pohany mluvení. Praví:

31. Církev tedy po celé Judei, Ga
lei a Samarii měla pokoj a vzdělávala
se chodíc v bázni Páně a potěchou Du
cha svatého se naplňovala. 32. Stalo
se pak, že Petr obcházeje všechny sešel
k svatým, jenž bydleli v Lyddě. 33. Na
lezl pak tam člověka jednoho, jménem
Eneáše, od let osmi ležícího na loži,
ješto byl ochrnulým. 834. I vece jemu.
Petr: Eneo, uzdravuje tebe Pán Ježíš
Kristus. Vstaň a ustel sobě. A hned
povstal. 35. I viděli jej všickni, jenž
obýval Lyddu a Sarónu, jenž obrátili
se ku Pánu. 36. V Joppě pak byla
jedna učenice, jménem Tabitha, což pře
loženo sluje Dorkas. Ta byla plna
dobrých skutků a almužen, kteréž čini
la. 31. Stalo se však za dnů oněch,
že roznemohši se umřela. Umyvše pak
ji položili ji na hornici. 38. Ze pak
Lydda blízka byla Joppy, učeníci usly
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ševše Petra býti tam, poslali dva muže
k němu prosíce: Neobmeškej dojíti až
k nám. 39. Vstav pak Petr šel s nimi.
A když přibyl, uvedli jej na hornici a
obstoupily ho všechny vdovy plačíce a
ukazujíce mu sukně a šaty, kteréž jim
dělala Dorkas. 40. Vybyv pak všechny
ven Petr poklek na kolena modlil se a
obrátiv se k tělu řekl: Tabitho vstaň.
Ona pak otevřela oči své a uzřevši Petra
posadila se. 41. Podav pak jí ruky po
zvedl ji; a povolav svatých a vdov před
stavil ji živou. 42. Známo se pak to
stalo po celé Joppě a uvěřili mnozí v
Pána. 43. Stalo se pak, že dní drahně
pobyl v Joppě u Simona nějakého, ko
želuha.

O stavu církve vůbec nemnoho vypra
vuje L., ale postačí nám, abychom se z něho
radovati mohli a spolu obdivovati se pro
zřetedlnosti Boží, jenž toho co svrchovaně
církvi potřeba bylo jí ovšem propůjčil. Sv.
Lukáš praví: Čerkev tedy po celé Judei, Ga
hleč a Samariť měla pokoj a vzdělávala se
chodie v bázní Páně a potěchou Ducha sva
tého se naplňovala. Církev tedy měla pokoj.
Vece tedy, ješto již největší nepřítel obrácen

Ale toho pokoje byly také jiné příčiny. Nebo
nedlouho po tom Pavlovu obrácení vyšel roz
kaz od císaře Kaliguly, aby Petronius ná
městek Syrský velikou sochu téhož císaře
ve svatyni chrámu Jerusalémského postavil
a v tom překážky všeliké se strany Židů i
mečem odstranil (1. 39—40). Rozkaz ten,
za příčinou žaloby od Apiona gramatika po
nejvíce vydaný, sice proveden nebyl skutkem,
poněvadž Petronius dílem z obávání se osud
ných následků, dílem z útrpnosti nad Židy
s vykonáním otálel, až konečně jej Kaligula
na prosbu Agrippy I. odvolal a smrt jeho
všemu obnovení rozkazu přítrž učinila; ale
ovšem rozkaz ten po veledrahný čas tak
mysli Židů zajímal, že upustili od proná
sledování křesťanů, v nichžto raději v té
straně spoluctitele velesvatyně Boží spatřo
vali. Jos. Flav. ant. 18. 2. Když strach a
hrůza naplnila mysli Židů, jimž se nezdálo
jinak leč že již základové veškerého života
jim se boří, tehdá církev pokoj majíc vzdě
lávala se ovšem vniterně, v křesťanské do
konalosti pokračujíc a choďic v bázní Boží, kte
rýmžto v bázni B. chozením t. j. života po
božného vedením právě se vdělávala. Slovo
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vzdělávati O vniterného života vzrostu Se V
písmě béře 1. Cor. 14, 4, 1. Thess. 5, 11.
a tudy nedobře jiní o přírostku zevnějším
myslí, ač ovšem pravda, že se více a více
rozprostraňovala a že podobna jest stavbě,
která vybudováním a vzděláváním vzrostá,
se množí. V dázní B., vece, chodila, nema
jíc se obávati ani Židů, ani rozkazu jakým
byli stíženi Židé ; dázeň Boží staví naproti
bázni Židů pro vzešlé na ně rozkazy, 0 nichž
výšeji, a rozumí jí poslušnost, věrnost a lá
sku k Bohu a ku Kristu. Jest to bázeň sy
novská, neotrocká, o níž Z. 33, 10. vece:
Bojte se Hospodina všickmi svatí jeho. Prov.
14, 27. Bázeň Hospodinova jest studnice ži
vota Prov. 1, 7., počátek všeliké moudrosti. A
Sir. 40, 28. vece, že bázeň Páně jest jako
ráj požehnání. Ješto ale veškeren prospěch
v bázni Boží od Boha pochodí a posvěcení
lidského dárcem Duch sv. jest, přidává sv.
L.: a potěchouDucha sv. se naplňovala; Duch
sv. odňal veškeren zármutek od údů církve
a vnitrnou žádostivostí se jim hojně propůj
čoval. Volá Žalmista Páně Z. 30, 20. Jak
veliké jest množství sladkosti tvé Hospodine,
kterou jsi schoval bojícím se tebe. Jak toho
zkusil obzvláště sv. František Xaveris, že
snésti nemoha přívalů slastí nebeských volal:
Dosti jest, Pane, dosti jest. Přece ale jiní
slovo zavaxzknowšířeji berou, an slovo to trojí
věc značí, napomínání, hájení a potěšování;
vším tím oplývala církev, ač ovšem přece
vezdy hlavitý pojem tuto potěcha zůstává,
jak samovidno jest. Jiní slova ta vykládají
o rozhojnění se zevnějším a tlumočí: rozmá
hala, množila se přímluvamí či přimlouváním
Ducha sv. t. j. tím že Duch sv. lidským my
slem přimlouval a je vzbuzoval, aby na hlá
sání slova Páně pozor dávali. Leč prvnější
výklad obyčejnější jest. Ale 1 to pozorování
hodno, že sv. L. vece: Církev pak a tudy
při svém po všem oboru rozhlídání-se k
jednotě zří a jednu církev vidí. Vněšným
svazkem jednoty byli apoštolé, přede všemi
Petr, tak že i Pavel k němu přijíti au něho
ohlásiti se za povinnost považoval; vniterně
ovšem působil Duch sv. Ustrojí církve pak dá
le a dále se rozvíjelo, an netoliko jáhnové, než.
1 kněží či presbyteři a biskupové od apoštolů
byli ustanovováni. Ještě pamatují mnozí tu
poznamenati, že pokoj ten právě sedmého
léta po vstoupení Páně nastal a že tedy Bůh
církev svou jako nějakou sobotou, nějakým
sabatismem a odpočinutím Hebr. 4, 9. ob
myslil.

Ješto ale nyní církev pokoje požívala,
tedy mohl také Petr svobodně navštěvovati
církve veškery a ku mravům a potřebám je
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jich prohlédati. Praví sv. Lukáš o tom:
Stalo se pak, že Petr obcházeje všechny, sešel
k svatým, jenž bydleli v Lyddě. Když se jiní
rozprchli 8, 1. zůstali apoštolé v Jerusalémě
bouře se nebojíce. Jakmile ale bouře ustala,
odebrali se apoštolé z Jerusaléma a šli hlá
sat evangelium; jenom Petr a Jakob Menší
zůstali v Jerusalémě, jak z Gal. 1, 17. se
dovídáme. Petr pak co nejvyšší pastýř a
dle slov Zlatoústových co vojvoda šel po
hlédnout na církve ku Pánu obrácené, aby o
jejich mravném a nábožném stavě, 0 potře
bách a o pokušeních jejich vědomosti nabyl
a čeho potřebí zařídil. Obcházel na té ob
chozí cestě veškery t. j. církve v Palestýně,
ješto mimo svatou zemi jinde evangelium
sice hlásáno bylo, avšak církve nebyly ještě
povstaly. (Ovšem ale může a má se antio
chijská v Syrii při tom obcházení rozuměti,
ješto z podání jisto jest, že Petr církev tam
založil a po čas tam přebýval a opět se tam
vracel ze svých apoštolských cest. Cesta
tato, o níž L. tuto mluví, dála se, když Pa
vel v Tarsu byl. Sešel k svatým, jenž v Lyd
dě bydleh, dí Lukáš. O tom, že křesťané
svatými slouli, výšeji v. 13. povědíno a
ukázáno, že trojí pojem se v tom slově sbíhá,
odloučenost ode zla světského J. 15, 19.,
věnování se Bohu a vniterné k službě Boží
skrze milost Ducha sv. uspůsobení. Lydda
město mezi Jerusalémem a mořem středo
zemným od Jerusaléma asi osm hodin vzdá
lené oblíž Joppy, o němž hned řeč jest; sí
dlo bylo toparchie Jos. FI. V. Z. 2, 12, 6.
3, 3,5. Za války židovské sice zbořena
byla od Cestia, avšak se opět pozdvihla a
proslula školou Židovskou; pohané jí pře
zděli Diospolis, město Jupiterovo. Bylo v ní
sídlo biskupské a sv. Jiří prý se tam naro
dil, jehož ostatkové napótom z Nikomedie,
kdež usmrcen byl za Diokleciána a Maxi
miána, do Lyddy přenešeny a nad nimi
chrám vzbudován byl, z jehožto zůstatku
obyvatelé nynější Mahomedáni mešitu si vy
stavěli.

Tam bydlel tehdá, když tam Petr při
byl, křesťan jménem EBnedš. Lukáš praví o
Petrovi: Nalezl pal tam člověkajednohojmé
nem IEneáše od let osmi ležícího na loži, ješto
byl ochrnulým. Jméno Luneas s krátkým e
u prostřed poněkud rozdílno jest od jména
Enéáš s dlouhým v prostředku é místo Ene:as.
Byl Eneáš hellenistem, a že křesťanem byl,
zdá se vysvítati z toho, poněvadž Petr jméno
jeho ví a k jeho uzdravení přibyl, ani žádán
nebyv a zvláště poněvadž Lukáš mluvě o
obrácení mnohých, o Eneášově obrácení ne
praví. Ochrnulým a dnavým byl po osm let
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Petr ustanoviv u sebe uzdraviti jej podle
milosti divů sobě dané činí to ne o své ujmě
ani ke své slávě, nébrž jak tam při chromci
3, 6. ve jménu Krista Pána uzdravení udělil,
tak i tuto co náměstek Páně mluví a jedná
vůli Jeho o uzdravení Eneášově jakož i spů
sob uzdravení jeho dobřeznaje. Dí: Eneášť:
Pán Ježiš Kristuš uzdravuje tebe, totiž nyní
tím slovem mnou vyrčeným tobě zdraví udě
luje. Dí: Pán Ježíš tě uzdravuje; všickni
divové z Boha jsou a tudy sluší, aby sláva
také veškera na Boha a Krista z nich splý
vala. Na důkaz toho, že slova jeho nejsou
pouhým hlaholem a zvukem, nébrž že sku
tečně úzdravná síla prostoupila tělo jeho,
velí mu Petr činiti, čímž druhdy jemu pro
neduh jiní sloužiti museli: Vstaň a ustel sobě.
Tak druhdy Pán Jo. 5, 8. přikázal nemocné
mu, jejž byl uzdravil: vezmi lože a choď.
Tak i Mt. 9, 6. Mr. 2, 9. Jak povelel Petr,
událo se; vstal Eneáš zdráv, což vidouce
Lydané a obyvatelé Saróny ku Pánuse obrá
tili. I viděli jej všickní, píše Lukáš, jenž
obývali Lyddu a Sarónu, jenž obrátili se ku
Pánu. Saróna jest rovina velmi úrodná při
moři, od Joppy až do Césarey téměř po osm
hodin se táhnoucí, v písmě sv. pro plodo
vitost a odtud vzešlou krásu krajiny slavená
Js. 33, 9. Cant. 2, 1. Ti všickni obyvatelé
slyšíce o divu tom sešli se vLydě a tam na
vlastní oči seo tom přesvědčivše obrátili se
ku Kristu. To jest smysl slov: jenž obrátil
se ku Pánu a nedobře někteří slovo sré
otoewav brali za plusguamperf. za čas minule
skonalý, jakoby L. nechtěl jiného říci leč to,
že lidé ti, již dříve obrácení křesťané, sku
tek ten zázračný uzřeli.

Na jižném konci Sarónské roviny, kde
Saróna jiné rovině, Seféla řečené, ustoupá,
na moři leží město Joppa, nyní Jaffa, v St.
Z. Jafo v krásném položení, odkud i jméno
krásná vzala; bylo druhdy přístavem ač
vezdy nebezpečným, nyní sice posaváde při
stavadlem jest, ale velmi nepohodlným. Ode
stává od Jerusaléma asi deset hodin, jest
jedno z nejstarších měst dle rabínů od Ja
feta syna Noemova, dle Plinia h. n. 5, 18.
před potopou vystavěné. Od časů císaře
Konstantina byla sídlem biskupským, za dnů
našich má 600 křesťanů a klášter Franti
škánský. Všech obyvatelů čítá asi pět tisíc,
mnohem méně, než za války Židovské, v níž
osmtisíc pobito bylo od Cestia. Josef Fl.
V. Z. 2, 18, 10. V městě tom tehdá když
Petr církve obcházel, bydlela učenice, kře
sťanka, jménem Tabitha, což se tlumočí řecky
Dorkas, po rusku gazela neb sajha; nejedna
žena na východě tím od přesličného zvířete

©pokorna a kajicna jsouc k sobě.
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vypůjčeným jménem sluje. Přeložil jméno
to L.; poněvadž bez mála Tabitha to dvojí
jméno nesla, jedním od Semitů, druhým od

eků nazývána jsouci; tak Didym a Tomáš,
Kefa a Petr. Nepraví se 0 stavu jejím, by
la-li vdovou, neb manželkou, neb-li pannou;
poněvadž ale se mohla vydati v takové do
bročinění, ovšem nezávislou byla a nejlépe
vidí, kdo ji býti praví jako nějakou prvo
tinou života panen, kteréž se Bohu zasvě
tily a veškery chudé za svou rodinu pova
žovaly vším statkem svojím se jim k služ
bám propůjčujíce. Fina byla dobrých skutků,
dí L., a obzvláště almužen, jež uštědřovala.
Ta právě tenkráte byla umřela a umyvšeji
položiliji na hornict. Umývati mrtvoly u
Reků, Římanů, Hebreů a téměř u všech ná
rodů obyčejno jest, tak že dle Zlatoústa (h.
84. in Jo.) i tělo Kristovo dříve umyto bylo,
než je vonnými mastmi pomazali. Křesťané
umýval: vezdy těla zesnulých věrců, takto
ctíce chrám Ducha sv. 1. Cor. 6, 19. a na
ději vzkřesu jevíce. Do hornice 1, 13. po
ložili Dorku, tam kde se obyčejně modlívala,
ješto již byli pro Petra vzkázati zamyslili a
nějakého divu se tím více tu nadáli, an
právě byl Eneu uzdravil. Ztráta Tabithy
pro církev a zvláště pro chudé sirotky a
vdovy Jopské byla mnohem větší než ta,
jenž by byla Eneovou smrtí se udála a zdálo
se jim tedy, že Petr, což na něm jest, mocí
od Boha dosažené, tuto učiní.

Joppa od Lyddy asi tři hodiny vzdálena
jest; tedy poslali křesťané Jopští dva muže
ku Petrovi s prosbou: Neodmeškejk nám při
jéti. Nepraví oni, proč by přijíti měl a za
kterým účelem ho volají; ale ovšem mu po
věděli o smrti Tabitině ostatek jeho mou
drosti a lásce zůstavujíce. Povstal Petr a
nemeškav vydal se s nimi do Joppy. A tam
když přibyl, uvedli jej do hornice, a tu jej
odstoupily vdovy plačíce a ukazujíce sukně a
roucha, jež jim učinila Dorka za svého s nimi
pobytí, jak ř. t. dokládá. Ukázaly na sobě,
na svém těle roucha oblečená nesou ce, jak
viděti z ř. t., kdež čnileivvuevau V mediu
stojí, což rozdílno jest od aktivu smdexvice.
Za tehdejšího věku nejvznešenější osoby dě
lati sobě roucha se neštítily a Augustus cí
sař nosil oděvy jenom ty, jenž mu od man
želky, dcery a neteří uhotoveny byly. Sukně
bez mála vrchní, šaty spodní roucha zname
nají. Panna neb vdova, která posvěcuje ru
kou svých pracujíc sama pro chudé jako pro
Krista, o jednom díle trojí dílo koná, po
božna jsouc k Bohu, laskava k bližnímu,

Ukazovaly
mu oděvy svoje aniž při tom se osmělujíce
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něco od Petra žádati. Avšak Petr poroz
uměl, čeho by od něho se nadály. Tudy jak
vece Lukáš: Vybyv všecky ven poklek na ko
lena modlhl se a obrátiv se k tělu řekl: Ta
bitho, vstaň. Ona puk otevřela oči své a u
zřevší Petra posadila se. Petr vybyl pří
tomné veškery, na modlitby se dáti chtěje a
v posvátném tichu se na nich před Bohem
a Pánem rozprostírati žádaje; následoval v
tom Krista Pána, jenž Jairovu dceru vzkří
siti maje Mt. 9, 25. zástup propustil, ač (L.
8, 51.) některé apoštoly podržel při sobě.
Když pak všecky vybyty byly, tedy Petr paď
na kolena vykonal modlitbu a tím se spojil
s Bohem a s Kristem. I došel vniterným
vdunutím Božím jistoty, že Tabithu k ži
votu opět vzkřísí. Prosí na modlitbách o
vyslyšení, a tím dokazuje, že apoštolům moc
divotvorná nebyla vezdy po ruce, nébrž že
jí vyprositi druhdy museli, ač jindy jako
mimovolně i stínové jejich neduhy uzdravo
vali 5, 15.; měli apoštolé býti svého usta
vičného od milosti Kristovy odvisu povědo
mi a dobře pamětlivi. Když se Petr po
modlil, tedy obrátiv se k mrtvole pravil pro
stě: Tabitho vstaň ! Ona oči otevřela,jež dříve
jak mrtevci zavřené měla a Petra uzřevšípo
sadila se.. On ale podav jí ruku pozvedl ji
a povolav svatých a vdov představ ji živou.
Ta ruka zasloužila ode knížete a hlavy apo
štolů pozdvižena býti, která se službě chu
diny věnovala. Ujal ji za ruku a pozvedl
ji na nohy ji postaviv, ješto živa sice již
byla, pro předešlou ale v nemoci slabotu si
netroufala ani sil nyní zázračně nabytých
užiti jsouc ve stavu tom, v jakém lidé ze
spánku probuzení bývají. Když pak již na
nohou jsouci se byla zpamatovala, tedy po
volal Petr svatých t. j. křesťanů a obzvláště
a především vdov a představil jim ji živou.
To pak rozhlásilo se po celé Joppě a mnozí
uvěřit v Pána. Může ovšem jeden zázrak
mnohé lidi ano veliké jich zástupy na víru
obrátiti, když k tomu se přidruží milost Bo
ží; sic jinak veškeří divové po všechna sto
Jetí v církvi činění nemohou druhdy jediného
nevěrce přesvědčiti. Zalíbilo se Bohu neje
nom církev, nébrži Petra oslaviti a nejednoho
světce a nejednu světici Kristus divučiněním
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oslavil, aby svatost života poctil a úctu sva
tým věnovanou potvrdil. Bůh úctu k svatým
schvaluje, an na přímluvu jejich mnoho divů
koná; kdož může tedy jí neschvalovati ?
Snad-li by Bůh pověru potvrzoval?

Sv. Petrovi se vidělo potřebno býti,
aby déle v Joppě pomeškal, nezůstal však
ani u Tabithy, aby se nezdálo, že odplaty
nějaké u ní hledá, aniž jak Zlatoúst píše u
mocných a velmožův se ubytoval, aby vel
možů pýchou, lidí nižších zahanbením nena
plnil. U Aěmonakoželuha či Jřrcháře se
ubytoval, ačkoli řemeslo to mezi nečisté po
loženo ; Petr se povýšil nad takový náhled
věda, že Pán Josefu pěstounovi při práci
pomáhaje veškery práce zasvětil. Byl bez
mála onen Šimon jedním z těch mužů, jenž
pro Petra do Lydy šli, bezmála také úsil
něji Petra prosil, abý u něho se ubytoval.

Posud apoštolé ty jenom do církve při
jímali, kdo v nějaký svazek s vyvoleným ná
rodem vešli, aniž někdo z pohanů přijat byl
do církve nebyv dříve aspoň proselytem brá
nv. Samaritáni obřezáni byli a vezdy v ně
jakém spojení se Zidovstvím stáli; komorník
královny Kandaky byl jistě aspoň prosely
tem. Ovšem věděli apoštolé, že veškeři ná
rodové ku Kristu obrácení býti mají, ješto
Kristus je Mt. 28, 19. mezi všecky národy
poslal; ale musejí-li všickni pohané napřed
se k Israelovi přivtěliti? Není-liž jiné cesty
k církvi pro pohany leč skrze zákon Mojží
šův? Nemají-li pohané přiúčastniti se po
žehnání Abrahamova a říše Boží v Kristu
bezprostředně a prostě bez oněch oklik a
ovšem závad, které průchodu evangelia se
vnucováním zákona Mojžíšova zavalovaly?
To byla otázka, která nyní rozřešena býti
musela. Duch sv. J. 16, 19. ovšem měl u
vésti apoštoly ve všelikou pravdu; avšak se
to nemělo státi nějakým všechněch pravd
do myslí apoštolských vlitím najednou vy
konaným, nébrž Duch sv. je vedl po část
kách jim věci zadrhlé rozvazuje a od stupně
ke stupni je pozdvihuje. A jedna ta dot
čená hlavní otázka nyní zvláštním řízením
Božím vyvozena byla, jak o tom L. v násle
dující kapitole vypravuje.

HLAVA X.

Kornélius setník na rozkaz amjela 1—4. po
slal do Joppy pro Petra 5—9., jenž vi
děním 10—17. napomenut byl, aby s
posly těmi do Cesarey odebral se 18—24.

a o vidění Kornéhovi stalém vyučen byv
25—33. Krista kázal 384—43. Tedy
Kornělius a stoupenci jeho přijavše Du
cha sv. pokřestění byli 44—48.
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1. Muž pak jeden byl v Cesaree
jménem Kornélius, setník kohorty nazva
né italské, 2. nábožný a bohabojný se
vším domem svojím, čině almužny mno
hé lidu a modle se Bohu vezdy. 3. Ten
uzřel u vidění zřetedlně, asi v hodinu
dne devátou, anjela Božího, an vešel k
němu a řekl jemu: Kornéli. 4. On ale
popatřiv naň a zastrašiv se řekl: Což
jest, Pane? Dí pak k němu: Mo
dlitby tvé a almužny tvé vstoupily na
paměť před Bohem. 5. A nyní pošli

muže do Joppy a povolej Simona něja
kého, jenž příjmí má Petr. 6. Ten jest
hospodou u Šimona nějakého, koželuha,
jenž má dům u moře; ten poví tobě, co
máš činiti. 7. A když odešel anjel, kte
rýž mluvil k němu, povolal dvou domá
cích svojich a vojáka bohabojnéhoz pod
řízených sobě, 8. jimžto vypraviv všecko
poslal je do Joppy. 9. Nazejtří pak,
když oni byli na cestě a přibližovali se
k městu, vstoupil Petr na střechu po
modlit se okolo hodiny šesté. 10. A
zalačněv žádal něco pojísti. Když pak
strojili oni, připadlo naú zachvácení my
sli. 11. I spatřil nebe otevřené a snášeti
se nádobu nějakou jako prostěradlo ve
liké, za čtyry cípy spouštěti se s nebe
na zemi, 12. v němž byli všelicí čtver
nozi a zeměplazi a létavci nebeští. 13.
I stal se hlas k němu: Vstaň Petře, bij
a jez. 14. Vece ale Petr: Nikolivěk
Pane, nebo nikdá jsem nejedl nic obec
ného a nečistého. 15. A hlas opět po
druhé k němu: Co Bůh očistil, ty obec
ným nezov. 16. To pak stalo se po
třikrát a hned vzata jest nádoba do nebe.
17, A když u sebe rozpáčel se, co jest
vidění, jež uzřel, aj muži, kteří posláni
byli od Kornelia, doptavše se na dům
Šimonův stáli u vrat. 18. A zavolavše
tázali se, Šimon-li příjmímPetr tuto ho
spodou jest. 19. Když pak Petr pře
mýšlel o vidění, řekl Duch jemu: Aj
mužové tři hledají tebe. 20. Vstaň tedy,
sejdi a jdi S nimi nic nepochybuje, nebo
já poslal jsem je. 21. I sešed Petr k |
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mužům řekl: Aj já jsem, jehož hledáte,
jaká jest příčina, pro niž jste přišli?
22. Oni ale řekli: Kornelius setník, muž
spravedlivý a bohabojný a usvědčilý u
celého národu židovského, dostal odpo
věď od anjela svatého povolati tebe do
domu svého a uslyšeti slova od tebe.
23. Pozvav je tedy uhostil je. Nazejtří
pak vstav šel s nimi a někteří z bratrů
z Joppy doprovodili ho. 24. Druhého
pak dne přišel do Césarey; Kornélius
pak očekával jich svolav příbuzence své
a sstoupené přátely. 25. I stalo se, když
vešel Petr, zašel mu vstříc Kornélius a
pad k nohám jeho poklonil se. 26. Petr
ale pozdvihl ho řka: Vstaň, i já sám
člověk jsem. 27. A mluvě s ním vešel
a nalezl mnoho těch, kteří sešli se 28.
a řekl k nim: Vy víte, kterak nenáležito
jest muži Židu, přivíjeti se aneb přistou
pati k cizozemci, ale mně ukázal Bůh
žádného obecným aneb nečistým nezvati
člověka. 29. Protož bez zdráhání přišel
jsem povolán byv. Ptám se tedy, pro
kterou příčinu povolali jste mne? 30.
A Kornélius vece: Přede čtyrmi dny až
do této hodiny modlil jsem se o hodině
deváté v domě svém, a aj muž stál pře
de mnou v rouchu skvoucím a řekl:
31. Kornéli, uslyšána jest modlitba tvá
a almužny tvé připomenuly se před tváří
Boží. 32. Pošli tedy do Joppy a po
volej Šimona, příjmím Petra; ten hospo

-dou jest v domě Šimona koželuha u
moře. 33. Ihned tedy poslal jsem k
tobě a ty dobře jsi učinil, přibyv. Nyní
tedy všickni my před oblíčejem tvým
jsme, abychom slyšeli všecko, což tobě
přikázáno jest ode Pána.

Již ku konci předešlé hlavy jsme uká
zali na důležitost a světodějnou významnost
toho obrácení, o němžto se tu jedná. Ko
nečné měla se rozřešiti otázka, jestli nežidé
bezprostředně do církve Boží mohou vstou
piti a věčně-li má trvati zákon starý. Otázka
ta ale tím nesnadněji rozřešiti se dala, ješto
starý zákon nejednou sobě jakousi věčnost
připisuje a Gen. 17, 10. všechny předpovědě
pravěké zahaleny jsou v roucho nějakého
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říše Božské oslavování. Bůh sám skrze
Ducha sv. otázku tu rozhodl dvěma osobama:
Kornéliem Rímanem, representantem pohan
stva, v němž pohanský Rím se poprvés cír
kví křesťanskou stýkal. Druhá osoba sám
Petr jest, hlava církve; neměla žádná pod
řízená osobnost, nébrž hlava církve sama,
Petr, otázku tu v jasnost a tu novou epochu
do života uvésti. A spolu se měla Petrovi
samému tím cesta do Říma, do hlavy celé
říše římské proraziti.

Sv. Lukáš vypravuje: Muž pak jeden
byl v Cesaréř jménem Korvnélius, setník ko
horty příjmím ttalské, nábožný a bohabojný
se vším domem svým, činící almužny mnohé
du a modlící se Bohu vezdy. O Cesaréi
městě již jsme výše 8, 40. mluvili, z čeho
patrno, že tam bylo sídlo prokurátora řím
ského a že sice několik tisíc Židů tam by
dlelo, ale že město to hlavitě od pohanův
obytováno bylo. K službě prokurátora bylo
tam mnoho vojska a sice tam stála kupa,
tluma, četa či kohorta ztalsk, to jméno majíc,
poněvadž nesestávala z tuzemských vojáků,
nébrž samé rodilé Italce čítala; takový čiro
římský pluk zdál se potřebným býti k udr
žení pořádku mezi brojivými Židy. Sám set
ník byl Ital a bezmála pocházel z proslulé
rodiny šlechtické přečetné a velmi rozšířené,
na rozličné rodiny rozvětvené. Kohorta čili
četa sestávala obyčejně ze šestera set vojínů,
o čemž Mt. 27, 2. Setník jich Kornélius
byl muž nábožný a bohabojný s celým domem
svým, čině almužny mnohé lidu a modle sevezdy.Krásnésvědectví!© Pozorovalimnozí
učenci, že tehdá nejkrásnější charakterové
římští ve vojsku se nalézali a jmenovitě vo
jenští důstojníci, o nichž Nový Zákon zmín
ku činí, šlechetní lidé byli. Nábožen byl,
vece o něm L.; slovo jest samo o sobě světlé
každému a jasné, a namítá náklonnost k vě
cem Boha se týkajícím; objasňuje se slovem
následujícím bohabojný, obzvláště vř. t., ješto
svoebns blahoctivý více a jasněji věc vytýká.
Ze slova druhého vidělo se nejedněm, že
byl proselytem brány a že odřeknuv se po
hanství ku pravému Bohu Israelskému se
obrátil sedmero příkazů Noemových zacho
vávati se podvoliv. I povídají, že takoví se
k lidu Božímu nepočítali, nébrž ještě za po
hany jmíni byli, poněvadž celého zákona še
třiti na sebe nevzali a obzvláště obřízce se
nepodvolili. Jiným ale vidí se lépe, že
takový náhled o proselytech křiv jest a že
Kornélius nebyl proselytem nižádným, ješto
se zhola v. 28. 34., 35, 11, 1. 18. 25, 1.
mezi pohany počítá a proselyti brány k obci
Boží příslušeli přestavše pohany býti. Jisto
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jest, že se ku pohanům počítá a že posud
k lidu israelskému se nepřivinul, ješto celá
ta důležitost obratu jeho na víru právě na
tom spoléhá, že Kornélius pohanem byl a
co prvotina pohanstva ku křesťanství přešel
bez prostřednictví Židovství. Ze samého slo
va bohabojný se nedá s jistotou určiti, že by
byl proselytem býval, jak tomu někteří chtějí,
poněvadž slovo to jenom tamproselyta zná
mená, kde spojitost sama o sobě toho vý
znamu vymáhá, jak 13, 16.26. K tomu jde,
že kdyby Kornélius byl proselytem brány
býval, tedy by se podle slov 15, 7. Petro
vých přijíti muselo, že dosud žádný prose
lyt brány ku křesťanství nepřešel, čemuž
těžko víry přidati, ješto právě lidé ti prázni
byli předsudkův oněch, kterými Zidé od při
jetí křesťanství zadržání bývali. Radě) tedy
musíme za to míti, že Kornélius pobanem
jsa pro ukojení vyšších potřeb ducha svého
k Bohu pravému v lidu B. a k úctě jeho,
avšak jenom soukromě přistoupil; tak že
víra israelská se mu zdála jako nějakou
vyšší filosofií býti, které se on celým srdcem
oddal, ač k lidu israelskému ani proselyt
stvím brány nepřistoupiv. Byl bez mála k
Zidovství v témže poměru, v jakém k němu
stál setník v Kafarnáu Luc. 7, 1., a pokrok
veliký, jenž se tuto stal, záležel v 'tom, že
první pohan, k židovství nijak nepřistoupilý,
křesťanem se stává beze všeho starými ob
řady průchodu. Pro tuto velikou důležitost
toli divů se při tom skutku stalo, jakož pak
L. proto o veškerém tom ději tak obšírně v
k. 10 a v k. 11. se rozprostraňuje. Ovšem
že divové ti nehned mocí svou veškerých
Zidokřesťanův mysli pronikli a nehned Zidé
na víru obrácení dopustiti chtěli, aby poha
né bezprostředně do církve křesťanské vchá
zeli, vezdy na tom stojíce, že dříve k záko
nu Mojžíšovu přistoupiti musejí. Ale tím se
neruší pravdivost dějů tuto vypravovaných,
an předsudkové po sta let chovaní nesnadně
se odkládají. Pro svrchovanou důležitost
věci té nejenom Bůh divy ty čiail, nébrž
abychom ještě jednou věc tu opětovali, také
k vyřízení jejímu samého Petra povolal, ne
však Filipa ač bez mála v Cesarei přítom
ného. Takovýmto spůsobem jak jsme pra
vili tenkráte poprvé stykla se víra křesťan
ská s Rímem a Petr sobě do stolice té všeho
světa jakoby cestu klestiti měl.

Při pobožnosti své byl Kornél také dla
hodějen a štědr k lidu israelskému jakož i
k jiným lidem pohanůmbýval, almužen mnoho
uděluje a modlil se neustále k Bohu, pokud
mu jiné povinnosti stavu nezabraňovaly.
Skvěl se tedy dvojí ctností, pobožností a do
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bročinností; ctnosti ty stěžejny jsou, ana | a posvěcení vnitrného života, jak ze slová
prvá předpokládá lásku k Bohu, druhá lá
sku ku člověku. Jsou to dvě křídla, jimiž
se duch k Bohu pozdvíhá, almužna dává
křídla modlitbě, aby se snáze k Bohu do
stala a modlitba dává sílu almužně, aby se
až k Bohu zvednouti mohla. A tudy po
vstala otázka, byl-li Kornélius již ospravedl
něn před svým křestu přijetím a na víru se
obrácením? Sv. Augustin usoudil o tom:
Kdyby byl mohl bez víry spasen býti, nepo
sílal by se k němu ustavitel apoštol Petr.
Ač tedy byl spravedliv, přece musela ta
spravedlnost se dovršiti vírou v Krista Pána
a přijatým na jméno jeho křestem. A ovšem
kdyby byl zanedbal víry a křestu, nebyl by
dobré vůle ani pravé pobožnosti dokázal,
aniž by ho skutkové jeho byli spasiti mohli.
Aniž pak mohl pohrdati vírou a křestem,
ješto mu zvláštní vidění stalo se. Viděl za
Jisté zřejmě asi o deváté hodině za dne am
Jela Páně, an vešel k němu a řekl jemu:Kornéh!| Viděnítobylotedyzabdění,vi
domé a zřetelné a dálo se o hodině deváté
na modlitbě, již Korné! podle obyčeje Židů
zachovával; bylo tedy vněšné a smyslné,
ne pak vnitrné jen a duchovní vidění, a u
kázal se mu anjel tělesně, bezmála anjel
strážce jeho; že anjel tojest, poznal ze svě
tla, jímž anjelé obklopeni bývají, jakož i ze
hnutí, z postavy a celého jeho od lidí od
chodného spůsobu. Postem se mimo mo
dlitby byl k tomu vidění připravil, an ne
čteme nikde, že by někomu bylo po jídle a
pohodech vidění se stalo. Zřejmě ukázal se
anjel, aby se nemyslelo od nikoho, žeby tu
blud a klam nějaký byl zašel, a aby ani přá
telé ani nepřátelé nějaké edtud výmluvy a
námitky neodvozovali. Hodina devátá jest
naše třetí po poledni a byla modlitba to ve
černí, an modlitba ranní o třetí z rána se
dála.

—— Kornélius uviděv anjela a uslyšev se
Jmenovati strachem pojat byl a pravil: Což
Jest, Pane? Veleba a důstojnost a celá sláva
anjelova zarazila jej co nikdá nevídaná věc.
Anjel ale brzo potěšil ho a pravil: Modlitby
tvě a tvé almužny vstoupily na paměť před
Bohem. Vstoupily vece, an modlitby a do
bré skutky podle písma porovnává s obětmi,
jenž Lev. 2, 2. 16. vstupují vzhůru na pa
mátku Kvůni nejchutnější Hospodinu ne
besa prorážejíce Sir. 35, 21. Podobně vece
Ap. 8, 4. že vystoupil dým zápalů z modlh
teb svatých z ruky anjela před Bohem. Na
památku, aby Bůh zpomenul na tebe a jimi
povoděn byl ke spáse tvé prohlédnouti. Mo
dlitba jeho týkala se jistě vyššího osvícení

anjelova Vyslyšána jest modlitba tvá viděti
jest; bez mála byl uslyšel o křesťanství,
které se od Filipa v Cesaree kázalo a o němž
pověst se všady rozcházela, a žádal na mo

- dlitbách, aby ho Bůh v tom osvítil a cestu
vůbec mu ukázal, jakby mu nejlépe sloužiti
mohl a měl-li by ku křesťanství nově vzešlé
mu přistoupiti. Měl tedy již nějakou před
chozí víru, kterouž v něm jak 1 onu ctnost
modliteb a almužen milost Boží spůsobila a
odtad mu za víru menší uštědřena víra dů
stojnějšího stupně; z čeho jde, že dobročin
nost jeho nebyla pouze výrostek přirozené
nějaké dobroty srdce, nébrž že z milosti
Boží pocházela. Ze skutky těmi a předchozí
vírou sobě zasloužil vyššího stupně víry, vy
svítá ze slov, jež anjel dále klade. A nyné
již totiž žádost tvá vyplní se, již čas svůj
pro spasení tvé uhlédl Bůh. Zásluha ta tedy
byla zásluha hodnosti a nebyla jen záslu
hou slušnosti, ješto milost Boží mezeru mezi
přírodnou povahou dobrých skutků a odměny
Boží vyrovnala, jej do spolku s Bohem po
zdvihši a jednání jeho zárodky božskými,
nadpřírodnými oplodivši. Jiným se opak to
ho vidí a praví oni, že zásluha Kornéliova.
byla zásluhou slušnosti jenom a že skutky
dobrými přirozeně vykonanými jenom ku při
jetí milosti Boží ustrojen byl. Přijmeme-li
náhled prvnější, máme tu vyslovenu náuku,
že Bůh také mimo křesťanství milost lidem
uděluje. Leč vraťme se k slovům anjelovým,
A nyní, vece, pošli muže do Joppy a povo
lej Simona nějakého příjmím Petra. Nedí
jemu: jdi ku Petrovi, poněvadž celá rodina
slovo Petrovo slyšeti měla. Petra a ne jiného
povolati kázal, poněvadž slušelo, aby hlava
církve prvotiny pohanstva do církve přijala,
jako byl Petr Act, 2. prvotiny ze Zidovstva
obrátil, a aby tak jedna církev pod jednou
hlavou se býti osvědčila. Praví nějakého St
mona, poněvadž tehdá Petr Kornéliovi do
cela neznám byl. Joppa od Césarey odlé
hala třidcet římských mil, asi dvanácte ho
din cesty. Aby nemuseli posli jeho dlouho
hledati, udal anjeli obydlí Petrovo: a bytuje
u nějakého Stmona, koželuha u moře. U moře,
vece, totiž vně města, ješto řemeslo to ne
čistým se býti kladlo; při moři se obchod
s kožemi vedl a tudy v městech přímoř
ských mnoho takových lidí se nalézalo. Ten
tobě rozpoví, přidává anjel, co činiti máš.
Jak Pavel poslán byl k Ananiáši, tak tuto
Kornél ku Petrovi, aby ktomu, co na' cestě
přirozené díti se může, zázraků se neužívalo,
aby lidé vespolek v lásce a přízní spojovali
se, obzvláště pak, aby Kornélius poslušnosti



Act, 10, I—-33. Petrovo povolání a cesta ke Korněliovi do Cesarey.

k církvi a představenýmjejím učen byl. Slova|
ta poslední ten poví tobě, co činiti máš nena
lezají se v rkp. ř.; ale čtena býti mají, po
něvadž se Petr 11, 14. k nim táhne. —

Sama povaha Kornéliova nám ručí za
to, že anjela ihned uposlechne. Což se i
stalo; povolal zajisté dvou soukromých sluhů
svojich a nadto ještě vojďka bohabojného,
kterýž totiž stejně s Kornéliem s strany
věcí náboženských smýšlel; ovšem pak té
hož smýšlení se od těch dvou domovných
sluhů jeho nadíti můžeme, an by jich nebyl
ku poselství tomu použil. Nebo ne vůbec
toliko jich poslal, nébrž jim všecko vypravil
dříve a teprv je do Joppy poslal. Tito po
sli nestihli dne toho do Joppy, ješto již den
k večeru byl a město ono od Cesaréy dosti
vzdáleno bylo. Museli tedy druhého dne
také k cestě použiti. Toho druhého dne, když
poslové ti na cestě ještě byli avšak k Joppě
se blížili, vystoupil Petr na podlahu, ponebí
čili raději na střechu dána; víme pak, že
střechy byly položity a rovny a že po nich
procházeti se mohlo; obzvláště ale se ustra
ňovali tam na modlitby, jak nejinak v Italii
na želířech se děje. Jest to zajisté mysli
člověcké přirozeno, když k Bohu modlitby
chce poslati, aby výše nějaké hledala a tím
k povýšení duchu nápomocna byla. Bylo to
právě o šesté hodině, o naší dvanácté a ten
kráte hodina bývá k modlení, kteréž Petr
zanedbati nechtěl. Jest ale také čas ten
čas jedení, ač o polednách málo se jedlo u
Židův, nébrž pravý oběd k večeru se teprv
držíval; polední jídlo jejich snídani se ro
vnalo. Tedy zlačněl Petr a zažádal jísti.
I připravovali domácí hostitelé jeho jídlo;
a tu připadlo na něho nenadále vytržení mysit.© Vtomvýtrhumysli,vtommysli
vzchytu a záchvatu, v té ekstase mu Bůh pří
buzným a k lačnosti jeho příhodným spůso
bem naučení dává, kterýmž otázku o vchá
zeňí do církve pohanů bez prostřednictví ži
dovského zákona se rozřešuje. Vytržení mysli
jest nějaké přitlumení a potištění nižšího
a světského vědomí a oproštění od ohrad a
vazeb jeho a spolu pozdvižení vyššího vě
domí, kdež člověku vyšší svět se k nazírání
dává a pravdy věčné se vyjevují; tam nega
tivná, tuto positivná stránka ekstasy se jeví.
To pak vnímání Božích tajemství děje se tu
buď u vidění vněšném buď u vnitrném smy
slu. Tuto u sv. Petra očividně se vněšně
to vidění dálo a ješto mu dole na zemi tě
lesné pokrmy strojili, upravila mu nebesa
jinou hostinu a spustila tu hostinu se všemi
čistými 1 nečistými živočichy dolů k duchov
nímu pro Petra nasycení či ku poučení jeho. hlas:
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Bylo pak toho viděním Petra poučení svr
chovaně potřebí, dílem pro něho, dílem pro
celou církev ze Zidovstva, aby již konečně
poznali a připustili, že zákon starý platnosti
pozbyl a od pohanů ku křesťanství přistoupi
lých zhola se zachovávání jeho žádati nemůže.

Toho tím víceji potřebí bylo, poně
vadž zákon starý obřízku co věčnou po
kládá Gen. 17, 10. 14. a je-li kdo obře
zán, nebude z lidu vyhuben. Na symbo
lický význam obřízky sice Deut. 10, 16. 30,
6. Jer. 4, 4. poukázáno, ale poměr duchovní
a tělesné obřízky nebyl světlým dosti a ni
kdo z proroků nepověděl výslovně, že ob
řízka druhdy přestati má. Duch sv. zajisté
znenáhla uváděl apoštoly do všeliké pravdy
a církev v tom jest podobna pacholíkovi Je
žíši, jenž prospíval věkem i moudrostí Luc.
2, 52. Bylo tedy svrchovaně potřebí, aby
Petr o tom nadpřírodně, viděním symboli
ckým vyučen byl. I Židé, jenž se na víru
křesťanskou obrátili, viseli na Starém Zá
koně co slovu Božím, jehož potrvání také
samým výrokem Kristovým Mt. 5, 17. po
tvrzeno se býti zdálo. Tudy se bylo obávati,
že buď pohané velmi zřídka se ku křesťan
ství přihlásí, jha židovského, jež Zidokřesta
né na ně uvalovali, se zpěčujíce, buď že
mladá církev hned ve svých počátcích se na
dvě části, židovskou a pohanskou rozpadne
a že, jak již jest povaha lidská, jedni proti
druhým brojiti budou. Vážný muž, jakým
Petr byl, nehned od St. Z. odstoupiti hotov
byl a muselo zázračné vidění Boží tu nastou
piti. Bylo pak vidění to: spatřoval nebe 0
tevřené, an schází nádoba dolů jak -veliképro
stěradlo a na čtyrech koncech se spouští s nebe
na zemi. © koncech oněch nejednak smý
šlejí a mnozí potahují slovo to ku prostě
radlu, jakoby nádoba ta či to prostěradlo
čtyrmi konci svázáno byvši se bylo na zem
spustilo. Jiní konci těmi rozumějí konce či
hrany nebes a představují si nádobu tu CO
ohromné prostěradlo, ježto se spustilo dolů,
an koncové na nebesích zůstali. Mělo vi
dění to do sebe povahu neobyčejnosti a po
divnosti, jak i z toho patrno, že v prostě
radle tom všickní čtvernozi a zeměplazové a
létavci nebešťí nalézali se a tudy ovšem ob
jemu nesmírného býti muselo. O rybách řeči
není, ješto ryby živě v prostěradlu chovati
se nedají a tudy by tu shodě věci vadily.
Byla tam čistá i nečistá zvířata pomíchaně.
Ze ptactva jako ze čtvernožců bylo mnoho
tříd čistých jedněch, druhých nečistých, ze
měplazové ale Lev. 11, 42. veskrze za ne
čisté a ohavné se vydávají. Tedy stal se

Vstaň Petře, zabij a pojez. Ze slova
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vstaň dá se odvětovati, že Petr buď kleče
buď nice modlil se; ač některým se vidí v
slovu tom jenom nějaká pobídka spočívati.
Staří vykladači poznamenali také, že jak ve
čtyrech úhlech prostěradla čtyry strany světa
se spatřují na důkaz, že lidé celého světa
do církve sv. povoláni jsou, tak ve slově
zabij mysticky smrť pohanů čili odloučení
ode předešlého hříšného života se rozumí.
Když Petr poznal, že to hlas Páně jest, jenž
mu zabíjeti a jísti velí, tedy odpověděl: Od
stup to Pane; poněvadž jsem mikdá nic ne
čistého a obecného mejedl. Petr tak mluví
mysle ve slovech Páně nebýti leč skoumání
a zkoušení jeho k zákonu přivinulosti, on
pak posud nikdá u věci té neprohřešil se a
nikdá věcí nečistých a obecných nepožíval;
tudy ani nyní jich požívati nemíní. Slovo
obecný značí totéž Co nečistý; přece však
mnozí rozdíl v tom činí. Obecným, praví,
sluje co nebylo dle farisejských zákonův ocí
děno, na př. ruce neumyté, nečistým pak,
čeho požívati v St. Z. Lev. 11. zapověděno
bylo, na př. zajíc, svině, luňák. Jiní obec
ným mnějí býti to, co Bohu není a nemůže
posvěceno býti, nečistým pak to, Co samo
sebou v očích každého národa vzdělaného
nečisto jest. Jiným zdá se, že slovo obecný
přidal Petr podle mluvení židovského, kteří
věci od pohanův užívané a Židůmzapově
děné jmenovali obecnými a nikoli nečistými,
aby pohanův neurazili. Bezmála první pravdu
mají, ač očividně na rozdílu tom mnoho ne
záleží. Svrchovaně však důležita byla slova
dalejší, nebo: Hlas opět stal se podruhé k
němu: Čo Bůh očistil, ty nezvi obecným t. j.
co nyní velením tím, abys jedl, Bůh skutkem
za čisto vyhlásil, ty nečistým a obecným
býti neprav. Jakoby řekl: Nyní již vyzdvi
žen jest zákon onen a onen rozdíl čistých
a nečistých pokrmů, an příčina jeho a účel
jeho vykoupením lidstva přestaly jsou.

Ve St. Z. takového zákona o rozdílu živoči
chů čistých a nečistých svrchovaná potřeba by
la, dílem aby zřejmo bylo, že jídlo a pití zá
konům Božím podléhá, dílem aby na vládu
hříchu a na kletbu hříchem člověka přišlou
také na přírodu se ukázalo a tudy přede
hříchem výstraha se dala; dílem aby Israe
lité rozdílem takovým při jídle a pití upa
matováni byli na své přede všemi národy 0d
Boha vyvolení jakož i na určení svoje a po
vinnost svou a nebyli pohanům ve mravech
podobní. Ješto pak idey kletby a požehnání
Božího, života a smrti, zátraty a spásy a
protivy podobné v některých zvířatech ob
zvláště se zračí, k čemužto zří ta některých
nejídelnost a nestravnost, tudy vidíme ta
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kové živočichy ve třídu nečistých položeny.
Ano dá se říci v jistém ohledu, že která
zvířata čista byla před Kristem, jenom pro
budoucí smrt jeho všeočistnou čista byla, po
dobně jakby člověk ihned byl smrtí sešel
po hříchu spáchaném v ráji, kdyby nebyl
Kristus předchodnou milostí svou jemu toli
života uštědřil, aby spásy svojí pilen býti
mohl. Nečistými živočichy těmi vypodobněno
pohanstvo a čistými ozračen Israel. Nyní
ale v Novém Z. hřích smazán skrze Krista,
kletba přírodná v počátcích svojich a ve
svém základě skrze požehnací moc církvi
propůjčenou odejmuta, tvorům všem možnost
k službě B. posvěcenu býti vrácena, člověku
milost k bezhříchému životu uštědřena a
tudy stěna hradby mezi pohany a Židy zbo
řena Ef. 2, 14. jest. A tudy ovšem zákon
onen o rozdílu věcí nečistých a čistých plat
nosti své pozbyl. Z toho měl Petr odvěto
vati sobě, že pohané již nečisti nejsou a
ovšem bezprostředně do církve přijati býti
mohou. Nehned tomu nyní vyrozuměl, avšak
napotom jistého přesvědčení o významu ek
statického vidu nabyl, že již nyní rozdíl onen
mezi čistými a nečistými pokrmy z oboru
levitského do oboru mravného přenesen jest.
Aby pak Petr sám u sebe ujištěn a ubez
pečen byl pravdou a skutečností vidění ono
ho, dálo se ono po třikrát; třikrát se do
nebe zdvihlo, třikrát spuštěno byvši prostě
radlo to; třikrát slyšel slova béj a jez; tři
krát odpověděl: Pane, mikdy jsem nečistých
věcénepožil; třikrát mu bylo praveno: Co
Bůh očistil, ty neznečisťuj t. j. nečistým býti
neklaď. Když Bůh něco viděním člověku
zvěstuje, obyčejně nejednou věc tu opětuje.
Tak Daniel v k. 7. 8. 10. a 11.v rozličných
obrazech osudy čtyr říší spatřuje; Farao dvo
Jím snem o létech budoucích poučen byl, což
Gen. 41, 32. bylo znamením, že se jistě
stane řeč Boží. Také Nabuchodonozorovi
předoznámeni byli osudové říše jeho podo
benstvím ohromné sochy a podobenstvím vy
sokého stromu Dan. 2. a 4. k. Prostěradlo
vzato bylo do nebe, aby tím zjevno bylo, že
s nebe sešlo a aby původ vidění nebeský
tím oziejměl. Jakož pak trojí to sejití s
nebe spolu Trojici Boží označovalo, na jejíž
jméno pohané nyní pokřestěni býti a tak do
církve měli vejíti, tak ono prostěradla do
nebes vzetí znamenalo, že 1 pohané k obe
cenství věčné bláhy a spásy přijati budou.

Jak již dotčeno, nehned Petr vidění to
mu vyrozuměl, aniž také ode Pána o tom
poučen byl slovy, nébrž, jak Bůh přečasto
činí v dějinstvu, skutkem jemu význam ono
ho vidění otevřen byl. Nebo když o tom, co
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by vidění znamenalo u sebe v duchu svém a
v mysli své se rozpáčel t, j. v pochybenství
trval, aj mužové od Kornéha poslaní, domu
se doptavše stáli u vrať, a volali a tázalí se,
zdali tu Simon příjmím Petr bydlí? Petr hle
dal významu vidění onoho a nevěda obdržel
je právě nyní příchodem mužů. Mužové ti
u vrat domu volali, aby se někoho z domu
dovolali, jenž by jim známost dal, zda tuto
bydlí Šímon přijmém Petr. Ti volali a snad
1 tloukli na vrata, an přemýšlel Petr o vý
znamu vidu sobě učiněného; v přemýšlování
a rozjímání tom prav Petrovi Duch totiž
Duch svatý, jak ze souvislosti zřejmo jest,
pravil pak mu vnitrným avšak zřejmýmvnuk
nutím: Aj tři muži hledají tebe, vstaň, sejdi
a odeber se s ními neváhaje, poněvadž já
jsem je poslal; ovšem poslal tím úmyslem,
aby tobě poselstvím tím ozřejmělo vidění
tobě tak záhadné. Volá Duch Boží Petra
od modlitby k činnému životu a, jak otcové
praví, od Marie k Martě. Poslal sice posly
ony Kornélius; poněvadž ale ku poselství
tomu viděním napomenut byl, tudy praví
Duch Boží: Já, s důrazem, já jsemje poslal.
Svatý Zlatoúst dovodí odtud, že Duch sv.
jedná tak co Pán a že tudy stejné se 8Sy
nem a Otcem jest bytnosti. Tak od Ducha
sv. Petr poučen byv sstoupil dolů a ihned
podav se ku poslům dříve nežli jej oslovili
nabídl se jim, že s nimi půjde, z čehož oni
poznati mohli, že jest muž to ovšem Duchem
svatým osvícený. I sešed Petr k mužům,
vece sv. Lukáš, řekl: Aj, já jsem, jehož hle
dáte. Avšak Duch nepověděl mu, proč by
byli pro něho přišli; toho se měl od nich
dověděti. Tázal se jich tedy: jaká jest pří
čína, pro kterou jste přiš“? Oni pak nyní vysloviliúčelcestysvojí:© Kornéltussetník,
spravedlivý a bohabojný muž a blahoosvědčený
od celého národa židovského, odpověď obdržel
od anjela svatého, aby povolal tebe do domu
svého a uslyšel slova od tebe, Odvolávají se
na svědectví Zidů, aby výroku svému 0 ctno
stech Kornéliových důrazu přičinili, Petra
pro Kornélia naklonili a posluchače Zido
křesťany nějak s tím Petra ku Kornéliovi
odchodem napřed již smířili. Odpověď ob
držel či vzal a dostal ji, dějí oni, poněvadž
napomenutí anjela Kornéliovi dané co od
pověď na neustálé modlitby jeho považují.
Praví oni o Korněliu k Petrovi: aby uslyšel
slova od tebe. Slovy,jež slyšeti měl Korné
lius od Petra, rozumí se samovidně evange
hum Kristovo.VyslyševPetrvyřízeníto:© Fozvavjich
uhostil je, praví svatý Lukáš. Bylo to již
následkem zjevení jemu daného, že přijal
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je pohostinu a ovšem s povolením Šimona
koželuha toho dne častil a přenocovalje ne
štítě se jich. Nazejtří ale pozdvíh se šel s
nm a někteří bratří z Joppy doprovodilijej.
Bylo jich podle 11, 12. šesť co s nim šli,
dílem z úcty ku Petrovi a jeho dílu, jež
předsevzíti se dal, dílem aby svědkové byli
toho, co se díti bude. Tři dni již byly mi
nuly od té doby, kdež poslové se vydali na
cestu; sami dva dni strávili na cestě do
Joppy, nyní na cestě zpátečné opět den je
den ušel, aniž pak ještě byli Česarey do
stihnouti mohli. Již tedy byl den čtvrtý,
když na zejtří do Césarey přibyli. Tohoto
dne Kornélius na jisto očekával Petra, a tu
dy pozval k sobě přátely svoje a své známé,
ješto srdce lidské vším dobrem se nejvíce s
přátely svými sděliti chce. Tak výslovně
vypravuje sv. Lukáš: Kornélus pak očekával

Jich, svolav příbuzence své a sstoupené t přá
tely. Přátelé tam přišlí byli snad rodilí Ří
mané z města Říma, snad nějak s Římany
aspoň spříznění; a tu Petrovi se naskytla
bezmála příležitost o možnosti cestování do
Ríma s nimi pojednati a o prostředcích, ja
kými by evangelium Páně tam hlásáno býti
mohlo. Uslyšev Kornélius aneb uviděv, že
již blíží se, vyšel mu naproti právě při Sa
mém vejití Petrově, či jak sv. L. řídkou
konstrukcí praví: Když pak stalo se, že vešel
Petr og dě čyévsto tov eioehbelv tov II. I padl
k nohám Fetrovým Kornélius a poklomilseje
mu. Bylo to první políbení nohou, kteréž
se náměstkům Petrovým děje. Petr Korné
liovi od anjela jmenován byl co prostředník
spásy jeho, od něhožto se slov«života doví;
1 nedivno, že se v Petru něčeho vyššího, ně
čeho anjelského nadál. Bez toho již od
mládí slýchal o heróech a 0 polobohách, a
tudy jemu ve víře dosud necvičenému něj
příze něco těm ideám podobného na mysli
tanulo. Poklonil se jemu až k zemi, pad k
nohám jeho a jak říká se Alaněl se jemu.
Ale klanba ta nebyla božská, ješto úcta tím
spůsobem se na východě také lidem mocným,
velmožům a obzvláště králům prokazovala.
Leč Petr poznav, že Kornélius v něm něco
nade člověky povýšeného vidí, zpěčoval se
úcty sobě prokázané a pozdvíh ho. pravil:
Vstaň, neb ť já sám člověk jsem. Podobně
pozdvihl anjel Daniela, když před ním byl
nice padl 8,18. ajiný anjel Ap. 19,10. Janovi
apoštolu velel nepadati nice před ním, ješto
on prý jest spoluslužebníkem s ním Božím.
Kristu Pánu se dála nejednou klanba ta za
jeho po zemi putování, ale On Pán nemohl
se zdráhati ji přijíti, ješto mu ovšem svrcho
vaně přislušela Mt. 8, 2. Luc 8, 41.17, 16,
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J. 9, 38. a j. V tom smyslu nemohl Petr
přijmouti oné klanby; ale i té náměstku Pá
ně náležité úcty on se tu zdráhá, nic jiného
leč člověka v sobě považovati veleje, an pa
mětliv byl slov Páně: Kdo z vás většímjest,
ten služebníkem vaším buď. Mt. 23,11. Zna
menají pak vykladatelé, že se vyplnila slova
Is. 60, 14., kdež prorok do budoucna vytr
žen o Judstvu vece: Přijdou k tobě mic sy
nové snižovatelů tvojích a klaněti se budou
šlépějem nohou tvojich všickní utrhačí tvoji.
Tu se zajisté Řím Jerusalému, tu Ríman
Zidu poklonil. Na to Petr s Kornéliem vešel
do světnice rozmlouvaje, aneb jak řŤ. t. též
se přeložiti dá ve spolku s ním; ale oputém
více prvnější význam má jak starosl. besě
dovati, jehož překlad cyrilský tuto užívá.
Přibyv Petr do světnice pravil k nim, počá
tek bera od neobyčejného Židův s pohany
se scházení: Vy víte, jak neslušnojest muší
Zidu spojovati aneb scházeti se s cizozemcem.
V ř. adéusov, což vulgáta slovem abomina
tum, jak ohavno jest. Slovo to aVěpnirovje
nom jednou ještě v Novém Zákoně přichází
a sice u téhož apoštola Petra, 1. P. 4, 3.,
jenž tuto mluví. Nebylo v Starém Zákoně
jistými slovy zakázáno, že Israelité ku po
hanům vcházeti nemají, ale plynulo to samo
sebou z povědomí, jež každý Israelita o so
bě co vyvolenci a od Boha posvěcenci měl,
ješto naproti tomu pohanům nic toho se ne
dostalo. Nebylo také sstoupenější obcování
Zidů s pohany možno bez nebezpečenství
obšírná a přísná přikázání o levitské čistotě
přestoupiti. Za oněch dob farisejskými náu
kaini obcování s pohany všelijak stíženoby
lo a rabíni — ač jich předpisové zhusta z
pozdějších časů pocházejí — učili od pohana
nekupovati, jemu neprodávati, s ním nejídati
a nepíjeti, aniž jim domů a rolí v nájem dá
vati. Měli Zidé všechny pohany za nečisté
a drželi, že člověk stýkáním se s nimi se
pokaluje. Proto Židé k víře přestoupilí (ní
že Act. 11, 3.) příkřeji trochu se na Petra
domlouvali: Proč jsi vešel k lidem neobřeza
ným a jedl jsi s nimi? Proto nechtěli Židé
J. 18, 28. jíti ku Pilátovi a J. 4, 9. Sama
ritánka se divila, že Ježíš co Zid od nípíti
žádá. U Mr. 7, 3. vypravuje se, že Zidé
přijdouce domů z trhu pilně se Čistili a u
mývali, aby nějaké nečistoty z obcování s
pohany na sobě nenechali. Z toho opět pa
trno, COjsme již výše poznamenali, že zázra
ku potřeba bylo, aby všeliká o té věci po
chybnost pominula. Praví svatý Petr: Vy
víte, že neslušno Židů a neprávno sdružovati
se s cizincem, šetrně dí: s cizincem; t. j.
pohanem. Pohanův nemohla býti tajna věc
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tato, ano ji tak dobře ze života společenské
ho znali a se jim za to jich štítění se od
placovali nenávistí a hněvem. Nenávist ta
všady se jevila, spisovatelé římští nejednou
S ní se vytasují a nejvíce Tacitus na mnoha
místech historie své 5, 4. 5. 8. Ale, vece
dále Petr o sobě, vyjímaje se z toho proti
pohanům smýšlení, mně ukázal Bůh žádného
člověka obecným a nečistým nenazývati. "Toho
pak jinakého náhledu Petr nedošel sám se
bou, nébrž Bůh ukczal mu pravdu onu, vi
dění ono muuštědřiv a nyní skutkem a pří
během mu smysl a význam jeho vysvětliv.
Tímto spůsobem poznal, že již onoho rozdílu
mezi národy čistými a nečistými nestává a
že nyní již pohanům prostranný vchod do
sboru lidu Božího se otvírá a oni stejného
práva se Židy před Bohem súčastniti se mo
hou. Ješto mne Bůh o tom poučil, dí dále,
tudy jsem bez liknování se a bez odpírání
přišel povolán byv. A nyní, vece dále Petr,
táží se, pro jakou příčinu jste pro mne poslalt?© VědělPetrvůbec,prokteroupříčinu
poslali, ale místnější zprávy a dokonalé vě
domosti o věci té nadpřírodné a o subjekti
vných pohnutkách Kornélia ku poznání ho
dnosti, vnímavosti a chápavosti jeho dojíti
žádal, aneb jak Zlatoúst smyslí, aspoň se
proto ptá, aby Kornéliovi příležitosti poskyt
nul, smýšlení svoje veřejně vyznati a tím se
ku poslouchání pravd od Petra kázati se
majících připraviti. Na tu Petrovu otázku
šířeji odpovídá Kornélius: Přede čtyrmi dny
až do této hodiny modlil jsem se o hodině devdátévdoměsvém.Reckýtextčte:© Přede
čtyrmťdny post jsem se až do této hodiny
a v hodinu devátou modliť jsem se. Zmínku
o postu vynechávají znamenití rkp. řečtí A
B Č a sinajský a čtou pouze o modlitbě jak
vulgáta; některým-se vidí slovo vyozečovpro
to vypuštěno býti, poněvadž výše v 3. 0 po
stu ničeho se nedokládá. Že čtyry dni od
vidění Kornéliovi uděleného minuly, již výše
jsme pravili; dva dni byli poslové jeho na
cestě do Joppy a dva dni strávili opět na
svém z Joppy navracování-se. Kornélius u
dává nejprvé den a hodinu, ve které se mu
vidění toho dostalo, totiž čtyry dni dřívěji
o hodině deváté. Za druhé chce dle ř. t.
ještě vylíčiti, v jakém rozpoložení se při vi
dění onom nalezal, že totiž se postil až do
hodiny této, která nyní jest, a že půst s mo
dlitbou spojil o deváté hodině dle obyčeje
Israelitů se modle. Při tom zastihlo jej vi
dění to. Někteří vykládali: Ode čtyr dní
jsem se postil až do hodiny této, kdež totiž
vidění se přihodilo; ale tím spůsobem by
Kornélius dotýkal něčeho, co k lepšímu to
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ho vidění pochopení nepřináleží a zase s
druhé strany vypustil, co zajisté říci žádal,
neudal by totiž dne, kterého se mu vidění
ono stalo a nad to se slovům jiný smyšl při
takovém výkladu podsunuje a násilí se jim
činí. Opisuje dále Kornélius vidění svoje:
Muž stál přede mnou v rouchu skvoucím; do
týká tu roucha skvoucího, čeho L. v 3.
opominul. říči
chu skvoucím jeví se, již vícekráte jsme se
rozprostranili a také v této knize výše 1, 11.
o- tom řeč byla. Co dále praví Kornélius,
jak mu anjel pravil, že vyslyšána modlitba
jeho a almužny jeho co památka vstoupily
před Boha; a dále jak odkázán ku Petrovi,
aby pro něho poslal; to všecko týmiž slovy
se od Kornélia praví, jakými L. příhodu vy
pravoval, a tudy již výše v 4. 5. vyložena
byla. Praví totiž: I řekl anjel: Kornélí, usly
šána jest modlitba tvá a almužny tvé připo
menuly se před tváří Boží. Pošlt tedy do
Joppy a povolej Simona příjmím Petra; ten
hospodou jest v domě Simona koželuha u mo
ře. Přidává Kornélius: lAned jsem poslal
k tobě, a tys dobře učinil, že jsi přišel. A
nyní veškeři my před obličejem tvojím jsme,
abychom uslyšeli všecko, co tobě přikázáno jest
ode Pána. Místo před obličejem tvojím čte
text ř. podle převládných svědků: Před obli
čejem Božím. Slova před obličejem tvým ně
jakou hotovost a ochotnost ku poslouchání
znamenají; slova před obličejem Božím vyli
čují, že Kornélius a přátelé jeho s myslí k
Bohu obrácenou slova Petrova co slova Boží
poslouchati hodlají. Čtení ř. tu bezpochyby
dle svědkův přednost drží. Když pak Petr
vyslyšel slova Kornéliova a znova se 0 vl
dění Kornéliovi daném ze vlastních úst jeho
přesvědčil, tedy počal vyučování svoje v ten
to spůsob:

34. Otevřev pak Petr ústa svá
řekl: V pravdě shledal jsem, že není 0
sob přijímatelem Bůh, 35. nébrž v ka
ždém národě, kdož bojí se jeho a činí
spravedlnost, příjemným jest jemu. 36.
Slovo poslal Bůh synům israelským, 0
povídaje pokoj skrze Ježíše Krista; ten
jest všechněch Pánem. 37. Vy víte, kte
ré se stalo slovo po celé Judei, počnouc ©
od Galiley po křestu, jejžto zvěstoval
Jan. 38. Kterak Ježíše Nazaretského
pomazal Bůh Duchem svatým a mocí,
kterýžto chodil dobře čině a uzdravuje
všecky stížené od dábla, poněvadž Bůh
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byl s ním. 39. A my svědkové jsme
všeho, co činil v krajině judské a v Je
rusalémě, jehožto usmrtili pověsivše na
dřevě. 40. Toho Bůh vzkřísil třetího
dne a dal mu, aby zjevným se stal. 41.
Ne všemu lidu, nébrž svědkům předzří
zeným od Boha, nám, kteří jsme s ním
jedli a pili po vstání z mrtvých. 42. A
přikázal nám hlásati lidu a svědčiti, že
on jest, kterýž určen jest od Boha soud
cem živých i mrtvých. 43. Jemu vši
ckni proroci svědectví vydávají, že od
puštění hříchů dostanou skrze jménoje
ho všickni, kdož věří v něho. 44. An
ještě mluvil Petr slova ta, připadl Duch
svatý na všecky, jenž poslouchali slov,
45. I užasli se z obřízky věrcové, jenž
přišli s Petrem, že i na pohany milost
Ducha svatého vylita jest, 46. nebo sly
šeli je mluviti jazyky a velebiti Boha.
4T. Tehdy odpověděl Petr: Zdali vody
kdo zabrániti může, aby nebyli pokřtěni
ti, kteří Ducha svatého přijali jakož i
my? 48. I kázal je pokřestiti ve jmé
nu Pána Jesu Krista. Tehdy prosili ho,
aby pobyl u nich několik dní.

Nejednou nám přišlo poznamenati, že
slov otevříli ústa se v písmě užívá, když ně
co důležitého hlásati přijde. I tu slavné 0
svědčení máme z úst Petrových, v němžto
zřetelně učí, že spása Kristem zjednaná sice
ze Zidovstva a z judské krajiny pošla, avšak
pro všechny lidi a národy určena jest. Po
všechnost spásy v Kristu zjednané beze hra
dby národností jest předmětem řeči jeho. Při
tom mluvě o Kristu dotýká vlastní poslu
chačů zkušenosti a vědomosti, božství pak
učení Páně ze vzkříšeníjeho potvrzuje a mlu
ví o daném od Krista apoštolům příkazu, e
vangelium po všem světě hlásati. Řeč sv.
Petra dovršení svého nedosáhla, ješto zvlá
štní působení Ducha svatého ji doplnilo a
nahradilo. Otťevřevpak Petr ústa svá řekl:
V pravdě shledal jsem, že není osob příjem
cem Bůh, nébrž v každém národě, kdož bojt
se jeho a činí spravedlivost, příjemným jest
jemu. Shledal jsem comperi; v řeckém stojí
V presentě xuzakauBávoucmu,že jest Bůh ne
stranným pochopuji, vece, shledávám, že BůňA
na osobu nehledí. Náuka ta, že Bůh na 0
sobu nehledí, t. j. že nedává se vésti v sou
dech svojich vněšnými okolnostmi a poměry.
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náhodnými a případnými, nébrž že toliko
ku mravům či ku mravné hodnosti při Suu
dech a vedeních svojich prohlídá, Již sice v
St. Z. nejedenkráte ohlašována byla. Deut.
10, 17. 2. Par. 19, 7. Job. 34, 19. Sap. 6,
8. Ecel. 35, 15. a j. Ale dokonalé nahled
nutí a pochopení pravdy té bylo posud Zi
dům nesnadno, dokud od Roha nějakými vý
sadami obohaceni byli, před pohany předek
majíce. Nyní ale výsada a přednost ta
Bohem skrze Krista vyzdvižena jest, pravda
ona o Bohu nepřijímateli či nehlediteli na
osobu lidskou jasně obleskla a rozumu ld
skému, jak tuto Petrovi přede všemi jinými
se naskytá a náuka ta v pravdě se pocho
puje, ne pouhým nějakým mysli samovzetím,
nébrž ve své světovládné významnosti skut
kem a pravdou se býti vykazuje. Dotud
Petr myslel, že pohané jenom přivtělením k
Zidovstvu mohou věčné spásy v Kristu se
súčastniti; nyní ale nadpřirozeným viděním
od Boha opak toho vvjeven a mysli lidské
naskytnuto, že takového průchodu žádati již
s vůlí Boží neobstojí, an Bůh vněšnými do
časnými a národními poměry zhola v tom
nevázati se velí. Nébrž to nyní právem Bo
žím jest, že v každém národě ten, kdo Boha
se bojí a spravedlnost činá, lébezen a příjemen
Jest jemu. Záporně učil Petr, že Bůh nehle
dí na osobu lidskou; kladně doličuje, že z
každého návoda, nechať již obřezán jest aneb
není, člověk bohabojný a pravdodějný Bohu
příjemen jest. Očividně nejedná se 0 věcji
nou leč o přijetí do církve Kristovy bez
prostřednictví židovského zákona; příjemen
jest t. J. přijmouti se každý může do cír
kve křesťanské, an již výsada ona lidu isra
elského a jeho před pohany přednost za své
vzala. Postihují se však ku příjemnosti ta
kové dohabojnost a činění spravedlnosti; bo
habojností se slyší pokorná vůle Boha ctíti
a ho poslušen býti; výrok čřněnéspraveďlno
sti samo sebou zřejmýjest a značí se spravedl
ností všecko dobro, jež člověk takovým býti
na svém stanovišti uznává, Značí tedy spra
vedlnost tuto veškerenstvo a soujem všech
něch ctností. Učí tedy Petr, že vůle Boží všeli
jak poslušní býti a ji skutky projevovati má
me. Přece ale dvojí blud z výroku toho li
dé nedomyslní vyvodili. Nejprvé se mnohým
viděla potýkati slova ta s výpovědí Páně,že
nepřišel hledat spravedlivých, nébrž hříšných,
Mt. 9, 13. Mr. 2, 17. L. 5, 32. 1. Tim. 1,
15., ješto zde praví, že bohabojní a dobrými
skutky osvědčení lidé Bohu příjemni jsou.
Leč vyrovnání odporu toho samozřejmo jest
a leží ve slově pokání. Kristus nechtěl, aby
přijímali se do církve lidé nekolní, nekající,
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ve hříších zarytí a jim zhola odvoliti se
zdráhající, nébrž chtěl, aby jenom pod vý
minkou kajicnosti skutkem prokázané, aneb
aspoň slíbené lidé do církve přijati bývali,
jak výše 2, 38. 3, 19. a j. výslovně se pra
ví. Horší blud jest onen, jejžto Pelagiáni
a rationalisté z výroku onoho Petrova odvě
tovali, jakoby Bohu jednostejno bylo,hlásí
se kdo k víře křesťanské čili jí odpírá,jestli
jenom mravného života pilen jest. Že blud
ten ve slovech sv. Petra základu nemá, již
z toho co jsme pravili dokonale vysvítá; Pe
trovi o to jenom jde, dokázati, že pohané
bez plnění starozákonných obřadů ku kře
sťanství připuštěni býti nemohou. Nikolivěk
ale nechce Petr říci, že by někdo beze Kri
sta spasení dojíti mohl; tu by zajisté byl so
bě cestu mohl uspořiti a Kornélia při dobro
činech a ctnostech jeho pouze nechati. Ne
učí Petr stejnosti víry a náboženské náuky,
nébrž stejnosti a rovnoprávnosti národů. A
nač by byl anjel Petra ku Kornéliovi posílal,načsevůbecKornéliovizjevoval?© Mlčíme
o tom, že ctnostného a bohabojného života
bez milosti Kristovy vésti nelze.

Toto předeslav Petr o přijímatelnosti
veškerých lidí do církvesvaté nyní osoby pří
tomné ku skutečnému přijetí svaté víry při
pravuje poukazujíc ku Kristu, jenž se vzkří
šením svým osvědčil býti Synem B. a spási
telem světa. „Slovoposlal Bůh synům Isra
elským, opovídaje pokoj skrze Ježíše Krista;
ten jest všechněch pánem. Věta ta jest nad
míru zadrhlá v textě řeckém, ana vulgáta
snadnější poněkud čtení poskytuje, vynecháva
jíc podle rkp. A B a některých starých pře
kladů zájmena 0v po slovech zov Aóyov kte
rýmžto verš 30. počíná, ač vynechání to kri
tici pro ulehčení vazby stalým býti praví.
Nad to vulgáta přidává slovce Bůh poslal.
Ti, kdo se textu řeckého drží, pro zniknutí
obtížné vazby nejednoho prostředku se pod
jali. Zní text ten: rov Aóyov0v únéozehev
zolg violg Ioourů . vuěšo otdaze, T0 evousvovona<.| 'Inoobyv0vúnoNalavéď.
Někteří slovo 4oyov mysleli spojiti s přede
šlými a táhnouti k slovu črUlaubavoucu vy
rozumívám ; leč tím spůsobem věta veršem
36. proslovená o pokoji v Kristu daném po
kládá se za přístavek a výklad věty v. 35
o přijímání každého člověka pohana i Žida
ku Kristu projádřené, anať přece tato věta
dřívější toliko propravnou a přístrojnou po
vahu ku pokoji ve větě druhé obsaženému
vynášeti může. Tudy lépe ti vidí, kdož tři
akkusativy, v. 36. Aóyov, V. 37. T0 yevóuevov
ořpa a v. 38. "Incody tov amo Načapéd od slova
Vutigciduze ZáVISetIpraví a Slova: tentojest vše
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chněch Pánem co vstavku závorkami obejmují.
Takto tedy text řecký vynésti přijde: Slovo,
jež Bůh Israelitům poslal, pokoj zvěstovav v
Kristu Ježíši (tento jest pánem všech), slovo
toto zndte; znáte řeč, jenž stala se v celéJu
det; znáte Jesu Krista. Vazba ta přesaditá
a lomitá odpovídá citu a dojmu, jímž Petr
tehdá proniknut byl. Snadněji plynou věty
podle vulgáty jak praveno a z překladu pa
trno, ač vezdy nějaká zadrhlivost a nějaká
protislednost se v něm nalezá. Leč veškery
ty obtíže týkají se vazby toliko, any myšlén
ky větami projádřené tím na jasnotě neztrá
cejí. Dí totiž svatý Petr: Zjevení Boží k
spáselidstva se stalo sice nejprvé a před
jinými lidu israelskému, avšak nikoli pro
národ ten jediný, ješto Kristus Pánem všech
jest. Dí: SlovoBůh poslal synům tsraelským,
vece, opovídaje pokoj skrze Ježíše Krista.
Slovem rozumí tuto zjevení Boží, kteréž slo
vem, mluvou a řečí se děje. Dí: synům is
raelským co těm, k nimž nejpřednějí patřili
výrokové Boží. O přednosti lidu israelského
v dotčeném ohledu sv. Petr výše 3, 26. a
Pavel níže 13, 26. 46. Rom. 1, 17. a jinde
na mnoha místech se rozšiřuje. Slovem pak
tím zvěstoval pokoj. Co by pokojem slyšeti
se mělo, rozcházejí se mínění na dvě strany, z
nichž ale prvé nemá postupců mnoho, to totiž,
jenž pokojem rozumí pokoj a svornost mezi
Zady a pohany podle Ef. 2, 14., kdež vece
Pavel: Kristus jest pokoj náš či původ poko
je, ješťo oboje, pohany a Židy, jedním učinil.
Kdyby tak byl Petr slyšán býti chtěl, byl by
jistě místněji a určitěji se vyjádřil a to tím
více, poněvadž právě Židy co příjemce evan
gelia jmenoval; aniž také řeč jest v dálejšku
o pokoji takovém. Lépe vidí, kdo pokojem
rozumí spásu, spásu lidstva Messiášem spů
sobenou býti mající, se kteroužto spásou po
Roj s Bohem Rom. 5, 1. spolu zjednán jest.
Slova: skrze Ježíše Krista druží se se slovem
zvěstoval, ješto Kristus co poslanec Boží se
tu vystavuje, skrze něhožto slovo donešeno
bylo. Vstavka: Tento Prínem jest všechněch
totiž lidí všech a netoliko Židů nébrž i po
hanů jak Bůh Rom. 3, 29. 10, 22. ta vstav
ka přidána jest, aby povšechnost a všeobec
nost slova od Ježíše Krista kázaného poslu
chačům pohanským ozřejměla a důstojenství
Kristovo hned z počátku myslem jejich se
naskytlo. V následujících vv. Petr připomíná
o tom, co posluchačům jeho o Slově onom
či o hlásání spásy známo a jisto bylo, a Si
ce jedná o místě o času hlásaného evangelia
a posléze o samém Kristu Pánu co nejprv
nějším spásy zvěstovateli. I vece o místé:
Vy víte slovo to, jenž stalo se po celé Judée

Skutkové apošť,
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počnouc od Galiley. © čase klade: po kře
stu od Jana Křestitele kázaném. Dí: Vyví
te. Nadesílá tím jenom známost povrchnou
a všeobecnou. © Kristu to pohané Rímané
dobře věděli, ješto z Césarey vezdy k svát
kům do Jerusaléma veliká část vojska řím
ského pro udržení pořádku posílána bývala
a ovšem ti, kteří jak Kornélius náboženské

doptávali, o nichž vůbec všady se mluvilo
ve kruzích všelikých. J. 7, 12. Ale i jmé
no Páně znali; a tudy vece dále: víte Ježí
še Krista či o Jesu Kristu z Nazareta; to
zajisté, že Kristus Ježíš z Nazareta kázati
počal od Galiley po křestu od Jana hlásaném,
vůbec za věc známou Petr položiti mohl,
ješto se ve věcech oněch jenom nejpovrch
nější rysové a nástinové o Kristu obsahují.
I to co ještě dokládá: Kterak Bůh pomazal
ho Duchem svatým a mocí, jenž prošel dobře
čině a všechny od ďábla převládané uzdravuje,
poněvadž Bůh byl s ním, i toto díme se je
nom ode Petra v náčrtkách všeobecných vy
ličuje, a tudy dobře co věc známá předpo
kládá, ač ovšem již tuto dogmaticky počíná
mluviti, a tudy z náuky křesťanské některou
věc pohanským posluchačům neznámou při
čiňuje. O Kristu zajisté dí: Bůh pomazal
ho Duchem sv. a mocí. Pomazal t. j. messi
ášem učinil, k messiášské důstojnosti posvě
til Luc. 4, 18. Act. 4, 27. Dálo se pomazá
ní to při křestu na Jordáně Mt. 3, 16. aparal.© PomazáníDuchemsvatýmstalose
ozvláště také pomazáním mocí či udělení od
Ducha sv. moci a mohutnosti k činění divů.
Dále praví o Kristu, jenž prošel a chodil ne
toliko Galileou a Judeou, jak někteří z v.
30. doplňují, nébrž celým a veškerým po
zemským životem; mluví Petr zajisté všeo
becně. Jako slunko jde oblohou nebeskou
a všudy paprsky rozesílá, tak Kristus Pán
světem procházel či prošel všady blahočině.
Jest prostý to, ale nekonečně vznešený a ne
konečně pravdivý a nekonečně blaživý výraz
ten: prošel blahočině. Nedí: procházel, tu by
snad nějaký účel se znamenati mohl, nébrž
dí: prošel dwjkée v aoristu, že povahou jeho
to bylo, a že veškeren život jeho jakoby je
dním blahodějem byl. Pronesl Petr výrok
ten, ač mu pohané ti zbožní ovšem jenom
z částky vyrozuměli, na čemž nyní přestati
mohli.

Z velké řady dobrodiní Páně Petr vytý
ká ozvláště uzdravování lidí ďáblem ovláda
ných; v Ť. t. jest příčestí přít. č. a slovo to
složené xarauOvvacrevouěvovy již přirozeným
významem svojím nepřátelskou přemoc a ná
silí vyličuje, což by nejlépe se dalo říci;
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přesilované, Znevolené, násilované od moci 4
krutosti dáblovy praesentu užívá, poněvadž
běsovníci ne v každou chvíli přemoci a u
krutnosti zlovládce svého pociťovali, ač 0
všem u některých žádné odchvile nebylo. Luc.
9, 39. Ježíš nesčíslně mnoho takových pře
silenců uzdravil, an přišel, aby dílo zlomoc
níka knížete světa přemohl a zničil.
31. Mt. 12, 29. 1. J. 3, 8. Že to pak mohl,
toho důvod byl, poněvadž Bůh byl s ním.
Nemluví tu o nadpřírodném a odvěčném
Krista s Otcem spojení, nébrž mluví podle
pochopnosti posluchačů; avšak slova ta hlub
ší smysl nejen připouštějí než i v sobě cho
vají, jak tam ona u sv. Jana, 16, 32., kdež
Pán o sobě dí, že není sám, nébrž že Otec
S ním jest.

Volal se Petrk vědomí těch, k nimž řeč
činil. Nyní o sobě a všech apoštolech a všech
něch, kdož s nimi Krista viděli a slyšeli, se
táhne a o svědectví tom bezprostředném
praví: A my jsme svědkové všeho, co činil
v krajině judské a v Jerusalémě, jejšto t u
smrtili pověstvšena dřevě,totiž Židé. Vespojce
i, také před slovem usmrtili leží zvláštní dů
Taz, ona značí, že kromě jiných příkoří a
protivenství a pronásledování až tam v kru
tosti své dotřeštili, že Pána života 3, 15. u
smrtůili A na dřevě jako zločince nějakého
pověsili. Opět dí na dřevě jak 5, 30. pro
rozmnožení důrazu, ješto mu tanulo ono místo.
Deut. 21, 23., Gal. 3, 13., na mysli, že 0
běšenci zlořečení byli. Leč o smrti jeho je
nom mimochodemjakoby mluví,ješto ita vele
známa byla a vůbec pověstna. Směřuje on 0
tom vlastně a hlavně mluviti, co apoštolé, před
jinými on, Petr sám, a s nimi vyvolení ně
kteří viděli; zaměřuje totiž mluviti o slávě
Krista Ježíše. I dí: Toho Bůh vskřísil tře
tého dne a dal mu zjevnu býti nevšemu hdu,
nýbrž svědkům předustanoveným nám , jenžto
jsme jedli a pili s ném po jeho vstání z mrt
vých. Zjevena, zjevna dal se státi, učinil aby
poznán byl zrakem, sluchem a hmatem, jak
již 1. J. 1, 1. vece. Jiným lidem se neo
kázal Pán, čehož příčiny na svém místě v e
vangeliích udány; a mezi jinými byla příčina
toho neschopnost lidu ku ponětí zázraku toho;
nebyli by oni se tím divem obrátili ani též
uvěřili, že pravé tělo měl, ješto dřívějšími
divy, ani oním vzkřesem Lazara sobě usmy
sliti nechtěli. Divy a zázraky Pán přede
všemi tvořil lidmi; ale zázraku z mrtvých
vstání ne veškeren lid spatřil, nýbrž jenom
lidé předustanovení, jichž ale nebylo málo,
nýbrž 1. Cor. 15, 6. více nežli patero set,
kteříž ovšem dostateční jsou, vzkříšení jeho
na jisto a nepochybno potvrditi. Ty ale,

J. 12, |
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kdož svědkové byli vzkřesu Páně, jmenuje
Petr svědky předzřízenými, předustanovenými,
aby tím učil, že apoštolé bezprostředně od
Boha za svědky vyvoleni byli. I sv. Pavel
1. Cor. 1, 1., Gal. 1, 1. 15. Rom. 1, 1. a
jinde podobně praví, že od Boha, vůlí Boží
obrán, vyvolen, určen a oddělen byl k evan
geliu Božímu. Ve předložce předďzřízenýne
záleží smysl, že byvše apoštoly učiněni tím
spolu k osvědčování vzkřesu jeho určeni
byli, což ovšem pravda svrchovaná jest, né
brž více sv. Petr na mysli má odvěčné před
zřízení a vyvolení apoštolů , jak Pavel Ef. 1
4, 5. o všech křesťanech praví, že před usta
novením světa byli předurčení k svatému
a blaženému životu. Dí dále: nám, jenžto
jsme jedli a pili s ním po jeho vstání z mrt
vých. © tom apoštolů s Pánem vzkříšeným
jedení a pití v evangeliích výslovně se klade
Luc. 24, 41. J. 21, 12. pro dolíčení toho,
že Kristus skutečné tělo měl a že apoštolé
se o vzkříšení Páně dokonale přesvědčili.

Ještě vidělo se Petrovi místněji o velebě
Krista Pána a svrchované důstojnosti jeho
se vyjádřiti, a především o tom jednati, že
jemu veškeren soud svěřen jest. Bylo toho
potřebí, aby ozřejmělo, že jediná víra v Kri
sta může lidi spasiti a Že nevěra v něho
bez pokuty se neobejde. Přikázal nm, vece,
hlásati lidem a svědčit, že omjest ustanovený
od Boha soudce živých t mrtvých. Po vzkří
šení svém přikázal Pán Mt. 28, 19. Mr. 16,
15., aby do celého světa šli a všady evan
gelium hlásali; ale k dotčeným místům tu
Petr nejblíže neprohlédá, nébrž má na mysli
nějaký zvláštní výrok Páně, jehož evangelisté
nezaznamenali, zvláště poněvadž slovo zé
Axe o lidu israelském toliko se rozuměti
může a na dotčených místech o soudu řeči
není. Přece ale vidí se jiným, že soudství
Páně co ve slovech: Dána jest mi všeliká
moc na nebi ť na zem?již obsažené považuje
a Že jenom souďu dotýká, poněvadž z toho
Římanům pohanům nejvíce moc jeho se 0
zračovala. Praví, že On jest soudce, s důra
zem, Óm a nikdo jiný jest ustanovený a od
věků věčných předzřízený soudce. Nad žt
vými t. j. těmi, kteří za druhého Páně příští
žíti budou 1. Thess. 4, 14., mrtvými naopak
slyší se ti, kteří tenkráte již byli zemřeli.
2 Tim. 4, 1. 1 Petr 4, 5. Ovšem ale ti,
kdož tehdá na žťvěbudou, když Pán po druhé
přijde, nepovstanou v nynějším těle před sto
hcí Kristovou, nébrž na nedrahno umrouce
a duchovým tělem oblečeni budouce u soudu
toho se vyskytnou, ješto každému člověku
se ukládá umříti, načež soud nastává Hebr.
9, 27. Nejinak také mohutní Římané budou
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tehdá před soud Páně povoláni, aniž toho za
něco jich nedůstojného považovati mohou. Při
soudě onom Kristovi svěřeném bude Pán
prohlédati ke skutkům, jež člověk za života
činil 2. Cor. 5, 10.

Ješto ale všickni jsme hříšníci Rom 5,
14. 3, 9. Ef. 2, 3., tedy především odpustu
hříchův nám potřebí jest, ač máme-li 0
státi na soudu Božím. A tudy Petr od
soudce Krista přechází ku Kristovi smírci a
slitovníku Rom 3, 25. 10, 10. a ukazuje,
že jenom skrze něho můžeme odpuštění hří
chů dojíti. Toho však netvrdí Petr toliko o
své újmě, nébrž volá a táhne se ku proro
kům řka: Jemu vydávají svědectví veškeři
prorokové, že odpuštění hříchův dostanou vši
ckni, kdož v něho věří. Všickni proroci 3, 24.
buď zakrytě buď zjevně o spáse v Kristu
předpovídali, ač výrokové jejich veškeři nás
nedošli. L. 24, 27. Dvě věci tu přičinuje
sv. Petr, jednu an co výminku nezbytnou
všeho odpustu klade véru v Krista; druhou
an praví, že všťekní věřící v Krista odpustu
dojdou, kterýmžto výrokem znova potvrzuje,
co byl v. 34. o tom pravil, že u Boha není
ohledu na osobu lidskou. Spolu věci ty dvě
klade na konci věty, čímž důrazu řeči přibývá.

Takto si Petr cestu připravil ku další
řeči svojí, ve které bezmála o všeobecnosti
víry křesťanské šířeji se rozprostraňovati ho
dlal. Byl to zajisté teprv začátek řeči, kte
rou učiniti sobě předsevzal 11, 15. a vchod
nějaký teprva sobě byl upravil, dáleji pokra
čovati chtěje. Avšak dále řeči své nemohl
vésti, ješto Duch sv. dalejší rozvitek náuky
jeho zbytečným a nemožným učinil; »ebo když
Ještě mluvil Petr, připadl Duch sv. na všecky,
Jenž slyšeli slovo. Veškerými oněmi se oči
vidně rozumějí pohané s Kornéliem slova
Petrova posluchatelé, ješto se o přijetí po
hanů jednalo tuto. Jakým spůsobem vidi
telnýmpřipadl, jestli spůsobem jazykův 0
hnivých, jak někteří ze slov 11, 15. soudí,
čili toliko vnitrně se jim naskytl a vněšné
ony výjevy nápotom vydal, najisto věděti ne
lze. Jisto jest, že tuto něco mimořádného
se s udělením nadpřírodných blahodarů dálo,
ješto přede křestem již dary těmi pohané ti
obmyšlení byli. Máme toho tuto jediný pří
klad a co výjimka se vcírkvi to považovalo
po veškery věky, aniž tudy se Baptisté a
kteříkoli bludaři právem k němu táhnouti
mohou. Hlavitý účel toho mimořádného ú
dělu byl, aby věrcům ze Zidovstva tuto pří
tomným všeliká pochybnost o přijímatedlnosti
pohanů do církve B. bez prostředkování sta
rého zákona odňata byla. Tudy právě při
padl Duch sv., když Petr byl pověděl, že
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všickní věrcové skrze Krista odpuštění do
stávají, tím svojím vylitím se slova Petrova
potvrdiv a spečetiv. Proto Zlatoúst vylití
ono Ducha sv. jmenuje veleobranou Petrovi
proti Židům ustrojenou. Jakož ovšem děj
ten zázračný byl spolu pro Petra potvrzením,
že nyní v Kornéliu, té prvotině pohanstva
ona mezizeď mezi Židy a pohany skutečně
obořena, jest. Při tom přijíti musíme, že Duch
svatý při slovech Petrových v srdci pohan
ského posluchačstva tak působil, že již ku
přijetí darův jeho docela uschopněníi byli;
okázal Bůh, že svobodně může udělovati da
rů svojich podle svrchované moci a mou
drosti svojí.

Ovšem jiného v té věcipostupování Bo
žího se nadáli křesťané ze Židovstva, kteří
s Petrem přibyli, k výši Petrově se nepod
nesše a tudy užaslt nad tím, že také na po
hany milost Ducha sv. se vyhla. Nebo sly
šelťje mluviti jazyky a velebiti Boha. Do
mněli se to nemožno býti, a k svému užas
nutí spatřovali, že výsada a přednost Zidů
před pohany již divem tímto docela za své
vzala. Ozvláště pak Bůh z darův Ducha sv.
pohanům uštědřil dar jazyků, že jazyky Ci
zými mluvili, čímž opětně jak tam Act.2 na
značil, že hraň a meze a mezinárodná zeď
národ od národu loučící zrušena jest a že
všickni národové jakýchkoli jazyků v jednotu
církve se přijímají. S milodarem jazyka spo
jena byla vezdy horovnost ducha co nějaký
stupeň ekstasy a odnosu mysli v hořejšíkraj
Boží; o tom pak horování přirozeno jest
duchu lidskému pronášeti se v písněch, hy
mnech a žalmech Ef. 5, 18., 19. Tudy se
praví, že velebili Boha.

Z toho ze všeho poznal Petr, jaká jest
vůle Boží při podivném skutku tom, totiž
že pohanům oněm lázeň obrodná a milost
usynění Božího křestem dána býti má. I pro
slovil tudíž ten náhled svůj řka: Zdali vody
kdo zabrámti může, aby pokřestění byli ti,
kteříDucha sv. přijali, jakož t my? Kdež Bůh
mluví, tam sluší člověku se odmlčeti a kde
Bůh práva někomu uděluje, nesmí žáden
člověk toho práva oprávněnci Božímu odjí
mati. Dal-li Bůh pohanům Ducha sv. a u
znal-li je tím činem hodnými darův svojich
a osynění svého, museli lidé uznati tento
krok Boží a to pohanův od Boha přijetí; a
ovšem nemohli odepříti vody křestu či křestu
vodného a po Božím soudu nemohli jim ne
dati lidského proudu k doplnění onoho do
církve přijetí. Nedí: Již Ducha sv. mají,
tedy křestu nepotřebují, nébrž naopak uka
zuje, že jim křest již udělen býti může; ješto
dosáhlů Ducha sv. jako my totiž apostolé
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a kromě nich kdo ze židovstva tuto a Ce
saree přítomni byli, s Petrem příchozí žido
křesťané. Slovo jako netoliko k daru Ducha
svatého, nébrž i k spůsobu, jímž dán byl, to
tiž k viditedlnosti a zřejmosti hledí, jakou
darové ti apoštolům Act 2. udělení byli.
Tudy přikázal Petr, aby pokřestění byli ve
jménu Pána Jesu Krista; dal je pokřestiti
od těch, jenžto s ním z Joppy byli došli, mezi
nimiž tedy bez mála jáhnové aneb kněží
nacházeli se. Ve slově přikázal leží důsto
jenství a moc jiným poroučeti a tu moc
v církvi svrchovanou Petr tolikéž tuto jeví
při tomto prvním obydlení Jafeta ve stanech
Semových Gen. 9, 27. I tu viděti, že apo
štolé hlavitě hlásání slova B. sobě obírali,
udělování křestu jiným zůstavujíce, jak
Pavel také o sobě praví 1. Cor. 1, 11.
Z toho pak, že pokřestění Kornéliovi potře
bno bylo také pro přijetí Ducha sv., odvo
zují právem, že i při svrchované a dokonalé
lásce k Bohu, která sama sebou odhře

kání přijíti potřebí, ješto pravá láska k Bohu
aké snažnost do sebe cbová všem od Boha

| ustanoveným příkazům zadost
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činiti. Ve
jménu Ježíše křest udělen, jak 2, 35.

Tehdy prost ho, dokládá posléz sv. Lu
káš, aby pobyl mezť nimť několik dnů. Jak
druhdy Pán u Samaritánů J. 4, 40., zůstal
Petr u Kornélia a Rímanů jeho po několik
dnů obcuje s nimi i v jídle a pití 11, 3.
Byla to nepatrná jak se zdála věc, avšak
v následcích svojich světodějná zračila se
V tom uskutečněná pravda. Tak Petrem po
hanům nyní, jak tam 2, 41. Zidům, brána
spásy byla otevřena, ješto on Mt. 16, 16.
klíčníkem říše nebeské ustanoven byl. V u
stanov. ap. 7, 46. přichází Kornélius co bi
skup v Cesaree, jenž v menologiech se muč
něm nazývá; leč sotva to byl náš Kornelius,
poněvadž o tom Eusebius, sám bývalý bi
skup Cesarejský, nic neklade. Ostatně v posl.
verši text Ť. nečte slov Jesu Krista, nébrž
jenom Fáně; s vulgátou jde rkp. D; rkp. A,
B, E a j. čtou Jesu Krista s vypuštěním
slova Faně.

Leč to Petrovo s pohany obcování vzbu
dilo bouři proti němu v Jerusalémě, jak
dále Lukáš vypravuje.

HLAVA XI.

1—18. dává Petr zprávu v Jerusalémě nespo- |
kojencům o svém Kornéha do církve přijetí.© 19—26.základovécírkvevAntio
chi a přičiněnízvláštěBarnabáše a Savla
se vyličují. 27. Prorok Agabus hlad
předpovídá.

1. Slyšeli pak apoštolé a bratři,
jenž byli v Judee, že i pohané přijali
slovo Boží. %. Když pak vstoupil Petr
ďo Jerusaléma , ďdomlouvali se na něho,
jenž byli z obřízky, 3. řkouce: Proč
jsi vešel k mužům neobřezaným a jedl
s nimi? 4. Počav pak Petr vykládal
jim pořadou řka: 5. Já jsem byl v městě
Joppě modle se a uzřel jsem v záchvatu
mysli vidění, sstupující nádobu nějakou
jako prostěradlo veliké za čtyry cípy
spouštěti se s nebe a přišlo až ke mně.
6. Do kteréhož nazřev pozoroval jsem
a viděl čtvernohy země, šelmy a ze
měplazy a létavce nebeské. 7. Usly
šel jsem pak i hlas řkoucí ke mně:
Vstaň Petře, bij a jez. 8. Rekl jsem

ale: Nikoli Pane, nebo obecného a ne
čistého něco nikdá nevešlo v ústa moje.
9. Odpověděl ale hlas po druhé snebe:
Co Bůh očistil, ty obecným býti neprav.
10, To pak stalo se po třikráte a vzato
jest všecko opět do nebe. 11. A aj
mužové tři tudíž stáli u domu, ve kte
rémžto jsem byl, poslaní z Cesarey ke
mně. 12. Řekl pak Duch mně, abych
s nimi šel nic se nerozpakuje; šlo pak
se mnou 1 šestero bratrů těchto a vešli
jsme do domu muže. 13. I pověděl
nám, kterak viděl anjela v domě svém
státi a praviti jemu: Pošli do Joppy
a povolej Šimona příjmím Petra, 14.
jenž bude mluviti tobě slova, v nichžto
spasen budeš ty i veškeren dům tvůj.
15. Když pak jsem počal mluviti, při
padl Duch sv. na ně, jak 1 na nás na
počátku. 16. Rozpomenul jsem se pak
na slovo Páně, jak pravil: Jan sice kře
stil vodou, vy ale pokřestěni budete Du
chem svatým. 1. Jestliže tedy touž
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milost dal jim Bůh jaki nám, jenž jsme
uvěřili v Pána Jesu Krista, já kdož jsem
byl, abych mohl zabrániti Bohu? 18. To
uslyševše odmlčeli se a oslavovali Boha
řkouce: Tedy i pohanům pokání dal
Bůh k životu.

Předůležitý děj onen, obrácení se Kor
nélia, nemohl zůstati tajen těch, jenž po jud
ské krajině či Judee bydlel. Praví o tom
sv. Lukáš: Slyšelépak apoštolé a bratři, jenž
byli po Judei, že ť pohané přijali slovo Boží.
Když vstoupil Petr do Jerusaléma, domlouvali
se na něho ti, co byli z obřízky řkouce: Proč
jsi vešel k mužům neobřezaným a jedl jsi
s nimi? Vece po Judeč či v Judsku; Ce
sarea se tu staví naproti Judee majíc po
hanských obyvatelův o mnoho více nežli ži
dovských. Apoštolé někteří zůstali v Jeru
salémě, mezi nimi především Jákob, biskup
Jerusalémský; kteří tam ještě nad to byli
a kam jiní se odebrali, toho nic nám známo
není. Bratřími že ostatní křesťané apošto
lům podřízení se rozumějí, dostatečně již
víme. Mohl-li s tíží Petr vyniknouti z vazeb
předsudku onoho hlavitého, že Zidům Sspo
hany zacházeti neslušno a nepravo jest, tím
méně se můžeme nadíti, aby ostatní sprostí
Zidokřesťané jeho prázní byli. Tudy nedivno,
že když Petr přišel do Jerusaléma , naň se
domlouvali křesťané ze Zidovstvači z odřízky
pošlí. Hádati se s ním urputně a od něho
počtu nějakého žádati ovšem nemohli, ale
ustavičné dotazování jejich , jejich na Petra
doléhání a naň se domlouvání a již utajená
již projevená nespokojenost s jednáním jeho
nebyla odchodna od hádky a vzpírání se
proti němu. I pravili: Proč jst vešel k mu
žům neobřezaným a jedl s nimi? Nedí oni:
Proč jsi jim kázal Krista? té otázky se ne
opovážili pro bezpráví a bezbožnost její.
Aniž nedí: Proč jsť je křestil? Hlavitě se jim
protivilo obecenství a sstoupenství, ve kteréž
Petr s pohany vešel samovolně, jak se jim
vidělo, ješto oni nepřišli k němu, nébrž on
k nim se vydal. I zdálo se jim, že tím zadal
přednost národu židovského a nemilo to
nesli, že právě Petr, do něhožto se chování
docela a přísně zákonitého nadáli, tak ná
ramně se od obyčeje svého i jejich očekávání
odchýlil. -Byli oni docela v tom náhledu,
že pohané, mají-li křesťany sestáti, dříve pro
středkem obřízky israelskému lidu přivtěliti
se musejí, nežby s nimi Židv obcování přá
telské vejíti směl.

Mohl sice Petr, vece Zlatoúst , vážností
svou k mlčení je odkázati, ješto ovci nepři
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sluší na pastýře se dobývati; avšak uznalza
věc mnohem lepší a prospěšnější, ano za věc
svrchovaně potřebnou obšírně zázrečný pří
běh jim vyložiti, nechtě 1. Petr 5, 8.2. Cor.
1, 23. panovati nad vírou jejich, nébrž ra
ději pomocníkem býti radosti jejich a tudy
hotov byl k dostťučinění každému žádají
címu počet z naděje, jak sám 1. Petr 3, 15
učí. Počav pak Petr, dí sv. Lukáš, vyklá
dal jim pořadou řka: Já jsem byl v městě
Joppě modle se a uzřel jsem v záchvatu mysli
vidmo sestupující nádobu jednu jako prostě
radlo veliké za čtyry cípy spouštěti se s nebe
a přišla až ke mně. Do kterého patře, po
zoroval jsem a viděl čtvernohy zemské, šelmy
a zeměplazy a létavce nebeské. Slyšel jsempak1hlasřkoucí:© VstaňPetře,bíjajez.
Rekl jsem ale: Nikoli Pane, neb obecného a
nečístého něco mikdá nevešlo v ústa moje.
Slovo počal namítá obšírný výklad věci, 0 niž
běží a jak praveno, důležitost vymáhala, aby
podrobné a obšírné vypravování podáno bylo.
Ješto tedy sv. Petr opětuje, co v předešlé
k. se vypravovalo, nepřijde tu mnoho pozna
menávati a vykládati; proto jenom některé
věci tu dotkneme. O spuštěném prostěradle
jednaje přidává tu v. 6., že pilně hledě a
zrak svůj jako do nádoby zaťav a do věcí
v ní se zahledě , pozoroval ty čtvernohy a
hady a létavce. V nečistých zvířatech a
v dravcech se zobrazují hříšníci, jak o tom
výšeji praveno, že orudím tím s nebe spustě
ným se církev naznačuje s nebe sestoupilá
a veškery národy v sebe zahrnující. Lidé
zbrodněmi svými se připodobnují zvířatům.
A tu již platí na dobro zabíjeti t. j. ničiti
a kaziti nepravosti a život zvířecí vniterným
umrtvováním. Petr praví: „Nřenečistého a
obecného nevešlo v ústa moje. Co u Židů
ústa, má býti u křesťana srdce a mysl a
všelijak se má přičiniti, aby nečistoty v nich
nebylo.

Dále vypravuje sv. Petr: Odpovědělhlas
podruhé s nebe: Co Bůh očistil, ty obecným
býti neprav. To pak stalo se po třikrát, 1
vzato jest všecko opět do nebe. A aj mužové
tři tudiž stáli u domu, v něměto jsem byl,
poslané z Česarey ke mně. Rckl pak Duch
mně, abych s ními šel nic nerozpakuje se. Slo
pak se mnou šest bratrů těchto a vešli jsme
do domu muže. I pověděl nám, kterak viděl
anjela v domě svém státi a pravití jemu:
Pošli do Joppy a povolej Simona, příjmím
Petra, jenž bude mluviti tobě slova, v nichžto
spasen budeš ty i veškeren dům tvůj. Věci
tyto dílem všechny samozřejmy jsou a dí
lem v předešlé kapitole vysvětleny byly.
Třikrát se to stalo, vece Petr, třikrát se to
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též vidění opakovalo. Nežádá Bůh, aby člo
věk slepě věřil, a raděj všecko nastrojuje,
aby člověk dokonalého přesvědčení dojíti
mohl. Trojčíslo jest posvátné číslo v kře
stanství a kdekoli přichází, povinno nás u
pamatovati na nejsvětější Trojici a k vele
bení jejímu vzbuzovati. Mužové tři stáli u
domu, dí Petr, kdež jsem dyl. Místo kdežjsem
byl um čtou A, B, D nev kdež jsme byli
totiž já a těch šestero bratrů, jenž se mnou
šli a svědkové divů při Kornéliovi stalých
byli. Tito totiž také spolu s Petrem do Je
rusaléma přibyli a svědectví vydali o všem
tom zázračném ději; vidélo se Petrovi po
třebno je s sebou pro dodání svědectví toho
vzíti. Úlověk sám sobě zůstavený poklesá
druhdy nemaje, kdo by ho napomenul a před
klopýtnutím chránil; proto Pán apoštoly a
učeníky po dvou rozeslal Luc. 10, 1. Jak
mile Petr postřehl, že Duch sv. káže, aby
šel, ihned s těmi šesti bratry na cestu vy
dal se. Kde Duch mluví, tam sluší uposlech
nouti; ale tu se musí dobře míti na mysli,
co dí sv. Jan 1. J. 4, 1. Nejmilejší, ne kaž
dému duchu věřte, nébrž zkušujte ,
z Boha.

Vypravujíc Petr o Korněliovi, že viděl
anjela u domu státi, užívá členu 70%«yyehov;
bez mála to činí proto , že již nejedenkráte
o anjelu onom mluvil, vykládaje podivný ten
skutek před lidmi, z nichž mnozí tuto pří
tomni byli. Výše 10, 6. pravil anjel, že Petr
pové Kornéliovi, co činiti má; místněji 11, 14.
se věc ta vysvětluje: Bude mluviti toběslova,
v mchž spasen budeš, v nich totiž ostávaje
vůlí a činěním svojím. O křestu, žeby Kor
nélius ho přijíti, Petr jej měl uděliti, nic se
neklade ani výše ani tuto, poněvadž toho anjel
ani Pán u vidění obojímu stalém nepřipome
nuli; to zajisté Duch sv. zvláštním činem
s nebe, sesláním blahodarů, rozřešiti a sta
noviti hodlal. Duch pak svatý přibyl na
Kornélia a na druhy jeho, vece Petr, když
jsem počal mluviti, z čehož jde, že ještě dále
mluviti hodlal, jak již výše 10, 43. pozname
náno bylo. Ale v tom mu zabráněno vyli
tím Ducha sv. tou měrou, vece dále P., jako
na nás na počátku t.j. na letnice Act. 2
kdež církev započala se. O tom, že sám
byl nějak připravil srdce pohanův oněch, v po
koře se odmlčuje toho jenom dotýkaje, čeho
k odstranění reptotu potřebí se vidělo. Při
tom darů Ducha sv. hojném „vylití tanula
Petrovi na mysli Páně slova, jež druhdy 1,5.
byl apoštolům pravil, že hojně vylije a jakoby
pokřestí a pohříží je Duchem svatým ; tu již
mu patrno bylo, že na celou církev, také
na pohany do církve přibudoucí ona slova

jsou
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Páně se rozšířila. Rozpomenul jsem se pak
na slovo Fáně, dí Petr, jak pravil: Jan stce
křestil vodou, vy ale pokřestění budete Du
chem svatým. Posléze v. 17. i toho dotýká,
že u pohanů oněch ovšem víra v Krista se
nalézala co nutná výminka a podmínka vše
liké spásy; právě tedy pohané ti nalézali
se v témže stavu, v němžto každý, kdo spásy
dojíti chce, nalézati se povinen. Tudy při
dává sám o sobé, apoštolech a všech žido
věrcech: Jim tedy B. dal tytéž dary, jak nám,
jenžtojsme uvěřiliv Pána Jesu Krista. I toho
pak posléze zavírá: Kdož jsem já, abych byl
mohl zabrániti Bohu? Byli on sám výsad
národu židovského hájil v odpověděch při
vidění daných a ovšem žádal, aby bránou
Židovství pohané ku křesťanství připouštění
bývali; ale tu sám se vyššímu rozkazu pod
robiti musel, za to maje, že nejvyššímu sluhovi
Páně nejvyšší poslušnost přisluší. Ve slovech
posledních dvojí otázka se v jednu shrnuje.
Kdožjsem já byl? Byl-li jsem mocenBohu od
por činiti? Bůh připravil tuto pohanstvu
svátek letnic, jak dříve letnice při prvním
seslání Ducha sv. Židům připraveny byly.
Židé tím byli pokořeni; bylo ale toho poko
ření velmi třeba. Praví Petr výšeji, že dal
Bůh pohanům Ducha, Jak i nám, jenž jsme
uvěřili. Tím vytýká, že víra jest podmínkou
darů Ducha sv. u pohanů nejinak než u Židů.
Apoštolům nedostalo se darů Ducha svatého,
proto že byli Židé a obřezáni, nébrž proto,
že v Krista věřili. Totéž se nyní dálo u po
hanů. Poznavše Zidokřesťané, že Petr ne
jednal o své újmě a že ovšem tu prst Boží
jest, jemuž se nemohl protiviti, umlklů a
chválit z toho Boha. Velebil, dí imperfektem
čdošačov, aby vyznačil, že déle trvalo to zve
lebení. I vyvodili oni odtad pro sebe bla
ženou náuku: Tedy %pohanům dal Bůh po
kání k životu, t. j. k spáse a blaženosti věčné
v Mesiáši udělované; pokáním ale život ten
dosažen býti toliko může, tudy prvotná mi
lost od Boha jim daná byla milost pokání.

Takto se potkala obrana Petrova s vý
sledkem tím, že netoliko se upokojili Žido
křesťané, nébrž z toho také Boha velebili.
Aniž mohlo jinak býti, ješto každá duše,
jenž Boha skutečně miluje, největší radost
pokládá v tom, když království Boží k li
dem přichází. Ale i s druhé strany pokro
kové církve svaté požehnání byli a proná
sledování ono 8, 4. pro Štěpána stalé vyve
dlo přeblažené výsledky. O tom sv. Lukáš
dále vypravuje.

19. A ti ovšem, jenžto se byli roz
prchli před soužením stalým pro Ště
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pána, prošli až do Fénicie a Cypru a
Antiochie, žádnému nemluvíce slovo, leč
jediným Zidům.
z nich, muži cyperští a cyrenští, jenžto,
přibyvše do Antiochie, mluvili také i ku
pohanům zvěstujíce Pána Ježíše. 21. A
byla ruka Páně s nimi a veliký počet
věrců obrátil se ku Pánu. 22. I došla
pověst uší církve Jerusalémské o tom
a poslali Barnabáše až do Antiochie.
29. Kterýžto přibyv a uzřev milost Boží
zradoval se a napomínal všech, aby
v předsevzetí srdce trvali v Pánu, 24.
nebo byl muž dobrý a plný Ducha sv.
a víry. I přidal se drahný zástup ku
Pánu. 25. Sel pak Barnabáš do Tarsu
vyhledat Savla a našed přivedl jej do
Antiochie. 26. A rok celý obcovali tam
v církvi a vyučili zástup znamenitý, tak
že byli nazváni nejprvé v Antiochii u
čeníci křesťany. 27. V těch pak dnech
došli z Jerusaléma proroci do Antiochie,
28. I povstav jeden z nich jménem A
gabus, oznamoval Duchem, že hlad ve
liký bude po celém okresu zemském,kterýžtosestalza© Klaudia,29.
Učeníci pak, kdo co maje, umínili
každý k službě poslati přebývajícím
v Judee bratrům. 30. Což 1 učinili,
poslavše to ku presbyterům skrze ruce
Barnabáše a Savla.

Již dříve 8, 4. byl Lukáš poznamenal,
s jakými blahými následky spojeno bylo ono
pronásledování křesťanů za Stěpána stalé,
že totiž rozprchlí křesťané všady slovo Boží
hlásali. Nyní o dalejším v té věci pokroku
mluvu a nit tam puštěnou opět navlíká, vy
pravujíc, žeti, jenž od soužení či pronásle
dováné za Štěpána se rozprchli, prošli až do
Fénicie, Čypru a Antiochie mkomu slovo ne
mluvíce, leč jenom Zidům. Místo od protiven
ství či soužení, kdež se předložka zo časně
béře, může se přeložiti pro soužení berouc
předložku tu příčinně. Podobně vrtká překlad
předložky čzi při slově Štěpána, kdež různost
čtení přistoupá, an místo dativu Zzepáve čtou
A, E genitiv Zzepavov a tudy místo u tě
pána překládají někteří za příčinou Štěpána,
pro Štěpána, ano některým se vidělo přelo
žiti proti Štěpánu, ano: po Štěpánu. Leč
jazykové ty malichernosti nevlévají na smysl

20. Byli ale někteří
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a vezdy se rozumí svízel na církev za pří
činou hrdinné obrany Štěpánovy přihluklý,
Fénicie jest třicet mil dlouhé, pět mil úzké,
leč úrodné a tenkrát přelidné a dávným vzdě
láním proslulé přáslo země k severu od Pa
lestíny při moři středozemném. Tyrus a Si
don byla proslavená i v písmě Ez. 26. jich
města. Té doby všaksláva země té byla
pominula a země celá hímanům přislouchala,
od Pompéja po vítězství nad Tigranem pod
maněna a ku provincii Syrské přivtělena
byvši. Národní jazyk, národní povaha, ná
rodní mrav ano i národní pohanská boho
služba tehdá již byla ustoupila řeckému ja
zyku, řeckému vzdělání a řeckému pohan
ství. Cyprus, ostrov po Sicilii ve sředomoří
největší mezi Syrií a Cilicií u Maloasie, pře
úrodný a překrásný, spolu i zdravého vzduchu.
Proslul podobně za dřívějších dob tržbou a
té doby měl obyvatele netoliko Reký, nébrž
Semity a Chananity, ač ovšem již převlá
dal živel řecký v životě veřejném. Od času,
co stroskotána říše syrská, patřila výspa ta
k římské všeříši. Níže 13, 4. opět o tom
ostrově se nám řeč vrátí. Antiochie, hlavité
město Syrie na jižném břehu řeky Oronta
nedaleko od ústí řeky této. Vystavěno bylo
od Seleuka Nikanora zakladatele říše té a
pojmenováno podlé otce jeho Antiocha. Za
doby, oníž tuto řeč jest, s celou Šyrií pod
léhala Rímanům a byla sídlem náměstníka
římského, považována jsouci vezdy za třetí
hlavu celé říše římské. Ze starého syrského
vzdělání málo pozůstalo a řecká vzdělanost
a jazyk řecký docela v městě tom vrch ob
držely, ačkoli se v něm i východní náhle
dové a východní filosofie s řeckou sdružo
valy. Obyvatelé byli bujnému , rozkošnému
a prostopášnému životu nad míru oddáni;
Židův tu velikásíla přebývala stejného s mě
šťany jinými užívajíce práva. Posaváde města
toho stává , jenžto své staré, poněkud skro
jené jméno Antakia podrželo.

Prošli tedy muži dotčení až do Fénicie,
Cypru a Antiochie a zvěstovali všady evan
gelium, avšak Židům toliko, ješto se domněli,
že pohané též Zidy se státi musejí, než by
se ku křesťanské víře mohli připustiti. Ne
byli ale veškeří z nich náhledu toho. Né
brž někteří z nich, z těch protivenstvím po
Štěpánu povstalým rozprchelců, a sice muži
cyperští a cyrenští přišedše do Antiochte mlu
vilt také Rekům avěstujíce jim Pána Ježíše.
Řekové tito jsou pohané; Řek jest národní
protiklad Ziďda a zahrnoval netoliko prose
lyty či přišelce neobřezané J. 12, 20., nýbrž
především pohany číré a nijak se k nábo
ženství pravého Boha nehlásící. Na sporech
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může býti, kdy a které doby hlásání evan
gelia pohanům od Cypřanů a Cyréňanů se
dálo, zdali totiž ještě před obrácením Kor
nélia čili teprvé po něm? Vidělo se někte
rým, že tuto neodvislá od obrácení Korné
lia událost se vypravuje a že takto dvojím
důrazem doryto bylo na zatvrzelé ty lidi,
kteří nijak stejnoprávnosti pohanův ohledem
přijmutí do říše messiášovy uznati nechtěli.
Volají se ti, kdož náhled ten zastávají, kn
slovům 21. ruka Páně byla s ními a vidí
v ruce P. vniterné vedení a vnukání Ducha
svatého, jenž jim pravilo a je nutkalo, aby
také pohanům evangelium zvěstovali. Ale
slovo ruka neznamená toho co 0n1 praví,
nébrž značí 4, 30., L. 1, 66. obranu, pomoc
Boží. Ovšem pomoc ta může také záležeti
ve vniterných vnukách; ale odtad z hola
nejde, že by se ta milost vnuku vniterného
byla myslem zvěstovatelů neodvisle od zá
zraku s Kornéliem stalého a tedy ovšem
dříve přidala. Raděj opak toho všeho jist
jest ze slov Petrových níže 15, %.položených,
kdež praví, že on, Petr, od Boha prvním u
stanoven byl ku hlásání slova Páně také po
hanům. Tedy za jisto míti musíme, že ono
kázaní pohanům v Antiochii teprvé po obrá
cení Kornéliově se stalo. Ješto nyní již byla
otevřena brána ku vcházení do církve poha
nům, tedy ruka Páně L. 1, 66. divy vněš
nými i vniternými obrácení pohanů působila
a potvrzovala tak, že veliký zástup přivtělen
byl ku věrcům Páně. V Antiochii stávalo
již dříve křesťanů ze Zidovstva a nejstarší
tradice připisuje založení církve té Petrovi,
jehožto církev Antiochijská, pokud v Jeru
salémě potrval 12, 17., co náčelníka a co
svého biskupa považovala. Stolování sedmi
leté v Antiochii připadá asi na léta 36—42
a tedy předchází před založením stolice řím
ské, o čemž nížeji v násl. kap. povědít přijde.

Když nyní v téže Antiochii také pohané
se obraceli k víře, došla pověst o tom, dí
Lukáš, uší církve Jerusalémské. Byla to u
dálost nová a ta zvěstována musela býti do
Jerusaléma, kdežto se Petr bezmála tehdá
nalézal. Byl to nový útvor církevný a po
třeba bylo, aby apoštolé přihlédli, jakým du
chem vésti se dávají oni novoobrácenci po
hanští a aby zařídili, co by se potřebným
býti zdálo pro správu a dalejší rozvitek cír
kve té. A za tou příčinou, dí Lukáš, po
slalí Barnabáše do Antiochie, kterýžto přibyv
a uzřev milost Boží, zradoval se a napomínal
všech, aby v předsevzetí srdce trvalt v Fdnu;
nebo byl muž dobrý a plný Ducha svatého avíry.© BarnabášedoAntiochieposlali,poně
vadž on nejvíce tam zdál se prospěti a u
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spěti moci, ješto sám Cypřan jsa 4, 34.
s těmi cyperskými církve zakladateli nejsnáze
spraviti a srozuměti se mohl, Židům pohor
šení nedávaje ; při apoštolech Páně rozených
ZŽidechbyla by věc ta beze všeho potknutí
nevyšla. Skutečně se Barnabáš dokázal býti
věci té docela příhodným a příměrným 0
pravcem, maje co rozený Cypřan a Židořek
dosti svobodomyslnosti a prost jsa předsudkův
o výhraduosti starého zákona, posaváde do
cela nezaniklých. Ten tedy přibyv a uzřev
milost Boží, jaká se tu při obrácení pohanův
ukázala a v životě projevovala, z toho všeho
zaradoval se, nemaje hany proti stavu cír
kve a v očekávání svém převýšen byv. Ne
zbývalo mu leč napomínati, abý v předsevze
tích srdce zůstali v Pánu , aby totiž v ú
minku svém, jakým se ku Kristu obrátili,
neoblomně a neproměnlivě setrvali. Ta pak
radost jeho a to jeho napomínání pocházelo
odtud, že byl muž dobrý a plný Ducha sv.
a véry a tudy podoben byl na mnoze sva
tému Štěpánu 6, 5. Dobrý jest toli co
šlechetný, vyšším věcem prohlédavý a veške
rých blahodějných vlastností účastný ; toli co
říkáme hodný a všelijak důstojný. Těšil se
z dobrého stavu církve, jakoby od něho byl
spůsoben býval, žárlivosti místa nejmenšího
v srdci nepřipouštěje. Tato povaha jeho a
nadto náplň víry a darů Ducha sv., jenž se
při něm nalézala, docela jej činila spůsob
ným, že tuto blahodějně na vzrost a ráz 0
brácenců vlívati mohl. Napomínání jeho šla
k tomu. aby setrvalť u víře, ješto kdo setrvá
až do konce, spasen bude Mt. 10, 22 a Pán
ve Zjev. 2, 10. velí: Buď věren až do smrti
a 3, 11. třímej co máš, aby nikdo nevzal ko
runy tvé. Tím napomínáním a potvrzováním
jeho se stalo, že znamenitá část ku Pánu pří
vedena byla. Památno jest rčení, jehož písmo
užívá o Antiochijských křesťanech. Se strany
jedné obrácení a víru jejich připisuje milostt,
s druhé strany ale ji připisuje předsevzatku
a úmyslu vůle. Takto věc také skutečně se
má a všady s milostí Boží vůle lidská spolu
působiti jest povinna,

Avšak Barnabáš Duchem sv. osvícen jsa
věděl, že by tuto v Antiochii právě byl obor
činnosti pro muže, jenž k obrácení pohanův
ode Pána zvláště 9, 15. povolán byl a jejž
on, Barnabáš, druhdy u apoštolů byl ozná
mil a předvedl 9, 27. Se! pak Barnabáš do
Tarsu vyhledat Savla a našed, přivedl jej do
Antiochte. A rok celý obcovalt v. církvi a
učit zástup znamenitý, tak že byli nazvání
nejprvé v Antiochii učeníci křesťany. Sotva
to učinil Barnabáš o své ujmě bez usroz
umění a umluvení se sapoštoly; již ta okol
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nost, že sám jedí poslán byl, ješto oby
čejně poslové církevní po dvou se posílali,
(Mt. 21, 1. Luc. 10, 1. 19, 29.) již okol
nost ta se zdá tomu nasvědčovati, že mu
zůstaveno bylo někoho, a to bezmála vý
slovně Šavla, sobě přidružiti, jenžby s ním
v Antiochii čeho potřebí řídil a spravoval.
On tedy vypravil se do Tarsu, rodiště Savlova,
kam Šavel z Arabie na Damašek, Jerusalém
a Césareu 9, 25—30. byl přišel, před nástra
hami Židů Jerusalémských uprchnuv. Tarsus
město hlavité v Cilicii na Cydnu, jenž neda
leko v moře se vyušťuje; mělo přístav do
brý a tudy měšťané veliký obchod vedli, ja
kož pak také i školy a učiliště jejich závo
dily se školami athenskými a alexandrijskými
a mohl Pavel v tak řečených svobodných u
měních prospěti, ač on vlastně u nohou Ga
malielových 22, 3. vypěstován byl, Od ná
vratu svého do města Tarsu z Arabie bez
mála nepřestával kázati slovo Boží, vyšší
naleznuv poznání Filip. 3, 10., vyvýšenon
známost Ježíše Krista. Tamtedy, doTarsu,
odebral se Barnabáš. aby vyhledal Savla a
naleznuv jej, uvedl ho do Antiochie. Tam pak
pobyli celý rok a vyučili drahný zástup, tak
že nejpřeďnějí v Antiochů učeníci prozvání
byli křesťany. Text řecký čte verš 25.
takto: Přihodilo se pak jim, že i po celývok
spojení byli v církvi a vyučili drahný zdstup
atd. Spojeně a sdruženě pracovali ovvaybývau,
ješto dříve od sebe odloučení byli; prohlídá
L. k tomu, že i dáleji při sobě zůstali po
některý čas a že tomu sdružení tam v Antio
chi počátek dán byl. Jiní slovo spojení ovv
aj9rvau © shromážďování se k službám Bo
žím společným rozumějí. Sv. Zlatoúst praví:
Sel Barnabáš pro vítěze, šel pro vojvodu, pro
výtečného soubojce, pro jasnou pochodeň, pro
ústa všemu světu postačující. Ješto horli
vost Šavlova tu pole šíré nalezla a pro
stranný obor činnosti jeho odevřenjest, stalo
se, že ozvláště pohané ku křesťanství při
stoupali a již i vlastního jména , jména kře
sťanů dostali. Posud se nazývali bratřími
neb učeníky, od Židů, Nazareťanů 24, 5. a
snad i Galileanů přezděno majíce. Jméno
to povstalo, poněvadž tuto již bylo očividno,
že křesťané zvláštní společnost od Židův od
chodnou tvoří, což se snáze dalo v Antiochii
pozorovati, poněvadž živel pohanský tam pře
vládal. Jak příkroj jména toho jeví, povstalo
jméno to — ne od Židů ani od Reků, nébrž
— od Rímanů, ješto koncovkou svou latin
ský či římský původ prozrazuje. Upraveno
jméno jak Herodiáni Mt. 22, 16., Pompejáni,
Cesareáni atd. Vidí se některým, že pro
zvání to pošlo od vrchnosti římské usedlé

láí

v Antiochii, an v obyčeji měla, stranám a
spolkům jméno po původci přičíněti. Měli
Rímané jméno Kristus za jméno osobné a
nezmýlili se v tom velice, ješto jméno to
obecné Pomazaný nikomu jinému v té Svr
chované míře nepřislušelo než Ježíši Kristu
a v církvi Boží nyní již za takové odbývá.
Jméno to ještě dvakrát v písmě přichází,
níže v naší knize 26, 28. a 1. Petr 4, 15.
a obojíkrát ode přespolních se křesťa
nům uděluje, z čehož vidno, že v lůně samé
církve nepovstalo. Aniž by byli křesťané
sami takového jména se podjali pro uctivost
ku Pánu a pro pokoru jim obyčejnou; ješto
ale jim od jiných dáno bylo a všady zoby
čejnělo, tedy s radostí si je osvojili a s ple
sáním a chloubou se tím jménem nazývali,
jak toho nejednou u mučeníkův se dočítáme.
Ne po knížeti, ani po anjelu, nébrž po Synu
B., po králi králů a knížeti anjelů jméno
máme. Značí to, že jsme účastní pomazání
Ducha sv. Kdo jméno to nosí, má význam
jeho sebou obnášeti a pronášeti. Křesťanem
býti, jest znáti se k následování Krista Ježíše,
milovati co on miluje, pohrdati čím on po
hrdá a nežádati leč dobra, kterými on se
zamluvil. Za dnů našich snadno jest jméno
to míti, ježto bylo za prvních dob církve svaté
zločinem; ale i tenkráte si jméno to za nej
větší čest pokládali. Nám sluší na paměti
míti slova Hospodinova u Isaiáše 62,2: Na
zval jsem tě jménem tvým, mým jsi ty, mně
patříš , dle mne říditi se budeš, ješto jméno
moje nosíš. Sv. Rehoř Nyss. vece: Kdo
jméno to nese, ten silou a moudrostí býti
povinen, jak se Kristus u Pavla nazývá
1. Cor. 1, 24. Silou má býti proti hříchům
bojujíc, moudrostí má býti, vezdy to, co
se k spáse lépe hodí, vyvolujíc. Domněli se
někteří učenci, že jméno to křesťanům z po
směchu dáno; leč domněnky té nijak nedo
kázali. Samo jméno pak za to ručí, že od
Zidů křesťanům dáno nebylo, poněvadž jméno
to jest překlad hebrejského jména mešiach
Čl messiáš, oni pak jména tak posvátného by
nebyli těm, jak je nazývali, odpadlíkům při
četli. U nás zvrhlo se to krásné pojmeno
vání na jméno křesťan od slova křest, jenž ze
slova Kristus povstalo. Sv. Zlatoust kázaje
v Antiochii nejednou velebil město pro tu
přednost, že v něm jméno kristianus, kristo
vec počátek vzalo, ano již třetí biskup antio
chijský, Ignatius Mučeník (Mag. 4.) napo
míná netoliko jménokřesťana nositi, nébrž
jím skutečně býti. Ze Antiochia mezi patri
archalné a přední církve se počítala, mezi
jinými důvody také ono povstání tam kře
sťanského jména se uvádělo.
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Za oněch pak dnů, vypravuje dále sv.
Lukáš, když Barnabáš a Pavel v Antiochii
se zdržovali, došli z Jerusaléma proroci doAntiochie.© DošlibuďosvéújměDuchem
B. vedeni jsouce, buď pro nějaké pronásle
dování Jerusalém opustivše, buď i snad od
církve tam posláni byvše. Proroci byli tam
posláni. Proroci jsou, kdož z nadšení Ducha
sv. mluví a věci skryté oznamují, buďtež
věci ty budoucí, buďtež tajemství víry, buď
tež vniterná lidská myšlení, buďtež jiné taj
nosti. Dar proroctví v první církvi z husta
se nacházel s jinými těmi duchodary na kře
sťany vyléván bývaje 1. Cor. 12, 13. dán
k tomu, aby církev byla vzdělána a upevněna
a křesťané aby u víře utvrzeni byli Ef. 4,
11. Ku potvrzení
prorocký prohlédal a budoucí věci jenom
potad zjevoval, pokavad se toho pro dotvr
zení ono potřeba býti viděla.

I povstal jeden z nich jménem Agab a 0
známi Duchem, že hlad veliký bude po celém
oboru zemském, kterýž také stal se za Klaudia.
Agab jest jméno hebr., jenž přicházítéž v St.
Z. 2. Ezd. 7, 48. (Chagab značí dle kořene

kobylku aneb dle jiného výhovoru 249 mi

lovatele; přichází i níže 21, 16 týž prorok.
Byl prý jedním ze sedmdesátera učeníků
Páně. Prorokoval a předpovídal Duchem hlad
povstati mající; Duchem sv. osvícen byl při
tom a neměl toho do budoucnosti vidění ze
sebe a z bystroty ducha svého. Dal Bůh
předpovědíti ten hlad, díl aby pohané nemy
sleli, že snad pro křesťany od bohů jejich
poslán byl, díl aby věrcové bohatší chudým
křesťanům se propůjčili a již nyní tím šetr
něji se zbožím a statkem svojím zacházeli.
Hlad ten měl přijíti na celý obor země.
O významu tom nesnadí se vykladači. Ně
kterým vidělo se, že celým oborem, okruhem
zemským Palestýna jenom se rozuměti má,
poněvadž Lukáš k té zemi prohlídaje vypra
vuje dále, že Antiochijští pomoc byli poslali
bratrům v Judee bydlejícím. Ale již slovo
obor země oixovnévy Orbis terrarum něco na
mítá mnohem obšírnějšího a nad to majíc
při sobě přídavné cečý obor nemůže na jedi
nou Palestýnu se obmezovati. Avšak aniž
také Lukáš tím významem 0 celé zemí mlu
viti hodlá, nébrž podlé obyčeje Římanů obo
rem země rozumí veškeru říšiŘímanům pod
řízenou. Za Klaudia císaře, jenž vládl od
léta 41 až do L. 54 po Kristu skrze let tři
náctero, nejednou neúroda a nouze a hlad
stíhaly říši tu římskou. Za dvou let prvých
tížilo zlo. to Italii a Řím a Klaudius za tou
příčinou jednou veřejně na ulici tupen a stře

„létě následující.

tomu především Duch.

Act. II, 19—30. Založení církve v Antiochii; proroctví Agabovo.

pinami uházen byl tak, že sotva zadními
dveřmi do paláců se dostal. Suet. 18. On
na to pro snadnější dopravu potravy v Ostii
výstavnosti přístavu ustrojiti poručil. Ve
čtvrtém létě panování jeho 1.44 po Kr. sklíčila
neúroda a tudy hlad veliký Syrii a Palestýnu
a nemálo hladem zahynulo, ačkoli králka
adiabenská Helena obilí, fíky a jiné potravy
na svůj peníz z Cypru a z Alexandrie do
Jerusaléma dovážeti dala. Jos. ant. 20, 2.,
6., 20, 5., 2., Eus. h. e. 2, 11. Trval bídný
stav ten v dotčených krajinách ještě za dvě

V devátém roku panování
Klaudiova dolehlo neštěstí to na Grécii a
v létě císařování Klaudiová jedenáctém došlo
zase na Řím. Tak téměř celá doba císařo
vání Klaudiova nepřetržitými neúrodami a
odtad vzniklým hladem potírána byla. Nyní
ale jde otázka, zdali Agab všechny ty po
hromy na mysli měl čili jenom o hladu tom
za čtvrtého léta Klaudiova v Palestýně vzni
klém řeč vésti hodlal. Co Agab myslel a
jak věc sobě představoval, nevíme. Duch B.
ale mu vůbec o hladu prorokoval a všechny
ty roky hladu ohlédal, ač nejblíže a nejmíst
něji ke čtvrtému létu prohlédaje, v němžto
nouze ta Palestýnu zastihla. Víme zajisté,
že obstih mysli člověcké není mírou Ducha
proročího a že předpovědi dokonalé teprvé
při vyplnění v pravém smyslu se ozračují.

Proroctví to o hladu neminulo se s do
brým výsledkem ; nebo učenécí Páně v An
tiochii umímilijak kdo moha k službě poslati
bratrům v Judei bydlejícím. M. jak kdo
moha čte ř. t. jak kdo oplývaje, jak kdo hoj
nost měl řvzoveřro. Službou rozumí se oči
vidně podpora, pomoc, příspěch 6, 1 Hebr.
6, 10. 2. Cor. 8, 4. Sloužiti v nouzi samo
zřejmě jest toli co podporu tělesnou k vý
živě poskytovati. Hotovost a ochota ona
dobrodiními se mateřské církvi v Jerusalémě
propůjčovati měla původ v pietě a vděčnosti,
kterou se všechny církve ku pracírkvi nesly,
jejímiž dlužnicemt byly ; neboponěvadž pohané
učinění jsou účastníky duchovních věcí dober
jejich, mají jim také sloužiti tělesnými. Avšak
otázka jest, kdy poslali se darové dotčení
bratrům t. j. křesťanům ze Zidovstva v Jerusa
lémě. Stalo-li seto ihned za vlivu onoho pro
roctví Agabova ještě před začátkem hladu čili
teprvé později, kdyžskutečná potřeba a nouze
ukázalase? Odpovědna otázkutu visí odvazby
slov poslat atd. s předešlými větami. Táhne
me-li v. 29. o poslání učeníky antiochijskými
pomoci Jerusalémanům k vyšším a prvým
slovům před. v. 28. povstane hlad po oboru
země, tedy řekneme, že Antiochiané ihned po
moc poslali ku předpověděnému hladu před
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poslanými prostředky odpovídajíce. A bez
toho církev Jerusalémská díl pro dřívějšíroz
dání mezi chudé 4, 34., díl pro rozchvátání
statků na ni od nepřátelů a pronásledovníků
nejednou nadešlé Hebr. 10, 34., vezdy v né
jakých potřebách se nalézala. Leč vážeme-li
slova: Učenáci,jak kdo moha, poslali do Je
rusaléma pomoc se slovy bezprostředně před
chozími, jenž se stal za Klaudia, musíme za
to míti, že pomoc ta ne hned, nébrž později
oném poslána byla. Poslední výklad před
kuje, an L., zdá se, proto právě napřed klade
slova: Hlad ten stal se za Klaudia a teprvé
po nich praví o poslání almužen, aby
chom za to měli, že nehned, nébrž při na
stalé nouzi ona pomoc poskytnuta byla, 0
nížto tuto L. mluví,

Poslali pak pomoc tu ku presbyterům
skrze ruce Barnabáše a Savla. Tuto po prv
níkráte postřehujemepresbytery,starší, starosty,
o jejichž ustanovení L. ničeho nezaznamenal,
ješto byl o jáhnech 6, 1. obšírně se rozpro
stranil, za kterou to příčinou a kterak zave
deni byli. Ze se staršími či presbytery těmi
apoštolé slyšeti nemohou , věc nad pochyb
nost všelikou jista jest. Jméno jáhen, pres
byter, starší vzato ze Starého Zákona; starší
čili náčelníci rodin již hned před osezením
země svaté národ zastupovali Ex. 3, 16.,18.
Nápotom za dob pozdějších po zajetí baby
lónském, když sbornice či synagogy povstaly,
starší, jenž k synagoze patřili, vnějakou dru
Žinu se spojili a pod předsednictvím náčel
níka či představence synagogy, jemuž asi od
povídá v církvi křesťanské biskup Mr. 5, 22.
nějakou moc buď dozoru buď porady buď.
výuky sobě osvojili, druhdy bezmála také
soudné moci nějaké účastnými se stávajíce.
Podlé obdoby těch starost zdá se jméno dáno
těm, kteří od apoštolů v čas nebytí jejich
církvem jednotlivým představení byli, částku
svatomoci od nich obdrževše a ve všech vě
cech apoštolům podřízeni jsouce. Ješto moc
jejich netoliko ku vněšnému dohledu nad
pořádkem církve, nébrž především ku při
sluhování slovem Božím a svátostmi a k řízení
služeb Božích směřovala — v těch věcech
zajisté stěžeje církve se spatřují — tudy po
kládati musíme, že oni presbyterové k úřadu
svému posvěcení byli a že jim obor činnosti
a jejich k apoštolům a biskupské moci apo
štolské poměr náležitě vytknut byl. Stalo
se poprvé bezmála při rozprášení a rozprch
nutí se církve z Jerusaléma 8, 1.; všady za
jisté, kamkoli přibyli vyhnancové ti a kde
svým kázaním církev založili, potřebí bylo
nějakého staršího, jenžby duchovním potře
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bám církve novopovstalé vyhovíval, k čemuž
musel moc od apoštolů míti. Některým se
vidělo, že obrácením se mnoha židovských
kněží na víru 6, 7. námětek dán byl k u
stanovení presbyterů či kněží v církvi kře
sťanské; a ovšem není nepodobno, že kněží
ti dle řádu levitského či Aronova zaměnil
úřad ten svůj na kněžství podle řádu Melchi
sedechova. Hebr. 7, 11. Druhdy apoštolé
některé z těch presbyterů za prvopresbytery
či velekněze, t. j. biskupy ustanovovali, když
totiž sami nad církví nějakou dozoru vésti
nemohli ; těm veleknězům veškeru moc svoji,
pokud k církvi budoucí potahovala se, od
dávali; tak jmenovitě Timotheus a Titus
1. Tim. 5, 19. Tit. 1, 5. nejvyšším dozorem
nad jinými presbytery pověřenibyli, t.j. úřad
biskupský vedli. Vezdy ten rozdíl byl mezi
biskupy a kněžími v moci a v úřadu, ač v pí
smě svatém jména a slova čnioxonog a 5060
Púrevog obapolně se zastupují Act, 20, 17.
28. 1. Tim. 1, 5. 7. 1 Petr 5, 1. 2. Fil.
1, 1. Jména však ta druhdy obapolně a ne
dílně užívaná později na ten spůsob rozrůz
něna jsou, že biskup vyššího a nejvyššího
kněze, presbyter podřízeného označoval a
posud označuje, kterýžto rozdíl již u Igna
tia Muč. všady jasně, zřejmé a nepochybně
se jeví.

Peníze měly dány býti presbyterům, ješto
v jednotlivých církvech předkujíce nejlé
pe věděli, jak s nimi naložiti; bezmála ne
Sami jimi chudé podělovali, ješto k dílu
tomu jáhnové jim k službě stáli 6, 1. a
oni jenom dohled nad počínánímsi jahnů ve
dli. Poslání byli skrze Barnabáše a Savla.
A tu podivno bylo vykladačům mnohým , že
Pavel v listu svém ku Gal. 2, 1. o této své
do Jerusaléma cestě ničím se nezmiňuje a
pro ujití nesnáze té v rozličné sestrany roz
bíháno. Praví někteří, že Pavel nebyv ještě
posvěcen, což se mu teprvé níže 13, 3. stalo,
byl toliko mlčemným Barnabášovým průvod
čím při cestě té; jiní praví, že Pavel v listu
onom ku Gal. 2, 1. ohled jenom na dogma
tické cesty béře; jiní, že tenkrát Pavel pro
nebytí v Jerusalémě Petra nic nepředsevzal,
o čer; by se mu bylo vidělo potřebno psáti
na dotčeném místě ke Galatům a že se mu
tudy vidělo o tom pomlčeti. Jiní ale vůbec
na stav církve sklíčený odkazují, ješto tehdá
Jakob starší od Heróda Agrippy uhlaven,
Petr pak do vězení dán byl, 12, 2. s nimiž
tedy sejíti se nemohl. Leč o té nesnázi viz
ku Gal. 2, 1. O věcech pak těch jedná
hlava XII,
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HLAVA XII.

Vypravuje L. o stětí Jakoba ap. 1—3.nápo
tom o jetí a uvěznění Petra 4—6. a jeho
anjelem z vazby osvobození 7—11., jeho
k Mari matce Markověpříchodu12—17.
a odchodu jeho zJerusaléma 17.v. Ó od
pravení strážců Petrových 18. 19., osmrti
HHeróda Agrippy 20—23. posléze připo
míná o navrácení se Barnabáše a Savla
do Antiochte.

1. Za onoho pak času vztáhl Heró
des král ruce, aby soužil některé z církve.
2. [ usmrtil Jakoba, bratra Janova, me
čem, 3. Uzřev pak, že se to líbí Zi
dům, jal nad to iPetra; byli pak dnové
přesnic. 4. Jejžto chopiv vsadil do ža
láře vydav jej čtyrem čtverníkům vojá
kův k ostříhání, chtěje po velikonoci
vyvésti jej lidu. 5. A Petr sice ostří
hán byl v žaláři, modlitba však dála se
neustálá od církve k Bohu za něho.
6. Když ale hodlal vyvésti jej Heródes,
té noci spal Petr mezi dvěma vojákoma
svázán jsa řetězoma dvěma a strážní
přede dveřmi ostříhali žaláře. 7. A aj
anjel Páně přistál k němu a světlo se
zaskvělo v obydlí. A udeřiv v bok Pe
tra obudil ho,řka: Vstaň rychle. A spa
dli řetězové s rukou jeho. 8. Řekl pak
anjel k němu: Opaš se a podvaž opánky
svoje. I učinil tak a vece mu: Oděj
se pláštěm svým a následuj mne. 9. A vy
šed následoval ho a nevěděl, že to sku
tečnost jest, co se dálo skrze anjela,
nébrž domníval se vidění spatřovati.
10. Prošedše pak první i druhou stráží
přišli ku bráně železné, jenž vede do
města, kteráž samoděk otevřela se jim.
A vyšedše přešli ulici jednu a tudíž od
stoupil anjel od něho. 11. A Petr k sobě
přišed pravil: Nyní vím v pravdě, že
poslal Pán anjela svého a vytrhnul mne
z ruky Heródovy a ze všeho očekávání
lidu židovského. 12. A rozpatřiv se
přišel k domu Marie mateře Jana pří
jmím Marka, kdež byli mnozí shromáž
dění a se modlili. 13. Když pak tloukl
na dvérce vrat, vyšla děvečka ku posly

šení jmenem Rode, 14. a poznavši hlas
Petrův pro radost neotevřela vrat, né
brž vběhší ohlásila, že Petr stojí před
vraty. 15. Omi ale řekli kní: Blázníš.
Ona ale tvrdila, že tak jest. Ti pak
povídali: Anjel jeho jest. 16. Petr ale
nepřestávaje tloukl. Otevřevše pak u
zřeli jej a užasli se. 17. Pokynuv jim
ale rukou, aby mlčeli, vypravoval jim,
kterak Pán vyvedl jej ze žaláře a řekl:
Ohlaste Jakobovi a bratrům věc tuto.
A vyšed odebral se na jiné místo. 18,
Když pak nastal den, bylo nemalé skor
moucení mezi vojáky, Co se asi stalo
s Petrem. 19. Heródes ale hledav a ne
naleznuv ho vyšetřiv strážné, velel je
odpraviti; a odebrav se z Judey do
Césarey tamto přebýval.

Hned na začátku hlavy této se námza
valuje nesnada a hatí kroky naše. Sv. Lu
káš vece: Za toho času vztáhl Feródes král
ruce, aby soužil některé z církve. I usmrtil
Jakoba bratra Janova mečem. Vida pak
vděk to býti Židům, jal nadto t Petra; byli
pak dnové přesní. Jest tu otázka, kam by
se slova téhož času či za toho času potaho
vati měla. Někteří slova ona táhnou k bez
prostředně předchozím slovům a myslí, že to
co se tuto vypráví o Jakobu a Petru stalo
se za pobytí v Jerusalémě Barnabášova a
Savlova. Avšak nepřisvědčují jim slova zar
éxeřvovxawoóv okolo té doby, z nichž jde, že
L. nechtěl místněji určiti času. A tudylépe
viděti se zdají, kdož odnášejí slova ta 11,
25. totiž ku pobytu Pavla a Barnaby v An
tiochii a za to mají, že když Barnabáš a
Šavel do Jerusaléma přišli, Petr již byl z Je
rusaléma se odebral a Heródes Agrippa již
zemřel. Přisvědčíme-li k tomu, tedy se vy
světluje, proč v předešlé hlavě ku konci lí,
30. jenom o presbyterech řeč jest a proč
Pavel v listu ku Galatům 7%,1. cestu tuto
mlčením pomíjí. Leč ovšem určení času
každé tuto poněkud záhodno ostane a tudy
věc tu čtenáři na vůli pouštíme.

Heródes ten, o němž tu zmínka děje se,
jest Heródes Agrippa I. vnuk Heróda Ve
likého ze syna jeho Aristobula a z Bereníky
manželky Aristobulovy, dcery Salómy, sestry
Heródovy Vel. Po strastné smrti otce svého
byl vychován v Římě s císařevicem Drusem,
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syhém Tiberiovým a nalezl veliké přízně u
Antonie švakrové císařovy, přítelkyné Sa
lómy, dotčené to sestry Heróda Vel. Po
mnohých rozličných nehodách, — nebo i do
vazby od Tiberia dán byl — a mnoha pře
trpěných strastech poštěstilo se mu od Ka
hguly císaře dostati tetrarchie Filippa právě
zemřelého, Abilény a titulu královského 137
po K. Po vyobcování Heróda Antipy do
Lugduna přidal mu císař také tetrarchii to
hoto Heródovce Galileu a Pereu; a posléze
císař Klaudius obdařil jej také Judeou, Sa
marií a Idumeou, tak že říše jeho rovna byla
objemem svojím říši krále Heróda Velikého.
Jos. Ant. 18, 7., 2., 19, 5, 1., 19, 6, 1.
Vál. Ž.2,9, 6.2, 17,5. aj. Byl muž chytrák jenž,
obojí straně, Židům i Římanům, vděčiti uměl,
a byl nad míru marnotraten; Josef Fl. ne
mírně se ve chválu jeho vylévá. Rímanům,
pánům svojim, jejichž vojsko v jeho tvrzech
leželo a jimž daněmi a vojenskou službou
povinen byl, hleděl se zalíbiti divadly, půt
kami a šermy gladiatorů a jinými hrami na
okolech odbývanými všelijak se jim přilisuje,
ale i nádheru svou ve skvostných stavbách
na odiv vystavuje. Ješto za tou příčinou
Zidé proti němu podezření vzali a z pohan
ského smyslu jej obviňovali ano ihlad onen,
o němž v předešlé kap. řeč byla, co pokutu
Boží pro pohanské počínání ono Agrippovo
považovali, vidělo se Agrippovi onoho pode
zření skutky Zidům libými zbaviti ano jména
zákonomilce a horlivého Zida dobyti. Proto
sídlo v Jerusalémě za dnů svátečních míval,
všem službám obcoval a denně osobně oběť
v chrámě přinášel; Jerusalémanům veliký díl
daní odpustil, třetí přesilnou zdí Jerusalém
npevňoval, až Vibius Mansus nový náměstek
Syrský v Římě zákaz stavění toho vymohl.
Tomuto Heródovi se zazdálo, že nejvíce po
hlavary církve židovské získá, budeli proti
novopovstalému křesťanství zuřiti a všelijak
se o to pokoušeti, aby seč jsa, církev tu no
votnou docela zahladil. Takto druhé proná
sledování proti církvi v Judsku povstalo od
krále. Mohlo se zdáti, že veškeři vladařové
světa náboženství tak svaté a spasné vše
možně v lidstvu budou zaváděti k oblažení
jeho. Avšak se dál opak toho. Nepřipustil
ďábel, aby říše jeho tak záhy za své vzala
a Bůh dopustil ta pronásledování, aby ve
škera církev po veškery doby příklad pokory
a trpělivosti ale i důkaz o pravdě víry měla.
Za tou příčinou vztdhlruce, aby některé z cír
kve utrápil či usoužil. Takto hověl choutce
a zášti Zidůproti nové církvi. Stihlo pro
následování to především Jakoba bratra Ja
nova, jejž Heródes usmrtil mečem. Jakob ten
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Janův bratr byl syn Zebedéův a Salómin
Mt. 4, 21. a patřil s Janem a Petrem ke
třem apoštolům ode Pána před jinými vy
znamenávaným Mt. 17, 1. a j. U Mr. 3, Iď.
sluje i s Janem synem hromu pro svou ve
Jikou horlivost. Proč právě Jakoba tohoto
staršího uhlavil, o tom jisté zprávy nemáme
a jenom se dohadovati můžeme, že se ten
krát v Jerusalémě nacházel, když i Heródes
Agrippa bytem se tam po čas svátků veli
konočních usídlil. Vůbec litovati musíme,
že o apoštolech tak málo víme. Na bojišti
sešli a pozdě posvátná záře jejich nad hrob
kami jich téměř zapomenutýmivzešla. Takto
litovati neméně musíme, že o apoštolu tom
tak málo zpráv se nás dochovalo, totižto
zpráv jistých a přesných, na nichžto bychom
bezpečně spoléhati mohli. Vrátkých pověstí
jest něco, leč těch mlčením pomíjíme. Praví
se, že kázal evangelium ve Spanělích, neje
dnoho na víru obrátil a opět do Jerusaléma
se vrátil. Divná věc to jest ovšem, že Lu
káš, jenž o Stěpánu, kterak obžalován a u
kamenován byl, k. 7. tak obšírně vypravuje,
naopak o smrti Jakoba apoštola, jemuž Pán
Mt. 20, 23. pití kalicha umučného předpově
děl, tak skoupě, tak sucho a veleprostě beze
všech okoličností se zmiňuje. Jistě míst
něji nám vyličiti mohl smrt tu, aniž za to
míti můžeme, že by se to bylo z nedostatku
zevrubnější zprávy stalo; také sotva bude pří
čina toho ta, že tou prostotou právě nejvíce
vniterná a skrytá výše a velebnost ducha
Jakobova bleskotá. Naopak zevrubnější vy
líčení okolností při odpravě Jakoba ap. sbě
hlých byloby jistě s blaženým ma mysli čte
nářův důrazem se neminulo. Některým se
zdá, že Lukáš místněji smrt Jakobovu vyli
čovati opouští, poněvadž pro rozvoj církve
žádných následků neměla, ješto smrtí Stěpá
novou obrat se stal. Lépe vidí oni, jimžto
se zdá, že Lukáš ještě díl třetí chtěl napsati,
v němž o jiných mimo Petra a Pavla apošto
lech hodnověrné věci vypravovati umínil a
proto zde tak jednoduše o smrti Jakobově
toliko pro souvislost smrti jeho s vazbou
Petrovou dotekl. Hodnověrný podatek o smrti
se zachoval u Euseb. hl. 2, 9. z kněh Klé
menta Alexandrijského. Muž totiž ten, kte
rýž nejblíže k žalobě a odpravení Jakobaap.
příčinu podal, vida nápotom neohroženost a
bezstrašivost jeho v kázaní o Kristu, obrá
til se na víru a spolu s Jakobem sťat byl
pro Krista, od Jakoba sobě snážně dřívěji
odpuštění vyprosiv a od něho políbení po
koje přijav. Poněvadž Pán již dopustil, že
jeden z hlavitých apoštolů smrtí sešel a takto
církvi velikou ujmu utrpěti dal, musela tato
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již pevné a nepodvratné základy míti, ač
ovšem Pán ztrátu onu stokráte nahraditi
mohl, ješto mu snadno jest z kamení učiniti
syny Abrahamovy Mt. 3, 9. Pozorovali již
dávno vykladatelé písem sv. a otcovésv., jak
podivná věc dála se s bratry, s Jakobem a
Janem, že Jakob nejpříze, Jan nejposléze
z apoštolů z toho světa ku Pánu smrtí se
šel J. 21, 22. Odpraven byl Jakob raečem
jak druhdy Jan Křestitel; smrt taková sice
ve St. Z. méně obyčejna byla a ovšem He
ródové tím více jí užívali, že Rímanům ob
vyklá byla; ač kamenování u Zidův více
zobyčejnělo. Doba, ve kteréž apoštol ten
odpraven byl, byli dnové před paschou; jak
to vysvítá z v. 3. Místo bylo Jerusalém,
kam se bezmála již byl Agrippa z Česarey
před začatkem slavnosti paschálné vydal.
O tom není sporu. Ale o roku, kterého se
to dálo, nesnadí se vykladatelé. Mají pře
mnozí za to, že se to dálo léta čtvrtého
vlády Klaudiovy 1. 44. p. Kr., tedy léta toho,
v němž Heródes Agrippa smrtí, kterou tu
vypravuje L., sešel jest, když v Palestýně po
Simonu Kantharu syn jeho Elionaj velekně
zem byl. Ale věc velmi nepodobna jest, že
by byl Agrippa od 1. 41., kdež mu celá
Palestýna ku kralování odevzdána byla, s pro
následováním církve Páně tak dlouho byl 0
tálel, on, jenž tak mužně o to pečoval, aby
podezření nežidovského smyslu od sebe od
byl a jména horlivého ctitele zákona Mojží
šova došel. Mnohem podobnější věc jest, že
Agrippa ihned po nastoupení vševlády svojí
v celé Palestýně 1. 41. aneb zajisté již I. A2.
takovým spůsobem, pronásledováním kře
stanů, přivinulost svou k zákonu Mojžíšovu
osvědčiti neopomenul Jos. Starož. 19, 7. 3.
Nemůžemepřistoupiti k náhledu tomu, jakoby
všecko, co se v kapitole naší vypravuje, smrt
Jakobova, uvěznění a oproštění Petrovo, od
pravení strážců Petrových a smrt Heróda
Agrippy, bezprostředně bylo po sobě následo
valo a toho času se to všecko přihodilo, když
Barnabáš a Šavel v Jerusalémě se zdržovali.
Byli tito posláni toliko, aby příspěvky do
Jerusaléma zanesli a je tam řádně ku po
moci ochudlých odevzdali; nač by byli tak
drahný čas tam potrvávali, oni, jimž rozkvět
církve Antiochijské před jinými záležitostmi
na srdci ležeti musel? Že L. teprvé po
katastrofě té Agrippově o navrácení se Bar
nabáše a Savla mluví, děje se dodatkem a
nebylby bezmála návratu onoho připomenul,
kdyby mu nebylo přišlo v následujících kap.
o cestách oněch dvou evangelických předních
mužův vypravovati. Také co se dále v. 24.
O vzrostu a rozmáhání slova Božího klade,
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toli času vymáhá, že po celou takovou dobu
dotčení náčelníci církevní v Jerusalémě a
v Palestýně dojista nepomeškávali. Smrt Ja
koba spolu s vazbou Petrovou oddálena jest
od smrti Agrippovi aspoň dvě létě, Agrippa
skonal 1. 44., tam ty dvě příhody se dály
1. 42. Arméni v Jerusalémě tomu chtějí, že
jejich kostel nalezá se tam, kdež sv. Jakob
uhlaven byl. Takto se dostalo Jakobovi,
k čemu se zamlouval ode Pána vyznamenání
žádaje ; pil z kalicha, z něhož Pán sám pil,
kalicha utrpení a smrti.

Heródes nespokojil se s jediným Jako
bem, nébrž dověděv se, že hlava církve Petr
jest a že on také nejvíce horlivosti v roz
šiřování víry projevuje, vida že se lébilo Zi
dům odpravení Jakobovo, uchopil také Petra
a uvězniv jej dal ho čtyrem čtvernám vojá
kův ostříhati po vebkonoci jej Mdu vyvésti
hodlaje. Čtverna či čtyrna, čtvernice, čtver
ník jest zástup čtyr vojáků a čtyry čtvery
odpovídají čtyrem bděním nočním (0 nichž
Mt. 14, 25.), tak že vezdy po tři hodiny
čtvero vojáků Petra ostříhalo, kteří se po
třech hodinách při nastalém novém bdění
jinou čtvernou vystřídali. Dva vojáci vně
žaláře či temnice stáli (5, 23.), dva pak v ža
láři byli a Petr byl k nim řetězy přivázán.
Po římsku dal jej Heródes strážiti, aby přís
nou stráží tím jistěji a bezpečnějipo veliko

noci Jej usmrtit dovedl. Ovšem pak čím

při vysvobození. Nechtěl ihned ho usmrtiti,
poněvadž nastala velikonoc, ku kteréž, jak
Petr a Jakob tak 1 se své strany Agrippa
přibyl, chtěje co ctitel ano costrážce zákona
Mojžíšova se ukázati. Bylby ovšem po pr

-vém hlavitém paschalném svátku jej za dnův
následujících — vyjma den osmý — odpra
viti mohl; ale neučinil toho, aby krveproli
tím slavnosti nezdál se zrušiti chtíti. Slo
vem po velikonoci, po pascha, po pasce, pasše,
vazmě rozumí se celá slavnost osmidenní a
nedobře někteří to slovo táhnou jenom ke
dni 14 nisana držíce, že patnáctého Petr již
odpraven měl býti. Po uplynutí celé sla
vnosti, po osmi dnech, teprvé hodlal Agrippa
Petra lidu vyvésti či předvésti, ješto pascha
slovo odpovídá dnům přesnic, o nichž pře
dešlo (L. 22, 1.). Na paschu se to stalo, ješto
zloduch pamatujíc na své dne toho od Kri
sta vší moci zbavení, nějak ponížení toho
odemstíti hleděl. Kristus Pán ale užil zloby
jeho, aby dne svého utrpení zvelebil apo
štola svého, daje mu krev za něho vyliti.
Předvésti, vyvésti jej hdu, veřejně předvésti
jej na vyšší místo, kdež soudnice se nalé
zala J, 19, 13. a tam veřejný odsudek o něm
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vynésti ustanovil. Žalář, v němž ostříhán
Petr, byl bezmála jiný než onen, v nějž od

se, že někde na Antonii hradě se nalézal,
an Agrippa vším Jerusalémem vládl. Tradice
ale ukazuje, že byl žalář ten nedaleko nyněj
šího kostela Božíhrobného , tam kde druhdy
palác Heróda Vel., v němž i Agrippa sídlel,
se nalézal. Kdekoli pak sv. Petr zajat vě
zel, to jisto jest, že jak vece Lukáš, se ne
ustálá děla modlitba od církve k Bohu za
něho, ješto se zdálo, že by s uhlavením Petra
apoštola celá církev hlavy zbavena byla.
U lidí nebylo pomoci, an se Židé se vše
mocným králem Agrippou spojili; tudy hle
dají útočiště tam, kde je nalézti mohli, u
Boha a rozprostranují se na modlitbách za
Petra. Modlitba jest zbraň církve, v níž ona
celou důvěru klade. Neustála však modlitba,
ač dlouho Bůh zdál se na ni nepozorovati,
důvěry modlitelů zkoušeje, až konečně právě
noci poslední přede dnem jisté odpravy Bůh
milosrdenství Petrovi a církvi propůjčil, mo
dlitbu za Petra činěnou vyslyšev, dle slov
Z. 90, 13, volati bude ke mně a já vyslyším
jej, s nám budu v soužení, vytrhnu jej a osla
vím jej. Jes. 42, 2. Když půjdeš přes vody,
s tebou budu a řeky nepřikryjí tebe; když
choditi budeš v ohnt, nespáliš se a plamen ne
bude hořeťi na tobě. Pamatuje na přípověd
tu a vůbec v rukou Božích se býti vida,
Petr té noci, když na ráno jej Heródes vy
vésti ustanovil, spal mezi dvěma vojákoma;
věděl, že ten, jenž jej opatruje, nespí ani
nedříme Z. 120, 5. Byl pak sevřen řetězoma
dvěma a strážní přede dveřmi ostřehali žaláře.
Ze Petr dvěma řetězomabyl svázán, šlo odtad,
poněvadž již ke smrti odsouzen byl; sic
jinak jenom jedním řetězem uvázání bývali
zajatci k ramenu strážného vojáka, an tuto
Petr za obě ruce ke dvěma vojákům přivě
sen byl, ku každému s jiné strany. Vně ža
láře hlídku měli dva strážcové vojáci, kteří
poněkud od sebe oddálení žaláře ostříhali,
dvojí stráž (v. 10.) prvou a druhou činíce,
kterou Petr projít musel. Retězové tito,
neví se jakým spůsobem, v moc křesťanů se
dostali od nějakého služebníka Agrippova,
tajného křesťana, jim bezmála darování byvše
a byli od patriarchy Juvenála 1. 436. Eudo
cii císařovně, manželce Theodosia II., daro
Váni. Eudocia částku jich ponechala v Caři
hradě, část ale odeslala dcefi své Eudoxii,
choti Valentiána II. do Ríma, kdežto se část
ta posud spolu s řetězem, jímž Petr v Rímě
v mamertinském žaláři sevřen byl, uchovává
a sice ve zvláštním chrámu sv. Fetra v oko
vech nazvaném. Památka osvobození Petra
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z vazeb oněch děje se v církvi prvého
augusta.

Leč my teprvé k osvobození Petra ze žaláře
přihlídnouti musíme. Vyličujedále sv.L.: Aaj
anjel Páně přistál kněmu a světlo se zaskvělo
v obydlí. Kde se anjel zjevuje, tam od něho
světlo se září, ješto jeho bytnost vyššíjest nade
přírodu pozemskou a ustavičné patření na Ho
spodina jakož i vniterná svatost jeho svě
tlemtím na ven proniká a září. Zjevil se
viditedlným spůsobem télo oslavené na se
přijav a co osobalidská sobě počínaje. Stráž
níci ovšem anjela neuhledli byvše přítomností
jeho u větší sen ponořeni, tudy ami chřestu
řetězů neslyšíce, když s rukou Petrových
spadli. Tím světlem Petr přesvědčen byl, že
nadpřirozené pomoci se mu tu dostává. I byl
rozechvěn a rozochotněn tudíž příkazu an
jelova poslechnouti. Anje! ten, dí Lukáš, udeřivPetravbok,obudiljejřka:© Vstaň
rychle. A spadli řetězové s rukou jeho. Rekl
pak anjel k němu: Opaš se a podvaž opánkysvoje,Aučímtak.Avecemu:| Odějse
pláštěm svým a následuj mne. A vyšed ndásle
doval ho a nevěděl, že to skutečňost jest, né
brž domníval se viděné spatřovati. Anjel 0
budil Petra, ješto byl v spánku se nalézal.
A poněvadž vůle Boží vezdy má snažně,
pilně a rychle či záhy se vyplňovati, tudy
anjel jemu pravil: Vstaň rychle. Rychle velí
se také pro línost lidem obuzeným obyčejnou;
bylo zajisté potřebí tudíž ospanlivosti zbýti.
Rychle velí, poněvadž Bůh pomáhaje lidem ne
volí, aby tito při tom seč jsou nečinili, nébrž
naopak spolupůsobeníjich vymáhá. Proto také
nápotom nevynesl anjel Petra ze žaláře, né
brž ho toliko vedl. Petr ihned poslechl a
když povstal, spadly s rukou řetězyjeho. An
jel pak opět napomenul: Opaš se a obvaž
opánky své. A učíml takto. A opět anje:
Oblec plášt svůj a následuj mne. Roucho
svrchní míní, jímžto při spaní se přikryl, aby
zimy noční se ubránil; spodním rouchem bez
toho byl odín. Rychle se mu strojiti velí,
avšak při tom velí pořádek obyčejný zacho
vávati, ješto neobyčejná, nepořádná a nepo
vážlivá kvapivost, bázeň prozrazujíc, neslu
šela na čin od anjela vykonávaný aneb aspoň
vedený. Jak nerozvážlivost, tak ani línost a
choulostivost nepřipadá na věci Bohem neb
anjelem Božím řízené a osvobození Petrovo
s poklidem, avšak bezochable se díti mělo.
Posléze odín jsa a všecko dle anjela splniv,
následoval anjela, an jej vedl ze žaláře a ne
věděl, že v pravděto jest, co se dálo skrze ans
jela, nébrž se domněť vědění to býti. Tak pře
kvapen, tak zachvácen a ovšem rozechvěn
na mysli byl, že se nedomněl to všecko sku
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tečným dějem býti, nébrž za nějaké vidění
všechno to anjelovo s ním počínání kladl
podobně onomu vidění druhdy naň v Joppě
připadlému. Tak vůbec když člověku se při
hodí něco neobyčejného, jest člověku, jakoby
se s obyčejným povědomím míjel, jak i čteme
Z. 125, 1. Když navrátil Hospodin zajatce
z Babylóna, učinění jsme jako snácí t. j. tak
radosten byl návrat náš, že jsme tomu pro
radost ani uvěřiti nemohli, za sen to poklá
dajíce. U Petra náramna býti musela zvý
šenost mysli a ostavila jej teprvé, když byl
anjel jej ostavil.

Prošedše pak první a druhou stráží, dí
Lukáš, přišli ku bráně železné, jenž vede do
města, kteráž samoděk otevřela se jim. A vy
šedše přešh ulici jednu u tudíž odstoupil an
jel od něho. Sliprvou i druhou stráží, jenž
vně žaláře od sebe oddílně stály, jak výše
povědíno bylo; neuslyšeli pak strážcové Petra,
ješto anjel byl smysly jejich uspal, jak tam
druhdy v Sodomě a Gomoře Gen. 19, 11.
anjelé slepotou lidi ranili. Přišli pak ku
bráně železné, ku vratům vněšným toho domu
neb palácu neb té věže, kdež žalář onen se
nacházel; a vraty těmi šlo se do města. Ne
lze ze slov, že brana ta vedla do města nic
určiti, zda vně města čili v samém městě
byl onen žalář. Ta brána se jim samoděk
otevřela. Ještě však neopustil anjel Petra:
an ho nebyla ještě mrákota mysli docela 0
stavila, nébrž jednu ulict s ním ještě šel, až
byl již Petr docela všeho nebezpečí znikl, ze
vší překážky vyšel a již sám sobě pomoci
mohl. Kde zajisté člověk sám sobě pomoci
může, tam divů a zázraků není potřebí. Nyní
Petr k sobě přišel, vědomí obyčejného nabyl
a sebrav smysly pravil: Nyní vémv pravdě,
že Bůh anjela sveho poslal a mne vytrhnul
z ruky Ieródovy a ze všeho očekávání lidu
židovského. Slova nyní vém hledí k vyšším
slovům v. 9. nevěděl, že pravda-jest. Oče
kával národ židovský a před jinými velerada,
že již již hlavitý rozšiřovatel a první pod
pora církve smrti propadne a že tím mysl
křesťanů náramně klesne, ješto již smrtí Ja
koba ap. nemálo zarmouceni byli. Po tři
kráte již hlava církve, Petr, byl do vězení
přišel 4, 3. 5, 19. a podruhé nyní spůsobem
zázračným vysvobozen byl a druhé to po
divné vysvobození bylo tím podivnější, an
již již smrti podroben býti se zdál, byv po
svátky co nějaká oběť na odpravy k ukojení
záští židovského v žaláři uchystáván. Stalo
se to zázrakem, aniž jinak Petr vyniknouti
mohl; všeliký přirozený té věci výklad ne
možným a směšným jest. Ostatně sv. Chry
sostom čest pro Krista trpěti tak vysoko

+ale řekli k ná:

Act. 12, i—19. Štětí Jakoba: uvěznění a osvóbozéní Petrá.

cenil, že chtěl raději Petrem v okovech než
anjelem v nebi státi se, kdyby se mu jedno
z toho dvého voliti dostalo.

Leč vizme, co se dálo s Petrem. Sv.
Lukáš vypravuje: A rozpatřiv se přišel k
domu Marie mateře Jana příjmím Marka,
kdež byli mnozí shromáždění a se modlil.
Rozpatřil se t. j. dokonale se rozhlédl a 0
hlédl, kde by byl a kam by cestou zamířiti
měl. Jiní slovo ovviďčovconsiderans vyklá
dají rozvážil a rozmyslel všechnu tu událost
u sebe a co by mu nyní činiti nastalo. A tu
ustanovil se nejpříze na tom, že šel k domu
Marie mateře Jana příjmím Marka, kdežjich
mnoho bylo shromážděných a modlicích se.
To bylo nejpříze, co se Petrovi namanulo
při rozjímání a rozvažování. Ješto ale níže
Petr na Jiné místo odešel 11. v. a místo to
Řím jest podlé všeliké podobnosti a podle
tradice od Eusébia a Jeronyma osvědčené,
tudy za to míti můžeme, že mu při rozjí
mání a rozvažování onom, kam by se obrá
titi měl, tanulo na mysli, aby stolici prven
ství, kterou Jerusalém opomítl, přenesl do
hlavitého města pohanství, do Ríma. Ná
sledoval výroku písma sv. Prov. 2, 25. Víčka
tvá předcházejte kroky tvé a hledejpříméstezky
nohám tvým. Tentokráte zatím šel do domu
mateře Jana Marka. Jan Marek není jiný
leč evangelista Marek, ač se některým mylně
vidělo ve dvě osoby počítati; o kterémžto
bludném náhledu v úvodě k evangelium sv.
Marka se dočísti lze. V domě tom prý Pán
druhdy večeři slavil poslední a v domě tom
prý shromážďovali se apoštolé po na nebe
vstoupení Páně. Nedá se ale provésti, že by
v tom dobře viděli, kdo večeřadlo či veče
řiště Páně, jež ukazují na hoře Sionské, stož
ňují s domem Marie mateře Markovy. Ovšem
pak v domě jejím, jenž byla sestrou Barna
báše levíty 4. 36. Col. 4, 10. a nyní bez
mála vdovila, církev se shromáždila a snad
i díl domu k službám Božím byl ustrojen.
Tam noci té zvláště na vroucích modlit
bách trvali ve strachu o Petra ponořeni jsouce
a seč byli pro Petra o vysvobození žádajíce,
v čemž tak zázračně a mimo nadání od Boha
vyslyšání byli. Petr totiž přišed ku vratům
domu toho, zatloukl aby mu odevříno bylo.
Když pak tloukl na dvérce vrat, vyšla dě
večka ku poslyšení, jménem Rode, a poznavší
hlas Petrův pro radost neotevřela vrat, nébrž
vběhší ohlásila, že Petr stojí před vraty. Omi

Bláznáš. Ona ale trvala, že
tak jest. Ti ale pravili: Anjeljeho jest. Když
Petr tloukl, žádaje vejíti, vyšla děvečka,
vrátná, jakovéž v domech větších všady byly
Mt. 20, 69. J. 18, 10. a otázala se ovšem
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a poslouchala, kdoby to byl, jenž tak pozdě
vejíti žádá; jméno nesla Rode či Roda, což
značí keř růžový. Přidává Lukáš jménojejí,
ač jména jiných zamlčuje; bez mála se ná
potom v dějinách církve vyznačila děva tato.
Na dotaz její ozval se Petr a ovšem žádal,
což se ostatně samo sebou z klepání roz
umělo, aby mu otevřela. Vrátná ale po
znavšt hlas Petrův, pro samu radost neote
vřela, nébrž přiběhla do shromáždění, aby 0
hlásila, že Petr tuto jest. Zvláštní to psycho
logický úkaz ne neobyčejný při nenadálých
událostech, že člověk dřívěji o podivení své
S jinými sdéliti se a tak sobě ulehčiti musí,
než k tomu dojde, čeho by vlastně hleděti
nejpředněji přišlo. Když pak shromáždění
tu uslyšeli slova její, že přede dveřmi Petr
jest, nemohli víry tomu dáti a pravi: Blá
znáš. Tím slovem značili svrchované podi
vení svoje nad věcí od ní pravenou a tak
se jim věc ta nepodobna býti zdála, že pra
vili na tvrzení oné děvečky vrátnice znova
vynesené: Anjel jeho jest. Podobněji se jim
vidělo, že anjel strážce vzal na se podobu
a hlas a spůsob Petrův a že přišel rozloučit
se s nimi jménem jeho, než aby tomu víry
přidali, že sám tělesný Petr přede vraty stojí.
Z čehož také jde, že tehdy průvodna a vů
bec přijata byla náuka o anjelech strážcech,
jak ji také Spasitel sám předpokládá Mt. 18,
10. a jakož ta idea nutně s říší Boží spo
jena jest Hebr. 1, 14. Jak vrátniče výroku
svého potvrzovala , nedí se, ale ovšem míst
něji se rozšiřovala o okoličnostech, z nichž
nad pochybnost jisto bylo, že Petr a nejiný
to jest. Ovšem se ihned sami přesvědčili.
Petr nepřestával tlouci ; v odevřelt a spatřili
jej a užasli se.. Na úžas onen následovalo
přirozené vítání, blahoslavení, radost a ple
sání a velebení Boha z té podivné události
tak, že Petrova slova, jimiž vykládati chtěl
své z nebezpeče vyváznutí, na nic splynula,
slyšána nebyvše. Tudy pokynul rukou a tím '
činem znamení dal, že potřebí se odmlčeti
a poslyšeti věci, jež by jim rád pověděl. A
když nastalo mlčení, vyprávěl Petr, jak JejPánvyvedlzvězeníařekl:© OhlastetoJa
kobovi a bratrům, kteří tuto přítomní nebyli,
na jiném místě snad shromážděni jsouce a
podobně za Petra se modlíce. Jakob tento
jest samozřejmě Jakob Menší bratr Páně
Mt. 13, 55. syn Alfeův či Kleofův J. 19, 25.
a Mariin, sestry Marie bohorodice Mr. 15,40.
L. 24, 10. Byl biskupem v Jerusalémě a
tudy hlava celé církve; proto k němu 0
zvláště zpráva Petrova se nesla, jeho se
především týkajíc. Ovšem netoliko povědíti
měli bratrům a před jinými Jakobovi, že vy
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svobozen byl ze žaláře a že se to přepodiv
ným a zvláštním Božím zázrakem stalo ; né
brž i to povědíti měli, že nyní pryč odchází
a kam se odebírá. Načež Petr, dí Lukáš,
vyšel a vydal se na jiné místo. Kam se ode
bral, o tom Lukáš mlčí, aniž můžeme dáti
příčiny takového jeho mlčení, ješto ovšem vě
děl a snadně se doptati mohl, kam se byl
nejpříze noci té odebral Petr. Z Jerusaléma
jistě odešel té noci, tomu zajisté nasvědčuje
všechna spojitost řeči a ten spěch především,
v jakémž verš 17. ve třech postavkách u
dálost vyličuje, aby Petr co nejspíše do ú
tulku bezpečného ujíti mohl.

Nemohl Petr ani v Jerusalémě ani vříšisva
té země vjiném místě meškati, ješto přislou
chala zeměcelá Agrippovi, kterýž pro vyšetření
a dopídění-se Petra zajisté všelikou píli vynalo
žiti hodlal. Nejstarší svědectví nám praví Eus.
2, 14. Hier. Cat. 1., že se do Ríma odebral
a že se to stalo druhého léta Klaudiova.
Tam jej vedlo řízení Boží, při čemž nedá se
určiti, jak mnoho na Petra působili Simona
čarodějníka v Rímě prospěchové a koli mu
při pouti do veleměsta onoho přízeň Korné
lia a přátelů jeho nápomocna byla. 10, 4.
Jisto jest, že sv. Petr římskou církev založil,
jak výslovně Dionysius Korintský a Irenéus
svědčí Euseb. h. e. 2, 25.5, 6. Orosius pak
(hist. 7, 6.) dí, že na počátku vlády Klaudia
císaře do Říma poprvé přibyl, město to ča
stěji nápotom ostavujíc 1 odvidaje. Hned
z počátku Klaudiova císařování se tam ode
bral, ješte lepší text chroniky Eusebiovy o
druhém létě neklade. Myslí někteří učenci,
že již dříve brzo po pokřestění Kornélia,
ještě před užalařováním od Agrippy Petr do
Ríma se odebral a tam církev založila že se
tak slova Orosiova hist. 7, 6. na počátkuvlády© Klaudiovyrozumětimají.Tosice
možná jest, ale také cesta jeho do Ríma po
výprostu ze žaláře předevzatá z počátku vlády
Klaudiovy státi se mohla, jak patrno z toho,
co jsme výšeji o tom postřehli a co hned
ještě přidati přijde. Tím činem přenesena
stolice a přednost církve z Jerusaléma do
Říma. Petr několikráte ještě v Jerusalémě
meškal, ale to jeho tam pobývání bylo jenom
prozatímné a hlavitý směr ducha jeho vezdy
obrácen byl k církvi Rímské, ač ovšem co
apoštol nemohl a nesměl neustále tam dlíti
církev Boží rozmnožovati maje. Celá ta u
dálost světodějná, totiž to převedení primátu
z východu na západ do Ríma stala se jako
v noci a za tíše a mlčemnosti tajemné tě
žiště světodějství octnulo se v Rímě, ana
ruka nevidomá raliku na světohodinách k zá
padu posunula. roč sv. Lukáš o tom tak
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z krátka vypravuje, o tom těžko souditi;
snad Theofilovi věc ta veleznáma byla. Od
nyníčka Lukáš o Petru vypravovati opouští,
k apoštolu Pavlu a k jeho v církvi Boží
prácem a trudům jedině prohlédaje. Ostatně
neprojevil Petr uprchnutím svojím z Jerusa
léma žádné bázně, nébrž naopak bylby se
opovážlivého spoléhání na milosrdenství Boží
a na Boží pomoc dopustil, kdyby byl déle
v Jerusalémě a ve svaté zemi potrvával.

Petr sice v bezpečí se nalézal, ale když
se rozednilo, nemalý hluk povstal a úděs a
ohromení vzešlo neledabylé mez: vojáky,
kteří ke čtvernám patřili, ješto se obávali
nenadarmo, že toho vyniknutí Petrova zlem
zaživou a od Agrippy pomstu smrti vezmou.
Obava jejich naplnila se, an Heródes Petra
hledati dav, ale se ho dohledati nemoha, ty
vojáky, jenž v noci té Petra strážili, k od
povídání potáhl a věc vyšetřiv k smrti od
vésti kázal. Zdáli se muzajisté úprchem
Petrovým býti vinni, ješto se nijak vté věci
vyměřiti nemohli a tudy v podezření upadli,
že buď nedbalstvím buď dokona podplace
ním Petrovi z vazby vyniknouti dali. Usmr
cení vojáků oněch podobá se v jich nevin
nosti mláďatům pro Krista od Heróda Veli
kého zabitým Mt. 2, 16., ale jest znamením,
jak na jisto Heródes smrti Petrovy hledal a
kterak opravdovost tu ještě teď přísným a
bezohledným odpravením vojáků osvědčiti a
tak Zidům zavděčiti se usiloval. Pokutu nad
vojáky vydav odebral se Heródes z Judey do
Cesarey a pobýval tam. Odešel bez mála
brzo po velikonoci; ale jak dlouho tam pře
býval a kam opět se vydával znova do Ce
sarey se vraceje, 0 tom nejedna jest vykla
dačů mysl. Některým zdá se to, coo smrti
Agrippově následuje, bezprostředně souviseti
s cestou onou do CČesareya ti obojí událost
kladou do léta 44., totiž i vysvobození Petra
1 smrt Agrippovu. Lépe jiní praví, že ne
vidí se nikde potřeby a nutnosti smrt Agrip
povu S návratnou touto jeho z Jerusaléma
do CČesarey cestou bezprostředně spojovati
a ti smrť jeho o dvě létě ano někteří o
tři léta později kladou po onom tuto vy
pravovaném jeho z Jerusaléma se navrácení.
Ku posledním i nám se přistoupiti zdá, ješto
důvodové jejich nad ony protivníků větší
váhu do sebe mají. O smrti pak Agrippy
takto sv. L. v krátkosti vypravuje přičiňujíc
dostavkem zmínku o navrácení se Barnaby
a Pavla do Antiochie.

20. Byl pak (Heródes) rozjitřen na
Tyřany a Sidoňany. Ti ale jednomyslně
přibyli k němu a namluvivše Blasta ko
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morníka králova, prosili o pokoj, poně
vadž živnost braly krajiny jejich od něho.
21. Uloženého pak dne Heródes odín
rouchem královským zasedl na velestolci
a řečnil k nim. 22. Lid pak pokřiko
val: Boží hlas to jest a ne lidský. 23.
Tudíž pak porazil jej anjel Páně, poně
vadž nedal cti Bohu a rozlez se červy,
skonal. 24. Slovo Páně ale rostloa
rozmáhalo se. 25. Barnabáš pak a Sa
vel byli se navrátili z Jerusaléma, vý
konavše službu a pojavše sseboui Jana
příjmím Marka.

Fenicie, jak výše 11, 19. řečeno, byla
úzká po moři krajina a živila se nejvíce ob
chodem, potravu povždy, ode dávných časů
již, z Palestýny potahujíc. Toho času ale,o
němž mluví L. v posledních veršech, totiž
1. 44. před smrtí Agrippovou nedrahně na
Sidoňany a Tyřany zášť a rozjítřenost nesl
Heródes, nevíme za kterou příčinou, bez
mála pro nějaká v obchodu nedorozumění a
nějakou tu zaběželou žárlivost, ješto přístav
cesarejský oněm měšťanům nemil a protiven
byl samotržbě jejich velice jsa na ujmu. (O
Sidónu a Tyru městech Mt. 15, 21.) Z toho
povstali nějací potržkové a nebezpeční pro
Tyřany a Sidoňany svárové, jenž ovšem
k vojně nevedli, poněvadá té se Agrippa
proti spojencům Rímským odvážiti nesměl,
avšak měšťanům oněm byli vezdy nemili a
protivni, poněvadž i škodlivi a záhubni byli.
Ješto již za stara, jak jsme pravili a jak
8. Reg. 5, 11. Ez. 27, 11. J. Ant. 14, 10,6.
viděti, úzká ta krajina, náramně lidná, po
travu, žito a věci podobné, táhla ze země
palestýnské, nehledíc k tomu, že cizá zboží.
dovozu svého po Palestýně s velikým užit
kem odbývala, byla by vnemalou nesnáz u
padla, kdyby nyní při nastalém hladě 11,
28. Agrippa byl obilí vyvážeti zapověděl.
Proto hleděli oni obyvatelé posly svými je
dnosvorně co nejspíše krále Agrippu udo
břiti, za kterou příčinou i Blasta komorníka
Agrippova získati se snažili, aby všelijak spor
uklizen a dobrá míra s králem opět zave
dena byla. Sv. Lukáš píše: Byl pak Hero
des rozjitřen na Tyřany a Sidoňany. Ti ale
jednomyslně přibyli k němu a namluvivše Bla
sta komorníka králova, prosit opokoj, poně
vadž živnost braly krajiny jejich od něho.
Blastus tento jistě nějaký vliv měl u krále,
osobě jeho nejblíže po boku bývaje, jakožto
nejvyšší komoří; dle jména byl bezmála Ří
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man, ač ovšem i jiní národovci tehdá jména
římská nosili.

Když byl se král naklonil, že je vyslyší
a smíření jejich na úvahu vezme, ustanoven
den k tomu veřejnému a slavnému výslechu.
Právě pak přibyli poslancové ti v čas pří
hodný, když Agrippa ke cti císaře Klaudia
veliké slavnosti přistrůjel. Proč slavnost ta
učiněna, o tom Josef Ant. 19, 8, 2. místněji
neklade, vesměs jenom líče, že půtky a hry
slavil ke cti Klaudia a za zachování jeho.
Proto se některým vidělo, že ty hry konány
z jara, když se byl Klaudius z Britanie
v dobrém zdraví navrátil (v januáru L. 44.)
ze šestiměsíčné vojny a v Rímě co trium
fátor vítězoslavně uvítán byl. Podlé příkladu
hlavného města také jiná města v provin
ciech a ovšem králové podřízení slavnosti
takové ke cti císaře odbývali; přede všemi
se pak slavnost tu slaviti povinna cítil A
grippa. Leč lépe jiní za to mají, že slavnost
ta byla slavnost pětileté vlády Klaudiovy
odbývaná v augustě I. 44, čili že to byly
tak řečené guinguenalie, pětiročniny. Král
Agrippa je tím nádherněji slaviti ustanovil,
čím více příčiny měl ku prokázání Klaudiovi
vděčnosti a čím více byl vybudováním třetí
přepevné zdi Jerusalémské podezření nějaké
a nějakou nelibost, ozvláště Marsa, náměst
níka římského v Syrii, na se uvalil. Ze při
té slavností hostů vznešených náramné se
množství sešlo, věc přirozená jest. V usta
novený den zasedl Heródes odímrouchem krá
lovským na stolct a řečníl k mím. Ustano
vený ten den byl druhý den her odbývaných
Jos. Ant. 19, 8, 2., kdež Agrippa vyslance
Sidoňanů a Tyřanů veřejně a slavně přijal
hned za rána, dokud vedro nesnesné nena
stalo. Zasedl Agrippa na stolict vyvýšené,
jenž pro něho v divadle upravena byla;
v divadle zajisté veřejné schůze lidu se od
bývaly a řeči k lidu se činívaly 19, 29. Rou
cho jeho, jak na d. m. vece Josef, stříbrem
protkávané při světle vzcházejícího slunce
náramně zářilo. Když tedy řeč činil k nem,
Tyřanům a Sidoňanům, nebo pro ně výslech
ten byl ustrojen, záře ta roucha jeho a ta
řeč jeho Sidoňanům a Tyřanům příznivá za
vdala příčinu ku provolání ano ku pokřiko
vání: Boží hlas jest to a ne hlus člověčí.
Poslanci měst bezmála začali provolání to,
díl že již byl k žádostem jejich poněkud
přistoupil, díl že jej tím více ještě nakloniti
žádali a takovým lichocením nejspíše účelu
svého dojíti doufali. Jiní přítomní hosté,
nejvíce pohané , nad tím provoláním neurá
želi se, ješto se za doby tehdejší nejenom
zemřelým nébrž i živým císařům římským,
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ano i jejich svobodníkům, plesovodcům a šer
mářům, božské pocty ode pohanův dostávalo.
Peohanští pak měšťané césarejští tím více ku
pokřikování tomu se propůjčovali, čím více tím
činemŽidům nenávist, potupua pohrdu svou
na jevo dáti mohli. Josef Flav. na d. m.
vece, že pochlebníci jej bohem zvali a pravile:© Milostivnámbuď!Jestltjsmeposud
tebe co člověka ctili, nápotom již tebe co zvý
šence nad člověckoupřírodu považovati budeme.

Pohanům rodilým mohlo se to promi
nouti, když takovou poctu božskou přijímali,
ačkoli sám Klaudius se jí naprosto příčil a
sobě ji činiti zapověděl. Při králi židov
ském, vládci lidu vyvoleného, jehož králem
vlastně Bůh svrchovaný byl, pochlebování
takové jiný význam na se vzalo a proměnilo
se na rouhání se Bohu. Měl Heródes uči
niti, jak učinil Petr u Kornélia 10, 26.a jak
učinili nápotom 14, 14. Barnabáš a Savel.
Ale jakož velmožům pochlebování lahodí,
takto 1 král si je zamiloval a tím pokuty od
Boha se dovolával, té cti od sebe neodbyv
a sobě jí nezapověděv a tím během, jak Lu
káš praví, Bohu cti a slávy příslušné nedav.
Tedy anjel zhoubce tudíž poranil či porazil
ho a.rozlez se červy Či stráven byv od červů,
skonal. Porazil ho, to jest náhlou nemocí
ho poranil, v jejímž postupu záhy skonal.
Byla to nemoc podobná nemoci Antiocha
Epifána 2. Mace. 9, 5. a začala dle Josefa
na d. m. náramnou bolestí na srdci a ne
snesitedlným žřením a hryzením v břiše.
Přidává Josef, že povstaly ty hrozné bolesti
u krále, když pozdvihnuv zraky byl spatřil
na provaze výra co zlověsta smrti své, jenž
mu druhdy blahověstem v Rímě byl. Když
totiž se nalezal Agrippa v Rímě v zajetí, u
zřel stoje pod stromem nad sebou výra a
vzal výklad toho, že mu výr ten nyní po
slem štěstí jest. Když by ale, doložil hada
tel a vykladatel onen, po druhé ptáka výra
nad hlavou svou uzřel, bude to znamením,
že tudíž za pět dní na to umře. Což když
se skutečně tu stalo a uviděl výra onoho,
tudíž jej pojaly ony bolesti. Omdlev se chvá
táním odnesen byl do palácu a veliký zá
stup lidu v pytlech a žíněch smutečních a
kajicných nice za krále se modlili. Lečkrál
natrápiv se po pět dní umřel věku svého
čtyry a padesáte let maje, královav let sedm,
za Kája čtyry, za Klaudia tři léta. Po smrti
jeho veškerá země svatá zaměněna na pro
vincii římskou, vyjmouc Galiley část a tetrar
chii Filippovu, což obojí bylo dáno Agrip
poví mladšímu, synu Agrippy předešlého.
Spravovali ji nyní až do konečného vyvráce
ní Jerusaléma prokurátoři římští druhéřady

10*
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z nichž první byl Kuspius Fadus; leč i ti,
jak prokurátoři dřívější, podléhali vyšší sprá
vě náměstníka Syrského. Ostatně nemoc ta
Agrippova podobná nemoci Epifána 2. Mace.
9, 5. 9. liší se ode všivosti, fthiriasy, sníž
ji někteří matou.

Ale veškero to pronásledování Agrip
povo, jakož jeho samého potupy posmrtné
od Zidů neuchránilo, tak také církvi na u
jmu nebylo, nébrž krev Jakobova byla úrod
ným semenem křesťanů a vinný kmen oči
štěn byv tím více, mohutněji a veseleji vzro
stal J. 15, 2. a to vece L.: Slovo Boží rostlo
a zmáhalo see K tomu L. připojuje dostav

kem, kterýž spolu za úvod k následujícíhlavě slouží, o návratu Barnabášovu a Da
vlovu: Barnabáš a Savel vrátit jsouse z Je
rusaléma, vykonavše službu a pojavše sebou
Jana příjmím Marka. Vrátili se totiž do An
tiochie, odkud byli do Judey posláni s pří
spěvky pro chudé křesťany 11, 29. Vrátili
se mnohem dřívěji, aniž teprva po smrti A
grippově návrat jejich položen býti může;
klade o tomL.teprvé nyní dostavkem,jak již výše
praveno bylo, ješto o působení dvou oněch vele
mužů šířeji vypravovati míní a návratu onoho
co přípravy a úvodu k vyličování jich pů
sobnosti užívá. Takto věc považovati musí
me, ješto se nám přepodobno býti zdá, že
smrt Heróda Agrippy o dvě létě pozděj po
uhlavení Jakobově a po vysvobození Petrově
připadá a tudy úzéozoewavbéřeme ve významu
času minule skonalého. Jiným ale, jenž pří
hody ony veškery do jednoho roku na jaře
kladou, jinak se vidí, ač pak v tom nejsou
svorni.. Jedni zajisté za to mají, že Barna
báš a Savel za bouře oné v Jerusalémě v zá
tiší a v zavětí u Marie, matky Markovy,sestry
Barnabášovy se ukrývali, aneb že mezi tím,
když se věci ty v Jerusalémě dály, na cestě
se ještě nacházeli po Judée chudýmcírkevní
almužnu rozdávajíce a schválně v některé
církvi déle meškajíce, až byl Heródes A

Áct. i2, 20—25. Smrť Heróda Agrippy; vzrůst církvé.

grippa Jerusalém ostavil a snad až io smrti
jeho dověděli se. Ale, jak již opětně pra
veno, první věcí těch narovnání více dopadá
ku tradicí, ozvláště ku tradicí o tom, že Petr
za prvních let, ano na počátku vlády Klau
diovy do Říma přibyl. Ostatně Marka vzali
sebou pro službu v evangeliu 13, 3. a vi
děli v něm nějaký úvazek církve Jerusalém
ské s církví Antiochijskou a tudy spojbu
církve Žžidokřesťanské s církví pohanokře
sťanskou.

Tuto počíná druhá hlavná část spisu na
šeho, jenž, osnována na působení Pavlově,
vyličuje, kterak víra křesťanská kořeny pu
stila v krajinách hellenskou osvětou ozáře
ných a ozvláště v Europě; vypisuje pokrok
evangelia z Antiochie do Ríma a končí tam
v Římě, když prvé působení Pavlovo tamto
setkalo se s působením předešlým sv. Petra
apoštola. (Co předešlo v posavádních hla
vách, směřovalo k vyprávění, kterak Slovo
Páně mezi lidem Božím dávnějším v kraji
nách jím obydlených a jemu nejbližších vzmá
halo a rozšiřovalo se. Částka ta prvá nám
ponejvíce působení Petrovo na oči stavěla a
ukazovala, kterak víra z Jerusaléma do An
tiochie postoupila. V prvé části té ovšem
něco pohanů obráceno a obrácení Kornéliovo
10, 1. hlavitý jest úkon a světodějný úkaz
spůsobu svého. Ale přece dosud nedálo se
obracování pohanů stanovným a pravidelným
obyčejem. Nyní však v částce druhé v 0
bracování pohanů zvláštního šetří se pořád
ku a pravidelného postupu, při čemž pa
mátno, že nově povstalé církve vezdy s pr
votnou církví druží se a pojí, aby roztržka
nezavládla a jednota církve se zachovávala.
O zdrojech, z nichž sv. Lukáš čerpal věci
tu položené, jednáno v úvodě a 14, 27. nám
praví, že těch věcí se ponejvíce z ústného
vypravování dověděl. Přistupme již k důleži
tému rozvitku tomu.

HLAVA XIII.

Pavel a Barnabáš vydávají še na kázaní ná
rodům pohanským od Ducha sv. k tomu
byvše odloučení 1—8. I hlásali v Cypru,
kdež čarodějeBarjesa slepotouramili a pro
konsula Sergia Pavla na víru obrátili
4—12. Odtud přese mnohé krajiny do
cházejí Antiochie v Pisidii, kdež Pavel
obšírnou řeč činí ve sbormicií a Ježíše
Kristem býti dokazuje 13—41. a mnohé
ze Zidův 1 pohanův obracuje 42—43. Leč

při druhém kázaní Pavla v sobotu vze
přeli se Židé proti víře Páně, načež ká
zaním více se ku pohanům obrátil Pavel
44—49,, avšak přece s Barnabášem z cho
táru onoho vyobcování byli.

1. Byli pak v církvi, kteráž byla
v Antiochii, proroci a učitelé, mezi ni
miž Barnabáš a Šimon příjmím Niger
a Lucius Cyréňan a Manahen Heróda



Act. 13, I—12. Pavel a Barnabáš cestují do Cypru; Sergius prokonsul; čaroděj Barjesu.

tetrarchy spolukojenec a Šavel. 2. Když
pak posluhovali Pánu a postili se, řekl
jim Duch svatý: Oddělte mně Savla a
Barnabáše k dílu, ku kterému jsem po
volal je. 3. Tehdy postivše se a pomo
dlivše se a vloživše na ně ruce propu
still je. 4, A tito již vysláni jsouce
od Ducha svatého, odešli do Seleucie
a odtad se přeplavili do Cypru. 5. A
přibyvše do Salaminy, kázali slovo Boží
ve sbornicech židovských; měli pak i
Jana k službě. 6. A prochodivše celý ostrov
až do Pafu nalezli jednoho muže čaroděje,
Zida, jemuž jméno bylo Barjesu, 7. kterýž
byl u prokonsula Sergia Pavla, muže roz
umného. Tento povolav Barnabáše a
Savla, žádal slyšeti slovo Boží. 8. Pro
tivil se však jim Elymas čaroděj — tak
zajisté se vykládá jméno jeho — hledě
odvrátiti prokonsula od víry. 9. Šavel
ale, jenž 1 Pavel slove, naplněn býv Du
chem svatým pohleděv na něj 10.řekl:
O plný všeliké lesti a všelikého šibal
ství, synu dďáblův, nepříteli všeliké spra
vedlnosti, nepřestaneš-li převraceti cest
Páně přímých? 11. A nyní aj ruka Páně
nad tebou a budeš slep nevida slunka
až časem svým. A tudíž připadla na
něho mrákota a tma a obcházeje hledal
kdoby mu ruky podal. 12. Tehdy pro
konsul uzřev co se stalo, uvěřil žasna
nad náukou Páně.

Přišel čas od Boha ustanovený, kde již
národové čeledi jafetské a máme-li podlé filo
logů mluviti, čeledi arejtské a jmenovitě in
doevropské nositeli evangelia státi se měli.
Petr již byl v Rímě cestu proklestil a cír
kev založil té povahy, že po několika létech
po všem světě se rozhlašovalo o víře jejich
Rom. 1, 8. Snad s Petrem také jiní na zá
pad k témuž účelu se vydali. Ale mělo také
s jiné strany a sice s té strany evangelium
po Evropě se rozkládati, odkad nejmocněji
světlo pravdy Boží do Evropy se mohlo roz
šířiti. Pavel byl ozvláštním povoláním Páně
odloučen ku kázání mezi pohany 9, 15. a
sice do krajin dalekých 22, 21. Dosud 0
všem kázal v Cilicii a nemálo bezmála jich
Kristu získal; ale pravidelně a řádně měl
záměr ten Páně s Pavlem se uskutečňovati,
což již nyní nastalo z Antiochie. Antiochie
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se nemálo hodila státi se kolébkou křesťan
stva z pohanů vyšlého. Byla dosti blízka
od Jerusaléma, aby s ohništěm víry vezdy
ve spojení trvati mohla; ale byla i dosti da
leka, aby vliv Hebreů nějakou závadu píi
vývoji míti mohl. V ní splývali spolu dva
živlové, řecký a semitský, a to spolubydlení
blahodějně vlívalo na jednotu církve a uro
vnání povstávajících mezi židokřesťany a po
hanokřesťany nedorozumění. Kvetla ona co
světové trhovisko, v poblízkém městě Seleucii
dobrý přístav majíc a tudy s celým světem
ve styčnost přicházejíc. V církvi té byl:pro
roci a učitelé, mezi nimiž Barnabáš a Šímon
přijmím Niger a Lucius Cyréňan a Mana
hen spolukojenec HHeróda tetrarchy a Savel.
Vyčítá jménem muže ty, aby vylíčil, jak bo
hata byla církev Antiochijská na muže, kteří
co hlasatelé evangelia do světa posláni býti
mohli. Nebyli to všickni proroci a učitelé,
jakoby mimo pět oněch nebylo jiných stá
valo, nébrž z většího počtu čelnější vybráni,
kteří se k dílu, jenž jim od Ducha sv. svě
řeno býti mělo, více hoditi zdáli, ač Duch
sv. jenom dva znich k dílu dotčenému odlou
čiti nápotom povelel. Byli to proroci a u
čitelé 1. Cor. 12, 28. Ef. 4, 11. Obojím se
zvláštní blahodání Duchasv. vynášelo a učitelé
1 proroci počítají se mezi charismy. O
prorocích výše 11, 27. jsme jednali a po
znali, žeto byli mužové, jenž z nadšení Du
cha sv. spůsobem od Ducha sv. určeným a k ú
čelu od téhož Ducha zaměřenému mimořád
ným obyčejem mluvívali. Učitelé však byli
muži, jenž úřadem řádným věrce v náuce
Boží vyučovali buď při veřejných shromáž
děních, buď při soukromých schůzech, jsouce
1 oni zvláštním blahodarem Ducha sv. k ú
řadu tomu uschopněni, jak z 1. Cor. 12, 28.
Ef. 4, 11. 1. Tim. 5, 17. 2. Tim. 2, 2.vi
děti. Jsšto netoliko proroci, nébrž i učitelé
zvláštním řízením Božím spravováni a řízeni
byli, musela v církvi vážnosti nemalé býti
slova jejich. Kteří z patero osob tuto uve
dených mezi proroky , kteří mezi učitele by
přislušeli, o tom těžko ano nemožno rozsou
diti; některým se dle vazby řeckého textu
vidělo, že první tři ku prorokům, dva ostatní
k učitelům se čítati mají. Leč věc ta zhola
nejista jest; raději zdá se, že výčet osob po
dlé stáří děl se, jak totižto kdo z nich spíše
nebo později se byl na víru obrátil. Nej
prvněji se klade Barnabáš, ješto již 4, 306.
záhy ku Kristu byl přivinul se a o církev
nemalých sobě zásluh dobyl a tudy také
vyššího stupně v církvi svaté došed v Cír
kvi Antiochijské předkoval. © Sťmonu pří
jmím Nigru (Černém) a Luctu Cyréňanu nic
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místnějšího se neví. Onen různý jest a jiný
od Šimona Cyréňana, jenž kříž Kristův nesl;
tento, Lucius, snad týž jest s Luciem, o němž
řeč jest v listu k Řím. 16, 21. Aniž také
místnějšího něco víme o Manahenu, leč co
se tuto praví, že byl spolukojenec či spolu
chovanec Heróda tetrarchy, totiž Heróda An
tippy, o němž viz Mat. 14, 1. Luc. 25, 7.
Byl totiž buď s ním vychován u dvora aneb
měl s ním jednu kojnu druhdy, obojí vý
znam leží v slově ovvroogog. O spolukojen
ství by ale Lukáš byl sotva se zmiňoval a
tudy se vidí. že spoluchovancem byl Heróda
Antippy. Dosti památno bylo, že an Heró
des se byl Kristu posmíval a Jana Křestitele
usmrtil, spoluchovanec jeho, soudruh s ním
v palácu Kristobijce vychovaný, křesťanem
se stal a tak výtečným křesťanem, že v Cír
kvi přednost vedl. Ovšem již byl v pode
šlém stáří; jméno jeho hebrejské značí po
těšitele. Zdá se některým to býti syn onoho
Manahena, jejžto byl Heródes Vel. zamilo
val proto, že mu, když ještě do školy chodil,
předpovídal budoucí jeho královské důsto
jenství Jos. Ant. 15, 10, 5. Podlé sv. Leona
a Zlatoústa tři dotčení méně známí mužové
Manahen, Lucius a Simon od Petra vysvě
cení či ordinováni byli a přešli ode strany
židovské k církvi pohanokřesťanské, v ní co
učitelé a biskupové působíce ; nebo že'vele
kněžími byli, patrno jest z jejich rukou vzklá
dání na Barnabu a Šavla. Šavel se tu od
děluje od Barnaby na prvním místě polo
ženého a klade se na místě posledním ; pří
čina toho jest, poněvadž později než dotčení
muži křesťanem stal se a poněvadž bez toho
se všady posledním býti pokládal 1. Cor.
15, 9. Pánu zanechávaje, bude-li chtíti osla
viti jej.

Z těchto mužů Duch sv. volil odloučiti
sobě pro zvěstování světem evangelia dva
muže. Vůle té svojí pak nevolil soukromí
vyjeviti, nébrž při veřejných službách Božích
úradek svůj odbaliti hodlal. Když ont služ
bu slavit Pánu a postili se, praví 0 tom Sv.
L., řekl Duch sv.: Odlučte mně Šavla a Bar
nabu k dílu, ku kterému jsem povolal jich.
Slovo službu slaviti, posluhovati odpovídá
slovu iAerovoyeřv, jenž pocházejíc ode slova
Aeřrogveřejný a č0y0+ dílo značí dílo veřejné,
obecné vykonávati a užívá se o službě, již
kněží ve chrámě odbývali Ex. 28, 31. Num.
4, 38. Luc. 1, 23. Hebr. 10, 11. Rom. 15,
16. V křesťanské církvi tolikéž znamená
veřejnou službu Boží k úctě Páně t. j. Kri
sta Pána vykonávanou a tudy nejenom čtení
písma, hlásání slova a modlitby, nébrž i 0MD- AA

I3, I—12. Pavel a Barnabáš cestují do Cypru; Sergius prokonsul; čaroděj Barjesu.

oběť, kterou nyní zoveme mší svatou, zahr
nuje, ač tím nepravíme, že by všickni obřa
dové nynější se při tom byli činili. Slovo
to zvláště k oběti té velesvaté zří, jak z po
zdějšího a posavádného mluvení církve vý
chodní viděti, kdež liturgií právě obět mše
svaté se znamená. Veřejné ty služby Boží
oni spojili s postem, ješto se postili, aby
tím spíše naklonili Pána k vyslyšení modli
teb jemu přednášených a k libému přijmutí
té obětě veřejné, kterou mu posluhovali.
Byly služby konány bezmála k večeru po
dlé příkladu Páně a jmenovitě podlé zalo

ější Svátosti; veške
ren tedy den trvali na postech až do skon
čení služeb těch. Právě ale tehdáž při sva
tosvaté oběti s postem spojené řekljém Duch
svatý: Odděltežmně Savla a Barnabu k službě,
k náž jsem povolal jich. Jak Duch sv. vůli
svou jim zjevil, jestliže skrze některého pro
roka 1. Tim. 4, 14. 1. Cor. 14, 26. anebo
skrze osvícení vícera proroků a učitelů, neví
se, ač poslednější jest podobnější; hlasu
vněšného bez mála při tom Duch sv. ne
užíval, jak některým zazdálo se. Odděltež
mně, t. j. k službě mojí vece, a nedí pouze
oddělte dgooicare dě, poněvadž chce tomu,
aby hneď vůle jeho se vyplnila. Oddělovati
se praví věc, neb osoba, když se od služby
světské odrůzňuje a jediné službě Boží při
vtěluje; tak Ex. 13, 2. 35, 5. prvorodci a
prvotiny se oddělovati měli, tak Num. 8, 14.
kněží na věky službě Boží se přidělili od
světa se odloučivše, Pavel R. 1, 1. Gal.
1, 15. a j. o sobě praví, že ze života matky
oddělen byl k službě evangelia. Ale tuto
jiné oddělení a vvšší odloučení se namítá.

od Ducha povolání k dílu; ale to povolání,
kteréž jim nyné svěřeno býti mělo, obšírněj

to posud dálo; také již na vyšším stupni
při veřejném řádu a posvátné správě církve
se nalézali. Proto oddělené jich jest posvě
cení jejich k důstojnosti biskupské, aby sa
movládně a neodvisle od jiných mohli na ce
stách svojích církev říditi a ustanovovati a
posvěcovati biskupy a kněze ke službě evan
gelia. Sv. Pavel byl ovšem ozvláštním po
voláním Božím jediným a zcela mimořád
ným činem od samého oslaveného Spasitele
s nebeské výše povolán 9, 20. a s té strany
hájil apoštolství svého co samojediného, od
jiných neodvislého a od žádného apoštola
neobdrženého Gal. 1, 1. 2,6. Avšak bezpro
středným a mimořádným činem nevylučuje
se řádné a správné působení církve, nébrž
naopak potřebí jest takového veřejného v cír
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kvi uznání a zdověření, ješto by jinak ná
myslům a zámyslům klamavým lichotníků a
vtíravců přítrž činěna býti nemohla. Za tou
příčinou zjevil Duch svatý, aby oddělitBar
nabu a Savla£. j., jak praveno, posvětili jich
k nejvyšší moci církve, ku které je byl Duch
svatý povolal. To pak oddělení, t. potvrze
ní jich se strany církve dálo se tímto bě
hem: Fostivše se a pomodlivše se a vloživše
na ně ruce propustili je. Udělili jim tedy
vyšší moci, biskupské, a jestliže Pavel vece
Gal. 2, 6., že nic od lidí ano ani ode před
ních apošlolů nepřijal, tedy se to týká, jak
ze souvislosti patrno jest, nauky a osvěty
duchové v evangeliu; nebo sic jinak křest
přijal ihned od Ananiáše, aniž sám Kristus
pokřestil ho. Jiným se vidí, že posvěcení
to bylo veřejné uznání a potvrzení v apo
štolství bezprostředně od Krista přijatého
a že tou dvojí posvětou byl doplněn dva
nácterý počet apoštolský, ješto Jakob Starší
od Heróda uhlaven byl, Jakob Mladší ale
apoštolského působení — ač nikoliv apo
štolské důstojnosti — se docela vzdal, bi
skupství Jerusalémského píleje. Jakož i sku
tečně netoliko Pavel — o čemž pochybnosti
nikdá nezašly — nébrž i Barnabáš v církvi
východní 1 západní apoštolem se býti klade
a Jeroným Pavla a Barmabu třináctým a
čtrnáctým apoštolem čítá, ač skutečně jenom
dvanácte apoštolů vezdy stávalo a jenom po
stupem času počet čtrnáctera dovršil se.
Podobně druhdy Efraim a Manasses, synové
Josefovi, vtělení byli do rodiny dvanáctera
synů israelských a podobnost ta i v tom
shledává se, že jak tam Manasses prvorodec
musel ustoupiti Efraimovi Gen. 48, 19., tak
i tu starší Barnabáš postoupil přednost mlad
šímu Pavlovi. Pozorujeme-li blíže ke slo
vům těm, jichžto sv. L. užívá tuto, že se po
stili, modlili a ruce na ně vložili, a to všecko
že za vnuknutí Ducha sv. a na rozkaz jeho
se dálo, tedy máme tu veškery počátky ob
řadů, jichžto se posud v církvi sv. při po
svěcování šetří. Půst zajisté předepsáni to
mu kdo světí, i tomu kdož svěcen bývá; bez
modlitby samozřejmě se tu obejíti nelze, ješto
milosti Boží vyžádati potřebí, kteroužto mo
dlitbou tu i liturgie, o níž předešlo, obět to
tiž nového Zákona se zahrnuje. Vzkládání
pak rukou jest úkon vněšný, jímž posvěta
se děje a s nímž se milost Ducha sv. pojí
a sdružuje. 1 Tim. 4, 14. Ze skládání to
dálo se od Manahena, Lucia a Šimona, kte
řížto tedy biskupy již byli, samosvitno jest.
Vloživše pak na ně ruce propustili je, aby
ce neodvislí a samostatní vyslancové Ducha
sv. jeho samého řízením Sspravováni jsouce
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| mezi pohany evangelium zvěstovali a krá
lovství Boží rozšiřovali. Kterého léta Pavel
a Barnabáš od církve Antiochijské propu
štěni byvše cestu prvou a prvou missí pod
nikli, na jisto těžko určiti. Bez mála se
cesta protáhla po několik let a Lukáš jenom
nejpotřebnějších a nejdůležitějších věcí z krát
ka dotýká. Nechybíme snad velice, položí
me-li rok 45. po Kr. co«Čas, v němžto se pod
jali té první světodějné pouti a přijmeme-li,
že cesta ta dvě, tři až i čtyry léta trvala.

O podniku jejich praví Lukáš: A tito
již vyslání jsouce od Ducha svatého odešli do
Seleucie a odtad se přeplavili do Cypru. Dí:
Vyslání jsouce od Ducha svatého. Považo
vali se oni ode všech co vyslanci Ducha sv.
Zaměřili před jinými místy vydati se na 0
strov Cyprus, poněvadž ostrov ten byl domo
vem Barnabáše 4, 30., kdež se jim pro zná
most a svazky přátelské Barnaby nejlehčeji
a nejpohodlněji začátek učiniti vidělo. I vy
dali se z Antiochie k západu do Seleucze
blíže ústí řeky Oronta; bylo to město pří
stavné hlavitého města Antiochie. Vystave
no bylo od Seleuka Nikátora, jednoho z vůd
ců Alexandra Velikého, jenž nápotom veliké
části Asie zmocnil se a dynastii syrskou za
ložil; dal jméno svoje městu tomu, jak ještě
jiných osm měst svým jménem, šestnáctero
pak jménem otce svého Antiocha pojmeno
val. Pro rozeznání od jiných Seleucií zvalo
se město příjmím Seleucia Pieriská, poně
vadž na hoře Pieriu leželo, ze tří stran ne
dobytno jsouc a vůbec za jednu z nejpevněj
ších tvrzí odbývajíc. Z Pierie či ze Seleucie
se odplavili do Cypru; © ostrovu tom již
výše 11, 19. řeč byla. Sv. Lukáš praví: A
přibyvše do Salamíny kázal slovo Boží ve
sbornicech židovských ; měli pak i Jana vesluž
bě. Prvé město, do kteréhož tu přibyli, byla
Salamis či Salamína, město přímořské na vý
chodní straně ostrova; hlavité sídlo pocty
Zeusovy, kdež obětování lidí od Teukra za
vedené teprvé za Hadriána přestalo a tedy
za doby naší ještě se ve květu nacházelo
Lakt. fals. rel. 1, 21. Město to později sloulo
Konstantia ke cti císaře Konstantina, jenž ji
po zemětřesu znova vystavěti poručil; v pá
tém století byl tam sv. Epifanius biskupem ;
nyní nedaleko města Famagusty spatřují se
zříceniny města onoho. Ješto v Salamíne
nemálo Žídů bylo, počali blahověstové naš
Barnabáš a Pavel ve sbornict Židovské slovo
Boží hlásati. Činili to netoliko tuto v Sala
míně, nébrž napořád, neustále a ve všech
městech za nejednoupříčinou. Nejprvé poně
vadž se způsob ten nejblíže sám namítal a
mnohoslibným se býti ukazoval, ješto v sy
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nagóze jim, rozeným Židům přístup volný se
otvíral a svobodněmluviti se dávalo; nad to
pak tam kromě Židů scházeli se také po
hané, kteří zhostivše se bludů pohanských
ku pravému Bohu a poctě jeho se přivinuli.
I tam, kde kázaní Židům s nebezpečenstvím
a patrnými nesnadami se potkávalo, jak se
Pavlovi nejednou přihodilo 20, 19, přece
vezdy s hlásáním slova Božího v synagogách
počínali, aniž 'kde Židů pomíjeli, ku právu
a přednosti lidu toho druhdy Božího pro
hlédajíce, jakožto synů království Božího a
tudy i dědiců jeho Mt. 8, 12. Nebo k nim
je Pán nejpříze poslal Mt. 10, 6. Act. 13,
46. a jim předek u věci spásy náležel Rom.
1, 16. Mt. 15, 24. Proto nedbali apoštolé
při tom na všeliký nevděk a odpor Zidů,
aniž ta úrupnost a urputnost jejich je od
dotčené dráhy odstraňovala. Dodává Lukáš:
Měh pak k službě Jana příjmím Marka, té
hož, o němž 12,12. k službě evangelia, aby
jim po ruce byl, některé věci jim vyřizoval,
poselství vykonával, o vezdejší věci péči
vedl, křestu uděloval 1. Cor. 1, 14. a všeli
jak se pro budoucí svoje v církvi působení
připravoval a přistrájel. Barnabáš a Pavel
byli od Boha povoláni, aby evangelium hlá
sali po světě, a tím samým jim dáno právo
přidružiti sobě některé muže. jejichž pomoci
by při božském díle použili.

O skutečném jich na Cypru působení
svatý Lukáš zvláštní událost vypravuje: A
prochodivše celý ostrov až do Fafu nalezli je
dnoho muže čaroděje křivoproroka, Zida, je
muž jméno bylo Barjesu, kterýž byl u pro
konsula Sergia Pavla muže rozumného. Tem
povolav Barnabáše a Savla žádal slyšetí slovo
Boží. Protivl se však jim Elymas čaroděj—
tak zajisté se vykládá jméno jeho — hleděod
vrátí prokonsula od věry. Schodili tedy
oni celou tu velikou výspu až do Pafu města
přes čtyrycet našich mil od Salamína pří
mou čarou vzdáleného a na druhém konci,
na břehu západním ostrova toho ležícího.
Byl ten Nový Fafus hlavité město celého
ostrovu za tehdejší doby a sídlo prokonsula
římského. Vystavěno bylo severně od Pafu
starého, kdež bylo sídlo kultu Afrodity bo
hyně, zavedeného prvotně od Feničanů osnova
telů města onoho, nyní ale již drahný čas
pořečtělého, jakož i veškeren vliv starých
Feničanův dávno byl vplyvu Řeků podlehl
ve vzdělání i v jazyku. Tam pak v Pafu
nahodilí na muže Žida, čaroděje a lichopro
roka jménem Barjesu. Místo Barjesu čtou
jméno to rkp. a přelohy Barjehu, Baršuma,
Barješuban , Barjesusan a ještě jinak; čtení
ta bez mála pošla odtad, že posvátné jméno
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Jesu nepřiléhalo zhola ku povaze šidbaře a
šibala onoho. Byl člověk ten rodem Žid a
jak můžeme z arabskébo jména jeho Elyma
souditi, pocházel z Arabie. Carodějem, vlchev
cem byl, podobným čaroději Simonu 8, 9., je
muž se iv tom rovnal, že Ižiprorokem a Ižiučite
lem byl, nadpřírodnými vědomostmi se honose
anadpřírodných věcí se podjímaje, ale ovšem
účelem přenečistým a úmyslem ďábelským
k zavedení lidstva do bludů a k získání
sobě cti a bohatství. Jak výše 8, 9. Simon
v Samaří sešel se s Petrem a jemu všelijak
závaden býti usiloval a snahy posvátné pod
rážel, tak se i Pavlovi a Barnabáši tuto při
hodilo hned na počátku světodějného posel
sví převzatého. Již výše při 8, 9.jsme zmí
nili se 0 tom, že nesčíslné množství takových
vlchevců, mágů, čarodějů, elymů a jak ještě
se nazývali, světem se potloukalo pod slib
ným rouchem prázdnotu ducha a zlobu mysli
zakrývajíce a docela na ošálení a omámení
lidí ku vlastnímu svému prospěchu se vydá
vajíce; při čemž sv. otcové uznávají, že od
ďábla nastrojeníi byli. Nalezal se čaroděj
ten u prokonsula Sergia Pavla. Prokonsu
lové či místokonsulové jmenovali se vlada
dařové provincií oněch, které podle rozděle
ní od Augusta učiněného senátu připadly,
ješto do provincií bezprostředně císaři pod
řízených propraetoři se posýlali. Cyprus 0
strov sice nejprvé podlé Strabona přislou
chal správě císařské a měl tudy propraetora ;
leč jak Dio Cassius 54, 4. vypravuje, Augu
stus 1. 22. př. Kr. daroval výspu tu senátu
a odtad se tam posýlali prokonsulové, jak 1
z mincí dochovaných spatřiti jest, na nichž
Sergius Paulus tento i předchůdce jeho Co
minius Proclus vedou titul prokonsula. Praví
o Pavlu Sergiovi Lukáš, že byl muž rozum
ný, ješto byl poznal nesmyslnost pohanství
a po pravdě věčné zatoužil; ač pak se byl
na nějakou chvíli goetovi Barjesovi propůj
čil, jakovým šíbalům a mamičům tehdáž ve
liká část opatrných a moudrých pohanů pro
padla, přece se z područí jeho brzo vyma
nil a touchu i touhu věčné pravdy chovaje
pravé náuky zažádal, Bezmála pověst o ká
zaní slova Božího a o divech při tom čině
ných dostala se k uším jeho, ješto byli apo
štolé ti již celý ostrov schodili a tudy, jak
druhdy Kornélius byv milostí Boží dotknut,
zatoužil a snažně žádal uslyšeti slovo Boží,
za kterou příčinou povolal k sobě Barnabu
a Pavla. Ale se tomu protivil Barjesu Ely
mas, což se vykládá čaroděj, boje se, že kla
mové jeho a nicota náuky jeho tudíž se od
halí a hleděl prokonsula podvrátiti od víry;
Elymas, což se vykládá čaroděj, vece L., po
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něvadž Barjesu sobě dával jméno arabské
elymas, což značí mudrce či vědce a zahrnu
Je v sobě něco velmi slibného, jakoby ve
škera nejvyšší moudrost celé Arabie v něm
se obsahovala, o kteréž druhdy v St. Z. ne
malé šly pověsti Jer. 49, 7. Job. 2, 11.
Slovo ar. elymas pochodí od slova alam skry
tu býti; z téhož kořene pošlo jméno ulema
t. j. učitelé u mohamedánů. Důrazně praví
sv. L. v textě řeckém, že Elymas hleděl
podvrátitií Sergia Pavla od víry a netoliko
odvrátiti; dí diaotToépeu a nedí aznozoémmu.
Obižné slovo to v sobě chová, že chtěl Sergia
Pavla dokona o spůsobnost a vnímavost pro
svatou víru připraviti. Nebo že se svou po
hansko-židovskou směsí a bliktrami svými a
podvody a čáry a kouzly před prostou, pou
hou a čírou pravdou evangelickou neostojí,
dobře tušil. Stál tuto duch tmy proti Duchu
svatému, jak druhdy Ex., 11. proti Mojžíšovi
Jannes a Mamres 2. Tim. 3, 8. a Elýmas
hůře si tu počínal než druhdy Šimon čaro
děj 8, 9. všelijak Sergia Pavla namlouvaje
a náuku Barnabášem a Savlem hlásanou
v nejhorší podezření uváděje. Ale neměla
prospívati dále zloba jeho, nébrž nesmysl
nost jeho všechněm zjevna býti měla 2. Tim.
3, 9. Savel, pak jenž 1 Pavelislul, vzezřelna
něhonaplněn byv Duchem svatým a řekl: Oty
plný lesti a všelikého šibalstvé , synu ďáblů,
nepříteli všeliké spravedlnosti, nepřestaneš-li
převracet? cest Páně přímých *

Tuto nazývá L. naposledy Pavla hebrej
ským jménem Saul cožznačížádance, toužence,
želance; od nyníčka a nápotom stále jej nazývá
Pavlem, kterýmžto jménem apoštol ten sám také
sebe výlučně jmenuje v listech svojich. Jméno
pak Faulus jest jméno latinské, jak samo
zřejmo jest a také ze jména Sergia Pavla
Rímana vysvítá.
ským je býti praví, ač ovšem slovo hebrej
ské pa-úl od pá-al jim se sličně hodilo k vy
značení tomu, že Pavel po svém obrácení
znova duchovně stvořen a učiněn a obrozen
jest; nebo pa al 595 činiti, dělati, tvořiti
znamená. Proč ale toho jména nyní užívá
Lukáš a Pavel sám proč zaměnil za ně pře
dešlé jméno svoje hebrejské? A nyní-li
teprv jméno to přijal, dřívějí ho neměv čili
již dřívěji obojí jméno nosil? Sv. Rehoř
Naz., sv. Jeronym aet. 5. a jiní otcové do
mnívali se, ze přijal jméno to od Sergia
Pavla co hlavitého svého obrácence na víru
Kristovu na památku jakoby vítězství nad
říší tmy, Jak druhdy také císařové a vojvo
dové římští nosili jména dle krajin, kterých
byli zbraněmi se zmocnili. Od tohoto před
ného výboje svého učinil sobě apoštol pa
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mátník triumfu svého a vztýčil prápor ví
tězný Pavlem místo Savla se nazvav, vece
Jeronym c. 5. Zdá se ale, že sám Fa
vel sobě toho jména meosvojil, nýbrž že
buď Sergius Paulus o přisvojení jména to
hoto ho požádal, anebo že křesťané a snad
právě ti, kteří průvodčí jeho byli na cestě
té, mu jméno ono proměnou tou lehkou pro
měnili a mu prosbami svými příčinou byli,
že se ve proměnu tu milerád vydal. Jiným
se vidělo, že Pavel již od dětinství dvou
jménný byl, jak toho času mezi Židy a vůbec
mezi Neřeky v říši římské se dálo, že jedno
domácí, druhé přespolní jméno mívali pro
nelibost a nezručnost jmen svojinských ú
stům a retům Rekův a pořečtělých Římanů.
Jména ta pak obyčejně sobě podobna bývala,
nejsouce často nic leč přístřih domácího
jména dle kroje římanořeckého. Savel a
Pavel jedinou obměnou jedné litery se různí.
Jason a Jesus, Joannes a Janus, Hanania a
Aenéas, Silas a Silvanus (ač není-li Silas
pouhý skratek jména Silvanus) a t. d. lehko
sebe zastoupala. Ze ale teďane spíše jméno
Savel na jméno Pavel zaměněno bylo a již
předešlého jména nikdá se neužívalo, stalo
se díl pro Sergia Pavla, jehož jménem jiné
Šavlovo jméno ku paměti přivedeno bylo,
dílem poněvadž nyní vyšed do oboru jazy
ku arejtského jménem semitským, jímž se
uši jejich urážely, sobě vaditi nevolil. To
jest náhled o věci té druhý, nyní dosti běž

ný. Tím spíše pak přijde za to míti, že
dvoujmenným byl, ješto 22, 25. se co řím
ský měšťan narodil. Jiným se vidí, žejméno
Šavel změnil na jméno Pavel při svém obrá
cení, že ale Lukáš teprva nyní ho užívá,
poněvadž mu nyní teprv na mysli tanulo.
Svatý Augustin a j. ve jménu Paulus t. j.
malý, skrovný spatřuje pokoru Pavlovu, za
kterou se 1. Cor. 15, 9. nejmenším z apo
štolů nazývá. Ze všech domněnek těch nej
podobnější jest ta, jenž jej dvojjmenným
z počátku klade. Při tom obstáti může, že
jméno to na nový obor činnosti jeho ukazuje.

Nový obrat, jenž mu tím v životě na
stal, pamatoval ho na obrat, jímž před to
lika léty ze protivníka Páně následovníkem a
apoštolem Jeho stal se. Tehdá zdá se byl
ještě mlad a muselo projíti několik let pří
pravami, až došed jistého stáří v Antiochii
apoštolsví ujal za povelením Ducha sv. Po
prvé tuto Duchem sv. nadšen a naplněn jsa
úřad apoštolský samostatně zastává, a poprvé,
jak se zdá, nyní od něho div se dál, ten to
tiž, o němž tuto jedná sv. Lukáš a jímž řada
zázračných od něho vykonávaných činů se
započala. A tudy také jde, že již Pavel
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neklade se za Barnabášem, nébrž před
ním a že on při všechněch zvěstováních ve
zdy na čele se objevuje i při hlásání Židům
i při hlásání pohanům. Kterak Pavel proti
mágovi tomu si počínal, o tom zprávu dává
Lukáš, an vece: Pohleděv naň řekl: O plný
všeliké lesti a všelikého šibalství, synu ďáblův,
nepříteli všeliké spravedlnosti, nepřestaneš-li
převracett cestPáně přímých? A nyní, aj ruka
Páně nad tebou a budeš slep nevida slunka
až časem svým. A tudíž připadla naň mrá
kota a tma a obcházeje hledal, kdobymu ruky
podal. Jmenuje jej plným lest a šibalstvé,
synem dáblovým, nepřítelem všeliké spravedli
vosti, a praví, že převracuje přímé stezky
Páně. Lest se ke vniterným úmyslům, ši
balství k zevnější obratnosti a zevnějším
lesti výjevům odnáší. Synem ďábla jej zove,
poněvadž povahu toho nepřítele Božího na
sobě nese a pod jeho vlivem se nalézá.
Podobně Pán J. 6, 70. Jidáše ďáblem
a Židy J. 8, 44. syny ďáblovými nazývá.
Slovo ďábla v ř. jazyku klade se beze členu
co nějaké jméno vlastní úiě O14Bódov,což slič
ně protivuje jménu, jež si osobil Elýmas
Barjesu, kteréž značí syna Ježíšova, syna
Spasitelova. Jakoby řekl: Zhola neprávě
neseš jméno svoje, nemáš slouti synem Spá
sy, 'nébrž synem ďábla se zváti tobě při
sluší. Jmenuje jej nepřítelem všeliké sprave
dimosti, poněvadž odporoval náuce Páně, jenž
sama prava jest a tomu učí, co k spravedl
nosti přináleží, ješto on se právu lidskému i
Božímu protivil. Přímé cesty Páně převra
cuješ, pravil mu Pavel. Cesty Pámě značí
dle některých evangelium, cesty totiž, kte
rými Fán Kristus lidi k spáse vede a pří
mými cestami je zove, poněvadž pravdu v so
bě chová. Tivykládají: nepřestaneš-li prav
dy evangelické co klam a blud vystavovati?
Lépe ale vidí, kdo cestami rozumějí úminky,
úmysly a prostředky Páně, kterými Sergia
Pavla ku pravdě a k spáse vedl; cesty ony
Jsou přímy, jelikož prosto a zrovna k účelu
zaměřují, bez oklik a okolků a bez zatáček.
Ty pak cesty Páně převracel Elýmas, dával
Jim obrat právě opačný, an Sergia Pavla od
vracel od víry a rady i úmysly Boží s ním
docela mařil. I v tom, že třikrát klade vše
biké lesti a všelikého šibalslví plný, nepříteli
všeltké spravedlnosti, zvláštní důraz spoléhá.
Přísně s ním zachází a přísná slova klade
proti němu, ješto svrchovaně toho 'zasloužil,
jakož 1 nemálo veškeré to podvodné a ša
lebné počínání jeho evangeliu škodilo. O
statně ne všechna vydání k verši tomu otáz
ky kladou, čímž ale smysl nemění se.

Leč trest neměl toliko v pouhých dů

Act. 13, I—12. Pavel a Barnabáš cestují do Cypru; Sergius prokonsul; čaroděj Barjesu.

razných slovech záležeti, nébrž měla skuteč
ná pokuta Elýmu postihnouti a sice téhož
okamžiku a bez odkladu. I vece Pavel: A
nyní, aj ruka Páně nad tebou a slep budeš a
neuvidiš slunka až časem svojím. Ruka Páně
značí pokutu od Boha seslanou ; tak Job.19,
21. dí, že ruka Páně se ho dotkla a Zal
mista želá Z. 20, 9., aby Hospodinova ruka
nalezla všechny nepřátely své t. j. aby po
trestal jich Bůh. Budeš slep vece, což spolu
imperativem jest a nejen prostě a na jisto
vynáší předpověď, že Bůb jej slepotou po
raní, nébrž naň pokutu onu i uvaluje. Což
dále klade a slunka neuvidíš, to větu přede
šlou v sobě dosti jasnou stvrzuje a sesiluje
a stužuje. Slepotou, jakéž druhdy Pavel
sám zakusil po tři dni 9, 8. vhodně poku
tuje člověka bludaře a vůdce do temnosti
mysli a života, a tomu se právem odnímá
světlo slunečné, jenž tmu světlem a světlo
tmou nazýval Jes. 5, 20. Ovšem že Šimon
čaroděj takovým trestem potrestán nebyl:
leč kdo vystihne mysl Páně? Rom. 11, 34.
Avšak pokuta ta neměla ani Elýmu stihnouti
na vždy, nébrž jenom na čas; tudy dí, ne
uvidíš slunka až časem svým. (Čas se ne
udává, až do kterého slepota trvati měla,
ale ovšem samo sebou se rozumělo, že po
trvá trest, dokud ono prottvováná v. 8. trvati
bude, s přestáním odporu také sám trest
přestati měl. Tudy slovy až do času či až
časem svojím se namítá, že pokuta ona ne
měla toliko trestem, nébrž i lékem býti a
Elýmovi k obrácení-se a ku polepšení po
sloužiti, sic jinak byla by provždy vynešena
byla. Měla pak pokuta ona také ten účel, aby
ty, kteří přítomni byli, přesvědčila o vyvý
Šené moci a svrchované pravdě náuky, kte
rou Pavel s Barnabášem kázal. Rozkazovně
slova svá Pavel vynesl a stalo se, čím Elý
movi hrozil. A připadla tudíž naň mrákota
a tma a obcházeje hledal, kdoby mu ruky po
dal. Jakého spůsobu slepota čaroděje za
stihla, těmi slovy nevyměřuje se a nedivu,
že se ti rozcházejí, kteří dle terminologie
lékařské slepotu onu určiti usilují; čma jest
vyšší stupeň mrákoty a značí Lukáš tím, že
znenáhla oslepl, an napřed menší nápotom
silnější rána slepoty jej přistihla. Místo hle
dal, kdoby mu ruku podal čte t. ř. prostě
hledal rukovoda.

Když Sergius Paulus toto spatřil, co se
dálo, že totiž všeliké obmysly a chytrosti
Elýmovy v nivec uvedeny a 0n sám slepo
tou poražen jest, zděsil se, podivil se, užasl
nad takovou mocí evangelia a naď náukou,

-se kterou taková všemoc Boží se spojovala.
Svatý Lukáš praví: Tehdy prokonsul uzřev,
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čo se stalo, uvěřil, žasna nad náukou Fáně.
Jestli se Elýmas onen obrátil číli neobrátil,
neví se na prosto nic jistého, ač bychom se
ze slov až do času slep budeš téměř něčeho
mnohem lepšího u Elýma nadáli nežli u Ši
mona, jenž do smrti cesty Páně převracel.
Sergius Pavel tento prý nápotom Pavla a
poštola do Hispanie provodil a biskupem
v Narbonně stal se. Na jisto se o tom neví,
a V písmě sv, nic dále o Sergiu Pavlovi se
neklade, nébrž sv. L. přechází k vypravo
vání o dálejších cestách svatého Pavla a
Barnaby.

13. A ode Pafu se odplavivše Pa
vel a kdo s ním byli přišli do Pergy
v Pamífylii, Jan ale, odloučivse od nich,
vrátil se do Jerusaléma. 14. Oni aleprošedšePergupřibylido© Antiochie
v Pisidit a všedše do sbornice dne so
botného zasedli. 15. Po čtení pak zá
kona a proroků poslali náčelníci sbor
nice k nim řkouce: Muží bratří, máte
li jaké slovo pobudlivé k lidu, mluvte.
16. Povstav pak Pavel a rukou k mlče
ní pokynuv, řekl: Muži israelští a kteří
se bojíte Boha, slyšte: 17. Bůh lidu
israelského vyvolil otce naše a lid po
výšil, když podruhovall v zemi egyptské
a V rameni vyvýšeném vyvedl je z ní.
18. A po čtyrydcetiletý čas obyčeje je
jich snášel na poušti 19. A zahladiv
národů sedm v zemi chananejské, losem
rozdělil mezi ně zemi jejich 20. asi po
čtyrech stech a padesáti létech ; a po
tom dal soudce až do Samuela proroka.
21. A odtad požádali o krále a dal jim
Bůh Saula syna Cisova, muže z poko
lení Benjaminova po čtýrydceti let. 22. A
odstraniv toho vzbudil jim Davida Králem,
jemužto svědectví dávaje řekl: Nalezl jsem
Davida syna Jessova, muže podlé srdce své
ho, jenž bude činiti všecky úmysly moje.
23. Z jeho semene Bůh podlé záslibu
vyvedl Israelovi Spasitele — Ježíše 24.
an byl dříve hlásal Jan přede příštím
jeho křest pokání všemu lidu israelskému.
25. Když ale dokonával Jan běh svůj,
pravil: Jímžto mne domníváte se býti,
tím nejsem já; ale aj přichází po mně,
kteréhož nejsem hoden obuvi nohouroz
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vázati. 26. Muži bratří, synové rodu
Abrahamova a kteří se mezi vámi bojí
Boha, vám slovo spásy této poslánojest.
20. Nebo obyvatelé Jerusalémští a ná
čelníci jejich, Jeho nepoznavše, také
hlasy proroků na každou sobotu čtáva
ných, odsoudivše jej, naplnili. 28. A
žádné příčiny smrti nenalezše na něm
požádali Piláta, aby usmrtili jej. 29. A
když dokonali všecko, což © něm psáno
bylo, sňavše ho se dřeva položili jej do
hrobu. 30. Bůh ale vzkřísil jej z mrt
vých třetího dne, kterýž se ukazoval po
mnohé dni, těm, 31. co spolu vstoupili
s ním z Galiley do Jerusaléma, kteřížto
dosaváde jsou svědky jeho k lidu. 32.
I my vám zvěstujeme zaslíbení otcům
našim stalé, 33. že je Bůh naplnil synůmnašimvzkřísivJežíše,jakoži vžal
mu druhém psáno jest: Syn můj jsi ty,
já dnes zplodil jsem tebe. 34. Že ale
vzkřísil jej z mrtvých jako toho, jenž
nemá více již navraceti se do porušení,
takto pověděl: Dám vám svatiny Davi
dovy věrné. 35. A protož i jinde vece:Nedášsvětcisvémuuviděti| porušení.
36. David zajisté za svého věku po
slouživ vůli boží zesnul a přiložen byl
k otcům svojim a uzřel porušení, 31.
Ten ale, jehožto Bůh vzkřísil, neuzřel po
rušení. 38. Vědomo tedy buď vám,
muži bratří, že skrze toho vám odpuště
ní hříchů se zvěstuje a že ode všeho, od
čeho jste v zákoně Mojžíšově nemohli
ospravedlněni býti, 39. skrze tohoto každý,
kdo věří, ospravedlněn bývá. 40. Viztež
tedy, ať nepříjde na vás, což povědíno
jest v prorocích. 41. Hleďte pohrda
telé a divte se a zmizte, nebo dílo dě
lám já za dnů vašich, dílo, o němž ne
uvěříte, když někdo vypravovati bude
vám. 42. Když pak vycházeli, prosili
onino, aby v příští sobotu mluvili jim
slova tato. 43. A když propuštěno bylo
shromáždění, následovalo mnoho Židů
a nábožných přišelců Pavla a Barnabu,
kteříž promlouvajíce k nim napomínali
jich setrvávati v milosti Boží,
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Ač bezmála byl prosil Sergius Paulus,
aby Pavel a Barnabáš déle u něho pobyli,
oni přece dále cestu svou konati ustano
vili podlé toho, jak Duch svatý je vedl a
jim úmysly svoje vnukal a zjevoval. Tedy
od Fafu odepluvše Pavel a stoupemstvo jeho
přišli do Pergy pamfilské, Recké slovo, jež
jsme přeložili odplavivše se či odpluvše čvay
Pévrec L. 8, 22. značí, že se pustili na hlu
binu moře aniž podlé břehů plouti mohouce.
Plavili se pak k severu Pavel a stoupenstvo
jeho do Fergy v Pamfylhi, krajině pfi moři
mezi Cilicií vlastí Pavlovou a mezi Lycií od
strany západní. Krajina ta byla hornatá, je
jíž obyvatelé nejvíce obchodem pomořským
se živili, ač mnozí se účastnili v lapková
ní pomořském, v čemž Ciličané se ozvláště
vyznamenávali. Tam přibyli do hlavitého
města Fergy, jenž šedesát honů od moře le
želo na pravém břehu splavné řeky Kestra.
Chrám Diánin se tam nalézal velmi proslulý,
k němužto z daleka putovali a z něhož do
sud něco sloupův pozůstalých se ukazuje;
neví se, zda jeli od moře Kestrem řekou a
neb v Atalii, o níž 14, 25. řeč bude, při
stanouce, po suchu do Pergy se vydali. Po
zoruhodno, že Pavel nyní všady se v popře
dí klade a Barnabáš do pozadí ustoupá; jest
to následek vlivu, jehož byl došel, Elýmu
slepotou poraziv a všady první slovo veda,
ovšem ale duchem přemnoho nad Barnabu
vynikaje. V tomto městě ale Jan příjmím
Marek se oď nich odloučil a do Jerusaléma
vrátil. Zlatoúst myslí, že se mu zastesklo
pro obtíže a nesnáze s cestou spojené ; jiní
drží, že zatoužil po mateři své. Ale podo
bnější věc jest, že se mu to celé počínání
Pavlovo, jemuž nyní strýc jeho Barnabáš
přednost postoupil, příliš svobodno býti zdálo,
ješto nemohl se tak lehko spřízniti s bez
prostředným přijímáním pohanů do církve,
ode mládí v Jerusalémě po židovsku vycho
ván byv. Uznával sice právo jejich, an sv.
Petr o tom zvláštním viděním vyučen byl,
ale v životě nebyl ještě dosti tomu navykl
nyní, a teprva později se v to dobře vpra
viti uměl. Pro tento jeho od nich odchod
napotom 15, 38. Pavel ho po druhé za prů
vodce na cestách vzíti se zpěčoval. Oni
tedy, dí.Lukáš, sami průvodce a sluhy svého
zbaveni jsouce odejdouce z Pergy čiprošedše
Fergu přibyli do Antiochie v Pistdii a všedše
do sbornice dne sobotního zasedli. Nepřeká
žela jim ta choulostivost Markova, i dali pří
klad všem služebníkům církve, aby pro křeh
kost některého kněze nedali se másti a
v horlivosti neochladli. Pisidie krajina jest
v horách taurských v Maloasii k severu od
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Pamfilie a Isaurie. Obydlena byla od horá
ků stejně tvrdé a surové povahy, jakou Cili
čané a Isaurové se odznačovali; město An
tiochia, vystavené tolikéž od Seleuka Nika
nora a od Augusta v osadu římskou promě
něné, čítá se ve starých zeměpisech ponej
více ku Frygii; pozůstalo po městě onom
něco rumů teprvé I. 1835 odkrytých. Když
přišla sobota, vešli do sbornice a zasedli t.
j. posadili se bezmála na místě, kteréž pro
učitele určeno bylo. Nebo ačkoli vlastně po
hanů vyšli obracet na víru, přece neodloučili
se od závazku, nejdříve Zidům kde mohouce
hlásali podlé pořádku, jejž Pavel v listu
k Řím. 1, 16. vyznačil, že totiž evangelium
jest moc Boží, spasiti Zidy napřed a pak po
hany a že on dlužníkem jest Zidův 1 poha
nův 1. Cor. 9, 20. Přiměla jej k tomu také
vroucná jeho k lidu svému přítulnost R. 9,
1. a jistota jeho, že Bůh lidu svého nezavr
hnul, nébrž že dočasné to Židův oslepení
S požehnáním pro pohany spojeno jest Rom.
11, 11. 25. Ve sbornici jak z Luc. 4, 17.
víme, četla se místa ze zákona Mojžíšova a
z proroků, paraše a haftary. Po přečtenípak
mást oněch, o nichž, která to tehdá byla,
místněji nevíme, ze zákona a z proroků, 'po
slali náčelníci sbornice k nim a dali jím řící:
Muži bratří, máte-li nějařé slovo přímluvy
k lidu, mluvte. Buď totiž poznali z místa,
kam sobě byli zasedl , buď snad i dřívěji
za dne předešlého některého dověděli se, že
učitelé jsou. „Náčelníct sbornice jsou byli
nejprvé sborničí náčelník po přednosti či
hlava sbornice a radové či starostové jemu
přiřízení L. 4, 20. Mat. 9, 18. Měli pak
mluvčí buď výklad přečteného místa, buď i
zvláštní rozjímání o některé čtení toho částce
učiniti, coby ku probuzení, napomenutí a po
těše posloužiti moho ; slovo zavazinoiu všech
ny dotčené pojmy v sobě zahrnuje. Četli
Zidé a učitelé jejich proroky, ducha jejich
nepoznávajíce. Chtějí náčelníci, aby řeč po
budlivá stala se k lidu a sami ku pravdě
oči, uši a srdce uzavírají. Měli závoj na
zraku svém a nedali si ho sníti. Na po
zvání to představeného, píše Lukáš: povstav
Pavel a rukou k mlčení pokynuv řekl: Muži
israelští, kteří se bojíte Boha, slyšte: Bůh lidu
israelského vyvolil otcenaše a id povýšil, když
podruhovali v zemi egyptské a ramenem po
výšeným vyvedl je z ná. Fozdvihl se Pavel
a rukou k mlčení pokynuv, jak druhdy Petr
12, 17., aby tím znamením sobě ticho a po

| zornost pro slova svá zjednal, učinil řeč
k Židům — mužům israelským — a ku pro
selytům vrátným — odavatelům Božím, řeč
velmi podobnou řeči Štěpánově, jehožto slo
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Va se mu bezmála hluboko vtiskla do mysli,
ač ovšem i samostatně na ty myšlénky, jež
přednesl, přijíti mohl, ba, prohlídaje k účelu,
přijíti musel. Ano zdá se, že čtení samo,
kteréž tehdá připadlo, Pavla na věcí ty při
vedlo. Přicházejí zajisté tuto tři neobyčej
ná slova povýšil, obyčeje snášel a dal losem
VWOCE, ŠTOOTOMÓOHOEY © ZUTEXÁTHO0VOUNOEV,Z NÍCh
prvé u Isaiáše 17. dvě ostatní v deutorono
miu 1, 31. 38. u sedmdesátců přichází; z če
hož souditi lze, že se té soboty haftara Jes.
1. a paroše Deut. 1. čtla, jak dotud se u
Zidů spojují. Jiní důvodu toho nepřipouštějí
a my to necháváme 0 své váze.

Počíná od vyvolení Israelského národa
a vylíčiv vedení lidu toho od Boha a utvo
ření království typického v Davidu přechází
v. 23. na Krista, k němuž všecko to vedení
Boží směřovalo. A tu ukazuje, že i v tom
Krista od Zidů zavržení úradek Boží se: na
plnil v. 27. a že nevzákoně, nébrž v Kristu
Ježíši ospravedlnění dosahujeme, v. 39. skrze
víru v Krista, o jehož z mrtvých vstání ob
šírně se pronáší 30—37. Reč ta obracuje
se k lidem ještě nevěřícím, avšak přece
v ní moudrost, důkladnost, prozřetelnost,
jemnost a útlost Pavlovu dobře slyšeti. Pře
výborně za podklad pro kázaní o Kristu Je
žíšl hodí se vypravování příběhů s lidem
stalých a to utkvění při Davidu co přede
znaku a podobizně, spolu i praotci messiá
šově. „Bůh lidu vsraelského Či jak t. ř. uka
zavě a příjemně dí Bůh lidu tohoto , jehož
částku tu před sebou mám a v níž veškeren
ten národ spatřují. Bůh vece Pavel vyvoli!
otce naše ze všech národův totiž, aby byl
lidem jeho Deut. 32, 9. a provázkem dědi
etvéjeho. Vyvolil pak jej v Abrahámu, Isá
ku aJákobu. Miloval zajisté Bůh otce tvé,
dí Mojžíš Deut. 4, 37. a vyvolil sémějejich
a Bůh sám Jes. 44, 1. oslovuje lid israel
ský: Nyní slyš Jakobe služebníče můj, kte
réhož jsem vyvolil. Netoliko pak lid vyvo
lil v otcech, nébrž i povýšil ho za podruho
vání v zemi egyptské a pozdvěženým ramenem
vyvedl je z ni. Povýšením lidu nerozumí se
vyvedení z Egypta, které se od povýšení
různí, anoť povýšení toho lidu se dostalo
za podruhování v Egyptě. Aniž také pový
šením lidu rozumí se povýšení Josefa egypt
ského, ješto povýšení to se tuto spojuje
s vyvedením. Nébrž povýšením tím lidu
slyší se věc dvojí: jedna jeho rozmáhání-se
a vzrůstání počtem i silou, druhá podivní a
zázrační skutkové od Mojžíše nad Egypťany
vyvedené, jimiž se ukázalo, že Nejvyšší a
isvrchovaný Pán ve zvláštní péči a starosti
ld ten chová. Vrchovala pak ta vyvýšenost
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Israelského lidu, když Hospodin je ze země
egyptské vyvedl ramenem pozdviženým Ex.
6, 6. t. j. mocí velikou, jak Deut. 4, 37. se
vykládá. Bůh se tu považuje s ramenama
pro obránění Israelského lidu proti nepřá
telům pozdviženýma co vůdce v čele lidu
svého. Vyvedl Bůh lid svůj dle Bar. 2, 11.
rukou mocnou ve znameních a zázracích, mocí
velikou a ramenem povýšeným Jerem. 32,21.
v strachu velikém z lidu egyptského.

Dále dí sv. Pavel v řeči své: Po čty
rydcet pak let na poušti snášel obyčejejejich
Hospodina. Byl to zajisté lid tvrdé šíje a
srdce neobřezaného, jenž Deut. 32, 19. po
pouzel Hospodina ke hněvu; ale Bůh sho
víval s ním, aniž vyhubil ho. Takto vulgáta
klade četši čroozogoonce. Avšak čte lepší
řecký text — čroogogoonce, Cožznačí nosčlje
co živítel a chovatel na rukou aneb prostěji
choval je, živil je po čtyrydcet let na poušti.
Naráží na. Deut. 1, 31., kdež se vece, že
Bůh Israelity nosil na poušti co muž, jenž
syna svého nosí. A výklad tento poslední
lépe přiléhá ku spojitosti řeči a kúčelu apo
štola, jenž pečování Boží lidu israelskému
věnované vyličuje.

Nešlo pak lehkou měrou Israelity veli
kým národem učiniti; potřebí bylo přede
vším, aby vlasti nějaké došli, kdežby již ne
museli podruhovati a Cizincovati, nébrž co
v otčině a domově přebývati. V zemi cha
nanejské pak žilo sedmero národů, Chana
neové, Hetheové, Gergesei, Amorhei, Hevei,
Feresei a Jebusei Deut. 7, 1. Národové ti
byli větší počtem a silou nežli Israelité.
Bůh ustanovil národy ty pro neslýchané
zbrodně a nepravosti jejich zahubiti a zemi
tu lidem israelským osaditi. Za Abrahama
Gen. 15, 16. ještě se nenaplnila míra hříchů
jejich; ale za Mojžíše již volal křik nectností
jejich k Hospodinu o pomstu. A tudy při
kázáno na d. m., aby Israelité národy ty do
kořene vyplenili, aby jim, kdyby se s nimi
příznili, nebyli ku pádu. Tu pak jich kraji
nu dal Bůh co svrchovaný Pán a všeho svě
ta vládce v dědictví podlé losu rozděliti ji
mezi sebe jim poručiv. A to jest, co tuto
Pavel praví: a zahladiv národů sedm v ze
mí chananejské, losem rvozděhl mezi ně zemi
jejich asi po čtyrech stech a padesáti létech.
A potom dal soudce až do Samuela proroka.
Mimochodem dotýkáme, že v národech oněch
sedmi spatřují otcové sedmero hlavitych hří
chů a že slova Deut. 7, 2. vyhlaď je až do
posledního obracují se k vyhlazení všeliké
k nim náklonnosti. Ale s těmi, jenž násle
dují slovy: as? po čtyry sta padesáti létech
veliká nesnáz se nám navaluje. Nebo Vul
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gáta léta ona táhne ku předešlé větě a sní
kodexové řečtí nejproslulejší, kladouce slova
u potom po dotčeném čísle stopadesáti roků.
A tu obyčejně co počátek, odkavad těch
čtyry sta padesát let se počítá, bere naro
zení Izákovo Gen. 21, 2. co prvého dědice
přípovědí a zámluv Božích a konec těch let
zabíhá až do konečného rozdělení země cha
nánské mezi Israelity za Josua Jos. 13, 1.
aneb raději až do smrti Josuovy, jenž při
utvrzení a upevnění nové správy zemské
s nepřátelskými živly až do smrti zápasiti
musel. Ale jiné čtení dotčená čísla „čtyr set
padesáti let“ klade teprva po slovech Apo
tom a tedy k následující větě je béře v ten
spůsob: A potom, po čtyrech stech a padesáti
letech dal soudce až do Samuele proroka. Čte
ní to očividně čítá oněch čtyry sta padesáte
roků na časy soudcův israelských. Pfi tom
shledává se, že se udání ono potýká s vý
rokem 3. Reg. 6, 1., podlé něhož chrám 8a
lomounův léta čtyrstého osmdesátého po vy
jití z Egypta stavěti započato. A tu by při
padlo, odčítáme-li, jak sluší, čas putování na
poušti 40 let a čas, jímž Josue vládl 17 let,
nápotom léta za panování Saulova (40 L) a
1. za panování Davidova (opět 40 1.) uply
nulá a ještě první čtyry léta vlády Salomou
novy, kdežto se chrám stavěti počal, tu by
připadlo pro čas soudců jenom tři sta třid
cet devět roků. Pro vyrovnání potýkavosti
této nejedněmi cestami usilováno. Někteří
prostě praví, že sv. Pavel následuje počítání
let za své doby běžného a dokládají se Jo
sefa Flavia, jenž ve Star. 8, 3, 1. 10, 8, 5.
dle náhledů doby svojí čítá od vyjití z E
gypta až do vzdělávání chrámu ŠSalomouno
va let 592, což téměř docela shoduje se s čí
slem od Pavla na občasí soudců věnovaným,
an rozdíl mezi oběma počtoma se dobře
kryje slovem Pavlovým ast, čímž namítá, že
jen přiblíživě čas onen určiti chtěl. Jiným
se zdá, že se 3. Reg. 6, 1. nepočítají léta
ona, za nichž Israelité národům cizým pod
léhali. Jiným se konečně vidí, že buď na
našem místě buď v třetí knize královské na
dotčeném místě 3. R. 6, 1. nedopatřením
opisovatelů nějaká čísel záměna se stala,
jakož pak vůbec známo, že chronologie
sedmdesatců od letopočtu textu hebrejského
v starém zákoně dosti odchází, což se směně
dotčené připisovati musí. Leč o číslech jsme
nejednou mluvili, jak zavilá věc snimi jest
a jak těžko tu na sucho bezpečně vybřed
nouti. Ješto se ale záležitost čísel ani víry
ani mravů netýká, tudy o své váze věci té
ponecháváme.

Dále Pavel v řeči své pokračuje vece: |

Áci. i3, l3—43. Pavel a Bafnabáš v Antiochii,

A potom dal soudce až do Samuela proroká.
A odtud požádali krále a dal jim Bůh Saula
syna Cisova, muže z pokolení Benjaminova po
čtyvydcet let; a odstrantv ho vzbudil jim Da
vida krále, jemužto svěďectvédávaje řekl: Na
lezl jsem Davida syna Jessova, muže dle srdce
svého,jenž vykoná všechny úmysly moje. Jme
nuje Samuela prorokem, ješto z nadšení Bo
žího mluvíval; o čemž viz výše 13, 1. Odtad,
vece dále P. požádali o krále a Bůh jim dal
Saula syna Čisova z pokolení Benjaminova 1.
Reg. 9, 1. Připomíná pokolení toho, že sám
on Pavel také byl z něho Rom. 11, 1. Fil.
3, 5D. Podlé Josefa Flavia kraloval Saul
osmnácte let za života Samuelova, ostatních
dva a dvacet po smrti jeho Antig. 6, 14, 9.,
což se dobře tuto s udáním sv. Pavla sho
duje. Ve! Starém Zákoně počet roků vlády
Saulovy neudává se. Ještě dotýká Pavel
jedné události st. Z., od níž nápotom přímo
se k účelu zaměřenému obrací. Odstranů či
složťv jej vzbudil jim Davida králem. Slo
žení, sesazení, odstranění Saulovo neznačí
tuto sesazení jeho s důstojnosti královské 1.
Reg. 15, 26. 16, 1., ješto Pavel o čtyrydceti
letech vlády Saulovy mluvil, nébrž složením
tím míní se smrt Saulova jak 3. Mace. 2, 28,
3, 1. slovo řecké nebrozáveu o složení ze ži
vota se užívá. O Davidoviale uvádísv. Pa
vel chvalitebné o něm osvědčení Boží; jímž
B. osvědčujíc řekl: Nalezi jsem Davida syna
Jessova, muže dle srdce svého, jenž vykoná
veškery úmysly moje. Dvojí písmový výrok
Pavel tuto v jeden shrnuje a obojího vícedosmyslněneždoslovněužívá.© Prohlídá
totiž nejprvé k 1. Reg. 13, 14.: Vyhledal
sobě Hospodin muže vedle srdce svého a při
Rdzal mu býti vůdcem nad lidem jeho , která
slova Samuel jménem Hospodinovým k Sau
lovi pravil. Napotom tanula apoštolovi slova
Ž. 88, 21.: Nalezl jsem Davida služebníka
svého, olejem svatým pomazal jsem ho. Slova
nalezl, vyhledal namítají, že David převzác
ný a přeřídký muž byl jakoby jediný ve
svém spůsobě, od něhož vštckní úmyslovéBoží
ve skutek uvedeni býti měli a jenžto všech
něm úminkům těm se pokorně a milerád
propůjčil. Podlé srdce Božího byl David, t.
j. milým Bohu; z titulu toho cizoložstvím
sice na chvíli vypadl, ješto ale veřejně se
z toho kál, tedy pokáním svojím a pokorou
svou názvu onoho čestného a slavného opět
nabyl. Nejze jiným během býti podlé srdce
Božího, leč všestranným vůle jeho vyplňová
ním. Při slově úmysly již prohlédá apoštol
netoliko k tomu, jak David řídil a spravo
val říši Boží, nébrž také hledí k určení krále
toho býti předkem a praotcem Jesu Krista,
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Á nyní zjevně se o tom pronáší. Z jeho
semene Bůh dle zámluvy Israelovi spasitele
vyvedl — Ježíše, an byl dříve hlásal Jan
přede příšťím jeho křest pokání všemu lidu
israelskému. S tím se Pavel ocítá na vrcholu
řeči své a vyvinuje jádro veškery mluvy
svojí, ku kterému věci dříve pověděné jenom
co podkladek a báza nějaká se považovati
mohou. Slova z jeho (semene) či z tohoto
(muže, semene) důrazně napřed klade, v čemž
leží důkaz, že Ježíš messiášem jest, ješto
na ném se naplnilo, že od Davida pošel Mt.
1, 1. Podlé zámluv a zaslíbení se to dálo,
ješto veškery zámluvy Boží starého Z. horo
valy a vrchovaly v zámluvě, že Bůh lidu
svému messiáše pošle 2, 30. J. 11, 1. Jer.
29, 5. 33, 15. Ez. 34, 29. Zach. 6, 12. Ale
i v tom se vidělo vyplnění slibův Božích, že
Jan Křestitel dříve přede příchodemjeho křést
pokáné všemu lidu hlásal, aby totiž veškeren
národ pokáním se připravil na vystoupení a
veřejné se vyskytnutí Ježíše co messiáše, ku
kterémužto pokání se křestem zavazoval od
Jana v Jordáně přijímaným 1, 5. Mt. 3, li.
I zde činí se zmínka o pokání, poněvadž
nevyhnutedlně a nezbytně potřebno jest od
voliti hříchům, abys víru v Krista ujal au
jatou napořád zachovával. Pokládá známy
býti věci ty Antiochianům v Pisidli, totiž
části židovské, k níž především se řeč jeho
vztahuje; Jan Křestitel proslul po oboru ži
dovském a co mučeník od Zidů ctěn byl;
jeho svědectví nemalou mělo váhu a tudy je
Pavel tuto uvádí. Příšťímči příchodem aneb
vchodem Krista e/codos, jak na oko se spa
třuje, nemíní Pavel vtělení, vpletění a včlo
věčení Páně, nébrž veřejné jeho vyjevení se
a úřadné jeho vystoupení před lidem 10, 37.;
viděti to již z toho, že o Janu Křestiteli
mluví.

Dále uvádí Pavel svědectví Jana Kře
stitele slovy: Když pak Jan dokonával běh
svůj, pravi: Kým mne býti se domnáváte, ne
jsem já; nébrž aj přichází po mně,jehož obu
v? nohou rvozvázati hoden nejsem. Během
Jana rozumí se obor účinnosti, jak 1 jinde
obrazu toho se v úřadě užívá 20, 24.2. Tim.
4, 7. Gal. 2, 2. Ukázání a odkázání na
Krista Ježíše byla jedna z hlavitých ano
přední povinnost úřadu Janova předchod
ného; a činil to a o Kristu svědčil, když
běh dokonával; dokonalale běh svůj, když Ježíš
sám veřejněvystoupil a vyučovati počal. Takto
Pavel dílo Jana Křestitele považuje a tudy
užívá imperfektu čzAnoovdokonával, že mluví
o době, když Ježíš počav úřad svůj působení
Janovo stavil. Místo: Kým mne býti mníte
nejsem já čte text řecký otazně: Kým mne
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býti se domníváte? Mněli pak jej messiášem,
což popíraje Jan pravil: Nejsem já jím;
v odpovědi té Janovi jasně na mysli tanula
myšlénka jejich a jejich o něm veliké domně
ní. Viz L. 3, 15. místnější o tom zprávu,
kdež se 1 výklad slov rozvázatt obuv Co 0
nejnižší službě vystihuje, tak že Jan dí: Ne
jsem hoden nejmenším jeho služebníkem býti.

A tu již Pavel překročuje přes prah a
ve svatyni hlavné myšlenky vstoupá. Dříve
ale oslovuje přítomné posluchače pěstěně a
laskavě a důstojnost theokratickou jim na
pamět uvodí, an vece: Muži bratří s jedné
strany, s druhé pak: synové pokolení Abra
hamova. A ještě i přišelců zpomíná řka:
A kteří se mezi vámi Boha bojí. A nyní
slovo spásy ku prospěchu jejich co nejblíže
přivinuje, aby touhu a snahu po němunich
tím značněji ubudil: Vam vece slovo spásy
posláno jest; neboobyvateléJerusalémští a ná
čelnácíjejich, jeho nepoznavše, také hlasy pro
roků na každou sobotu čitávanýchodsoudivše jé),
naplnili a žádné příčiny smrti na něm nena
lezše, požádali Piláta, aby jej usmrtili. Praví
Pavel: Vám slovo spásy posláno jest. Netý
ká se poselství naše nékoho jiného, nébrž
právě vás a sice týká se nejpřednější záležitostivaší.„Slovo© spásyjestslovo,řeč,
nauka, jenž ke spáse vede. Posláno vám ne
z Jerusaléma, nébrž od Boha čšazsorahy a
my vám je donášíme. Ale mohli namítati,
že náčelníci židovští v Jerusalémě nepřijali
Ježíše, ano, že ho na kříž přivedli a nyní
místo pokání, jež by činiti měli, také apo
štoly pronásledují. Apoštol Pavel jim zbraň
takovou z rukou vyjímá, ano jí právě Conej
většího důkazu o messiášské důstojnosti Kri
sta Pána užívá, spolu také při tom příčinu
udávaje, proč evangelium jim, Židům přes
polním se ohlašuje. Jest zajisté tuto někte
rý protiklad, an slovo vám stojí oproti lidé
Jerusalémšti. Nejpříze se kázalo slovo Jeru
salémanům co nejbližším a spolu jiným Pale
styňanům s nimi spojeným. Poněvadž ale
oni slovo Boží od sebe odmítají, tedy řada
přichází na Zidy přespolní, ana Jerusaléma
nům se milost ta béře, v čemž nemezaa po
kuta Boží na ně připadla Mt.21, 43. Avšak,
dí Pavel, právě tím Krista Ježíše odmítnu
tím vyplnění předpovědí prorockých o Kristu
potvrdili. Poněvadž Tohoto, Ježíše, nepozna
hk,právě tím také hlasy proroků každé soboty
čítávaných jej odsoudivše, t. j. svým soudemčiliodsouzenímKristaJežíševyplmilt.| Do
věta počíná slovem xe rěs ©wvo, ač jiní i
ta slova ku předvětě táhnou, čímž ale bez

| prostředně celou vazbu náramně tvrdou činí
| Mírně a shovívavě vece: nepoznavše místo
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zavrhnuvše, odčetše se 3, 17. 1. Cor. 2, 8.,
v čemž následoval slov Páně na kříži, jenž
pravil: Odpusť, nebo nevědí co činí. Slovo
xowavrec Odsoudivše zří ku slovu Ježíše a
značí toli co svým odsouzeném vyplnili pro
roctví; mylně někteří táhnou slova ta k hla
sům proroků, jakoby chtěl Pavel říci: ač vý
povědi prorocké soudili a jim dle svého ná
hledu smysl pravý podčíněli. Praví každé
soboty čítaná proroctvé, aby tím namítl, že
ovšem jim veleznáma býti musela a že tím
divněji jest, když oni při všem čtení pro
roků Krista neuznavše, naplnili Co o něm
předpovědíno bylo, výstrahy žádné pro sebe
odtud nevzavše, Zajisté když by Ježiš Kri
stus nebyl na kříži umřel, kdyby zrazen,
opuštěn, ubíjen, trním korunován byl nebyl,
také by se nemohl považovati co muž bo
lesti, co potřenec pro hříchy naše, co berá
nek k zabití vedený atd., což všecko o něm
předpovědíno bylo. Touto ironií světoděj
nou 1. Cor. 3, 19. ukázal Bůh moudrost
svou a vyjevil, že moudrost světa bláznovstvím
jest, jak psáno: polapím moudré v chytrosti
jejich Job. 5, 13.. Ale i to se vidí bíledně,
že písmu nerozumí, leč kdo ode Ducha Bo
žího bývá osvícen a že voškeren závoj nad
písmem starého zákona ulehlý v Kristu se
odhrnuje 2. Cor. 3, 14. Svrchovaná pak
zloba Zidů, dí Pavel, ukázala se v tom, že ač
viny smrti na Kristu Ježíši nenalezše, přece
od Piláta požádali jej usmrtiti, při Čemž ne
vědomostí svou se nemohli vymlouvati dále.
Poslední pak děj, jehož se lidé s Kristem
podjali, byl ten, o němž dále Pavel dí: A
vykonavše všecko, co o něm psáno, sňali jej
se dřeva a položili ve hrobě. Všechno vyko
nati se muselo, co psáno bylo o Kristu, pra
vil sám Pán učeníkům na cestě do Emaus
Luc. 24, 26. 27. A to podivným a. tragi
ckým právě zaslepením učinili nepřátelé Kri
stovi. „Sněté s kříže a položené do hrobu,
závírka všelikého od lidí s Pánem nakládá
ní, se dálo nejpříze ode přátel Páně Mt. 27,
60. Avšak i Nikodém a Josef (J. 19, 28.)
byli Jerusalémané a patřili k náčelníkům,
jimž se tuto veškery věci s Kristem při smrti
a dříve stalé připisují. A Pavel vůbec a
vesměs a v krátkosti mluvě bez dalšího ro
zeznávání a dělení vysoké radě i to pohře
bení co příslušenství smrti připisovati mohl,
ješto při zapečetění a ostříhání hrobu Páně
byli údové velerady nemálo účinnými se pro
kázali Mt. 27, 66.

Tak sice naložili lidé s Kristem a vše
lijak tupili a snížili jej; ale s tím končí se
lidské působení a nastává působení Boží,
slavné, přemocné a veliké! O něm vece Pa
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vel v protivě ke člověckému působení: Bůy
ale vzkřísil jej z mrtvých dne třetího, jenžto
se ukazoval po mnohé dmí těm, co s nám spolu
z Galiley vstoupili do Jerusaléma, kteří dosa
vad svědky jeho k lidu jsou. Bůh sám zá
zračným spůsobem, vzkřísiv Krista, jej messiá
šem býti osvědčil, čeho se nepřátelé Kristovi
odpírali. Slovo dne třetího nečtou rr. řř., ač
ostatně dobrá glossa to jest. Tím přistou
pů Pavel k hlavité v náuce o Kristu částce,
na níž všechna spoléhá spása, ke vzkřesu
Páně z mrtvých, o němž 1. Cor. 15, 17. ne
vstal-li Kristus z mrtvých, marna jest víra
vaše. I jedná o vzkřesu tu co ději odevšad
stvrzeném a spravděném, ješto o něm očití
svědkové a sice mnoho jich svědčí, kteří ne
jednou, nébrž mnohokráte, po mnohé dni,
jej vídali a 0 jeho vzkříšení dokonale se
přesvědčili a kteří posaváde žijí a svědectví
jisté a bezpečné o tom vydávají. Dosavád
čte vulgáta či až do nyníčka. Ale dyos ne
čtou rr. řečtí, lepší z hola a pouze mají:
Nyní. Tím se nynějšek různí od minulosti ;
dřívěji čerpali z prorokův a ze zákona vě
domosti .a náuky své, nyní ale kromě do
tčených kněh hlavitě se zjednává vědomost
o Kristu vůbec, o věcech Božích ze svědectví
apoštolského , jenžto jsou učinění a ustano
vent ode Pána svědky býti nezamětnými všech
věcí o Kristu a přede vším věc hlavité,
vzkřesu jeho. Ale očití svědkové oni nemohou
všady kázati, tudy i my vám kážeme totéž
co oni. Praví: I my vám zvěstujeme zaslí
bení otcům naším stalé, že je Bůh naplnil sy
nům naším vzkřístv Ježíše, jakož t v žalmudruhémpsánojest:© Synmůjjsity,jádnes
zplodil jsem tebe. Zde Pavel netáhne se
k tomu,-že i jemu se Kristus ukázal. Reči
nevede ku křesťanům, nébrž. k Zidům, jimž
nejpříze jinorodí důvodové předložení býti
museli, ješto takových ještě schopni nebyl.
A Pavel také velmi krátkosti pilen jest
hlavitě k důvodům z písma, co u Židů nej
více závažným, se potahuje. Zvěstujeme vám,
vece, zaslíbení otcům naším stalé. Které by
to zaslíbení a jaká zámluva byla, to místněji
praví v následujícím v., že ono Bůh naplmil
synům našim či dětem naším, vzkřístv Ježíše.
S důrazem dí ono, toto, to hlavité zaslíbení,
v němž se všechny zámluvy Boží sbíhají; a
opět s důrazem dí naplnil V Ť, čanenArowxev
docela naplnil, doplnil. Nasimdětem £. j. po
tomkům ; tak čte vulgáta a ř. rkp. ABCD;
podlé toho čtení byl apoštol chtěl říci, že
ač 1 k tehdejším lidem, přece nejvíce ku
potomkům zří zaslíbení ono, ješto oni větší
a plnou měrou hned od dětinství se k němu
přiúčastní, kdežto ti jenž nynížijí, tak pozdě
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S těží k němu přistupují aneb, jak to čtení
vysvětlují ještě, že potomci větší tu slávu
Páně viděti budou, než se nyní vyskytnouti
může s tolika nesnázemi zápasíc; nebo ve
čtvrtém století a nápotom rozvinutěji se je
viti mohl život křesťanský i spolu také i náu
ka křesťanská. Po tři sta let Kristus jako
v hrobě se nalézal pronásledování trpě ve
křesťanech, až čtvrtého století vyšel z hrobu
těch příkorů a svízelů a slávu svoji veške
rému světu ukázal. Ale řecké čtení má na
plml nám, synům, dětem či potomkům jejich
t. j. oněch otců. Otcové dostali zaslíbení,
my pak jsme dostali vyplnění slibů těchto
Božích. Předešlé první čtení převládá sice,
ale zdá se, že se tu nedopatřením nějakým
genitiv místo dativu položil. Všecka zaslí
bení vyplnila se dokona a svrchovaně v tom,
že Bůh vzkřísil Ježíše, z mrtvých totiž ; jak
z násl. vět a důkazů patrno. Ješto v Ť. stojí
avaotnoes resuscitans V., tedy chtěli někteří
slovo to slyšeti o příští či o příchodu Páně
a jeho veřejném vystoupení, jak se totéž
slovo béře výše, 3, 22. 26. 7, 31. Avšak
spojitost vymáhá, abychom slovo to dvaornoas
o vzkřesu Páně z mrtvých vykládal. Nebo
předchází nejprvé v. 28. 29. o smrti Páně;
nápotom následuje (30—31) o vzkříšení
Krista od Boha a o jeho tím spůsobem 0
slavení, což všem jeho tehdejším vyznava
čům skrze několikrátné zjevování se Páně
jisto a nepochybno učiněno bylo. A posléze
Pavel v násl. v. uvádí místa písmová ku po
tvrzení, že již věčně žije Kristus. Nad to
ještě slovo ono čxzezinoexe zhola, dokonale
vyplnil a dovršil zaslíbení svoje, nejlépe o
vzkřesu Páně se tlumočí.

Za důvod vzkřesu uvádí Pavel nejpřízeslovazdruhéhoZalmu:© Synmůjjsity,já
dnes zplodil jsem tebe. Některé rkp. čtou
V prvním Zalmu podlé toho, že Zalm prvý
se nepočítal ozvláště, za úvod do Zaltáře
považován bývaje, jakož 1 skutečně povahu
tu na sobě nese; a tudy ve mnohých rkp.
spolu dva žalmové první za jeden se kladou.
Zazdálo se některým vykladačům, že slovo
buď prvý buď druhý nepochází od samého
Luky, ješto prý jinde na jiném místě nového
Zákona takové určité místné písma i podlé
čísla uvedení nepřichází. Ale Lukáš nemu
sel všady jedním torem choditi a mohl tím
spíše tuto určiti číslo žalmu, ješto žalmové
odrůzněni byli vezdy od sebe a čísly se od
značovali. Nadto věc se mu velmi vzácna
býti zdála, že hned ve druhém Žalmua tedy
— jelikož prvý Zalm jen úvod do žaltáře
tvoří — hned na samém začátku žaltáře
předpověd ona o Kristově z mrtvých vstání

Skutkové apušt,
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se nalezá. Žalm ten druhý jedná 0 zbou
ření se proti Kristu a odpírání se moci jeho
všelikým během, vzteklým a zarytým činem
zevnějším, spolu i také všelikou zbraní du
chovou, vědou totiž a umou. Ale nic jim
nespomohou jejich namahání, nebo přece
kralovati bude Kristus ustanoven byv od
Otce králem. A tu co důkaz ustanovení
toho čteme ona památná ode Pavla tuto uvozenáslova:Hospodinřeklkemně:| Syn
můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe. Slova
ta zde neznačejí odvěčné synovství Kristovo
a odvěčné Syna Božího z Otce pocházení,
tak že by slovo dnes toli bylo co od věč
nosti, ješto v ní ustavičný dnešek se nalézá.
V tom smyslu se béře toto místo Hebr. 1, 5.
Na našem místě nemluví Pavel o synovství
Božím nejpříze, nébrž napřed a hlavitě vede
důvod o tom, že Bůh potupeného od Židů
Krista oslavil a slávu jeho a synovství jeho
skrze vzkříšení vyjevil. Tudy vykládají se
slova žalmu na tomto místě o vzkříšení, jak
očividno jest. Považuje se vzkřísení co zplo
zení a zrození; sama smrt inusela býti pro
Krista matkou, z níž Bůh znova zplodil Kri
sta. Proto výše 2, 2+. Petr uvádí výrok
starého zákona o bůlech smrti a proto Col.
1, 18. sluje Kristus prvorozencem z mrtvých.
Slyší se tedy slova ta o zplození Syna Bo
žího vzkříšením k životu. Jiní slova ta vy
kládají o uznání slávy Kristovy ode světa.
Byl Kristus Synem Božím od věčnosti, ale
stav se člověkem ukryl slávu svou a lišil se
jí, podle člověčenství všelijak se zmařiv Fil.
2, 6. Slávu tu nyní vzkříšením obdržel od
Otce vrácenu a člověctví jeho svrchovaná
moc spolu udělena byla. Syn můj jst ty
dí v jediném totiž a výlučném smyslu, jakoby
pravil: za syna svého tě netoliko sám uzná
vám, nébrž také vůbec přede vším tvorem
ohlašuji a osvědčuji a všem tebe co takového
uznávati velím. Dnes zplodiljsem tebe; dnes
na den vzkřesu tvého zplodi t. j. v synov
ství to uvedl jsem tebe a veřejné jeho uzná
ní jsem tobě zjednal Rom. 1, 4. Prohlídá
při tom výrazu, že Kristus dle člověctví
z hrobu se jako znova zrodil a od Boha
k oslavenému životu 1 dle těla zplozen byl,
jak od věčnosti zplozen byl od Otce podlé
božství. Sv. Justin v rozmluvě s Tryf. 88. pra
ví, že písmo Kristovi tehdá zrození připisuje,
když ve známost člověkům vešel. Den, kte
réhož králové ujali vládu, jmenován tytýž
narozeninami a spůsobem narozenin slaven
býval. Viz ostatně níže Hebr. 1, 5., kdežto
slova ta v jiné souvislosti přicházejí.

O vstání z mrtvých pravil; nyní dále
novou stránku vzkřesu Páně vystihuje, v čemž
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postup řeči záleží uvedený částicí dě pak,
Ze pak jej Bůh z mrtvých vzkřistl nemajícího
se více vrátili v porušení, takto pověděl: Dám
vám svatiny Davidovy věrné. Vzata jsou
slova ta ze proroctví Isaiášova 55,3. av nich
spočívá důkaz, že nevrátí se Kristus vporu
rušené £. j. smrt, na kteréž porušení nastoupá.
Nechce říci, žeby již jednou byl Kristus po
rušení podnikl, nébrž jenom hodlá pronésti,
že podruhé smrti a hrobu nebude podroben.
Týmž spůsobem Pavel praví také Rom. 6,9.
Kristus vstav z mrtvých již neumárá, smrtnad
ním panovati nebude. Slova Isaiášova uvodí
Pavel svobodně dle sedmdesátců, kteří tu
něco jinak čtou než hebrejský text, jenž má:
Dám vám milosrdenstvé Davidova věrná. Pře
ce pak slova toliko se liší, ne však smysl;
milosrdenstvími rovně jak svatinami či po
svátninami čili věcmi svatými se rozumějíza
slíbení Boží, jimiž se Hospodin Davidovi za
mluvil, že trůn jeho na věky ostane dle
88, 29. 30. položím na věky věků símě po
tomka jeho a trůn jeho co dni nebes. 2. Reg.
T, 13. a j. Ješto pak ten potomek, k němuž
se slova ta odnášejí, Ježíš Kristus jest, tudy
nemohlo vzkříšení jeho jenom pomíjelivo a
přechodno, nébrž musí věčno, nezměnno a
nezvratno býti. Ve slově zioza věrné důvod
spoléhá: věrně a neklamně vyplním zámluvy
ty. Nemohl by jich Bůh vyplniti, kdyby
věčně nežil Kristus: Bůh na jisto musí vy
plniti sliby své a tudy Kristus nemůže v po
rušení vejíti a smrti nikdá propadati. Samo
sebou zřejmo, že v království Krista posmrů
ném spása lidí se obnáší; spásy pak by nikdo
nemohl účasten býti, kdyby věčně nekralo
val Kristus podle zámluv Davidovi o vzneše
ném potomku daných. Ještě pak dále potvr
zuje Pavel, že Kristus neměl se vrátiti v po
rušení, an vece: Proto také jinde dí: Nedášsvětcisvémuuvidětiporušení.© Proto£.j.po
něvadž Kristus po svém z mrtvých vstání ne
měl již umříti, nébrž věčně žíti. Jinde č
ěréom V jiném žalmu totiž v ž. 15, 10. dí
Bůh totiž, jak ze předešlého se samozřejmě
doplňuje. Jsou to sice slova Davidova; ale
David mluví nadchnut od Boha a co tlumočník
Boží pronáší slova modlitebná, jež mu Bůhv
ústa klade. Ostatně slova ta již 2, 15. vyložená
vypovídají samozřejmě to velmi jasně, čeho
Pavel jimi dokazuje. že totiž Kristus neměl
wviděti porušení. Rčení v porušení se vrátiti
v. 34. a porušení uviděti neliší se, leč že
jedním začátek, druhým dokonání zetlelosti
se vystihuje.

Posud Pavel slova písmová uváděl více
vůbec a vesměs co taková, jenž se ku Kristu
odnášejí co přísudky a vlastnosti jeho. Nyní
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již místněji ukazuje, že slovo to žalraové na
Kristu ne pak na někom jiném se zplnilo,
z čehož nápotom samo šlo, .že on vzkříšen
byv messiášem jest. Nebo David, vece, pro
čas svůj poslouživ vůlů Boží, zesnul a přilo
žen jest k otcům svojím a uzřelporušení; ten
ale, jejšto Bůh vzkřísil, neuzřel porušení. Jak
se na oko spatřuje, vede sobě Pavel právě
tak, jak výše 2, 25. Petr, že totiž slova ona
prorocká o neuzřené zetlelosti nenaplnila se
na Davidovi, jenž umřev k otcům položen
byl do hrobu a tam dle těla porušení vzal;
nébrž že slova ta a sice celou měrou napl
nila se na Ježíši Kristu, jehož Bůh z mrt
vých vzkřísil. Stejně oba apoštolé sobě ve
dou, ješto pravda pravdou ostává a důvod
z těch proročích slov, za messiášská vůbec
u Zidovstva uznaných, jednodušeji, prostěji
a názorněji rozvinut a předložen býti ne
mohl. Slova latinská in sua generatione
jako řecká čidíeveveě mnohoznačná jsou a
mohou se přeložiti buď za věku svého aneb
při rodu svém, vrstevnících svojich aneb též
co dativ výhody: pro vrstevníky svoje. Po
slední výklad převládá; tenkráte David pro
vrstevníky svoje sloužil vůl: Boží, radě a
úmyslu Božímu , ješto činil to, co se Bohu
zalíbilo a co k oslavení Božímu a provedení
Božích úminek směřovalo. Jiní slovo vůlí B.
tlumočí dle vůle B. a spojují je méně vhodně
se slovem zesnul. Leč první výklad předčí.
Blažen byl David, že ho Bůh vyvolil ku
provedení záměrů a úmyslů svých a že krá
lovství jeho a jeho bojové 1 život jeho byli
náobrazové života Páně. Blažen každý na
výši postavený, kdo úmyslům Božím slouží a
celý život službám jeho věnuje. Dále praví:
přiložen či přivtělen byl Kkotcům t. j. dle
duše do seolu, kam ho předstihli otcové jeho
Jud. 2, 10. Gen. 15, 15. a j. dle těla ale do
hrobu, kde vzal porušení. Výraz ten povstal
z obyčeje v rodinných kryptách pochovávati.
Poněvadž ale David porušení spatřil, tudy
ono místo 15. nepatří k Davidu, nébrž
ku Kristu.

Předeslav pak důkazy ty o vzkříšení
Páně ze skutečnosti a z proroctví vzaté, již
odvětuje, co z toho všeho nutně následuje :
Známo tedy buď vám, dí, muži bratři, že skrze
tohoto se vám odpuštění hříchův hlásd a že
ode všeho, od čeho jste v zákoně Mojšíšově ne
mohli býti ospravedlnění, skrze tohoto každý,
kdo věří, ospravedlněn bývá. Spásy, dí, všem
se dostati může jenom v Kristu a spásu tu
více dle záporné strany, podle níž záleží
v odpuštění hříchů, než dle kladné strany,
podle nížto spoléhá v ospravedlnění či v u
dělení spravedlnosti skutečném , tuto pova
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žuje, ač nevylučujíc kladnou strann tuto.
Skrze tohoto, dí důrazně, t.j. Krista, v němž
jediném spása jest 4, 12. Starý Zákon, vece
Pavel dále, tu pomoci nemohl. A tu pro
náší apoštol v prvních tazích náuku 0 ne
mocnosti Starého Zákona, o níž mluví ná
potom v listech svojich Rom. 3, 20. 8, 3. a j.
Učí, že Zákon Starý nemohl ospravedlniti
člověka se vší úpravou, se všemi oběťmi a
všemi obřady svými, ješto se to jedině a
výlučně díti může skrze Krista a že tudy
všehká ctnost a svatost starozákonných lidí
šla z víry v Messiáše. O tom vece tuto, že
ode všeho, od čeho vzákoněnemohli ospravedl
míti se, v Kristu ospravedlnění bývají. "Tím
nedí, jakoby v Starém Zákoně částečně se
ospravedlnění bylo dálo, nébrž chce toliko
říci, že všickni hříchové se odpouštějí v N.
Z. od Krista a že ospravedlnění v Kristu
povšechné a obecné se dává. Při tom Pavel
otázky, zdali také v St. Z. nějakého ospra
vedlnění se udělovalo, zhola nedotýká a ji
mimo sebe pouštěv dálejšího věci té rozvi
nutí pozdějšímu vyučování zanechává ; ješto
pro nynějšek postačovalo, že v Ježíši dosa
huje lidstvo, čeho v St. Z. nemohlo dosá
hnouti a že tudy bez nebezpečí záhynu nikdo
spásou v Kristu opomítati nemůže. O kříži
tolikéž nemluví, aniž mluví o smrti Páně
záslužné, ješto nemohl a nechtěl veškeré ná
uky o spáse té v Kristu zjednané předklá
dati, v čem jemu pedagogická opatrnost brá
mla. Dí ve Št. Z. a opět v Jesu Kristu,
poněvadž chce vystihnouti, že spása v Kristu
co příčině se zakládá. Slovy každý kdo věří
vytýká výminku, pode kterou se spásy té
dosahuje. Ještě se zminujeme o jiném vý
kladě slova všeho, od čeho v St. Z. ospravedl
nění býti jste nemohli; výklad ten slovem
všeho netoliko hříchy, nébrž 1 obřady, oběti
a věci podobné zahrnuje; leč k tém věcem
Pavel tutohle nyní jistě zřetele neobracel,
toliko ke hříchův odpuštění prohlédaje.

Z toho pak, že jedině v Kristu spása
se dává, samo sebou plyne, že nikdo nesmí
pohrdati dobrodiním tímto. "Tudy dí dále
apoštol: Viztež tedy, ať nepřijde na vás, což
povědímojest v prorocích: Hleďte pohrdatelé
a podivté se a zmízte, nebo dílo dělám já
za dnů vašich, o němž neuvěříte, když někdo
bude vyprávěti vám. Uvádí jim na mysl vý
rok z proroků t. j. z knihy proroků menších,
kteří v jednu knihu se spojovali J. 6, 45.
Vzato jest místo z proroka Habakuka dle
sedmdesátců, ač nedoslovně, nébrž více podlé
smyslu; tudy také text Pavla od textu he
brejského poněkud odchoden jest, což se o
zvláště zjevuje při slově polrdatelé, místo ně

hož čte se v hebrejském v národech, ješto
LXX. četli bogdím 8*%312místo D*142 bago

jim. Mluví pak Habakuk na d. m. o vtrže
ní do země svaté Chaldeův a jich krále Na
buchodonosora a o zavlečení Židů do zajetí.
I praví, že dělo to Boží t. j. trest od Boha
sesílaný, nikdo neuvěří, kdyby kdo o něm
vyprávěl. Ješto každé vzpírání se proti Bohu
a každé zarývání se v odporu tom Boha
k stejné pokutě vzbuzuje, také ona hrozba
prorokova platnost a moc svou vezdy podr
žuje a všady se vyplňuje, kde neposlušnost,
odvratnost a zatvrdilost se vyskytají. Tudy
ta hrozba posud platna; ano ješto zajetí
babylónské mělo zvláštní předoznačnou vý
znamnost a předvěstnou k dílu Kristovu sro
vnalost a souvislost, nevyhnutedlně hrozby
a výhrůžky ony u Habakuka pravené na
zhrdatelech spásou Kristovou se vyplní. Dí
prorok zmizte, pomiňte žasnutím, podivením,
úlekem a úděsem; při úleku zajisté človék
mizí a pomíjí, na chvíli svědomosti zbaven
bývaje. Dáťo, jež Bůh činí, bylo v St. Z. pře
stěhování Židů do Babylóna a vyvrácení mě
sta Jerusaléma; nyní ale jest to konečné
Zidů zavržení a na jich místo pohanův po
volání, ač ovšem tuto jenom vůbec o Zidech
a pokutách na ně připadnouti majících řeč
se vede. Ještě můžeme rozjímání činiti nad
slovem vizte, hleďte, pozorujte a slovo to
k vlastnímu prospěchu obrátiti. Ten vidí
a pozoruje, kdo bdí, modlí se a Čas života
v Boží službě tráví.

S tím skončila se řeč Pavlova a Lukáš
nyní vypravuje, s jakým výsledkem se potkala.
Když pak vycházeli Pavel a Barnabáš, prosili
je ti, jenž v synagóze, ve sbornici byli, aby
jim budoucí sobotyopět slova ta mluvit. Takto
se slovům těmto rozuměti musí. Marně ně
kteří chtějí vykládati, když Zidé vycházel
pro velikou zlost nemohše kázaní přečekati,
při kterém marném výkladě rovně marně se
na jakési čtení podvržené odvolávají. Pod
mět při slově sStovzev nejsou jiní leč Pavel
a Barnabáš. Vidéti z toho, že Pavel a Bar
nabáš před ukončením celé schůze odcházeli,
an bez mála ještě něco přišlo ohlásiti, při
čemž se náčelníkům sbornice nevidělo, ony
cizé hosty přítomny míti. Když ale propu
štěno bylo shromáždění t. j. když se veške
ren sbor rozešel a schůzi konec učiněn byl,
následovalo mnoho Zidů a přišelců Pavla a
Barnabdáše; totiž šli za nimi a snad k nim
až do příbytku jejich podlé toho, že Pavel
a Barnabáš buď prodleli ještě, buďže již
domů se byli navrátili. Čo jsme přeložili
soboty nápotomné či budoucí, zní v Ť. ele zo
uetačý cáBBarov a chtěli frázu tu někteří
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slyšeti o dni mezisobotném t. j. V týdní 0
některém dni, ješto se v synagogách kromě
soboty také v pondělí a ve čtvrtek shromáž
děli. Jakoby smysl byl: v mezittmnémtýdní
či dne nějakého v týdníi mezi dvěma sobo
tama připadajícího. Ale m. ustašv čte D
éšys co dobrou glossu a dobrý výklad a
v. 44. nenechává nás nijak v pochybách, že
o budoucí sobotě slovo perašv slyšeti se musí,
jak 1 vulgáta dobře klade. To pak, že mnozí
Pavla a Barnabáše vyhledali, ubezpečilo tyto
tím, že milost Boží v nich působiti počala.
I přimlouvujíce napomínali jich , setrvávati
v milosti Boží; totiž té náchylnosti ku po
slouchání a uvěření pravdě Boží, kterou na
nich pozorovali. Není dosti síti símě, ale
přijde je opatrovati, zaorávati, zavláčeti a
co tam ještě těch prací bývá. Již pak dále
L. jedná o tom, co se druhé soboty při
hodilo.

44, Na příští pak sobotu téměř
všecko město sešlo se slyšet slovo Boží.
45. Uzřevše ale zástupy Zidé naplnění
byli žárlivostí a odporovali věcem od
Pavla praveným rouhajíce se. 46. Tedy
směle Pavel a Barnabáš řekli: Vám mu
selo se napřed mluviti slovo Boží; po- |
něvadž ale odstrkujete je a nehodnými
se býti soudíte věčného života, aj
obracíme se ku pohanům. 47. Nebo
tak přikázal nám Pán: Položil jsem tebe
za světlo pohanům, abys byl ku spáse
až do končin země, 48. Slyšíce pak to
pohané radovali se a velebili slovo Páně
a uvěřili, což jich bylo předzřízeno k ži
votu věčnému. 49. Roznášelo se pak
slovo Páně po celé krajině. 50. Židé
ale popudili ženy nábožné a vzácné
a předníky města a vzbudili pronásledo
vání proti Pavlovi a Barnabovi a vy
vrhli je z končin svojich. 51. Oni ale
vyrazivše prach z nohou na ně, přišli
do Ikonia. 52. A učeníci se naplňovali
radostí a Duchem svatým.

Poprošeni byli apoštolé příští sobotu
opět mluviti slovo Boží. Mezitím ale jistě
za týdne toho neopomenuli v domech a sou
kromých rozmluvách slovo Boží a evangelium
o Kristu hlásati, čímveliká zvědavost u všech
měšťanů a zvláště u pohanského a počtem
převládajícího obyvatelstva povstala. Tudy
se příští nejprvé sobotu sešlo téměř veškero
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město slyšet slova Božího. Že se to v sobotu
dálo, tudy jisto jest, že shromáždění stalo
se ve sbornici veřejné a nikoli ve příbytku
apoštolův Pavla a Barnaby, jak se některým
zazdálo. Židé vidouce ty zástupy tak četně
sešlé ku poslouchání Pavla a Barnaby, napil
nění byli žárlivosti, hněvem se závistí spoje
ným. Pýcha jejich se zproučila a zpříčila
proti té myšlence, že by pohané beze všeho
k Zidovství se přivinutí měli účastenství ve
spáse Messiášem zjednané míti stejnou s nimi,
syny Abrahamovými, měrou, a žeby oni sami
nad to, jenž se učiteli pohanů a světly světa
býti honosili Rom. 2, 19., měli státi se uč
němi a žáky oněch příchozích mužů. Tudy
zpěčovali se proti apoštolům a odpírali vě
cem od nich praveným odpírajíce, jak někteří
rkp. pro větší důraz, ale velepochybným čte
ním dodávají, a rouhajíce se. Při odporu ne
zůstalo, nébrž prosuli se v rouhání tím, odpor
svůj a nevěru svou zakrývajíce a jak se do
mněli horlivost pro Mojžíše na jevo dávajíce.
Ale nemohli Pavel a Barnabáš toho snášeti;
nébrž museli jim svobodně povědíti, kterak
vůli Boží samé a jistotné odporují a museli
jim výtku tu sdůrazem přednésti.měle pak
řekli Pavel a Barnabáš: Vám muselo se napředmluvitislovoBoží.© Muselosemluviti
vece, poněvadž příkaz Páně vydán, aby na
před Židům co dědicům zámluv Božích evan
gelium hlásali, jak již nejednou 0 tom pra
veno Mt. 10, 5. L. 24, 47. Act. 1, 18., kdež
seovšem praví, že všechněm se má kázati, ale
spolu přidává počna od Jerusaléma, tak že
vezdy přednosti Židů v té věci šetřeno býti
mělo, jakožto dědiců zámluv B., jakožto sy
nů a potomků prorokův a přátel Božích a
jakožto bratrův Krista Pána podle těla. Rom.
1, 16. 9, 1. a j. Ale poněvaďž, dí Pavel dále,

je strkáte od sebe a nehodnými se věčnéhoží
vota býti soudite, aj obracujeme se ku poha
nům. Oni se arci slovemžádným nepronesli,
žeby se soudili nehodnými života věčného,
ale skutkem toho dokázali odpírajíce milost
poskytnutou přijíti, očí k světlu milosti za
vírajíce, proti pravdě se spikajíce, růúhoty
se na cesty Páně prosunujíce u tudy odsou
zení na sebe svalujíce. Ještě upozorňujeme
na slovo 43, kterýmž veliký důraz se řeči
přičinuje a naskytá, že již čeďčas jest s nimi
se rozloučiti a ku pohanům se přidati. Ku
pohanům se obracujeme, dí, nebo takto nám
přikázal Pán. Tu bychom se domněli, že
Pavel jistý výrok Páně vynese, ale nečiní
toho, ješto by Židé výroku tohosi byli sotva
povšímli. Raději a příměrněji uvádí výrok
z Isaiáše proroka vzatý jakožto takový, proti
němuž Židé se vymlouvati nemohli, Jsou to
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slova Boha Otce k messiáši: Položiljsem tebe
za světlo pohanům, abys byl jim ku spáse až
do končin země. Dle výroku toho má býti
Kristus světlem pohanů a jim spásy dopo
moci. To pak se nyní právě skrze apoštoly
stává. Aniž volno jest apoštolům straniti
se pohanů a jim světlo Kristovo ukrývati,
nébrž oni musejí to činiti, ač nemají-li se
protiviti rozkazu a vůli Páně a zmařovati
právo pohanů ku spasení jim od Boha vý
rokem oným dané. Kdykoli pak Zidé odpo
rem a urputem svojím znehodňují se výsady
a přednosti své, nezbývá poslům Páně než
tudíž se výlučně ku pohanům obrátiti. Nebo
ne nadarmo jest Kristus světlem pohanů a
ne nadarmo se skrze něho spasení pohanů
nařizuje. Slova prorokova uvádí Pavel podle
LXX s nepatrnou odchylkou.

Nad slovy těmi Židéovšem, čeho se do
mysliti můžeme z následků ihned doleji po
ložených, zuby zlostí zatínali, ale: pohané
slyšíce to radovali se a velebili slovo Páně.
Velebili dobrotu Boží jim kázaním slova pro
jevenou, v němžto slovo Boží a ne lidské
býti poznali. 8, 25. V tom ale se násled
kové nezahrnovali veškeři, nébrž nejblaženější
výsledek toho byl, že wvěřilt ti, kdož byli
předezřízení k životu věčnému; aneb jak t.ř.
má, kdož byli ustanoveni, určeni, spořádáni
k životu věčnému. Rozdíl není velký, chce
říci, že uvěření pohanů se událo následkem
Božího ustanovení jich k životu věčnému.
Ne všickni uvěřili, nébrž jenom ti, kdo vy
vyvolení a oddělení byli od těch, jenž uvě
řiti nechtěli. Tím sv. L. prostě opovídá, že
víra jest darem Božím a že se toho daru
také pohanům dostati může těm, kdož se ne
vzpírají proti úsudkům Božím. Židé již ro
dem svojím byli předzřízení ke království
Božímu a k říši messiášově jsouce synové
říše Mt. 8, 12. 15, 24, jak jim výše pověděl
sám apoštol: Vám muselo napřed mluveno
býti slovo B. a když Zidé odstrčili od sebe
slovo Boží, dálo se to proti všem zámluvám
Božím a proti bytedlnosti Zidovstva, ješto
právě národ ten vyvolil byl Bůh, aby spásy
v Kristu sami napřed účastní byli a nápo
tom jiným národům toho účastenství vymohli.
O pohanech nejblíže to právo neplatilo, ano
naopak pohan musel skrze pokání dřívevšelikou
povahu pohanstva svléci, nežli se ku kře
sťtanství mohl přiúčastniti. Avšak kdo z nich
vzdálen byl pohanských mravů a židovské
urputnosti a všelikou radost ve slovu Božím
měl a hotovost ji přijíti ukazoval, toho Bůh
uhodnil a udůstojil milosti své a povolal
ho do říše Syna svého. Nemůže se pak slovo
kdož spořádání byli zeraynévou,či kdož předzří
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zent byli bráti ve smyslu medialném, jakoby
smysl byl: kdož se uspořádali, kdož povahu
příměrnou na sebe vzali, nébrž jak slovo zní,
V trpném smyslu se slyšeti musí, kdož od
Boha předzřízení aneb zřízení byli. Aniž také
předzřízení to pro zásluhu víry jich se dálo,
ač víra ovšem nutným prostředkem a nevy
hnutnou výminkou oné předředby Boží jest.
Ale ani náuka 0 absolutném a bezvýmineč
ném předzřízení ve smyslu Kalvínově se ve
slovech těch nenalezá, ješto z veršů 46. an.
patrno, že předředba Božínevylučuje osobné
vůle a osobného určení a že člověk takové
mu Božímu ustanovení odpírati může, jak se
to na Zidech shledalo. Ale i to na mysli
míti sluší při náukách těch a podobných,
že podlé nedokonalosti lidské mluvy a lidské
mysli při pozorování na ně S jedné strany
strana druhá v pozadí se tají a tudy buď lid
ská spolupůsobnost a vůle, buď zas milost
Boží sama vrch držeti a vládnouti se vidí,
ačkoli obě při tom účinlivy jsou, s tím roz
dílem, že vůli lidskou předchází milost Boží.
Viz ostatně o náuce té Rom. 9, 33. Zde
jistě Lukáš místněji o nauce té nemluví, né
brž se vesměs a povrchně jí dotýká, jak oči
vidno jest 1. Petr 1, 3. 2. Petr 1, 3. 4.

Mnozí pohané se na víru obrátili; tedy
také snadně se dálo, že slovo Páně se roz
neslo po okolinách t. oněch krajinách, jenžto
s Plisidií mezovaly a hraničily. Sv. Lukáš
praví: Rozndšelo se pak slovo Páně po celé
krajině. Zdé ale popudili ženy nábožné a
vzácné a předníky města a vzbudili proná
stedování proti Pavlově a Barnabáši a vy
vrhli je z končin svojich. Pro veliké úspěchy
apoštolů u pohanů rozjitřili a rozhněvali se
Zidé nevěrci a popudili znamenité, bohaté a

hanských pocházejíce se k náboženství ži
dovskému co přišelkyně či proselytky při
hlásily a nábožnými či ctitelkyněmi totiž Bo
žími slouly. Zenské pohlaví se více citem
než rozumem řídí a tudy často zatvrzeleji
trvá v tom, co jednou uchopilo a horlivěji
se ujímá strany své, ke které se přesvědče
ním prvotným přidalo. Tudy jak víra kato
lická skrze svaté ženy nemalých podpor do
sáhla, takto i naopak bludařství nemálo
skrze ženy se zvelebilo. 2. Tim.3, 6. 7. Těm
Židé pochlebovali a všelijakou lestí a šalba
mi rozličnými je k tomu měli, aby u svojich
manželů, náčelných města mužů vymohli pro
následováníproti Pavlu a Barnabáši, aby vystr
čeni, vyhnáni, vypuzení a vybyti byli netoliko
z města, nébrž z celého okresu jeho. Onz ale,
vypravuje sv. Lukáš, vyrazťvše prach z no
hou na ně, přišli do Ikonta. Na dorývání
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nepřátelských Židů pryčse ubírati museli.
Avšak než se odebrali, učinili, co druhdy ve
Jel Pán Mt. 10, 14. vyrazili totiž prach na
ně t. j. ve směru nohou k nim aneb raději
L. 9, 5. na svědectví proti nim, tak že směr
duchový se jenom rozumí. Učinili to na zna
mení a osvědčení, že evangeliem pohrdli, že
tudy apoštolé nadarmo cestu tak dalekou
vážili, jakož i na osvědčení, že s nimi ne
chtí žádného obecenství míti. Vyrazivše prach
ten podali se do Ikonia města, jenž druhdy
přislouchalo ku Frygii, té doby ale hlavitým
městem Lykaonie bylo na úbočí hor Taur
ských velmi lidným. Posavád sluje Konia a
jest město znamenité. Z Antiochie pisidské
tedy již výše k severu netáhli, nébrž se dali
k východu či k jihovýchodu, majíce v ú
myslu vrátiti se do Antiochie syrské časem

Act. 14, I- 6. Pavel a Barnabáš v Ikoniu.

svým, ažby totiž, co
dili. 14. 20,

Avšak nová štěpnice apoštolská tím proti
venstvím apoštolů a jich vyobcováním neza
hynula, ona ani mysli netratila, nébrž nao
pak věrnost a důstojnost apoštolů a jich tr
pělivost, zvýšila jejich k evangeliu přivinu
lost 12, 24. A učeníci, vece Lukáš, se na
plňovali radostí a Duchem svatým. Byli plni
radosti pro své štěstí, že k víře v Krista
přijati byli a plni byli Ducha svatého. Du
chem svatým se tuto vnitrní a posvětní da
rové milosti jeho slyší, víra, naděje, láska,
útěcha v Bohu a plesot z toho, že člověk
něco pro Boha a pravdu jeho podstoupiti
může, a zvláště vytrvalost při víře.

Již pak Lukáš dále píše o pozdějších
událostech apoštolů našich.

se jim vidělo, poří

HLAVA XIV.

Pavel a Barnabáš v Ikontiu kázali 1—4,
leč odtad vyhnání byvše 5—6, utekli do
Lystry 7., kdež chromce uzdrav?vše za bo
hy jmánií 8—12., avšak cti té důrazně
se sprotivili 13—18. Pavel ihned na to
kamenován byl 19. 20., načež do Derby
a odtud na Lystru, Ikontu, pistdskou
Antiochiť, Pergu a Atalii městu 21—20.
vrátili se do Antiochie Syrské 26—298.

1. Stalo se pak v Ikoniu, že po
spolu vešli do sbornice židovské a mlu
vili, tak že uvěřilo Židů a Řeků veli
ké množství. %. Bezvěreční ale Zidé
vzbouřili a rozjitřili mysli pohanů proti
bratrům. 3. Po drahný tedy čas po
meškali tu sice svobodně sobě počínajíce
v Pánu, jenž svědectví poskýtal slovu
milosti své dávaje se divům a zázra
kům stávati skrze ruce jejich. 4. Ale
se rozštěpilo množství města a jedni
sice stáli po Zidech, druzí ale po apošto
lech. 5. Když pak povstal klopot pohanův
i Židů s náčelníky jejich ku zhanění a uka
menování jich, 6. srozuměvše utekli do
měst Lykaonských, do Lystry a Derby a
do celé okoliny a kázali tam evan
gelum.

V městě Ikoniu veš?i, dí Lukáš, spolem
do sbornice Pavel a Barnabáš apoštolé ; zdá
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se, že právě došli, když to shromáždění ve
sbornici scházelo se a že spolu sjinými tam
vešli. Aneb spolem toliko se táhne k oběma
apoštolům a k těm, kteří je snad tam do
provodili. Lukáš vece: Stalo se pak v městě
Ikontu , že pospolu vešli do sbormire židovské
a mluvili, tak že uvěřilo Zidů i Reků veliké
množství. Tak totiž tam mluvili, takovou
silou, takovou přesvědčivostí a takovým ú
spěchem, že množství Zidův a Rekův uvěřilo.
Reky těmi se vůbec pohané rozumějí či Ne
židé. Zidé jménem tím pohany jmenovali,
poněvadžŘekové z pohanů jim nejznámější a
nejproslulejší tehdá byli, ješto řecky v těch
krajinách téměř každý pohan mluvil. Pano
val tehdá obyčej po celé říši římské, že sály
a posluchárny, kdež se filosofické neb nábo
ženské přednášky činily, se všechněm vzdě
lancům otvíraly, kteréhož obyčeje také Židé
při sbornicech svojich následovali. Tudy po
hané mnozí do sbornic se scházeli a vešlo
to právě tehdá v modu mezi urozenci Řím
skými, v sobotu v synagógách službám Bo
žím židovským obcovati. Zdá se ale, že se
tu rozuměti mají před jinými pohany prose
lyti či přišelci, jenžto vezdy se ku pohanům
čítali, dokud obřezáním a podnikáním celého
zákona se nebyli ku starozákonnému lidu
přivtělili, poněvadž v. 2. pohané se od nich
různí a rozdělují. Mezi těmi, jenžto se v I
koniu obrátili, klade tradice dle Epif. (haer.
78.) Ambros. (vir. 2, 3.) a j. na prvním
místě svatou Theklu co prvomučedlnici pa
nenskou, jenžto panenství svoje Kristu věno
vala a proto od rodičů a ženicha mnoho
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trpěti musela, ale nade všemi protivenstvími,
nesnázemi a pokušeními zvítězila a oheň na
hranici a divé šelmy přemohši posléze smrtí
pokojnou zesnula; v církvi naší slaví se
29. září.

Pro takový úspěch apoštolů, an netoliko
ze Židů ale i Zpohanůdrahné množství se na
víru dalo, pozdvihli se Židé v nevěřepozůstalí a
popudili a rozjitřili mysli pohanů proti bra
trům. V Ť. t. čxáxocev řídké slovo stojí zna
menajíc toli co rozezlili, rozzlobili, zlostí a
hněvem naplnili, rozjitřili (od sl. játra, jenž
byla dle staré fyslologie sídlem všech niž
ších pochotí). Pohané se tu dělí od Řeků
v. 1. a tudy jsme pravili, že se jimi také
přišelci či přidruženci a to po přednosti roz
umějí; bratry zove, jak jindy, křesťany. Ovšem
tedy, že všickm. křesťané svízelů pro víru
zakusili, leč protivenství to se zvláště proti
Pavlovi a Barnabovi pozdvihlo, jakož i z 2.
Tim. 3, 11. viděti, že Pavel v Ikoniu nemálo
svízelů a příkoří podstoupiti musel. Rkp. ně
kteří lat. a řecký rkp. D. přidávají: Bůh ale
učinil pokoj, což iv. st, r. česk. nalézá se po
dle tehdejší vulgáty; vpisek ten byl později
vypuštěn. Slova vpisku onoho nejlépe se
vysvětlují z Prov. 16, T. Když se zalíbí Eo
spodinu cesty člověka, i nepřátely jeho obrátí
ku pokojt. Ale tím pronásledováním nedali
se odstrašiti apoštolé, nébrž drahný čas tedy
sice pomeškali tuto, ohrozivše sea myslí sta
tečnou st počínal v Pánu. Částice tedy
vyvodí výpovědi veršů J. a 4. ze předešlých
veršů 1. a 2. Následkem úspěchu (v. 1.)
a protivenství (v. 2.) oni meškali tam stce,
ale stala se 1roztržka ; zčehoviděti, že spoj
ka sice v. 3. zří k v. 4., jejžto se předešlým
váže. Statečně, svobodně a směle si počí
nali Pavel a Barnabáš v Fanu t. j. spoléha
jíce a opírajíce se na Pána a v něm všeli
kou pomoc (skrze divy atd.) nalézajíce. Pá
nem se rozuměti může buď Bůh vůbec 4,29.
30. buď Kristus Mr. 16, 20. a j. a těžko
rozsouditi, kdo by tuto se slyšeti určitě měl,
ač dle 4, 29. 30. převládá pojem Boha vů
bec, anoť i tam zázrakové Bohu vůbec se
připisují, podobně i Hebr. 2, 4. I z dálej
ších slov vysvítati se zdá, že vůbec o Bohu
řeč jest, ješto výraz slovo malosti tuto přicho
dící nížeji 20. 32. se Bohu připisuje. Vůbec
tedy Bůh, Pán veškerenstva osvědčoral slovo
milosti své dávaje se stávati divům a zázra
kům skrze ruce jejich. OsvědčováníBoží pro
slovo milosti jeho dálo se divy a zázraky,
jichž místnější vylíčení Lukáš tuto pro krát
kost opouští. Jmenuje evangelium slovem
milosti Boží 20, 32., poněvadž se nám v něm
milost Boží uděluje a spolu ohlašuje, že pro
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zásluhy Krista Pána Bůh veškeré člověčen
stvo na milost přijal a Spasiti na věky mi
lostivě usoudil.

Ale přese všechny ty zázraky 2, 19.
přece veliká část nevěrcův zůstala, jenžto
nikterak šíjí svojich pod víru poddati ne
chtěli; a tudy se rozdvojilo, roztrhlo, 702
štěpilo množství města a jedni stáli po Židech
a druzí po apoštolech t.j. jedni Židům, druzí
nakládali apoštolům. "Tuto se poprvé Pavel
a Barnabáš apoštolé nazývají. O Pavlu jisto
jest a povšechně přijato, že v ničem neode
vzdává apoštolů jiným, byv podobně jak oni
bezprostředně ode Krista Pána vyvolen a po
volán Gal. 1, 1. a j. R. 11, 13. O Bar
nabáši nevíme něco podobného, on jen ve
společnosti s Pavlem za apoštola klade se.
Za apoštola od římské, řecké i syrské církve
se uznává. Děje se to ale v širším smyslu, jak
se to děje Rom. 16, 7., kdež Pavel o někte
rých osobách toho titulu užívá, o kterých ví
me, že jim v užším smyslu jména toho do
stati se nemohlo. Někteří Barnabáše k a
poštolům vřadují těm, kteří vlastně a pový
tečně tím jménem slují; leč náhledu svého
nemohou jistými důvody provésti. Viz 13, 2.

Tam až dotřeštila zloba nepřátelů Páně,
že, jak dí Lukáš, povstal klopot Židů a po
hanů s náčelníky jejich ku zhanobení a uka
menování jich. Ještě útok neučinili a neobo
řili se nepřátelé; slovo impetus o0um značí
pud, chuť čichoutku, zlovůli, klopot, úsilí, tak
že se útok nestal, nébrž teprvé zamýšlen byl.
Jakkoli tomu jest, jisto, že srozuměvše apo
štolé utekl“ do měst Lykaonských, Lystry a
Derby a do celé okoliny a kázal tam evan
gelum. V Lykaonii, krajině maloasijské mezi
Pamfylí, Cilicií, Kappadocií a Pisidií le
želo Ikonium. Lystra odtud k jihu asi
deset hodin odlehala a od Lystry k jihovýchodu
rozprostírala se Derba, nyní Dula řečená,
město malé ale dobře opevněné; nad Tau
rem města obě ležela. Z měst oněch se
dali také do okoliny a tam v městech dotčených
a v jiných nejmenovaných osadách všadý slovo
B. kázali mezi lidem úrupným a tvrdým, ale
i statečným a udatným až 1 otýralým. Opu
stili Ikonium uprchnutím podle slova Páně
Mt. 10, 23.: Když vás budou pronásledovati
v městějednom, utecte do druhého: nechtěli za
jisté Boha nadarmo pokoušeti a spolu žádali
uspořiti lidem nepřátelům větších prohřešení
se proti Bohu. Rkp. někteří přidávají,
zvláště D., že se pohnulo veškero množství
ku kázaní jejich a že apoštolé drahný čas
v Lystře pobyli. Což bezmála připsáno do
hadem z toho, což dále následuje. Nebo od
v. 7. následuje po všeobecném vylíčení pů
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sobnosti Pavlovy a Barnabovy jeden ze mnoha
divů tam učiněných, podobný tomu, jenž od
Petra a Jana 2, 1. se stal. Takto Pavel
od Boha stejnou ctí jak Petr obdařena vele
apoštolům roven býti se ukázal, ale také
pronásledování pro Krista trpěti bezmála
v té míře udůstojen byl. Vece pak o tom
Lukáš:

T. A jeden mužv Lystře, neduživý
na nohy, tu seděl, chromý ze života mat
ky své, kterýž nikdá byl nechodil. 8.
Ten poslouchal Pavla mluvícího, kterýž
vzezřev naň a vida, že víru má uzdra
ven býti, 9. řekl velikým hlasem: Po
stav se na nohy své přímě! [I vyskočil
a chodil. 10. Zástupové pak uzřevše,
což učinil Pavel, pozdvihli hlasu svéholykaonskyřkouce© Bohovépřipodobnivše
se lidem sestoupili k nám. 11. A zvali
Barnabu Jupiterem, Pavla pak Merku
riem, poněvadž byl vůdcem slova. 12.
Kněz také Jupitera předměstského býky
a věnce ku bráně přivedev se zástupem
chtěl obětovati. 13. To když uslyšeli
apoštolé Barnabáš a Pavel, roztrhše
roucha svá vskočili mezi zástupykřičíce
14. a pravíce: Muži, což to činíte? I
my smrtelní jsme, podobní vám lIdé,
zvěstujíce vám od těchto marných 0
brátiti se k Bohu živému, kterýž učinil
nebe a zemi a moře a všecko co v nich
jest. 15. Kterýž za předešlých věků
dopustil všem národům choditi cestami
svými, 16. ač pak neosvědčena sebe nene
chal, dobročině, s nebe dávaje deště a časy
úrodné , naplňuje pokrmem a utěšením
srdce naše. 17. A to mluvíce sotva u
kojili zástupy, aby jim neobětovali. 18.
Nadešli ale někteří z Antiochie a z I
konia Zidé a namluvivše zástupy a Ka
menovavše Pavla vyvlékli jej ven z mě
sta domnívajíce se, že umřel. 19. Když
ale obstoupili jej učeníci, povstav vešel
do města a na zejtří vyšel s Barnabem
do Derby.

V městě Lystře, vece Lukáš, muž Jeden
tu seděl neďuživ jsa na nohou, chrom ze ži
vota matky své, jenžto nikdá nechodil. Obižně
líčí stav chromce toho, aby nižádného po

| chybenství o zázraku nebylo.

Act. i4, 7—19. Uzdravení chromce v Lystře; pocta a kamenování sv. Pavla.

Seděl totiž 0
blíž místa, kdež Pavel kázal; seděl, ješto
státi nemohl ani choditi. Poněvadž chro
mota a belhavost jeho byla ze života mateře,
tedy tím zatvrdilejší ano nezhojitelna byla
nemoc tato. Výše již jsme pravili, že 3, 1.
div ode sv. Petra učiněný přepodoben jest
tomuto; z toho nevěrci našeho věku odvo
zovali a odvětovali tou měrou, jakoby bylo
nemohlo bývati dvou mužů chromých, je
dnoho v Jerusalémě, druhého v Lystře a ja
koby poslednější vypravování podle onoho
utvořeno bylo. A to zhola dle zdání svého,
beze všeho důvodu; čehož my tu dotýkáme,
aby se připomenulo, na jaké bezcestí a 0
hýralosti svévolná kritika a ničemná bezvěra
přichází. Raději sluší při nehodách takových
považovati za jedno, že Bůh nás zvláštním
řízením svým před nimi ochránil a že tudy
Jemu díky vzdávati máme. Za druhé máme
zrak mysli obšírněji rozprostraniti a v těch
nehodách a svízelech spatřovati obraz ne
řesti, zlovůle, obraz nestateče, do níž hříš
ník padá, že nemůže cestami zákona Božího
běžeti, a obraz potřeby milosti Boží.

Byl-li ten chromec také jak onen 3, 1.
žebrákem, nedokládá se; možná že jím jsa,
tu sedával, kde se lidé nejvíce sbíhali a u
lice křižovaly, almužny se spíše doprositi tuto
doufaje, ač ovšem i možná, že divy od apo
štolů činěnými zbuzen byv, z domu se do
nésti dal tam, kde Pavel řečnil. Foslouchal
on pilně — což se nedominulým vytýká nxove
audiebat — když Pavel kázal. Místo +xove
čtou B řxovce, aoristem historickým, an impf.
jxove věc malebně představuje. Osobnost
Pavlova vzbudila v něm důvěru, ale slova,
jež kázal, věru v něm roznítila, z níž důvěra
vyššího řádu se zrodila a naděje živá v něm
povstala, že uzdraven bude. Vzezřev naň
Puvel, píše Lukáš, a vida, že víru má uzdra=
venu býti, řekl mu velkým hlasem: Postav
se na nohy své zpříma. Pavel poznal dů
věru a naději jeho, z víry počátečné vzešlou,
po posunách, obratech, držemnosti jeho ; více
ale ještě se o tom přesvědčil skrze Ducha
svatého, jímž četl v duši chromce toho ne
toliko žádost uzdravenu býti, nébrž také
vnímavost a touhu po spáse duše. Tudy
Pavel vzezřev naň z pevna a zrakem na něm
ustrnuv dzémoac řekl jemu velikým hlasem:
Postav se na nohy svoje z příma. Velikým
hlasem pravil Pavel, aby všickni slyšeli a aby
tou mocí hlasu vniterná moc slova zázrako
tvorného se jasněji vytýkala. Někteří rkp.
přidávají Pravém. tobě ve jménu Ježíše vstaň,
kterážto slova vzata jsou z 3, 6., ač ovšem
Pavel jenom jménem Páně slova divotvorná
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pronésti mohl. Na slova Pavlova chromec
poskočiď a chodil; sličně a velevhodně se
praví r4azo aoristem co o jediném poskočení
pro radost a novost a meosmate impf. co 0
ustavičném chodění jeho. Jinak se choval
onen 3, 8., o němžto se dí, že poskakoval
několikráte, an se užívá o něm čSekAouevog
praesentu. Ještě pak není od místa rozjí
mání, jež tu vykladatelé činí, že ovšem apo
štol ujme se našich potřeb duchovních tím
více ještě pro jich ukojení k apoštolství zvo
len byl. I sluší s mimi zvolati: Veliký
světče, obrať zraky své s nebe a ten svůj
spasivý pohled na mne a prones nade mnou
slova, jež jsi nad kulhavcem pronesl, abych
z příma chodil cestami Páně.

Zástupové pak uzřevše co Pavel učinil,
pozdvíhh hlasu svého lykaonsky řkouce: Bo
zi lidem se přiípodobnivše sestoupili k nám.
Lykaonský jazyk byl jim přirozenější nežli
řecký, jímž sice také mluvili, avšak mater
štinou co mluvou srdce vynořili hluboké po
divení svoje mimovolně. Jazyk lykaonský
málo znám jest, aniž se ví, k jaké čeledi
patřil; Jablonský ho počítal k semitským a
s assyrským jej příbuzna býti kladl; jiní
s lyckým jazykem jej spříbuzňují, jiní s ka
podockým. Všechny domněnky ty málo zá
kladu míti mohou, poněvadž na dohadech se
nalézají, an bližších a místnějších zpráv 0 něm
zhola nedostává se. Toli zdá se z v. 14.
vysvítati, že jazyk ten ciz byl apoštolům,
nebo kdyby byli apoštolé porozuměli, že je
mají lidé za bohy, byliby ihned roztrhli rou
cha svá aniž očekávali, až by kněz byl při
šel s býky a s věnci. Domněli se, že bozi
sešli na zem, lidem se připodobntvše t. j. po
dobu lidskou na se vzavše. Domněnka ta
vůbec panovala u pohanů, že se bohovéčasto
mezi lidmi ukazují ve spůsobě lidí; tím nej
hlubší toucha a touha srdce lidského a na
dějí člověckých se ozračovala. Spatřuje se
mezi jinými též na Apolloniu z Tyány, jejžto
za Syna Zeusova krajané jeho považovali.
Ta všeobecná domněnka se tuto stýkala
s místnou bájí, podle kteréž právě v Ly
kaonii druhdy u Baucidy a Filémona Jupi
ter a Merkur zavítali a od těchto prostých
vesničanů pohostinsku přijati byli. (Ovid met.
8, 6. 11.) Tudy se také stalo, že nazývali
Barnabu Jupiterem, Pavla Merkuriem, ješto
vedl slovo. Mimo dotčenou báji přišli právě
na tyto a nena jiné bohy, poněvadž Jupiter
„měl vně města chrám a poněvadž přislou
chalo ke službě Merkuria co posla a tlumo
čníka bohů, aby otce na zem jdoůcího spro
vázel. Pavla nazývali Merkuriem, poněvadž
slovo vedl a v tom se tlumočníkovi bohů
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rovnati zdál, nadto byl mladším a všady při
činlivějším než Barnabáš, jenžto starším, vět
ším bezmála a vyneslejším byl a tudy za
Jupitera odbýval. Barnabáš se tu na prvém
místě klade pro tu čest, která se mu od lidí
stala, ješto Jupiterem domnín byl. Marně
se domnívali někteří, že se tím spůsobem
potvrzuje, co se v apokryfických dějech 8v.
Thekly o Pavlu praví, že totiž byl mal dle
výše, holohlav a nerovných hnátů; Merkur
zajisté odbýval za milostného a krásného
mládce.

Ale s pouhým názvem nespokojili Se,
nébrž kněz Jupitera předměstského přivedl
býky a věnce a chtěl s lidem obětovati. Pře
devším nám věc divna, že obětovati chtěli.
Nemohli-liž se bez toho obejíti? Leč nedo
volila jim útroba jejich; kde člověk co bož
ského spatřovati se domýšlí, tam se k tomu
s úctou ano se žertvou vine. Žádný národ
pohanský nebyl bez obětí ; byly ty obětě zohave
ny azohyzděny vraždamia chlípami, ale nevy
tratily se. Obět jest zvidomělénáboženství a
hlasité volání po spáse. Jupiter či Zeus
předměstský (Zevg nodnvdog V protivě Zeusa,
jenžto sloul ZevozodrodyocZ. městský) jest Ju
ter, jenžto ve chrámě ve předměstí sídlo svoje
má; byl-li také v městě městskýJupiter, Ju
piter totiž, jenž ve chrámě v samém městě
vybudovaném sídlel, neví se. Fráza: Ju
piter předměstský a Jupiter městský spo
léhá na představě a domněnce pohanů, že
bůh ve chrámě svém bytuje a tedy
on sám tam jest, kdež se chrám jeho
nalézá. Přivedl býky « věnce. Obyčejně se
to vykládalo co hendiada, jakoby to stálo
místo býky ověnčené; ale neostojí výklad ta
kový. Obojí slovo svůj pojem zvláště zname
ná. Obětná zvířata se věnčila při samém
teprv obětování a věnců se netoliko pro býky,
nébrž také pro obětnici či oltář. sochy, kněze
obětovníka, dvéře chrámu a jinak při tom
užívalo. Bar. 6, 9. Fřivedli je pak ku bráně
či vratům totiž města, před samou branou
oběť chtějíce přinésti, ješlo bohové se v mě
stě nacházeli co v nějakém velikém chrámě.
Jiní se domněli, že obětě ty přineseny byly
před branou či vratoma chrámu, ještě jiní,
že se to přede vraty domu stalo, kde apo
štolé bydleli; leč ze slov výše položených
00 Tis modemepředmněstskéhoJupitera patrno,
že o bráně městské tuto se mluví. Pavel a
Barnabáš nepozorovali posud, čeho by se
lidé ti podjímati strojill, bez mála slovům
oněm lykaonsky praveným neporozum čvše
To když uslyšeli, vece Lukáš, apoštolé Bar
nabáš a Pavel, roztrhše roucha svá vyskočili
mezi zástupy křičíce a pravice: Muži, což to
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činíte? I my jsme smrtelné, podobní vám lidé,
jenž zvěstujeme vám obrátit se od marných
k Bohu živému, jenž učinil nebe a zemí a
moře a všecko co v nich jest. Jakmile apo
štolé o tom Co se jim od lidí chystá slyšeli,
tedy pro osvědčení bolesti a uděšení svého
a ošklivení si toho činu roztrhli roucha svá,
ano se tím činem Bohu rouhání dálo, při
rouhání-se Bohu ale obyčejně roucha se roz
trhovala Mt. 26, 65. a tudíž vyřítili se mezihdkřičíceapravice:Muži,cočiníte?© Usly
šell o tom buď doma buď na cestě a vysko
či či vyřítili se, vypadli mezi lid z brdny,
kam se bezmála uslyševše byli vydali, aby
hned na počátku zlo zastavili, a hříchu pří
trž učinili. Jinak si počínali nežli si ondy
vedl Heródes Agrippa, jenž slyše božskou
čest sobě připisovati, nijak ji neodkazoval od
sebe. Nemysleli apoštolé, žeby pohanským
předsudkům hověti a jich šetřiti měli, ješto
by ta veliká k jejich osobám vážnost k ú
spěchu evangelia se použíti dala a sama ta
domněnka o zjevování se bohů na zemi pro
nauku o Kristu synu Božím výborně se ho
dila. Nikoliv. Omi důrazně a ze vší síly
se opřeli proti hříchu modlářství. Pravili:
I my jsme lidé smrtelní jako vy aneb jak
ř. t. lidé stejnostrastní, podobnopodtrpní, po
dobně jak vy křehcía strádatelní Jac. 5, 17.
opotoraĎsig. Nejsme bohové, nébrž lidé,
jenžto jsme přišli zvěstovat vám, abyste se 0
brátili od těchto marných k Bohu živému,jenž
učinil nebe a zemi a moře a všecko co v nťch
Jest. Nedí napomínáme vás, nébrž zvěstujeme
či raděj blahověstíme vám , poněvadž v tom
právě spása lidstva záleží, že od marných
t. j. nejsoucích 1. Cor. 8, 4. nébrž jenom
domnělých bohů, jakými Jupiter a Hermes
byli, obrátiti a přivinouti se mohli k věčnému
živému Bohu, Thess. 1, 9. a j. jenžžití svoje
osvědčil tím, "že není pouhá abstrakce pří
rodných sil, nébrž všetvorce a stvořitel veške
renstva, nebe, země i moře a cokoli se v nich
nalezá. Setrně praví marných bohů, nedí
ošklivých. ohavných mrzkých, ohyzdných*a po
dobně, jak ovšem říci mohl.

Co ještě dále praví Pavel, to nás musí
podivením naplniti, prohlédáme-li ku povaze
jeho horoucí a k horlivosti jeho, která nikdá
sobě dosti nečinila. Nevytýká jim nepravostí
a zbrodní, jimž pohanstvo sloužilo, nébrž ra
ději, jak druhdy Petr Židy 3, 17. tak Pavel
pohany omlouvá, an vece: Bůh za přede
šlých věků dopustil pohanům choditi cestami
svými t. j. neudělil jim zvláštního zjevení,
neposlal k nim zvláštních proroků ani zvlášt
ních učitelů aniž také divů pro získání jich
dosud činíval, jak to učinil s vyvoleným ná
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rodem židovským. A jaké to býly cesty, ji
miž se pohané dávali? Cesty zbrodní, bludů
a smrti! Leč ani toho zde nevyličuje Pavel,
chtěje šetřiti citu pohanův. Avšak nezane
chal jich tak, aniž jich dokona opustil, aby
nebyli mohli poznati ho a sloužiti jemu. O
tevřel jim zajisté knihu tvorstva a přírody
Rom. 1, 18., z níž mohli bytost jednoho, nej
vyššího, nadsvětového, dobrotivého vládce
poznati. Z povědomí pohanův nikdá docela
nezanikla idea věčného Boha. Filosofové
skleslé akademie měli zato, že nic neníjisto,
leč to, že se nic na jisto věděti nemůže; až
posléze ocítli se na tom, že ani toto jedno.
se najisto neví. Ale ta prázeň pochybnosti
nemohla žízeň lidské mysli po pravdě uko
jiti, kterouž Bůh člověka nadělil. Neshladi
tedlným písmem vepsána jest do duše lid
ské. touha po Bohu a po spasení skrze smí
ření s Ním. Idey té se tuto dovolává sv.
Pavel, aby odvrátil pohany od počínánítoho,
jež byli tak ošálebně předsevzali. Dotýká
pak z idey oné toliko jedné ale právě nej
příjemnější strany, an dí: nenechal se neo
svědčena dobročřně, s nebe déšť dávaje a ú
roďu a nasycuje stravou a veselímsrdce naše.
Poměr, v němžto příčeští dobročtně, dávaje, na
sycuje se k sobě vespolně nalézají, jest po
měr logické podřadnosti; dobročinil dávaje
úrodu a déšt, a dáváním těch věcí naplňoval
lidi pokrmem a utěšením. Reč postoupá ode
všeobecna ku zvláštnostem a bezspoječnost
zvyšuje důraz její. Praví Pavel: Naplnil srdce,
podobně jak Jak. 5, 5. hoďovali jste a vy
krmili jste srdce svá, poněvadž nasycením žá
dost srdce se ukájí a tudy v srdci útěcha
povstává, ano srdce utěšením a veselím se
zasycuje a naplňuje. Tak Z. 103, 15. praví,
že víno obveseluje srdce lidské. Máme dvě
knihy o povolání pohanů, jenž se buď Pro
sperovi buď Leonovi světcům připisují, ale
neznámého spisovatele dílem jsou. V nich
myšlenka ta. že Bůh pohanů nezbavil nikdá
prostředků spásy vniterné i vnější milosti
jim udělujíc, obšírně se vystihuje. Nepěsto
val Bůh pohanů, dí spisovatel ten, tak pečli
vě jak Israelitů. Ale ačkoli spořivěji, skro
vněji a skrytěji milost Boží se jim uštědřo
vala, nikdá se jim neoštídala jsouc v moci
jedna a jen v kolikosti roždílná. Sv. Leo
(s. 23, 4. nat. dni) praví: Milost Boží, jížto
všickni světci se ospravedlňují, narozením
Kristovým se rozmnožila, nevšak teprva za
počala. A tak mocno bylo tajemství to ve
svých náznacích, že ti, kteří v přípověď věřili
neobdrželi méně než ti, jenž je přijali př

jeho na svět přijití. A Tomáš z Agutna vecei
Jestliže pohané někteří byli spaseni, jimžto:
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zjevení se nestalo, nebyli spasení bez víryprostředníka;mělizajistézavitou© víru
v něho, ač ještě rozvita nebyla, že Bůh
jest Oprostitel člověčenstva během od něho
zalíbeným.

Dále řečniti Pavel nemohl pro veliký
nával lidu; přece ale těmi slovy svými za
mezil to, čemu zhola místa dáti nechtěli a
nemohli, ukojili totiž národ, že jím neoběto
vali, ačkoli se to jim sotva, s těží a ledva
povedlo. Avšak tato neskromná a bez
přemná úcta proměnila se záhy vlivem po
dešlých Židů ve snahu Pavla usmrtiti. Sv.
Lukáš vypravuje: Nadešli ale někteří z An
tioche a Ikona Zidé a namluvivše zástupy a
kamenovavše Pavla, vyvlekli jej vem z města
domnívajíce se, že umřel. Když ale obstou
pili jej učenáci, povstav vešel do města a na
zejtří vyšel s Barnabem do Derby. Záhy
dála se proměna ta; aniž dáváme místa čtení
velmi a nad míru podezřelému, jenžto tuto
klade: Když pak oni déletu meškali a učili,
přišli Židé z Ikonia atd. Židé ti téhož ještě
dne nadešli schválně za tou příčinou z An
tiochie Pisidské a z Ikonia, někde se tajíce
a na Pavla číhajíce, aby nějak proti němu
lid pobouřiti mohli. I zdálo se jim právě
nyní na té době, aby se s pomluvami a úho
nami proti Barnabáši a Pavlu vytasili. Ob
mysly a chytrostmi svými jakož 1 útržkami
apoštolům činěnými brzo lid nestálý a vrát
ký namluvili, že jsou to lidé šibali a bez
božní, že divové to jsou jen napohlední a že
bludci, bludaři a šalebníci jsou, jenž důsto
jenství messiáše, Pána a vládce velikého,
člověku na kříži pověšenému připisují. A co
toho a podobného více bylo, jímžto vším to
vymohli, že veškera Lystřanův ku Pavlu a
Barnabáši úcta se ve zlost, nenávist, hněv a
pomstivost obrátila a lidé tudíž ozvláště na
Pavla se rozjitřili. Aniž váhali, nébrž sebrali
se a kamenovali jej. podobný osud, jak se
tam Štěpánovi 7, 57 dostalo, jemu připra
vujíce. V městě 7e7 kamenovali a bojíce se
snad, aby lidé někteří neujali se ho, tudíž
porazivše jej a kameny ohrnuvše co mrtevce
vyvléklů vně města. Tak z boha sklesl na
odpravence a již nepřátelé ti jeho zapřisáhlí
se domněli jej mrtva býti a tudy opustili jej
zanechavše ho osudu. Ale ti, jenž se byli
z Lystřanův obrátili na víru, obklopili a 0b
stoupilt jej, aby pohlédli, skutečně-li mrtev
Jest a aby jej nějak opět vzkřísili, ač možná“
li věc ta bude; někteří z nich, co byli bázli
vější, mysleli, že již nebude jim lze jiného
činiti leč Pavla pochovávati. Ale Pavel po
vstav odešel do města, což se nemohlo státi
beze zvláštního divu; nechtěl Bůh, aby vy

ry, jež byli založili.

11

volená ta nádoba již nyní na roztříštění při
šla. ješto pohanům ještě přemnohým jméno
Páně nositi měl. Barnabáše při útoku tom
ušetřili; veškeren hněv a všechna rozhořče
nost a rozhoršenost na Pavla strhnula se a
je na jiné věci a na všechno, co Pavlem ne
bylo, nepamětny učinila. Nemohli ale, jak
patrno. Pavel a Barnaháš v tom rozbouřeném
městě Lysterském déle meškati, nébrž pro
zniknutí nástrah, úkladů a nebezpečenství se
podali do Derby, města od Lvstry k jihový
chodu rozlehlého, nedalekého, kdež jim ovšem
také od týchže úkladných a nevraživých
Židů všeho zlého, jímž se v Ikoniu a Lystře
na ně vysvnali, se obávati bvlo. Avšak přece
jim rozšiřování království Božího výše šlo
nade všelikou péči o zachování svoje, ač při
tom nevolili slepě a bez věhlasu vydávati se
v propast smrti, aniž Boha opovážlivým se
na pomoc jeho spoléháním pokoušeti. Tudy
učinili. co dále vypravuje sv. Lukáš:

20. A pohlásavše evangelium tomu
městu a vyučivše mnohé, navrátili se do
Ikonia a do Antiochie 21. potvrzujíce
myslí učeníků a napomínajíce setrvati ve
víře a že skrze mnohá soužení musíme
vejíti do království Božího. 22. A usta
novivše jim po církvech presbytery a
pomodlivše se s posty, poručili je Pánu,
v něhož byli uvěřili. 23. A prošedše
Pisidií nřišli do Pamfylie 24. a mluvivše
slovo Páně v Perze, sestoupili do Atta
lie 25. a odtud se odplavili do Antiochie,
odkud byli odevzdání milostí Boží k dílu,
ježto vyplnili. 26. Přibyvše pak a shro
máždivše církev vypravovali, jak veliké
věci učinil Bůh s nimi a že otevřel po
hanům dvéře víry. 27. Trávili pak tu
čas nemalý s učeníky.

Z Derby. kdež jsme apoštoly Pavla a
Barnabáše výšeji zanechali, oni nevolili dále
se pustiti mezi jiné národv, dílem že to na
pozdější dobu odložili. dílem že národové
nebyli ještě dozráli k evangeliu, což se te
pruv po čase stalo. Také jim na srdci le
žela Antiochie svrská, ten střed. z něhož byli
vyšli; cestu do ní sice z Derhy mohli vzíti
skrze Cilicii, vlast Pavlovu, ale nevidělo se
jim touto nejbližší cestou se vrátiti, nébrž
chtěli ještě utvrditi ve víře veškery ty sbo

Svatý Lukáš píše: A
pohlásavše evangelium tomu městu a vyučivše
mnohé, navrátili se do Lystry a do Ikonta a
do Antiochie pisidské mysli učeníků potvrzu
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Jice a napoměnajíce setrvávati u víře, aniž se
dávati od ní odhroziti protivenstvími a pro
následováními. Nestačí zajisté símě Boží to
liko rozséti; musí také zalíváno, pěstováno,
proti zvěfi stráženo a varováno, a proti pří
kořím nečasů, nechvílí a bouří hájeno a 0
braňováno bývati. Novoobrácenci v Lystře
a v dotčených místech od pohanů a ozvláště
od Zidů znepokojováni a pronásledováni jsou
ce, takového posilení a potěšení ovšem ina
pomenutí velikou měli potřebu. Potěšení
ale, ježto jim přinesli, nazáleželo v přislíbe
ních zemských nějakých a v zámluvách rozko
ší světských, nébrž oni naopak jim zjevně
praví, že skrze mnohá soužení vjíti musíme
do říše Boží. Pravdou tou ozývá se veškeren
Zákon Nový, ano i Starý Zákon nejinak ve
prorocích a na nich svědčí, ačkoli v něm ve
zdy k odplatám dočasným se prohlédalo.
Spasitel nejenom trpěl, ale trpěti musel, jaksámLuc.24,26.vece:Nemusel-hž| Kristus
trpět a tak vejíti do slávy své? Oslava s
Kristem dává se pod výminkou spolustrádání
s ním Rom. 8, 17. 2. Tim. 2, 12 a j. Jak
svět postaven jest ve zlu 1. J. 5, 19. a Bo
ha nenávidí J. 7, 7. a jak člověk ke zlu
kloní se a ve zlu více libuje si než v dobru,
Rom. 7. 18. 24., nemůže jinak býti, leč že
jedině skrze utrpení do slávy Boží vejíti
možno jest. Cesta k říši věčné úzká jest a
těsna Mt. 7, 14. a pochotě těla ukřižovati
potřebí Gal. 5, 24. UÚtrapy jenom otvírají
bránu nebes; jimi ztrácí člověk náklonnost k
věcem pozemským, jimi dostává chuti a sna
hy po věcech věčných, jimi se připodobňuje
ku Kristu a maje společenství v utrpení jeho
Fil. 3, 10. dosahuje právo také s ním k o
slavení přijíti, a nikdo nemůže býti koruno
ván, lečby řádně bojoval. 2. Tim. 2, 5. To
ho Pán ozvláště a výslovně žádá ode křesťa
nů, an dí Mt. 10, 38.: Kdož nebéře kříže na
sebe, není mne hoden. Tudy praví Pavel tuto
důrazně 1uás my, nedí: lidé, nébrž my, jenž
se ku Kristu známe a cestou ctnosti kráčeti
hodláme a 1. Thess. 3, 3. vece Pavel, že k
útrapám postaveni jsme a předpověděl Solu
ňanům, že trpěti budou. Jakož vůbec výrok
činí obecný 2. Tim. 2, 12.: Vsickni, kdož
chtějí pobožně živí býti v Kristu, protivenství
trpětí budou. Takové napomenutí svrchovaně
bylo potřebno tenkráte v církvi mladé, aby
se nedali zviklati a odstrašiti novokřesťané
od víry a nerozpáčili se ve přesvědčení svém.
Ale nezůstáno na pouhém napomínání; nébrž
jak toho ústrojí církve žádalo a jak přede
vším nevyhnutedlná potřeba, ač nemělo-li sí
mě zasáté zakrněti a zajíti, vymáhala, ustano
vili jim po církvech presbytery, pomodkvše se
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s postem, čili raději mo dlíce se a postice se;
nebo příčeští moocev$euevordíl současně díl
předběžně se má ku pojemu participia před
chozího ystoorovýcavrec ustanovřvše. Leč 0
samém slovu ysroozovémhádají a nesnadí se
vykladatelé. Značí slovo toruku vztáhnouti,
ruce rozestříti nápotom vztaženou rukou
hlas dávati, vyvoliti, ustanovitl a ve mluvě
církevné značí posvětiti. Tudy může se pře
ložiti posvětivše, ješto ustanovení to od Pa
vla a Barnaby spůsobem týmže ve skutek
uvedeno bylo, kterým oni sami v Antiochii
syrské posvěcení byli, s modlitbou a postem
13, 2. a vzkládáním rukou. Vzkládání ru
kou ale se néstávalo od obce, nébrž od apo
štolů, jak 1. Tim. 4, 14. viděti, kdež Pavel
napomíná Timothea nezanedbávati milosti
vzložením rukou Pavlových dosažené, 1. Tim.
5, 22. kde velí, aby se ve vzkládání rukou
t. j. posvěcování za presbytera neukvapoval,
a 2. Tim, 1, 6, kdež poroučí mu, aby obudil
a obnovil v sobě milost, již byl vzložením rukou
Pavlových dosáhl. Tudy ysoorovíe v řecké cír
kvi značí tolico ordinace kněžská či výsvěta
za kněze. Jiní překládají vyvoliti davše hlasová
ním a dovolávají se toho, že 6, Z.při ustano
vení diakonů podobně se hlasovalo. Můžeme
připustiti, že Pavel a Barnabáš při ustanove
ní presbyterů na hlas církve té, pro niž je
ustanovovali, slušný ohled brali, jak to při
volbách církevníků se dlouhý čas udrželo;
to tím více, poněvadž celá volba tehdejší,
když ještě prorokové Duchem sv. osvícení
nejednou o věci tuto dotčené rozhodovali 1.
Tim. 4, 14. 1, 18. a j., byla více uznáním
blahodarů a volné se jemu podrobení. Ale
konečné ustanovení se dálo rukokladem a
rukoklad jenom od apoštolů se stával, jak
z míst přitočených patrno jest. Zdá se, že
jen právě proto se vrátili s nebezpečím živo
ta do měst, kdež protivenství tak náramné
utrpěli, aby presbytery ustanoviti mohl.
Presbytery těmi netoliko kněží řádu nižšího,
nébrž i biskupové tuto se slyší, jak toho po
třeba církví vymáhala, ana mluva tenkráte
1. Tim. 3, 1. 8. a j. ještě obojího slova ční
oxomog a zo80BýrTs00c.nerozdílně o biskupech
i knězech užívala. Modlitba a půst, o nichž
tu se činí zmínka, spojena byla s ustanovením
čili vysvěcením sluhův církve těchto, jak 13,
1. 3. viděti; marně jiní slova o modlitbě a
postu táhnou k násl. slovu poručil? je Pánu,
v něhož uvěřili, leč bychom za to měli, že
všechny ty věci, ustanovení, modlení, půst,
poručení Bohu jedním výkonem a časem se
vykonaly. Poručili je, totiž Pavel a Barnabáš,
tedy i oni ustanovili a vyvolili, jak předešlo,
je za presbytery, nikoli pak ostatní církev.
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Poručili je Pánu t. j. Kristu pod ochranu
a obranu, což ovšem se stalo buď zkrátka
při rozchodu, buď obšírněji při ustanovení
presbyterů a službě Boží při tom vykonávané.
Nebo modlětbamn?,o nichž předešlo, veškery
služby Boží a ovšem po přednosti oběť mše
sv. se rozumějí, jak 13, 2. očividno jest. O
chrany a záštity Pána, velebiskupa a velepa
stýře duší lidských 1. Petr 2, 25. obce ony
tím potřebněji měly, čím vzdáleněji ode stře
du velecírkve a prvocírkve v Jerusalémě a
od souvislosti s jinými církvemi a čím o0s8a
motněleji mezi pohany se nacházely.

To vykonavše již nechtěli v téch kraji
nách meškati déle, nébrž vraceli se do Syrie,
totiž do Antiochie, hlavného města jeho. Pí
še sv. Lukáš: A prošedše Pisidů přišli do
Pamfylie; a mluvivše slovo Páně v Perze se
stoupilů do Attalie a odtud se odplavili do
Antiochie, odkad byli odevzdání milostí Boží
k dílu, ježto vyplmilíů. Sli tedy opět Pisidií
do Pamfylie a v Perze opět slovo Boží hlá
savše pro utvrzení obrácenců 13, 13. vešli
do Attalie, jenž bylo město přímořské v
Pamfylii při ústí Katarakta, vystavěné od
Attala Filadelfa krále Pergamského. Tam
bezpečný byl přístav a odtamtud nejlépe a
nejlehčeji do Syrie se dostati bylo. Posavá
de města onoho stává, Adalia nyní řečeného
se třemi tisíci obyvateli a řeckým arcibisku
pem. Z Attalie se odplavili do Antiochie
syrské, odkud odevzdání byli milostí Boží.
Přede dvěma létama, ne-li přede třemi, jak
se zdá, nebo jistoty není tuto, aneb dokonce,
jak Baronius čítá, před léty pěti byli odtud
z Antiochie syrské milostí Boží oddání. Mi

Ducha sv., osvěcování jeho a posilování, ji
miž Pavla a Barnabu vzbuzoval a nastrojo
val, aby S prospěchem evangelium hlásali.
Odevzdání milosti té byli blahopřáními a mo
dlitbami celé církve antiochijské, ozvláště pak
náčelníků jejích. Odevzdání byli k dílu, jež
vykonali ku zvěstování evangelia a obrácení
lidstva na víru Páně. Nyní se vrátili co ví
tězové, jenžto toli krajin byli Kristu podma
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nili a co rekové, jenž toli pro Krista byli
podstoupili. I neobmeškali po přibytí svém
církev svolati a počet vydati, jak dílo své,
k němuž vyslání byli, vykonali. Sv. Lukáš
voce: Přibyvše pak a shromáždivše církev vy
pravovali, jak veliké věci učinil s nimi Bůh,
a že otevřel pohanům dvéře víry. Zvěstovali,
jak veliké věcí Bůh působil s nimi. Nepřipi
sují sobě úspěchů těch, nébrž Bohu; milost
Boží je sílila při díle tom, ochraňovala je
před úklady, dar divů a zázraků jim uště
dřila a všelijak jim pomocna byla. Dějí pak:
Bůh působil s ními, nedějí jčmi, skrze ně,
nébrž s nimť ueť avrov, aby se ukázalo, že
1 člověckého spolupůsobení potřebí jest, a že
člověk není pouhým nástrojem Božím, nébrž
že ho Bůh za spolupracovníka svého považu
je a nemalou část slávy své v tom skrze mi
lost svou jemu pouští. Hlavité, jež provedli,
dílo bylo otevření brány či dveří víry pohanům.| Vírasetupovažujecopalácčira
ději co chrám, do něhož posud pohanům
vcházeti zabráněno bylo; nyní ale Duch sva
tý otevřel pohanům dvéře víry, t. j. skutečně
je přijal skrze dání jim víry do církve Boží
a skrze víru v církvi skutky prokázanou
jim zámluvu dal věčného spasení. Podobně
se Pavel vyjadřuje, 1. Kor. 10, 9. 2. Kor. 2,
12. Col. 4, 3., kdež mluví o tom, že mu Bůh
otevřel dvéře ku hlásání slova Božího, že to
tiž dána mu úloha pohanům kázati, a že Bůh
odvrátil překážky a závady, kteréž cestu k
účelu tomu zavalovaly. Počet složivše církvi
či raději jenom známost jí o tom davše —
nebo apoštolé jedinému Bohu počet klásti
povinní byli — ostali v Antiochii po nene
drahný čas,jak praví sv. Lukáš: Trdvili pak
tu čas nemalý s učeníky. Jak dlouho tam
pobyli, zhola neví se, a tudy někteří o je
dnom, druzí o třech, jiní o více létech tam
strávených mluví. Vůbec má se za to, že
od počátku první cesty k obrácení pohanů
(asi 44, Act. 13, 4.) až do cesty ku sněmu
Jerusalémskému let asi sedm prošlo. Leč v
Antiochii povstala hádka důležitá, o níž SV.
L. ihned vypravuje.

HLAVA XV.

Zpor o závažnosti Starého Zákona pro křesťany
v Antiochii povstalý 1. 2, pro jehož u
klízené Pavel a Barnabáš do Jerusaléma
postáni 3. 4. 5. Svolán sněm od apošto
tů ku poradě o věcí té, na němžPetr na
před 6—12, nápotom Jakob Ml. 13—21
hlas vydali o nezávaznosti jeho, kterýšto

nález 22—834 zvláštním listem Antiochta
nům oznámen byl skrze zvláštná poselství,
Nápotom 35—99 se oddělil Barnabáš 0
de Favla a odebral se do Cypru, Pavel
ale 4O—41 předevzal druhou cestu apo
štolskou.
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1. A někteří došedše z Judey učilibratry:© Neobřežete-lisepodleobyčeje
Mojžíšova, nemůžete spasení býti. 2.
Když tedy vznikla rozepře nemalá Pa
vlovi a Barnabovi proti nim, nalezeno
bylo, aby šli Pavel a Barnabáš a někte
ří jiní z nich k apoštolům a presbyte
rům do Jerusaléma o tuto otázku. 3.
Oni tedy vyprovoděníi byvše od církve
procházeli Fénicii a Samarii vypravujíce
o obrácení pohanů a působili radost ve
likou všechněm bratrům. 4. Přibyvše
pak do Jerusaléma přijati byli od cír
kve a od apoštolů i presbyterů, zvěstu
jíce, jak veliké věci Bůh učinil s nimi.
5. Povstali ale někteří se strany Fari
sejské, kteří byli uvěřili, pravíce: Musejí
se obřezovati a jim musí veleti se, aby
zachovávali zákon Mojžíšův. 6. I sešli
se apoštolé a presbyteři, aby vyšetřili
věc tuto. 7. Když ale veliké prohledávání
se stalo, povstav Petr řekl knim: Mu
ži bratří, vy víte, že od dávných dnů
Bůh mezi námi vyvolil, aby skrze ústa
má uslyšeli pohané slovo evangelia a u
věřili. 8. A znatel srdcí Bůh svědectví
prokázal dav jim Ducha svatého jak 1
nám.. 9. A v ničem neučinil rozdílu
mezi námi a nimi, věrou očistiv srdce
jejich. 10. Nyní tedy co pokoušíte Bo
ha, chtíce vložiti jho na šíji učeníků,
jehož ani otcové naši ani my snésti jsme
nemohli? 11. Nébrž skrze milost Pána
Jesu Krista věříme spaseni býti, jakož
i on. 12. I odmičelo se veškero množ
ství a poslouchali Barnabáše a Pavla
vypravujících, jak veliké Bůh učinil divy
a zázraky mezi pohany skrze ně. ld.
Když pak se odmlčeli ti, odpověděl Ja
kob řka: Muži bratří, slyšte mne! 14.
Šimon vypravoval, kterak nejprvé Bůh
shlédl, aby pojal z pohanů lid jménu
svému. 15. A s tím souhlasí slova pro
roků, jakož psáno jest: 10. Potom se
navrátím a vzbuduji zase stánek Davi
dův rozpadlý, a zbořeniny jeho opět vy
stavím a pozdvihnu jej, 17. aby hledali
ostatní lidé Pána a všickni pohané, na

de kterými vzýváno jest jméno moje,
vece Pán, jenž činí věci ty. 18. Známo
od pravěků jest Pánu dílo jeho. 19.
Protož já soudím neobtěžovati těch, kte
ří se z pohanův obracejí k Bohu, 20.
nébrž napsati jim, aby se zdržovali od
poskvrn model a od smilství a od udá
venin a od krve. 21. Mojžíš zajisté od
časů dávných má po městech zvěstova
tele své ve sbornicech, tam každou So
botu čítán bývaje.

Tuto se hlavitá a stežejná otázka rozvi
nuje a nález o ní vynáší povšechně a věčně
platný, jímž světovládná všeobecnost nábo
ženství křesťanského proti úzkým a těsným
víry té v meze židovství shrnováním a skli
čováním se stvrzuje a hájí. Utok byl uči
něn až na samo srdce církve a to od vlast
ních dětí a za mladého věku jejího; takto
musela podnikati osudy nenepodobné osudům
Páně, jenž za mládí hned pronásledování od
Heróda utrpěl. Ze Židů, kteřížto se ku Kri
stu obrátili a mezi nimiž nemálo knězůbylo
4, 36. 6, 7., byla velká část tak přilípnula
k Starému Žákonu, že i na pohanech žádala,
aby se jhu tomu podrobili a nejinak, leč
podniknutím obřízky a Starého Zákona celé
ho do křesťanské říše, jakožto do říše Mes
siášovy se přijímali. Všickni lidé, jakého
kolivěk národu, měli napřed syny Abrahamo
vými se státi, nežli se v Kristu syny Božími
státi mohli, a veškeré účastenství v Kristu
a spáse jeho mělo záviseti od přiúčastnění
se k zákonu Mojžíšovu. Vo byl náhled, jenž
panoval ozvláště u těch, kteří ze školy fari
sejské se byli k víře v Krista Messiáše při
hlásili, sami Zákon Starý při tom zevrubně
vykonávajíce a očividně od starých nadpráví,
jež jim písmo dle slova přiříkati se zdálo,
zhola neupouštějíce. Act. 1, 4. Pochlebo
valo velice mysli těch lidí, že všemi národy
zavládnou, že všickni národové se pohrnou
ke svaté hoře Sionské Jes. 2, 2. a že z mě
sta Jerusaléma co sídla velikého Boha Z. 47,
3. právě ta vláda se rozprostraňovati bude
až do končin země. Že by při tom všickni
národové byli v jedné národnosti židovské
zanikli a povahu svou přirozenou Zztrativše
v povahu a v ráz židovský se byli oblékl,
tohoto protipřírodného následku oni Se nic
nelekali, nébrž naopak se ho dovolávali. Co
ale nyní ode Pavla a Barnabáše se dělo, že
pohané do církve Kristovy Se přijímali k Zá
konu Starému nižádnou měrou se nepřihlási
vše, to všechněm představám jejich se příči
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lo a strachem je o bytování svoje naplňova
lo. Nebo nemuseli-liž netoliko přijíti o ve
škeru výsadu a přednost národu svého, nébrž
nebylo-liž se obávati, že za nedrahný čas
jejich národství pohlceno a polyknuto bude
od té ohromné pohanské spousty, která se
do říše Messiášovy valila? Ovšem že ta 0
tázka již přijmutím do církve Kornélia roz
řešena byla. Ale ten reptot, jenž tehdá po
vstal, 11, 1., utajil se jenom na chvíli a
odmlčení se toliko stalo, poněvadž zázraku
Božímu nikdo protiviti se neopovážil. Vezdy
ale událost ta s Kornéliem se považovala co
Výminka nějaká, aniž dovahu a dosahu její
mu kdo vyrozuměl, aneb nad ním se V roz
jímání dal z těch nadmírně k zákonu přivi
nulcův. Nyní ale takové množství pohanů
se přivtělilo ku Kristu jim, těm zákonalibcům,
či ideám o jejich nadvládě se nepoddajíce.
I zabáli se o budoucnost národa svého a je
ho od Boha jemu daných výsad a všelijak
hleděli takovému bezprostřednému vcházení
do církve přítrž učiniti. S druhé strany ale
očividno a bíledně jest, že by křesťanství
bylo docela o světovou povahu přišlo a v je
dné národnosti zašlo, kdyby se bylo těm ná
hledům židovských křesťanů podrobilo. Vše
cko záleželo na tom, aby se samostatnost kře
sťanské víry a její od Zidovstva neodvislost
a odrůzněnost ve veřejném životě povšechně
provedla, aby tak všickni národové bez ublí
žení národního života, pokud proti Bohu ne
čelí, do církve mohli vejíti. Ale kterak při
vésti k tomu ty zatvrzelé zákonolibce? Ne
bylo-li se obávati, že se církev rozštěpí na
dvojí stranu, a že Zidokřesťanství bude chtíti
podle pohanokřesťanství jestovati a tím je
dnotu církve podkopá? I musela záležitost
ta konečně se rozhodnouti v zásadě, aby ná
potom se vším důrazem v Život uvedena by
la. A k obojímu skutku tomu byl vyvolen
Pavel a jemu zvláště bylo uloženo ideu svě
tovládného.křesťanství do života vpraviti.

Svatý Lukáš vypravuje o příčinách k
rozřešení záležitosti této předchozích: A ně
kteří došedše z Judey, učili bratry: Neobřeže
te-lt se podle obyčeje Mojžíšova, nemůžete spa
sen: býti. Místo: Neobřežete-lí se zeoirunbyze
v aoristě čtou jiní rkp. v presentě zrsovréuvyo0e
nebudete-li obřezovatí se, což smyslu nemění.
Podešli tedy takoví zahořelí ctitelé Mojžíšovi
z Judey do Antiochie k vyzvídání svobody
a V podrobení křesťanův tamějších ve službu
zákona Gal. 2, 4. pravice: Nebudete-lí obře
záni, nemůžete spasení býti, t. j. všelikého a
trvalého a dokonalého přiúčastnění-se ku
království Messiáše dojíti. Ozvláště v Judée
byli takovíto horlivci pro Mojžíše, ješto tam
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v posavádném plném květů a v dokonalé
platnosti všechněch obřadů Starého Zákona
oporu nalézali. Nejmenují se tuto jménem,
aniž také Pavel Gal. 2, 2. jich jménem udá
vá, bezmála aby jich ušetřil; v listu Gal.
na dotč. m. praví o nich, že podešři, že vlou
dili se, nebyvše povoláni, a že pro podvrá
cení svobody v Kristu, t. j. svobody od obřa
dů Starého Zákona byli do Antiochie přibyli.
Boj ten a tato půtka, jak již praveno, v ce
lé váze jasně před zrakoma Pavlovýma stála
a otáčela se o stežejnou věc, ano o bytí a
nebytí církve všesvětové křesťanské a 0 její
všesvětové působení. Ač ale někteří z nich
křiví a liší Oratří byli a nadpráví lidu svého
tak nadsazovali, že S ním nemohlo dodře ob
státi křesťanství, přece u nejedněch blud
ten a ta pojatost mysli omluvena poněkud
býti může. Dokud trval stát židovský a do
kud stávalo chrámu, v němž obřadové Staré
ho Zákona plnou měrou konati se mohli, ne
vidélo se možno býti, aby Starý Zákon onen
platnosti pozbyti mél. Každý Zid k zákonu
tomu netoliko co jednočlivá osoba, nébrž 0
zvláště co člen státný zavázán byl a nikde
Pán výroku neučinil, žeby se Zidé k církvi
přivinulí měli vzdáti vselikého se svým ná
rodstvím svazku. Ale horlivci ti, kteří do
Antiochie přibyli, ti učili, že pohané nepři
dají-li se obřízkou k zákonu Mojžíšovu, nemo
hou spasení býti; v čemž v zámezí ubíhali,
ješto tehdá v samém Zidovstvu se nalezala
valná čásť proselytů vrátných, ode kterých
se nežádalo, aby celý zákon vykonávali a
obřezati se dali. !Byli ti horlivci podobni 0
nomu Eleazaru, Jos. Flav. Antigu. 20, 2, 5.,
jenž přišed ku králi Adiabenskému proselytu
židovskému, právě když četl zákon Mojžíšův,
obřízku co nevyhnutedlně potřebnou mu Vy
ličoval, ač dříve Zid mírnější Ananiáš krále
toho byl ubezpečoval, žei bez obřízky Zákon
Starý co přišelec vratový zachovávati a Spa
sením svým jist býti může. : Mezi horlivci
těmi, jenž tehdá do Antiochie přibyli, klade
se od Epif. haer. 26. také Cerinthus, ač od
jinud zdá se, že se toho Epifanius jenom
domýšlel, důvodův pro domněnku tu svoji ne
maje. Kdokoli ale to byli, jisto co sv. Lu
káš dále vypravuje: Když tedy vznikla roze
pře nemalá PFavlovta Barnabášoví proti nim,
nalezeno bylo, aby šlů? Favel a Barnabáš a
někteří jiné z nich k apoštolům a presbyterům
v Jerusalémě o tuto otázku. Praví, že nema
lá hádka a znamenitý spor 0 řu věc pro Pa
vla a Barnabdše z toho pošel: proti nim za
jisté, kteří všecky ty pohany Kristu získané
bez závazku k zachovávání zákona Mojžíšova
do církve přijali, všechna nenávist židovských
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horlivců se shrnovala. V ř. t. stojí: nemalá
se stala rozepře a h'dka, kteréžto čtení pře
vládá. Poněvadž otázka ta byla tak důležitá,
tak neodbytná a k samé zásadě a bytnosti
víry křesťanské zasahovala, vidělo se, aby
Pavel a Barnabáš a někteří k apoštolům a
starostám presbyterům do Jerusaléma vstou
pili pro vrozřešené otázky této. Mezi těmi,
jenž tenkráte spolu z Antiochie do Jerusalé
ma se odebrali, byl také Titus, jak víme z
listu ku Gal. 2, 1., buď že od Antiochianů
k tomu zvolen byl, buď že jej Pavel o své
ujmě vzal, ješto dobře mohl té věci bezmála
také se strany své posloužiti. Na dotč. Gal.
2, 2. místě praví Pavel, že se odebral do
Jerusaléma podlé zjevení; Kristus totiž vyje
vil mu, aby poselství to milerád na se přijal,
z čehož Pavel vyrozuměl, že věc ta, ač již
od Boha divy a zázraky rozřešena, ještě je
dnou ku konečnému přetřesu vzata býti má
a spolu dobrou naději odtud přijal, že Pán
sám tu prostředek učiní, aby s prospěchem
církve rozpor ten uklizen byl. Ale spolu ta
ké věc ta se dála, aby se ukázalo, kdo v
církvi o věcech víry má rozhodovati a aby
věčný vzor dán byl, jakým spůsobem se to

Apoštolé a ti, jenž od nich byli ustano
veni presbyteři biskupové totiž, či kněží vyš
šího, řáduujali v církvi asi to postavení, v
jakém u Zidův sanhedrin velesněm či vele
rada byla. Soudila-li ta v oboru Starého
Zákona o věcech náboženských, tím více to
na apoštoly a na to S nimi shromážděné ve
lekněžstvo připadati muselo. Sličně dvojí
věc tu vyniká. Nejprvé vysvítá z toho uzná
ní rozhodného při apoštolech soudu ve vě
cech víry. Za druhé viděti, kterak křesťané
z pohanstva obrácení také všelikou důvěru
k apoštolům , ač rozeným Židůma mezi Židy
ve hlavě Zidovstva přebývajícím chovali a
všelijak očekávali, že apoštolé a nejbližší ra
da jejich, dotčení presbyteři, bez předpojetí
a nestranně k rozřešování otázky té se vy
dají, s horlivci oněmi nic společného nemají
ce a na výši úřadu svého se ovšem nalezají
ce. Do Jerusaléma také proto bezmála po
třeba poslati bylo, poněvadž ti, jenž Antio
chiany ve víře nepokojili, z Jerusaléma, aspoň
z Judey byli a se, jak souditi lze z listů Pa
vlových, na církev tu odvolávali a ozvláště Ja
koba Ml., o němž vůbec známo bylo, že ve
škeren Zákon Starý, biskupem v Jerusalémě
jsa, zevrubně zachovává. Kteří apoštolé ten
kráte v Jerusalémě byli, dovídáme se z Gal.
g, Byl tam Petr, jenžto se byl z Ríma vrá
til do dJerusaléma, a jemuž se nejednou dálo
Řím opustiti, aby jiné církve navštěvoval a
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jinde evangelium kázal; byl tam Jan evan
gelista a byl tam Jakob Mladší, o němžto
řeč byla. Právě ti tři hlavití apoštolé se
tam nalézali, ti sloupové církve, jak je Pavel
nazývá Gal. 2. 9. Apoštolů jiných tam sot
va bylo, anoť by byl Pavel v Gal. 2. o tom
zmínil se; Lukáš nejmenuje leč dva, Petra a
Jakoba, poněvadž na jejich úsudku se pfe
stati mohlo, aniž potřebí bylo, aby Jan obšír
něji o té věci se zvláště pronesl, nébrž sta
čilo, by prostě toliko shodu svou s nimi 0
pověděl.

O Pavlu a Barnabáši a jich průvodčích
vypovídá dále sv. Lukáš: On: tedy vyprovo
dění byvše od církve procházeli Féntoňí a Sa
mari, vypravujíce o obrácení pohanů a půso
bili vadost velikou, všem bratrům zvěstujíce,
jak veliké věcí Bůh čínil s nimi. Horlivci ži
dovští nedošli žádného znamenitého v Antio
chijské církvi stoupenstva; naopak více hoř
kost myslí a nepokoj srdce vzbudili u poha
nokřesťanů, platné jim a právné postavení ku
Kristu upírajíce v bezprostředném k církvi
křesťanské přivinutí-se. Patrno to, že cérkev
celá průvod učinila Pavlovi a Barnabovi, tím
netoliko svou S nimi shodu, nébrž také pře
svědčení své vyjevivši, za jak důležitou, ne
odbytnou, podstatnou a bytedlnou otázku onu
mají všichni ti, kteří v Antiochii a poblízkn
k církvi se hlásili. Rozumí se samo sebou,
že potřebnými věcmi na cestu je opatřili;
při té veliké po církvech hostinnosti, a při
skrovnotě života, jejž apoštolé a ti, co S ni
mi putovali, vedli, nebylo toho mnoho potře
bí. (Cestajejich šla skrze Pén'ciť a Samarůi,
to jest bezmála dali se obyčejnou cestou městyfenickými,Týrem21,3.,| Ptolemajdou
a Césareou, 21, 7. 8., odkud „se podali Sa
mařím na Sichem a Ramu, až konečně v Je
rusalémě se octnuli. Na cestě té nalezali
mnoho bratrů, t. j. křesťanů, kteříž z vypra
vování jich o úspěchu evangelia mezi poha
ny náramnou radostí naplnění byli. Radostí
se naplňovali a dali příklad, že rozšíření a
květ církve, jakož vůbec obrácení hříšníkův
ku pokání hluboce se musí dotýkati každého
pravého křesťana. Takto se dostali apoštolé
do Jerusaléma.

Přibyvšepak do Jerusaléma přijati byli
od cérkve a od apoštolů a presbyterů a zvě
stovali, jak veliké věci Bůh učíml s nimi. Při
jati byli co vyslancové církve antiochijské a
co ti, kteří o rozšíření evangelia měli záslu
hu znamenitou. Přijati byli oď církve a od
apoštolů a presbyterů a vypravili jim, jak ve
liké věcí Bůh učinil s nými. S nimi činil a
působil Bůh, ale činili také oni a tuto po
dobně jak výše 14, 27. spolupůsobení jich
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se namítá. Pavel tehdá po třetí v Jerusalé
mě se ocitnul a věci ty, jenž se tuto vypo
vídají, přijetí jich v Jerusalémě, vypravování
jejich o pohanech obrácených a o velkých di
vech proto jimi od Boha činěných, všecky
věci ty netoliko vážně a matorně, nébrž ve
veřejné schůzi slavně a velebně vyřízeny by
ly, jak z povahy apoštolů a ze svrchované
důležitosti věci samé patrno jest.

Ale ihned se v Jerusalémě Pavel a Bar
nabáš s odporem potkali. Tu v Jerusalémě
bylo ohniště výhradného židovského 0 nad
praví a výsadách zákona náhledu a tu také
s větším důrazem, směleji ano opovážlivěji
vystupovali přivrženci té strany. Tuto lidé
stejného s oněmi z Judéy do Antiochie při
bylci v 1.sídla měli, kteří ihned odporovali
onomu pohanů do církve bezprostřednému
od Pavla a Barnabáše přijímání a hned smě
le ba drze se pronesli o nich, že potřebí je
obřezati a k zachovávání celého zákona Moj
žíšova navoditi. Byli to muži se strany fa
risejské, kteráž nejvíce horlila pro zákon Moj
žíšův a vůbec nejpřísnější školou v Zidovstvu
byla. 26, 5. Povstali ale někteří se strany
fartsejské, jsou slova Lukášova, kteří byli u
věřili pravíce: Musejí se obřezovati a musí se
jim veleti, aby zachovávali zákon Mojžíšův.
Nežádali tedy oni nic menšího, než povšcch
ného požidění všech pohanů, což se světo
dějné povaze víry Páně příčilo. Někteří vy
kladatelé mněli, že se tu nepřímým mluve
ním jedná o přibylcech a podešelcech do
Antiochie v. 1., tak že by se měla řeč naše
k v. 4. doplniti slovy: a vypravovali spolu,
kterak se pozdvihli muži v Antiochil a t. d.
Leč takovému náhledu se dokona spojitost
příčí; nadto ono o přibytí horlivců oněch do
Antiochie vypravování samo sebou Se roz
umělo, zavdavši nejbližší příčinu k vyslání
Pavla a Barnaby do Jerusaléma.

Poněvadž pak v samém Jerusalémě vůči
apoštolů oniFariseů uvěřilecitakové požadav
ky klásti se opovážili, tím vícese neodbytná
potřeba býti viděla, abyna sněmu věcta byla
rozhodnuta a aby valným všech autorit cír
kevních usnešením odporníci ti svobody po
hanské k odmilčení se přivedení byli. Tady,
jak píše Lukáš, sešli se apoštolé a presbyteří,
aby vyšetřili věc tuto, aneb jak vlastně stojí
aby ohlédli řeč tuto, totiž onen výrok Aoyog
verbum, že se všickni křesťané musejí pod
dati zákonu Mojžíšovu. Tu se jmenují toliko
apoštolé a presbyteři ovšem biskupové co
jejich nejbližší rada; níže 12. 22. se také
píše o jiných mužech, kteří jménem církve
tuto přítomní byli, ač ovšem 0 věci té zhola
ani rozhodovati ani raditi nemohouce, ana
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| rozhoda k apoštolům, rada ku presbyterům
přislušela, jim ale toliko některé prosby a
návrhy přednésti se dostalo. Sešli se o tu
věc pamětlivi jsouce, čím se jim Pán sám
zamluvil, že s nimi bude Mt. 18, 20., kdy
se ve jménu jeho skromáždí a že Duch Sv.
je uvede ve všelikou pravdu J. 16, 13. To
hoto příspěchu a této pomoci Ducha sv. do
cela povědomi jsou apoštolé a jistotu tu svoji
zjevným výrokem v. 28. zalíbilose Duchu sv.,
tudy také výroky své a své nálezy co zákon
povšechně platný předpisují v. 29. Ale ne
hned vynesen byl konečný nález, ač věc ta
zcela nepochybna byla, nébrž dříve věc ta
opět v úvahu a na přetřes vzata. Sv. Lu
káš dí, že veliké či mnohé prohledávání se
stalo. Veliká hádka o věc tu povstala, po
něvadž s jedné strany farisejští horlivci
mínění své zastávali, se strany druhé ale
Pavel a Barnabáš svobody křesťanské Bo
hem udělené vší silou a veškerým právem
hájili. Přítomnost Ducha sv. a přislíbení
Kristovo nebránily takovému ohlédání a věcí
sporných na přetřes brání, ješto všady člo
věk také síly svoje napínati a věhlasem svým
k rozřešení otázek přispívati má, darů Bo
žích oněch nadarmo nedostav. Ta zvůle a
svoboda tím podivněji a řekli bychom tím
milostněji nás překvapuje, povážíme-li, že
každý apoštol sám o sobě Duchem sv. osví
cen byl měrou nápotom v církvi nevídanou;
přece ale ohledují všechno, zkušují všeho,
na přetřes a rozvahu všecko berou, jakoby
tu nějaký blud zajíti mohl, ač toho zhola
báti se nijak nebylo. Tak vedl věc tu Duch
sv., aby pro veškery věky vzor sněmu cír
kevního dán a obraz synody naležitě vylíčen
byl. Ale ovšem také otázka ta hlavitá, stě
žejná a životná, o niž tu běželo, takové píle
a rozvahy vymáhala, poněvadž , jak jsme již
pravili, se jednalo o platnost řádů starého
zákona Bohem daných, po dva tisíce let za
chovávaných a za cestu k spáse uznávaných a
že jednalo se o bytí a samostatnost církve
křesťanské, jenž toliko v dokonalé svobodě
od okovů starého zákona co světovládný ú
stav bytovati a všechny národy v lůně svém
zahrnovati mohla. A tu se ukázalo, že
Duch svatý nechce, aby národové povahu
přirozenou svoji od Boha přijatou v cír
kvi ztráceli a za národství židovské za
měňovali, nébrž že národové veškeři bez
ujmy historického povolání svého a bez pro
měny přirozené své povahy ku Kristu při
vinouti se mohou. Objevila se tu církev co
samostatný nebeský Jerusalém Gal. 4, 22.,
co svobodná choť Páně a nezadajná máti
národů veškerých, co světovládkyně a nosi
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telka vlastivého řádu věcí a zákonodárkyně a
soudkyně svrchovaná v říši ténové Páně. Po
dle toho pak jejího tenkrát od apoštolů zavede
ného pořádku všady a vezdy v církvi sně
mové drželi se během tímto, že předchodně
věci se ohledují a přetřásají; potom hlasují
náčelníci církve a především hlava církve, po
němž jiní následují buď obšírně své mínění
objasňujíce, bud prostě k jiným se přidáva
jíce v. 22. Posléze vynáší se nález jménem
Ducha sv. co pravda všeobecně platná. (28,
29.) Ostatně co zde L. ve skutcích vypra
vuje, to nejlépe se vysvětluje z listu Pavlova
ku Gal. 2, 1, Praví tu Pavel: Vstoupiljsem
do Jerusaléma a vyložil jsem jim t. j. apo
štolům évangeltum jež hlásám mezt pohany,
soukromě však těm, kteří předkoval. "Tuto
celé pojednávání sněmu našeho co čtenářům
listu dokonale povědomé se považuje, ale
spolu také ze slov soukromě pak těm, kteří
předkovali 2, 2. se dovídáme, že mimo ve
řejné pojednávání také soukromá se vyhle
dávání, vyšetřování a rozjímání o věcech těch
stávala mezi Pavlem a sloupy církve t. j.
předními apoštoly. Při soukromé rozmluvě
této jakož i při oněch předchozích debatách
o nichž Luk. mluví slovy: když povstala
hádka nemalá také na poradu vzato bylo
Titovo obřezání, jemuž Pavel do poslední
síly se protivil.

Když ale již dosti se byla přetřásala
věc ta, tedy Petr co hlava církve povstal a
pravil: Muži bratří, víte že od dávných dnů
Bůh mezi námi vyvolil, aby skrze ústa má
pohané slovo evangelia slyšeli a uvěřili. Vece
Petr od dávných dnů, ješto obrácení Kornélia
více než deset let předešlo, což poměrně ku
dosavádnému bytování církvejiž dosti drahno,
dlouho a dávno bylo. Vyvolil Bůh vece t.j.
učinil vyvolení to mezi námi křesťany, že po
hané tenkráte již skrze mne mají bezpro
středně do církve Kristovy přijati býti. Vůli
svou pak, že pohané přijati mají býti, vyje
vil Bůh viděním Petrovi učiněným, zjevením
Kornéliovi uštědřeným a udělenými posléze
Ducha svatého dary všechněm u Kornéliapohanůmačještěaninepokřestěným.© Mezi
námi t. j. křesťany; jiné čtení zní mezivámi
t. j. v Palestýně aneb ve přítomnosti vaší.
O tom, vece Pavel, víře; ješto věc ta zázrač
ná jistě ještě v paměti všech posluchačů
Petrových zůstávala živa. Hlavitý důkaz, že
Bůh chtěl, aby pohané bezprostředně do cír
kve se přijímali, záležel v samém osvědčení
Božím; svědectví to bylo faktické a záleželo
v tom, že jim uštědřil Ducha svatéhonejinak
než nám. Kdež ale Bůh svědectví a soud
vydal, tam nelze jinak leč k témuž soudu
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Božímu přidati se a to tímvíce, ješto Bůh
srdce lidská zná a tudy o schopnosti a vni
matedlnosti k spáse klamati se nemůže, če
hož o člověcích říci nelze. A to jest co
píše sv. Lukáš: A znalce srdcí Bůh svědectvé
prokázal dav jím Ducha svatého jak i nám.
A v ničem neučinil rozdílu mezi námi a nimi
věrou očistiv srdce jejich. Praví Petr: dal
jim Ducha sv. jak ď nám, ne v menší míře
a skrovnějším objemu, nébrž v tom ty po
hany docela nám rovny učinil. Ale i v ji
ných věcech, vece dále Petr, učinil je Bůh
stejny nám v ničem rozdílu mezi ními a námi
neučímv, jak spatřiti jest z toho, že vírou
očistil srdce jejich. Slovo srdce hledí k slovu
znatel srdce a namítá očistu v oboru mrav
ném a očistu povšechnou, ješto srdce sídle m
života jest. Samého pak slova znatel srdce
užil Petr, aby ukázal, že se Bůh v té věci
nemýlí a že nehledí na obřízku těla, nébrž
na obřízku srdce. Očřstilvnitritě a povšechně
celý život jejich, tak že nyní nesmíjiž nikdo
jich za nečisté a poskvrněné pokládati. Oče
stil je beze všeho starozákonního očisťování
a bez obřízky vněšné odbřízkousrdce Jer. 4,
4. ode všeho hříchu dědičného a osobného.
Očistil pak je vérou,kteréžto slovo Petr v po
předí pro větší důraz klade; z víry pakvšicknilidéživot© věčnýberouHab.2,
4. Rom. 1, 17. 3, 21. Gal. 3, 11. Hebr. 10,
38., ješto věrou uchopují zásluhy Krista Pána
kterých nám dobyl krví svou nás vykoupiv
1. Petr 1, 18.

Z toho pak již Petr odvětuje právem:
Nyná tedy co pokoušíte Boha, chťíce vložiti
jho na šíji učeníků,jehož ant otcové naši antmynéstijsmenemohli?© Nédržskrzemilost
Pána Jesu Krista věřímespasení býti jahož
ť onť. Praví Petr: Již teďy nynmé,t. j. po
něvadž věc tu dávno byl Bůh rozsoudil, proč
pokoušíte Boha? Boha pokouší, kdož jistá,
jasná a bezpečná slova a přikázání v po
chybenství béře, jak činili Israelité na poušti,
nových a nových divů se dovolávajíce; těm
drzostí a opovážlivostí se rovnají, kdo přese
všechna osvědčení Boží pohany k zachová
vání zákona Mojžíšova přinutiti chtějí. Boha
ale pokouší ten ještě více, kdo to, co Bůh
ustanovil, zpětiti, zpáčiti a ke svým chout
kám skloniti se osmělují. A toho se opět
dopouštějí, kdož pohany k obřízce a tak
k celému zákonu donucují, jakoby zkusiti vo
líce, zdaby Bůh přece nedovolil ty, jež byl

„Jha zbavil, opět pode jho olo podrobiti.
V tomtedy pokoušeli Boha, že skládali na
šíje učeníků jho , jehož amt otcové naší ant
my jsme nemohli snésti. Jhem, jarmem jme
nuje Zákon Starý, jak činí též Pavel Gal.
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5, 1., poněvadž ten nesmírný počet příkazů
— dvě stě a osmnáct — a zákazů — tři
sta šedesát pět — velikým byl břemenem
uvaleným na ně pro nekolnost srdce, nepod
danost vůle, tvrdost šíje a bujnost mysli,
kterou se vezdy z příkazů Božích vytaho
vali a k modlám skloňovali. Tím, že Petr
praví, že nemohli zákona snášeti, vyřknuto,
že nikdo ze Starého Zákona ospravedlněn
býti nemohl. Zákon velel a zapovídal, ale
sílu k vykonávání nedával. Samozřejmě
především hledí slovem jho k obřadným
předpisům, k jejich objemu,rozličnosti a mali
chernosti, jenž břemenem nesnesitedlným zá
kon činili. Nikoliv ale nezahrnuje slovem
Jha přikázání mravů, kterýžto zákon věčen,
neproměněn a pro veškery lidi a časy roven
a stejen ostává. Židům dáno to bříměnésti
také za tou příčinou, aby přepažení a mezi
zdí čili přehrádka pevná proti spolčení se
jich s pohany stála Ef. 2, 14. a proto aby
tím více po zbytí litery té břemenné a po
přijetí svobody a Ducha 2. Cor.3, 6, zatoužili
a veškeré bažení jejich k budoucí v Kristu
spáse se odnášelo. Slova snéstř nemohli ne
smějí se doslovně a stroho bráti, nébrž zna
čí raději co s těží, sotva. Nemohou se tedy
vykládati slova ta jakoby nebyli lidé žili,
jenž všelijak předpisů starého zákona píleli.
O Zachariáši a Alžbětě L. 1, 0. dí, že ve
všech příkazech a nálezech či právech Božích
bez úhony chodili. Totéž se dí o Josliáši
4. Reg. 23, 25. Z těch míst na oce jest,
v jakém smyslu dotčená slova Petrova se
bráti mají. Avšak přece zákon ten co tíže
nějaká ležela na myslech lidských. Ve větší
míře stával se Starý Zákon jarmem nyní
po přibytí Páně, po vyplnění účelu jeho
skrze Krista a po záměně stínů jeho podsta
tou věcí samých. Přibytím Páně ztratil Št.
Zákon právo svoje; proč by nyní jho to na
pohany mělo uvalováno býti? Jestli ale St.
Z. jhem, tedy protivou Nový Zákon jest
milosté a nikoli Starým Zákonem, nébrž mi
losté Jesu Kristovou my věříme spasení býti,
jakož t oni. Dí totéž zde, co výše 4, 12.
pravil nebýti spásy v jiném, leč v Kristu
Ježíšt. Jakoni, vece, t. j. jak pohané totiž
věří spasení dojíti skrze milost Kristovu.
Jiní chtějí slovo ont táhnouti k otcům,jakoby
sv. Petr říci chtěl: Již otcové naši to věděli
a víru tu měli, že toliko skrze milost messidše
mohou spaseni býti, čím více to platnost
musí míti u pohanů, kteří zákona a slibů
jeho nemajíce tím více na milost spoléhati
museli. Leč tuto se nejedná nejblíže o otce,
nébrž raději se vede porovnání mezi Židy a
pohany a 0 otcech jenom mimochodem se
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zmínka činí. Velmi vhodně vytýká Petr stej
nost prostředku ku spáse u pohanů i u Židů
a tudy stejnou jich rovnoprávnost k říši
messiáše Krista, při čemž hlavitá myšlenka
jest, že nyní, an Kristus přišel a nový řád spásy
ustanovil, Zákon Starý jenom přemenem ne
snesitelným ostává, jehož na pohany klásti

Jeden zajisté jest prostředník Boží a
člověčí, člověk Kristus Ježiš. 1. T. 2, 8.

Výsledek řeči krátké Petrovy byl ten,
jak jej Lukáš líčí: I oďmičelo se veškero
množstvé a poslouchali Barnabáše a Pavla
vypravujících, jak veliké Bůh učinil divy a
zázraky mezi pohany skrze ně. Umlklo ve
škero množství, dí, a farisejští lidé v církvi
nemajíce, ímby se protivili důvodům ode
Petra přednešeným , na ten čas se museli
poddati. A tím se upravily mysli posluchačů
k vyslyšení od Barnaby a Pavla nových dů
kazů, jimiž pravda věci od Petra zastávané
tím světleji se očím naskýtala. K tomu
zvláště vypravování 0 divech a zázracích po
sloužilo, ješto jimi Bůh sám osvědčil, že po
hanům spásy bez obřízky a bez ostřihání
zákona starého dojíti dává. Barnabáš se
tu klade dříve, ješto v církvi Jerusalémské
v bližších úvazech se povahoval než Pavel;
opak toho děje se při církvech pohanských,
kdež Pavel se již vezdy klade v popředí pro pře
sažité zásluhy své o získání pohanů k církvi
Boží. Věc rozsouzena byla, že pohanům ne
třeba St. Zákon zachovávati. Ale jak stála věc
se Zidy? Tiještě posavadjej zachovávalia nej
horlivějšímjeho ctitelem a plnitelem byl Jakob
MI.apoštol, bratr Páně, syn Alfeův čiKlopův a
Marie sestry bohorodičiny, biskup Jerusalém
ský. Dokud ale Zidokřesťané dokona k Zá
konu Starému se vinuli, kterak mělajednota
mezi pohany a Zidy povstati, ješto týž zá
kon právě k oddělení Zidů od pohanstva
směřoval? Tuto vězel suk a uzel, jenž od
Boha rozvázán či raději rozťat býti musel;
ale než se to státi mohlo, bylo potřebí, aby
také s lidské strany něco se dálo, co by
pohany k Zidům přibližovalo. A k tomu
právě se převýborně hodil dotčený apoštol
Jakob, jehož vážností zjednáno, aby věci Ži
dům na pohanech nejohavnější odstraněny
byly a tudy možnost pospolného obcování
se ukázala. Slova Jakobova byla tím závaž
nější u samých farisejsky t. j. veležidovsky
smýšlejících křesťanů, ješto Jakob co kona
tel zákona u nejzarytějších nepřátelů Krista
ve vážnosti stál a úcty požíval a jemu ni
jak vytýkati se nedalo, jakoby sám jenom
ustanovením takovým zákona pro pohany
neplatnosti z poddanosti jeho vyzouti se žá
dal. Proto jmenuje Pavel Gal. 2, 9. Jakoba

12*
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před Kéfou t. Petrem, poněvadž prolidi zarozu
mělé a v předsudcích Starého Zákona za
tonulé Petr zdál se jenom stranou tuto býti
a čin svůj v Kornéliu zastávati, ješto Jakob
tu docela nestranným a svobodným býti všech
něm se viděl nepřátelům svobody pohanské.

Když tedy všickni se odmlčeli a když
dopověděli také Pavel a Barnabáš o divech
a zázracích mezi pohany činěných, tedy od
pověděl t. j. svůj hlas vydal o věcech posud
na dotaz vzatých Jakob a řekl: Muži bratří,
slyšte mne! Jmenuje jetak, jak výše Petr a
ve své řeči povolání pohanů Petrem osvěd
čené výrokem prorockým stvrzuje a nápo
tom prostředničí a smírný návrh činí. Vece:

čmon vypravoval, kterak nejprvé Bůh shlédl,
aby pojal z pohanů lid jménu stému. A stím
souhlasí slova proroků, jakož psáno jest: Po
tom se navrátím a vybuduji zase stánek Da
vidův rozpadlý a obořeniny jeho opět vysta
vém o pozďvěhnu jej, aby hledali ostatní lidé
Pána a všickni pohané, nade kterými vzývá
no jest jméno moje, vece Pán , jenž čřní věcíty.© ZnámoodpravekujestPánudílojeho.
Jmenuje svatý Jakob Petra Šimonem, ješto
tím jménem znám byl u Zidů. Mohl ho
jménovati Kéfou, hebrejsky-li, jak se zdá
mluvil, ale neučinil toho. V tom vidíme
spisatela epištoly, jenž jméno jeho nese,
vidíme přímou, prostou povahu, jenž titulů
všech se vystříhá, všady k věci samé co nej
příměji přihlédajíc. Nejmenuje ho tedy Ši
monem proto, že hebrejský mluvil, moha po
hebrejsku jej Kéfou nazývati a marně se to
zazdálo některým vykladatelům. Dí sv. Ja
kob: Nejprvé či « prva t. j. na počátku, za
dávných dnů, po prvékráte, zří ku Korné
liovi, ač slova toho v textu ř. není. „Shlédl
či navštivil totiž duchovým zrakem, jakoby
sešel s nebe, aby shlédl, kterak by měl po
hanů povolati, či sešel, aby povolal jich za
hd jménu svému t.'j. za lid, jenžby jméno
Boha, co pána, vládaře a majetníka svého
nosil, jméno Boží vzýval a dle něho se na
zýval, což obojí při lidu israelském co lidu
Božím se sbíhalo Jer. 14, 9. Ty pak mezi
nám jsi Hospodine, vece prorok, a jméno
tvé nad námi vzývánojest. Sličná jest pro
tiva, z pohanů, jenž druhdy nelidem byli,
sobě Bůh učinil Zd t. j. lid vyvolený. Slovy
svými Jakob se přidal k slovům Petra a týž
důvod ze zkušenosti uvedl, o němž byl se
pronesl Petr a jejž na to Barnabáš a Pavel
stvrdili, že Bůh úminek svůj, pohany bez
prostředně do církve přijímati, již skutkem
provedl.

Dále Jakob, jak praveno, přičinuje dů
kaz toho z proroků, aby Židům nekolným

Act. 15, I--21. Špor o závaznosti St. Zákona.

dovedl, že věc ta nic neočekávaného a od
Božích úmyslů odchodného neobnáší, nébrž
naopak že to bezprostředné přijímání po
hanů do církve předpovědíno bylo v proro
cích, že tudy ovšem zachovávati je potřebí,
poněvadž nikdo nad Boha mudrovati nemůže
aniž kdo práva má od úmyslů Božích od
stoupati. Odvolává se vůbec k slovům pro
roků, ješto o věci té nemálo výroků v pro
rocích nalezáme, jako na př. Jes. 2, 1. Mich.
4, 1. a j. Ale Jakob se spokojuje uvoditi
jeden výrok a sice z proroka Amosa 9, 11.,
jejž přitáčí podlé sedmdesátců tuto textu
hebrejskému větší jasnost davších: Potom se
vrátím, dí u proroka Bůh, a obudďujístánek
Davidův rozpadlý a obořeniny jeho opět vy
stavím a zvednu jej, aby hledali ostatná lidé
Pána a všickní národové, nade kterými vzý
váno jest jméno moje. „Amos předpovídá, že
druhdy v messiáši stánek Davidův opět obno
ven bude a sice za tou příčinou, abyvšickni
národové se ke ctění jediného Hospodina 0
brátili. Potom, dí, LXX. mají dle hebr.
v den onen, Což věcně jedno jest, leč že se
v hebr. více určuje den obnovy říše messiá
šovy. Vrátím se, dí a vystavím či vzdělám
stánek rozpadlý. Slova vrátím se nečtou LXX,
ani hebr. text; ale sv. Jakob slovem oním
stav lidu vyličuje co takový, kdež Bůh od
lidu svého se byl odvrátil a jej opustil. Nyní
ale opět Bůh vrátiti se chce a obudovati
stánek Davida rozpadlý či zapustlý. Stánek,
dí, t. j. palác, jenž zapustl, tak že více stán
ku padlému se podobá, nežli královskému
palácu. Míní se kmen a rod Davidův, jenž
tak sklesl do chudoby, nepaměti a opovržení
u lidí, že Josef pěstoun Páně řemeslem živil
se. Co dále praví: a obořeniny jeho opěť
vzdělám a zvednu jej, tím věc předešlou no
vým členem vysvětluje, stvrzuje a pojišťuje.
Chce říci. že trůn Davidův opět vyzdvihne
v messiáši jak Luc. 1, 32. dí k Marii o
Kristu anjel: „Dá jemu Bůh trůn Darida
otce jeho a kralovatt bude v domě Jakobově
na věky. Obnovena byla říše Davidova
v Kristu a vrcholu své slávy v něm došla.
Ale obnovení to t. j. poslání Krista messiáše
a vzdělání od něhoříše duchovné nestalo
se snad proto, aby Zidé vládli nad národy
a je k národství svému přinucovali, nébrž
aby Pána hledali ostatkové lidí a všickní ná
rodové, nad nímížto jest vzýváno jméno moje.
Chce říci: sjednati a spojiti v bohoslužbě
všechny národy a postaviti ve stejné s ji
nými právo jest svrchovaný účel říše nového
Davida. A to se právě nyní vyplnilo, an
pohané takovým počtem k církvi se přihlásili.
Místo aby hledali Pána ostatní lidé má čtení



Act. (5, I—21. Spoř o závažnosti St. Žákoná.

hebr. aby vládli ostatky idumejskými. Leč
smysl vezdy ostává, an Edom jest jenom ná
rod jednotlivý, místo něhož hebrejský text
vůbec čte lidé. Vysvítá to také ze slov ná
sledujících « všickní národové, nade kterými
vzýváno jest jméno moje, kterážto slova jsou
výklad předešlých slov. Důraz spoléhá na
slově všickní (národové) a slova naď nímž
vzýváno jméno moje t. j. jenž nesou jméno
moje, dávají důvod, proč se národové pohr
nou k Bohu a ho budou hledati, poněvadž
totiž zovou se lidem Božím, poněvadž jméno
Boží nesou a tudy stejně s lidem israelským
k vyvolencům Božím patří. Mají však již
jméno Božího lidu, poněvadž co Bůh skrze
proroky předpovídá, v radě Boží již bytuje
a dojista vyplní se, jak se i to vyplnilo nyní, že
národové lidem Božímstali se. Jestliže proroci
druhdy mluví o vládě Israelitů nad pohany, ne
rozumějí vlády politické, nébrž duchovní, že
totiž skrze messiáše Krista z jich pokolení
pošlého duchovou vládu nad pohany míti
budou. Ta věc ale není něco nového, něco,
čeho by se Bůh teprv nyní podjímal a co
teprv nyní zamyslil a ustanovil. Nébrž to
pohanův za lid Boží povolání jest od věků
předzřízenoa předustanoveno. Jak ještě dále
z proroka uvádí slova sv. Jakob: Známo od
pravěků jest Pánu dílo jeho, totiž dílo, které
učinil, totiž vzdělání říše Kristovy a obrá
cení pohanů. Známo co takové dílo, ješto
svým časem , právě této doby prvokřesťan
ské, mělo ve skutek uvedeno býti. Z toho
pak Božího od věčnosti ustanovení patrno,
jak svato a důležito jest dílo to obrácení
pohanů a že ovšem ostojí a trvati bude, a
kdokoli se mu protiví, samému Bohu odpo
ruje. Leč m. slov: Známo jest od praěků
Fánu dílo jeho čte t. ř. jenom slova: známé
od pravěků a slova ta nejúžeji váže se slovy
předešlými dí Pám, jenžto činí toto známé, od
pravěků aneb jenž činí věci tyto jakožto zná
mé sobě totiž známé od věčnosti. Slova ta
poslední známé yvwoze od pravěků věcí a 0
všem celé čtení vulgáty: Známo jest dílo jeho
Pánu od věčnosti jest citát ze St. Z., ač nyní
již slov těch u proroků nestává a tudy je
nejedníi za přídavek a vysvětlek sv. Jakoba
považují; ale zdá se, že tehdá ještě četla se
slova ta buď v hebr. buď u Sedmdesátců ;
snad vypadlo slovo yvwocré nebo slovo od
věčnosti nalezá se na konci v. 11. u Amosa,
kdež čteme jako dnovévěčnosti. Ještě i to musí
me přidati, že slovo od pravěků toli co od věč
nosti, před ustanovením světa a předčasně a
nadčasně a mimočasně se béře a že špatně
vidí oni kdož o časech prorockých co dá
vných slovo od věků berou.
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Předeslav ten výrok proroka Amosa činí
Jakob návrh smírný a sprostředkovný , an
vece: Protož já soudím neobtěžovatitěch, kdož
sezpohanův obracejí k Bohu. Neobtěžovati,vece,
netýrati, totiž uvalovánímjha starozákonného
na šíje pohanů atakto znepokojováním, zkor
mucováním, soužením jich. Nébrž,vece dále, na
psatijim, aby sezdržovali oď poskvrn model a od
smilství a od udávenín a od krve. My v docela
jiných poměrech žijeme a nejednou ani po
chopiti nemůžeme, proč to neb ono přiká
zání Zidům vydáno bylo. My se nalezáme
ve stavu na mnoze od převlády přírody ne
odvislém, ale pohané a Zidé před Kristem
v jiném potahu ku přírodě se nalezali. I byla
Židům tudy pro ono od nadvlády přírody se
oproštění rozličná přikázání dána; bez zá
kona o nejezení nečistých pokrmů nebyli by
se Zidé toho násilí přírody zbavili. To jest
ten smírný návrh Jakobův, jímž zjevně u
kazuje, že mu jedině o náboženskou jednotu
všechněch národů jde, nikoliv ale o nějaké
podrobení jiných národností pod národství
židovské. Poskvrnami model samozřejmě ne
Tozumí se modlářství, jehož se již beztoho
na křestu odřekli, nébrž rozumí se jak z v.
29. patrno jest, poskvrnění požíváním masa
obětí pohanských spůsobené. Již zajisté Ex.
34, 15. přikázáno bylo Zidům: Nevcházej ve
smlouvu s lidmť krajin těch, aby nepovolal
tebe někdo a ty jedl z obětovaných věcí. Maso
z obětí zbylé, jenž se nestrávilo při obět
a jehož nepožívali kněží, velečasto se hol
stům na hostinách dávalo v domě aneb ve
chrámě strojených, anebo též se na masných
krámech čili masnicech neb masárnách a jat
kách co jiné zboží prodávalo. Maso to samo
v sobě nebylo tím poskvrněno a mohlo se
ode křesťanů jísti 1. Cor 10, 25.; poněvadž
ale Zidé věci všechny modlám obětované
v ohavnosti měli a požíváním pokrmů tako
vých se velice uráželi a horšili, tedy vymáhá
sv. Jakob od pohanokřesťanů, aby ohledem
na brát svou ze Zidovstva, všelikého stínu
pohanstva se štítících, aspoň požívání pokrmů
takových se zdržovali.

Dále žádá sv. Jakob, aby se vystříhali
smilství. Poněvadž se zdál pojednávati je
nom o věcech nejetných, mezi něž smilství
zhola patřiti nemůže, jakožto hřích smrtelný
již zákonem přirozeným zakázaný, tudy se
v nejeden výklad exegéti rozbíhali, buď mzdu
nevěstčí Deut. 23, 18. buď vůbec modlářství,
buď souložnictví u pohanův obyčejné, buď
snoubení-se s pohany, buď manželství s po
krevenci, buď vepřovinu a co ještě těch vý
myslů jest slovem tím vyrozumívali. Ale
nížeji v. 29, v nálezu ode sněmu veřejně
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vydaném týž výraz přichází, v nálezech pak,
v předpisech a úchvalách vezdy jenom vý
znamové určití a povšechně známí přicházeti

mohou; tudy nemůže se slovo to jnak bráti,leč ve smyslu vůbec užívaném. Žepak Ja
kob smilství uvádí mezi nejetnými věcmi, po
chodí od smýšlení pohanů, kteří skutečně ne
pravost tu za nejetnou pokládali, ješto ji
byli také ke službě bohům a bohbyněm při
luperkaliích a dionysianinách provozovali.
Tudy potřebí bylo o věci té zmíniti se vý
slovně, sic jinak byli by pohanokřesťané ne
pravost tu za křebbkostvelmi nepatrnou měli
posavádnému náhledu a zvyku svému nehned
výhost dajíce. Tím by byli spolu také ura
zili Židokřesťany a jim příležitost dali ku
smýšlení a tvrzení, že křesťanství beze Sta
rého Zákona se obejíti nemůže.

Třetí věc, jížto se mají zdržovati, jsou
udáveníny t. j. maso těch zvířat, která se
udusila, oběsila, ulovilá a jinak pošla a je
jichžto krev se nevypustila, tak že člověk,
jenž maso toto jedl, s ním spolu krve poží
val. To již noachovým zákonem Gen. 9, 4.
zapovídá Bůh, an dí, aby nejídali masa
s krví.

Tím více se měli tedy varovati jedění
krve, jakýmkoli by se spůsoben poskýtala.
I ten zákaz již za Noeho dán byl a byl
při tom neposlední záměr, aby lidé ode vra
žed a prolévání krve lidské odhrozováni
byli. V krvi jest život Gen. 9, 4. Lev. 1,
11. Deut. 12, 23. a život patří Bohu nepak
člověku a Bůh sám sobě zůstavil vládu nad
ním. Nadto krev, sídlo života hříšného, sama
potřebovala očisty, což se v Kristu stalo,
jehožto krev všechno tvorstvo od pokálení
očistila, ano krví obětných zvířat již před
chodně ohledem Krista a předjetně všecky
věci v St. Z. očisťovány bývaly Hebr. 9, 22.
Tudy již krev, jsouc tak posvěcena od doby
Krista Pána, přestala býti předmětemzákazu
Božího; ale poněvadž ZŽidokřesťané od mlá
dí náhledu o nepožívatedlnosti krve uvykli,
a nadto také v požívání tom nějaký návrat
k obyčejům pohanským spatřovali, tudy na
vrženo od Jakoba a nápotom nálezem při
kázáno, aby se pohanokřesťané požitby té
vystříhali. První křesťané za celé dobypro
následování takto se krve štítili, že raději
smrt podstoupiti než krev požívati volili,
jakož i v ap. kanonech (63. k.) výslovně se
velí, aby kdokoli ze kněžstva by krve aneb
udávenin požíval, s úřadu složen, lajik ale
z církve vyloučen byl. Proto křesťané dle
svědectví Tertull. nepožívali jelit krví napl
ňovaných, jimiž jich pohané tytýž pokoušeli
a na pomluvu, že ve schůzech svojich děti
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zabíjejí, odpovídali také tím, že nejedícé
zhola žádné krve ovšem tím méně při ve
řejných schůzech to činí. Tak mučenice Bi
blias v jižné Gallii za Marka Aurelia odpo
věděla na ctiutrhání pohanů Eus. 5, 1, 25.
kterak děti mohou jísti, ani krve nerozum
ných hovad jísti nesmějíce? Posaváde zákaz
ten v církvi východní trvá; v římské církvi
ale plná svoboda toho jest ato právem,ješto
již Pavel 1. Cor. 8. a j. o věcech tuto za
kázaných kromě smilství zhola svobodně mluví
na zákaz tento mnoho nedbaje, věda, že pro je
diný pokoj Židů s pohany předpisové přechodní
ti dočasně jenom vydáni byli. Od doby, co
Zidé s pohany v jednu církev splynuli, již
důvod zákazu takového krve nepožívání do
kona přestal. Aug. ctr. Manich. 32, 13. A
to jest ta příčina, proč apoštol Pavel nikdá
se na sněm ten neodvolává, poněvadž totiž
předpisové ti dočasní byli a poněvadž oproti
znarytosti Židovské zapotřebno uznával k sa
mostatnému svému povolání se táhnouti a
nezávislosti své apoštolské hájiti. Vynešení
Jakobovo jak inález nížeji vydaný záporně
se nese ku pokoji mezi dvojicí národnou
v církvi jediné prohlídaje ; a tudy příčina, proč
právě ty čtyry věci a nejiné se zakázaly, to
liko odtud se vysvětluje, že právě na nich
se Zidé tehdejší nejvíce uráželi. Sv. Augu
stín praví: Pro nedrahný čas apoštolé sna
dnou a neobtížnouvěc vyvolili, aby srovná
vali se pohané a Zidé, až by se obojí na ú
helném kameni Kristu dokonale vzdělali.
Ale doba ta již vypršela, přehrádka ona mezi
obřízkou a zálupem se odklidila a jedna
církev ze Židů i pohanů povstala. I který
křesťan by ještě zachovával příkaz, aby kví
čal a jiné drůbeže se netýkal, leč by krev
se byla vytočila aneb abyzajíce nejedl, lečby
krvavou ranou usmrcen byl.

Ale z toho návrhu, jímž předce málo se
zdál brán býti ohled na Mojžíše, povstala
obava mezi ctiteli jeho, že Mojžíš docela za
stíněn bude a v nepamět upadne. Tomu
vstříc vychází apoštol Jakob, an praví, že
Mojžíš všady se v synagógách čte. "Takspo
jují někteří s předešlými větami poslední
slova Jakobova: Mojžíš zajisté od časů dá
vných má po městech zvěstovatele své ve sbor
mcech, tam každou sobotu čítán bývaje. Leč
tím spůsobem by něco byl uvedl Jakob, čeho
právě potřebí nebylo. Podobně méně vhodně
souvislost s předešlým jiní býti praví tu, ja
koby Jakob dával příčinu, proč pohanokřestťa
nům jenom potřebí věci ty psáti a proč by
zdbytečnobylo Židokřesťanům v listu o těch
věcech vědomost dávati, poněvadž totiž tito
bez toho ze zákona v sobotu každou čtáva
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ného o tom vědí. Leč ti vykladatelé bez
důvodně a nedobře to praví, poněvadž se
tu nejedná o předpis pro Židokřesť any. Lépe
jiní vidí, kdož praví, že Jakob posledními
slovy udává příčinu, proč by pohanokřesťané,
ač jsouce prázni a prosti od Zákona Starého,
předce čtyry ony věci udané zachovávati měli,
poněvadž Mojžíš po městech md zvěstovatele,
poněvadž totiž Židé, od dávných časů ve pře
mnohých městech spolu s pohany bydlejíce
a věci ty čtením zákona na paměti majíce,
by se ovšem nad úplným od zákona opro
štěním urážeti a urážka jejich každým so
botným čtením by vzrůstati a se rozmáhati
musela. ;A tudy potřebí, aby náhledů a ná
rodných citů jejich šetřilo se v některých
těch případech. Tím dána možnost, že církev
světodějnou úlohu svou konati mohla. Byla
ona povědoma práva svého a jista vítěz
stvím ; ale ještě nepřišla hodina její, aby do
šírého světa na pouť se vydala majíc dosud
Jerusalém a Sion na péči, aby lid vyvolený
k dědictví synů Božích v Kristu přivedla.
Nyní stala se apoštolskou skutkem, ješto
skutečně pohanstvo v lůno svoje přijímala a
matersky pěstovala. Nyní stala se katolickou,
všeobecnou, nejenom vše národy obsahujíc
a všecky časy a věky i místa objímajíc, né
brž i všecko, co pravdě příbuzno, Boha mi
lovno, v státu pořádno, v bohoslužbách bo
hotoužebno a v právech svědomito bylo, sobě
osvojujíc, připoutajíc, pročisťujíc, ocidujíc
a ku pokroku přívodíc.

Tak usouzeno bylo a při nálezu tom
zůstáno, ale i k tomu prohlídáno, aby ná
lezové tito všady, kde potřeba, průchod míti
mohli, o čemž Lukáš dále praví:

22. Tehdy se vidělo apoštolům a
presbyterům s celou církví vyvoliti muže
ze sebe a poslati do Antiochie s Pa
vlem a Barnabášem Júdu příjmím Bar
sabu a Silu muže přední mezi bratřími
23. napsavše skrze ruce jejich: Apo
štolé a presbyteři bratři těm, jenž jsou
v Antiochii a v Syrii a v Cilicii bra
trům z pohanů pozdravení. %24.Poně
vadž jsme slyšeli, že někteří od nás vy
šedše zkormoutili vás slovy, podvracu
jíce duše vaše, jimž jsme toho nepo
ručili, 25. vidělo se nám shromážděným
jednomyslně, vyvoliti muže a. poslati
k vám s nejmilejšími nám Barnabášem
a Pavlem, 26. člověky, jenž vydali ži
voty své pro jméno Pána našeho Jesu

183

Krista. 27. Poslali jsme tedy Júdu a
Silu, kteříž také sami vám ústně výpra
vovati budou tytéž věci. 28. Vidělo se
zajisté Duchu svatému a nám, žádného
více nevzkládati na vás břemene, kromě
těchto potřebných věcí, 29. abyste se
zdržovali věcí modlám obětovaných Aa
krve a udávenin a smilství, kterýchžto
věcí se vystříhajíce dobře pochodíte.
Mějte se dobře. 30. Ti tedy propuště
ni jsouce přišli do Antiochie a shro
máždivše množství odevzdali list, 31.
Přečetše pak jej radovali se nad útě
chou. 32. Judas pak a Silas i sami
jsouce proroci, řečí mnohou potěšili bra
tří a potvrdili. 33. Pobyvše pak tam
některý čas propuštění byli v pokoji od
bratrů k těm, jenž poslali je. 34. Vi
dělo se ale Silovi tam zůstati, Judas
pak sám odešel do Jerusaléma. 35. Pa
vel ale a Barnabáš zdržovali se v An
tiochii učíce a zvěstujíce s jinými mno
hými slovo Páně.

Ukončen byl sném a zůstáno při radě
Jakobově. Tehdy se vidělo apoštťolůma presby
terům s celou církví, muže ze sebe vyvoliti a do
Antioche poslati s Pavlem a Barnabou Júdu
Barsaba a Silu, muže přední mezi bratřími.
Praví s celou církví, t. j. se všemi obrácenci,
se všemi křesťany. Církev neustanovila ú
chvaly, ale přijala ji co bohodané slovo, tu
dy apoštolé a prřesbyteří svým jménem list
posílají, co církev vyučovací, an církev vyu
čovaná poslouchati jen hodlala, toliko zalíbe
ní své jevíc nad moudrým rozsudkem oním.
Pavel a Barnabáš ve věci té činili jednu
stranu; ač pak se strany protimyslné s nimi
ještě muži byli vešli z Antiochie do Jerusa
léma, přece vidělo se potřebno býti přední
muže z církve Jerusalémské pro zdověření
s nimi poslati. Všelijak se hledělo předejíti
domnění, že by Pavel a Barnabáš snad nález
sněmu podle svého smyslu vykládali. I vy
volili Júďu příjmím Barsabu, který není týž
s Barsabou 1, 23., jak se některým vidělo,
ješto tam ten sluje oses Barsaba; někteří
mají za to, že byl bratrem onoho. O něm
nic místnějšího nevíme, leč co ještě níže v.
32. se dí, že podobně jak Sila měl dar proro
cký. „Silas ještě k němu přidán, jinak Šil
vánus 1. Th. 1, 1. po některý čas průvodce
Pavlův nápotom na cestách apoštolských v.
40, 17, 4. 2. Cor. 1, 19. Byli to muži přední
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v církvi, jenž nemalou v ní měli váhu ane=
malý na ni vliv vyvírali. o

Napsali pak slerze ruce jejich co násle
duje; není smysl, že by jejich rukou ku psá
ní byli použili, nébrž že list. od apoštolův
napsaný odevzdati měli církvi Autiochijské.
Jest to prvá listina křestanství jménem celé
církve psaná, totiž církve vyučovací. A ta
sněmům církevním nápotomným za VZOr
sloužila a za pravidlo, podle něhož se říditi
měli. Podivu hodna jest prostota listu toho,
jenž maje čten býti od řeckých křesťanů, za
jisté řecky psán byl. Ze slova yaiosw po
zdravení, jehož také Jakob 1, 1. užívá, zaví
rali někteří, že Jakob sepsal a složil list ten,
což ostatně pro jeho postavení a všeobecnou
v té věci rozhodnou vážnost velmi přiměřeno
bylo. Z dotčeného slova a ze slov ku konci
listu postavených sťzoaleze a 8ddwobejakožto
ze slov řeckému slohu vlastitých sličně za
vírá se, že list ten byl psán řecky a že pů
vodní slova listu nám tuto v ryzosti a čiro
sti od Lukáše zachována byla. Píší: Apo
štolé a presbyteři bratři těm, jenž v Antiochů
a Syrii a Ciliciijsou, bratrům z pohanů po
zdravení. Hádka jest tuto o čtení; text ře
cký obyčejný četl: Apoštolé, presbyteři a
bratři, tak že list ijménem ostatníchkřesťa
nů psán býti se praví. Ovšem ale by to
nemohlo míti smyslu jiného leč ten, že ce
lá církev s radostí přistoupá k úchvalea k
nálezu tomuto; nebo aby 0 všech platiti mě
lo křesťanech: Vidělo se Duchu sv. a nám
a všickni křesťané rozhodovati měli o věcech
víry, toho protestantského náhledu nikdo ne
byl v dávné době. Čteníale to, které spoj
ku a (v. ř. zač oi) přidává, docela opuštěno
jest od nejstarších rkp. ABCD a N, jenž
jednosvorně spojku onu vypouštějí a jenom
předsudkové mohou ve vydáních ji ve vládě
udržovati. Píší apoštolé a presbyteři co bra
tři bratrům, aby slovem tím hned na počát
ku rovnoprávnost a vniternou Židů a poha
nů v církvi jednotu naznačili. Úilřete se ta
ké jmenuje, z čehož patrno nejenom, že Pa
vel za svého v Tarsu pobytu evangelium po
Cilicii hlásal, nébrž že také v té otčině je
ho podobné rozbroje mezi židovskými a po
hanskými křesťany povstaly a apoštolů v Je
rusalémě se donesly.

Nejprvé, abychom k samému listu již
přistoupili, se udává příčina zkrátka, proč
ten list jim posílají: Poněvadž jsme slyšeli,
že někteří od nás vyšedše vás nepokojili slovy
duše vaše poďvracujíce, jiměto jsme nepřiká
zali, vidělo se nám atd. Praví, že znepoko
jili, zkormoutili, rozpačili, ustrašili je řečmi
svými; jakoby totiž v křesťanství bezpečné |
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cesty k spasení nebylo a jakoby jistě a né
vyhnutelně Starý Zákon zachováván býti mu
sel. Tím ale poďvracovali, kazili, hubili, za
pouštěli duše jejich, pokoj jejich vniterný
rušili a o blaženost v Kristu dosaženou je
připravovali. Čím je znepokojovali, to. ti,
k nimž čelí list, dobře věděli, aniž psáno a
zřejměji udáváno býti muselo. Předešlý text
ř. měl dle někt. rkp. glossemu: pravéce,
že obřezání býti a zákon zachovávati musíte ;
leč právem slova ta se v novějších vydd. řř.
vypouštějí nepřicházejíce ve hlavitých rkp.
ABCDN. Potřeba ale bylo doložiti, že ti pod
vratitelé a zkormutitelé o vlastní své ujmě
a svémocně se těch věcí podjali; nebo seo
ni táhli k vážnosti apoštolů Jerusalém
ských a touto vážností zastírali a stvrzovali
onu pohledávku a žádost na pohanokřesťany
vznášenou. Jednomyslně a svorně pak, pra
ví dále, ustanovili se na tom, poslati k nim
poslance; jiní Jednomyslnost tu táhnou k je
dnohlasnému uznání toho, což od apoštolův
ustanoveno bylo. Leč také při onom spoje
ní vezdy se klade, že jednomyslní jsou i se
strany otázky této, čímž věci nemalá váha
se přidala. A věru S podivením nám býti
musí ta jednota mysli celé církve Jerusalém
ské, pochozí ze Židů, že nyní tak se oni dů
vodům apoštolů podrobili.

Vidělo se ale také býti potřebno zmíniti
se čestně a pochvalně o Pavlu a Barnabovi,
poněvadž zajisté Zidovníci všelijak ve zlou
pověst po církvech je uvésti usilovali. Tudy
píší: Vidělo se nám shromážděným jednomysl
ně vyvolití muže, a poslati k vám s nejmi
bejšími nám Barnabášem a Pavlem, člověky,
jenž vydali životy své pro jméno Pána našeho
Jesu Krista. Svědectví jim dávají výborné co
mužům, Kteří vydali životy své pro jméno Pá
na našeho Ježíše Krista. Pro jméno t.j. k
oslavě Jesu Krista, pro rozšiřování víry v
něho 5, 41. vydali se nejednou v nebezpe
čenství smrti. Jest to svědectví nejlepší,
kteréhož sněm jim uděliti mohl, a jest svě
dectví takové, jakéhož každý, kdo v církvi
předkuje, účastniti se a sobě zasloužiti má
se vynasnažovati. Klade se tuto napřed Bar
nabáš a nápotom Pavel, poněvadž Barnabáše
v Jerusalémě již dávno znali a poněvadž
Barnabáš teprvé Pavla apoštolům předvedl.
Také výše 14, 14. 15, 12. Barnabáš před
Pavlem se pro jisté příčiny klade, ač ode
13. k. téměř vezdy Pavel předkuje. Předlo
žení to spolu se vidí býti svědectvím diplo
matické věraosti sv. Lukáše při listině této.

Avšak píše dále: Poslali jsme tedy Judu
a Sílu, kteří též sami vám ústně vypravovati
budou tytéž věcí. Neměla přece listina ta
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sama tu věc ukliditi, nébrž Judas a Stlas
touž věc měli také ústně vyříditi na důkaz,
že všady při písmu ústného podání a výkla
du potřebí jest; jakož i skutečně přepamát
no se býti spatřuje, že hned při té nejpr
vnější křesťanské listině ústného současného
podání téhož obsahu a k stejnému účelu upo
třebeno bylo. 2. Tim. 2, 2.

Leč apoštolé a rada jejich biskupovéči
presbyteři nepůsobí tuto o své jediné ujmě,
aniž v dekretě tom a v té úchvale písemně
církvem pohanským náhledů svojich vlasti
vých následují a na vlastní radu a moudrost
spoléhají, nébrž činí to vedením tohož, jenž
jim ode Pána přislíben byl, Ducha sv. J. 16,
13. Proto píší dále: Vidělo se zajisté Du
chu svatému a nám, žádného více nevzkládati
na vás břemene, kromě těchto potřebných věcí,
abyste se zdržovali modložertvěmn a krve,
udávenín a smlství, kterýcháto věcíostříhajíce
dobře pochodíte. Mějte se dobře. Praví: Vi
dělo se Duchu svatému a nám. Duch sv. je
vedl, osvěcoval a řídil při vynešení toho v
poradách, čehož oni sobě dobře povědomi
byli, jak výšeji 18, 32. svědectví Ducha sv.
ode svědectví svého oddělují, kdež Petr před
veleradou praví: A my jsme svědkové těchto
věcé a Duch svatý, jehož dal Bůh všem, kdož
poslouchají ho. Nedějí apoštolé na našem
místě Duchu svatému v nds, aniž také Nám
od Ducha so. osvíceným, tam spiritualisticky,
tuto poněkud rationalizovně jednoho činitele
shlazujíce; nébrž Duchu svatému co ředitelianámcoprostředníkůmanáměstkůma zá
stupcům a nástrojům jeho se vidělo. Všady
při církevních dogmatických úchvalách dvojí
činnost sbíhá se, právě jak při každém bo
holibém a záslužném skutku křesťana. A
tohoto spolupůsobení Ducha sv. byla dobře
církev povezdy sobě povědoma při rozřechách
a rozhodech o věcech víry, jakož také při
úchvalách svojích veřejně sobě co Duchem
sv. osvícenkyně počíná a synodálné dekrety
Ducha sv. svojím jménem vynáší. Protož
sv. Rehoř pravil, že výnosy čtyr sněmů cír
kevních tak ctí, jako čtyry evangelia.

Nepředepsali pak, jak z dalejších slov
vysvítá, pohanokřesťanům leč to, čeho svr
chovaná potřeba se býti viděla. Potřebou tu
nerozumějí potřebu mravnou, jakoby, co před
pisují, naprosto, svrchovaně a věčněpotřebno
a nutno bylo, nébrž že potřebou slyší jen
potřebu dočasnou, aby mír a pokoj mezi 0
běma stranama trvati mohl. A tu ukládají
ony již výše vyložené (v. 20.) věci, aby se
zdrželi od modloobětovanín a krve a udávenín
a smilstvé. Věci tytéž v lepším pořádku se
kladou než v. 20, an tři k jídlu zřetel mající
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předmětové spolu spojují se řadou. Jak v
Ť. tak i v našem jazyku možno slovo čzčys0
bo zdržovatí se buď Sgenitivem pouhým, buď
předložkou od zo vázati a rozdílu není sice
ve věci samé, ale přece nějak rozdíl jest ve
spůsobu smýšlení, ana odluka při vazbě s
předložkou k věci, při vazbě s genitivem ku
podmětu směřuje. Pro některou těch před
pisův podobnost s příkazy noachickými pro
selytům vrátným uloženými zdálo se někte
rým, že křesťané ohledem Židů měli za pro
selyty vrátné, nepak za proselyty s pravedl
nosti se považovati. Leč podobnost ta jest
velice nepatrna, ješto ze sedmi předpisů no
achických, proti modloslužbě, proti rouhání,
vraždě, proti neposlouchání vrchnosti, loupe
ži, krvekálenství a požívání masa živých zví
řat ze všech těch sedmi jenom poněkud 0
dvou v apoštolské úchvale zmínka se činí,
aneb toliko na ně se naráží, tak že o jistém
na ně ohledu zhola řeči býti nemůže. Také
mravná vzdělanost křesťanů ovšem výše státi
měla nežli tam za doby Noachovy. Předpisů
těch apoštolských zachovávání na srdce po
hanům kladouce praví, čehožsepilně vystříha
jíce, čl jak vlastně stojí chovajíce dobřepocho
dáte, ješto tím netoliko pokoj mezi pohany
a Zidy křesťanskými zjednán bude, nébrž
také sami již v poslušnosti k církvi se po
cvičí a tudy vzrostu mravnosti dojdoua 0
všem tedy spásy bližšími se stanou. Čteme
v řeckém textu sú zoúčere a ve vulgátě bene
agetis; to není toli co bene facietis xaAdg
moašere dobře, zbožně učiníte, nébrž jest toli
co dobře pochodíte, dobře se míti, blahovati
budete; ač ostatně rozdílu velikého není,
ješto i překlad dodře učiníte vezdy k násled
kům a výplyvkům odtud vzniklým prozírá.

Zavírají obyčejnou u listů závěrkou:
Mějte se dobře, kteréž také sv. Jakob 1, 1:
užívá, z čehož, jak povědíno, námětek vzat,
že bezmála Jakob list ten složil. Obyčejným
slovem sJúwoW%e,jehož každý čirý pohan uží
val, užilitu apoštolé, aniž jiného pozdravení
a blahopřání od Boha Otce a Pána Jesu
Krista přičiňujíce. Mělo se ukázati, že ne
přijde na pobožné frázy, že zbožnost nezá
leží na zvláštních slovných formulách a že
národní obyčejové mohou všady býti pěsto
váni, pokud se s pravdou Boží nepotýkají. O
statně již výše praveno, že sněm ten držán asi
1. 50., ač jiní jinak soudí, a že sv. L. ne
vypravuje všech věcí, jenžto se tam udály,
doplněn museje býti z toho, co sv. Pavel
Gal. 2, 1. o záležitostech tuto vypuštěných
povídá. Tam totiž dokládá Pavel, že také
soukremí schůze a porady se dály, že spů
sob, jakým evangelium káže, od apoštolů ode
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všech byl schválen, že ruka na bratrství je
mu od apoštolů tam podána, že ho prose
no, aby 0 chudé v Jerusalémě péči vedl, že
neobřezání Tita tam srdnatě zastával a proti
Zidovníkům šťastně provedl.

Výsledek, jak jej L. dále vypravuje,
předvídati se mohl. Když totiž oni propu
štěm byvše do Antiochie přibyli a shromáždí
vše množství list odevzdali. A list přečetše
Antiochané zradovali se nad útěchou. Utěchu
rozumějí tu, kterou totiž čerpali ze snětí ve
likého břemene se šíjí svojicha z upokojení
myslí svojich oněmi požadky Židovníků po
bouřených a zneklidněných. Jiní místo úřě
chy překládají přímluvu. Ale překlad ten
neostojí, ješto přímluva či napomínání to
nynější od apoštolů vyšlé docela jiné povahy
bylo, nežli čeho tam judaisté od nich žádali,
nemohla jinou povahu leč povahu útěchy se
bou obnášeti. Tedy dobře se překládá slo
vo zazůslnow tuto útěchou. K radosti té
Antiochanů nemálo přispěli také Juďas a
Silas, ješto samí také proroci jsouce řečímno
hou potěšilů bratry a potvrdil. Praví sami
také proroci byli, jak totiž Barnabáš a Pa
vel proroci byli 13, 1. a tudy darem vládli
jiných potěšovati a potvrzovati, což 1 tuto
hojnou měrou učinili, či jak vece písmo sto
vy mnohými. Jak dlouho tam Judas a Silas
pobyli, nepraví sv. L., jenž v udajech chro
nologických velmi chudě, hubeně a skoupě
a jenom všeobecně si vede; některý čas tam
pobyvše, vece, s pokojem propuštění byli k
těm, kteří je vyslali, Pokoj tuto neznačí je
nom pouhé blahopřání, jak se ho při rozcho
du užívá, nébrž skutečný pokoj, jenž nyní
mezi nimi vládl a o němž do Jerusaléma
jistou zprávu donésti měli poslancové tito.
Ve vulgátě a některých rkp. f. stojí ještě
verš 34, ač i rkp. Ť. t. různí v něm jsou.

"dělo se pak Silovi zůstati, Judas ale sám se
odebral do Jerusaléma. Verš tento se doce
Ja vynechává v rkp. ABEGH, X. D s vul
gátou zcela souhlasí, C poněkud jenom se
s ní shoduje. I dohadovati se lze jest o
slovech verše toho, že buď přidána byla pro
zprávu v. 40. danou, že Silas se vydal na
cesty s Pavlem, buď také vypuštěna z dotě.
rkp., poněvadž zdála potýkati s tím, co se
v předešlém verši o odchodu Šilově klade.
Ač ovšem Silas buď ihned zůstati mohl ny
ní tuto, jinak na prosbu některých se T0z
mysliv po rozžehnání se s církví, buď opět
po čase vrátiti se z Jerusaléma do Antio
chie. Nebo Pavel a Barnabáš zdržoval se
v Antiochti bezmála po delší čas, ač toho
sv. L. nedotýká, avšak ani tomu neodporuje,
a učili a zvěstovalt slovo Poně se mnohým

Rozepře mězi Pavlem a Barnahoií.

Jinými. Ješto tam toli a tak výtečných mu
žů kázalo, ovšem církev Antiochijská stala se
středem církví z pohanstva shromážděných,
z něhož evangelium na veškery strany se
rozšiřovalo. Učili a zvěstovali; spojka a
jest výkladnou či exegetickou částicí, an uče
DÍjejich právě ve zvéstování evangelia či v bla
hověstění záleželo.

Za pobytu toho přišel 1 Petr do Antio
chie, kdež podlé tradice pobyl delší čas. A
tu stalo se, co Gal. 2, 11. vyličuje Pavel, že
totiž nějak příliš se Židům a mravům jejich
propůjčoval, z čehož pohané odvětovali, že
ovšem bude potřebí i zákona Mojžíšova se
držeti. Tudy Pavel, jak Gal. 2. čteme, vy
stoupil a jemu domluvu učinil. Petr pak
nápotom jiné církve nové zakládal, založené
navštěvoval a potvrzoval a opět do Říma,
snad několikráte opět jej opustiti hodlaje
se odebral. Když ale po drahný bezmála
čas pobyli v Antiochii, roztoužil se Pavel
po církvech v Asii, kteréž byli s Barnabem
na předešlé výpravě ku Kristu přivedli, O
tom vece Luk. v násl.

36, Po několika pak dnech řekl
ku Barnabášovi Pavel: Vrátíce se na
vštivmež bratry po veškerých městech, ve
kterých jsme kázali slovo Páně, kterak
se mají. 37. Barnabáš ale chtěl spolu
vzítl 1 Jana, příjmím Marka. 38. Pa
vel však prosil, jej, ješto odstoupil od
nich z Pamfylie a nešel s nimi k dílu,
brátl nemuseti. 39. I stala se nesvornost,
tak že se rozešli od sebe. A Barnabáš
sice pojav Marka odeploul na Cyper,
40. Pavel ale zvoliv Silu odešel ode
vzdán byv milosti Boží ode bratrů. 41.
Procházel pak Syri a Cilicii potvrzujíc
církve, veleje zachovávati příkazy apo
štolů a presbyterů.

Tu se klade jakoby druhý základ —
nebo prvý od Petra 9, 32. položen — k o
hledování a prošetřování stavu církve a spa
třujeme na Pavlu onu horlivost, bdělost a 0
patrnost, která jej učinila knížetem apošto
lů. Není dosti děti poroditi, nébrž kojeny,
chovány, pěstovány, vedeny býti musejí; oko
páně nejlépe koně vyobročí, praví přísloví.
A opět roli není dosti rozorati, nébrž vláčeti
ji také přijde. Tudy Pavel po některýchdnechřeklkuBarnabášovi:© Vrátícésena
vštťřvmebratry po veškerých městech, ve kte
vých jsme kázah slovo Páně, kterak se mají
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Neměl tedy Pavel v úmyslu ještě, hned dále
do neznámých krajin činnost svou rozšířiti,
až pak napotom Pán obor ten dálejší určil.
Rozhodlal se tedy nyní navštiviti osnované v
nově církve; kdy to bylo, z těch všeobec
ných slov L. místněji určiti nelze. Pravil
tedy Barnabovi: Navštivmež — v ř. £t. jest
částice ssílicí dy 13. 2., jenž velí, aby tudíž
věc se dála — dratry po městech, kde jsme
hlásali slovo Páně, jak se mají. Barnabáš
ihned hotov byl k cestě takové potřebnou ji
býti uznav, ale žádal Jana Marka sebou na
cestu vzíti; byl zajisté sestřenec jeho Col. 4,
10. a syn oné Marie, v jejímžto domě se
křesťané scházeli 12, 12. A tudy se vidělo
Barnabáši, aby s nimi na cestu vzat byl.
Odporoval ale Pavel a prosi, jak vulgáta
překládá, žádal, či jak ř. t. můž vyložen
býti soudil nebýti dobře, či kratčeji Pavlovi
se však vidělo, jeho, kterýž od mch v Fam
Jil odstoupil, aniž s nimi se vydal, na dílo
nebratí ssebou. Proč ho nechtělssebou vzíti,
na jisto se praví slovy, že odstoupil oď nech
a nešel k dílu s nimi. A VĚ. t. se opakuje
k většímu důrazu slovo zovrovna konci také.
U Barnabáše lahoda a přízeň převládala a
tudy se domněl všeho lepšího do Marka, že
totiž nyní se zmuží, aniž vrátké myli své
předešlé objeví. Ale Pavel jinak soudil, a
jemu se viděla nemalou býti vada ona vrát
kosti Markovy; tak jde ze slov dnoozávr«
odstoupil, odestál, odpadl a z toho že raději
se od Barnabáše oddělil, než aby byl ku
přijetí ssebou Marka přivolil. Nebyl v tom
nějaký příkaz jiných apoštolů, že Marek má
zůstati při církvi Jerusalémské a při obra
cování Židů palestýnských sloužiti, o čem
tu nikde zmínky není, ani také, jak se zas
jiným zdálo, pro neduživost se ho Pavel od
píral vzíti. Byla to u mladého a nezkuše
ného Jerusalémana nějaká choulostivost, ně
jaká vrátkost mysli, štítění se nesnází po
cestách dalekých, bylo to snad také tenkráte
nějaké k spůsobu pohany přijímati nedově
ření 13, 13., což všecko Pavlovi vadou a pře
kážkou se zdálo býti při podjemech apoštol
ských. Pro Marka byla přísnost ta jak i
ona lahoda Barmabova velmi blahodějna.
Přísnost Pavlova mu ukázala, jaké dílo Svr
chovaně vážné se tu koná a jak člověk sebe
celého mu věnovati povinen; lahoda Barna
bova zas mu dodávala srdce, aby se neroz
páčil docela a hlásání po světě evangelia
nezanechal. I stala se mesvornosť, píše sv.
Lukáš, tak že rozešli seod sebe. A Barnabáš
sice pojav Marka odeploul na Cyper; Pavel
ale zvoliv Silu odešel odevzdán byv milosti
Boží ode bratrů. Povaha Markova tedy byla
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příčinou, že vznikla mezi Barnabou a Pavlem
rozepře. Každý ze dvou apoštolů měl dů
vody svoje, aniž nám slušno souditi, čí dů
vody převládaly, vece Zlatoúst. Byli, praví
světec dále, i oni lidé a každý jednal co se
mu lépe vidělo býti, v čemž i nějaká vá
šeň byla, ač úmysl obou jich přesvat byl,
totiž snažnost sloužiti Pánu; ale nebyli ani
dřevění ani kamenni, aby ihned každý ná
hledy své, jak se mu zdálo lepší, podčinil
důvodům druha svého, nedosti, jak se mu
vidělo, závažným. Nesvornost, rozepře, tu
povstala, trpkost, kyselost, hořkost mysli;
nevšak záští, nepřátelství a hádka, vece sv.
Zlatoúst, nébrž druh druha při svém míně
ní ponechávaje podle svého náhledu jednal.
V ř. zavošvonosg,kteréž slovo v Hebr. 10,24.
ve smyslu dobrém se béře o dobré horlivosti
a chvalitebné řevnivosti. Byli různi v ná
hledech, ale svorni v účelu, úmyslu a lásce.
Rízením Božím ta nedorozumělost mezi nima
povstalá posloužila k většímu rozšíření e
vangelia, ješto každý ze dvou apoštolů jinou
cestou se bera k rozšíření náuky Páně při
spěl; oba velicí charakterové samostatně
nyní mohli záležitost Páně vésti a podřadné
muže k službě si přidružiti a připojiti. Což
také učinili, an Barnabáš pojav Marka od
ploul na ostrov Čyperský a Pavel samostat
něji nyní sobě i ve směru svého působení i
v obírání spolupracovníků vésti mohl. O
Barnabovi se L. dále nezmiňuje; sešel prý co
mučeník na ostrově Cypru, které doby neví
se a sice prý Zidy v synagóze v Salamě
městě svázán, vyveden a na poli spálen;
jiní praví, že kamenován byl, poněvadž oheň
se ho nedotekl, načež od Marka byl pocho
ván. Za císaře Zenóna (okol 480) prý hrob
jeho nalezen a otevřen jest a nalezlo se prý
na prsou jeho evangelium Matoušovo vlast
ní rukou. Barnabovou psané. O listu Bar
nabovi připisovaném viz sv. otce ap. Jestli
tomu tak, že teprvé po smrti jeho se Marek
ku Pavlovi přivinul, tedy Barnabáš sešel
před 1. 62, poněvadž v prvém zajetí řím
ském Marek u Pavla již nalezal se, jak Col.
4, 10. Filem. 24. viděti. Z čehož i to se
na oko vidí, že Marek s Pavlem v lásce tr
val, kteráž láska a přízeň do smrti Pavlovy
trvala, ješto Pavel 2. Tim, 4, 11. píše, aby
Timotheus ssebou Marka do Říma vzal, an
jemu velmi jest při službě prospěšen. Ano
sama ta nesvornost mezi Pavlem a Barna
bou netrvala dlouho, ješto v listu prvém
daném ku Korintanům 1. Cor. 9, 6. obaapo
štoly v srdečném srozumění a sjednocení na
cházíme.

Pavel si vyvolil průvodcem na cestách
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zvěstovných Stu, kterýž buď zhola Antio
chii neopustil, jak v. 34. čteme, aneb jest
liže verš ten za podvržený máme, z Jerusa
léma již opět byl se navrátil, počet vydav
z poselství sobě od církve svěřeného. Ovšem
ale mohl Juda sám do Jerusaléma se vrátiti
a sám zprávu o úspěchu a výsledku listu
poslaného vydati. Pavel pak se Silou vy
dali se na cestu odevzdání byvše ode bratrů
milosti Páně; 14, 26. ochraně, ředbě a správě
milosti B. poručeni byli; z čehož viděti, že
církev antiochijská po Pavlovi stála v ně
které té rozepři, jenž mezi Barnabou a Pa

vlem podešla. Cestou se brali po zemi
k severu skrze Syri a Cťlieti,domov Pavlův,
kdež byl již dřívěji kázal 9, 30., odkud ná
potom se podal do těch krajin, které dří
věji od něho a Barnaby obráceny byly, a
však již i dále nového pole činnosti a pů
sobnosti svojí hledaje a k Evropě tou stra
nou se bera 106,6. Přidává text lat. a ně
kteří rkp. ř. a veleje předpisy apoštolů a
presbyterů zachovávati, kterých slov vzatých
z 16, 4. rkp. ř. lepšího zrna neuznávají.
Kudy pouť jejich šla, Lukáš vypravuje v ná
sledujícím,

HLAVA XVI

Pavel Timothea sobě přidružuje 1—0. a ctr
kve potvrzuje 4—5., ate od Ducha sv.
napomínání obdržuje, aby se do Evropy
podal 6—11. Káže ve Filippech, Lydů 0
bracuje s celým domem jejím 12—15.
a zloducha z děvky vymítá 16—18., za
čež se Silou a Těmotheem byl do žaláře
dán, dřívěji stroze zbičován byv 19—24.
Leč okovy jim zázračně sňaty a žalář
ný obrácen 25—34. Posléze od před
stavenstva městského s odprošeníém pro
puštění byli 35—40.

1. Dostal se pak do Derby a Ly
stry. A aj učeník jeden byl tam jmé
nem Timotheus, syn ženy Židovky, věr
kyně, z otce pohana. 2. Tomu svědectví
dobré dávali ti, jenž v Lystře byli a
v Ikoniu bratři. 3. I chtěl Pavel, aby
ten s ním šel, a pojav ho obřezal jej
pro Zidy, kteří byli v těch místech ;
nebo věděli všickni, že otec jeho byl
pohanem. 4. Když pak procházeli města,
odevzdávali jim k ostříhání nálezy, jenž
byli zřízení od apoštolů a presbyterů
co byli v Jerusalémě. 5. A církve sice
utvrzovalý se u víře a rozhojňovaly se
počtem každodenně; 6. když prošli ale
Frigii a galatskou krajinu, zdržení byli
od Ducha svatého mluviti slovo Boží
v Asii. 7. Přišedše ale k Mysii, po
koušeli se jíti do Bithynie a nedal jim
Duch Ježíšův. 8. Obešedše ale Mysil
sestoupili do Troady. 9. A vidění za
noci Pavlovi se ukázalo: muž Macedo

ňan tu stál a prosil hoa pravil: Přejda
do Macedonie pomoz nám. 10. Jak ale
vidění spatřil, ihned jsme hleděli jíti do
Macedonie ujištěni jsouce, že povolal
nás Bůh blahověstiti jim. 11. Odplavi
vše se pak z Troady přímým během
jsme přišli na Samothracii a na zejtří
do Neapole. 12. A odtud do Filipp,
jenž jest první město části macedonské,
osada. Byli jsme v tom městě dnů ně
kolik rokujíce. 13. Dne pak sobotného
vyšli jsme ven za bránu k řece, kdež
bývalo modliště a posadivše se, mluvili
jsme k ženám, které se byly sešly. 14.
A jedna žena jménem Lydia šarlatnice
z města Thyatíry, ctitelkyně Boží, po
slouchala, jejížto srdce Pán otevřel, aby
pozorna byla na to, co se pravilo ode
Pavla. 15. Když pak pokřestěna byla i
dům její, prosila řkouci: Usoudili jste
liž mne věrnou býti Pánu, vejděte do
domu mého a pobuďte. I přinutila nás.

Pavel nyní na cestách svých, píše Lu
káš, dostal se do Derby a Lystry. O Derbě

řeč byla, že v nich byli Pavel s Barnabem
kázali. Nevypravuje Lukáš všecky podjemy
apoštola Pavla na cestě té, nébrž jenom to,
co se mu vidělo znamenito býti pro účel,
k němuž ve spisu svém prohlédá. Jistě
Pavel nyní se Silou také jiná města navští
vil a předevšemi spolu ta, v nichž evangeli
um byl dřívěji zvěstoval, Antiochii Pisidskou
13, 14. a Ikonium 13, 51. Ze soutěsek ci
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lických směrem severozápadním přišlo se nej
blíže do Derby. O tom městě nic místnější
ho neklade Lukáš. Odtud se do Lystry přišlo.
Města toho připomíná zvláště pro Timothea.
A aj, dí Lukáš, učeník jeden byl tam jménem
Ivmotheus, syn ženy židovky, z otce pohama.
Tomu svědectví dobré dávali ti, jenž v Lystře
byl a v Ikoniu bratři. I chtěl, aby ten sním
šel a pojav jej, obřezal jej pro Židy, nebo
věděli všickní, že otec jeho byl pohanem. Ten
to věrný Pavlovi učeník a s ním veskrz je
dnomyslný, jenž jemu jako syn otci sloužil
v evangeliu Filip. 2, 20. 22. již hned při pr
vém Pavlově kázaní v Lystře 14, 10. se spo
lu s mateří Eunikou a Loidou bábou 2. Tim.
1, 5. na víru obrátil Máti jeho židovka by
la, ale otec jeho byl pohan, čímž se pohan
ství skutečně a ne snad také proselytství tuto
rozumí, ješto proselytem jsa, nebylby syna
svého bez obřízky nechal. Byl tedy ze smí
šeného manželství. idům bylo zakázáno,
aby nevstoupali v manželství s národy cha
nanitskými. Ex. 34, 15. 16. Deut. 1, 3.
O jiných pohanech se výslovně zákazu toho
ve knihách Mojž. nedočítáme, sám Mojžíš
Ex. 2, 16. 21. pojal pohanku, Esthera 2,17.
provdala se za Assuera. Později sobě v tom
přísněji počínali Israelité podle příkazu Ez
drášova a Nehemiášova veškery snuby smíšené
zapověděvše, 1. Edr. 9, 2. 10, 3. 2. Edr.
13, 23., poněvadž tehdá jinak svádění pohan
skému kmodlářství nemohlo zabráněno býti. A
však když nápotom pohanství veškeren půvab
svůj pro Israelity ztratilo, dopouštěno Židům
zvláště mezi pohany bydlejícím cizinkyně po
hanky v manželství pojímati. Lystra byla neto
hko nynějším Timothea domovem, nébrž ta
ké rodištěm jeho, jak velepodobno jest a ti
vykladači, kteří Derbu obojím tím býti pra
vili, na hrubém omylu se postihují, jak oči
vidno jest a jak ani níže 20, 4. se nepopírá.
Byl Timotheus tedy s matčiny strany se Zi
dy, s otcovy Sspohany spřízněn a bezmála
v posvátných i v pohanských náukách byl
vyučen, a tudy jakož i pro jiné vlastnostije
ho žádal ho Pavel míti průvodcem na cestách
svojich co muže velepříhodného a Zidům tak
jak 1 pohanům milého. Měl také on sku
tečné dobré svědectvé křesťanů Lysterských
a Ikonských, že totiž ode mládí dobrých mra
vů byl, a že nyní po svém na víru obrácení
st nemalých zásluh o církev v obojím tom
městě dobyl. Snad od tamějších prvopresby
terů také nějaké již posvěty účastným stal
se, 1. Tim. 4, 14., ač v tom o čase nic ji
stého nevíme. Poněvadž ho také při Zidech
ve službě evangelické užívati hodlal, tudy
pojav jej do té služby odřezaljej pro dy
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tamější, an věděl, že otec jeho pohan byl.
Podle náhledů samých thalmudistů neměla
matka práva dáti syna obřezati, když tomu
otec odporoval. Byli by se zajisté vsíckní
Židé nad tím uráželi, že obírá sobě průvod
čím člověka ze židovského rodu a přece
neobřezaného a nebyli by nijak připustili,
aby v synagógách přítomen byl, aneb dokon
ce v nich řečníval. V tom Pavel se schý
lil ku potřebám tehdejších okolností dle zá
sady 1. Cor. 9, 19. pronešené, že Zidem pro
Zidy, pohanem pro pohany se stává u vě
cech dovolených, aby všecky lidi pro Krista
získal. Jednal takto pro dobro evangeha 4
ku prospěchu jeho ohledem čamějších Zidů,
kteří posud do víru půtek a hádek o kře
stanskou svobodu a jho židovských obřadů
zachváceni nebyli. Takto činil z opatrnosti
a lásky, nikoli z nucenosti, aniž v tom zře
tel maje na Zidovníky, jenž potřebu Starého
Zákona pro křesťany také zastávali. Nevnu
til Pavel Timotheovi obřízky té co věci po
třebné ku spáse, nébrž Timotheus ji na se
be vzal z lásky k Zidům posud neobráceným,
aby mezi nimi svobodněji a s prospěchem
evangelium hlásati mohl a jak vece Zlatoúst
přinesl oběť tu dobrovolnou, aby obřízkou
obřízku přemohl. Jinak musel Pavel Gal. 2.
8. jednati, když Zidé usilovali o obřezání
Tita rozeného z obojích rodičů Nežidů; to
mu všemožně odpíral z příčiny dogmatické,
aby snad se neutvrzovalo mínění,jakoby jinak
bez obřízky spasení dojíti nemohl nikdo.
I musel Pavel svobody křesťanské hájiti a, na
tom státi, aby lidé pohané jhu obřízky a
Zákona Starého podrobování nebyli, ješto by
Gal. 5, 2. Kristus jim neprospěl. Někteří
příčinu obřezání Timotheova kladou býti tu,
že Pavel co u Timothea zanedbáno doplnil,
aby od něho odvrátil úhonu míšence či ba
starda; leč Timotheus již nyní křesťanem
byl a jestli otec co pohan nedovolil obřezati
syna svého, mohlo se také nyní od věci té
upustiti, kdyby nebyla žádala toho opatrnost
a budoucný církve prospěch. Ostatně slova
pojav obřezaljej, zdají se doslovně projadřo
vati, že Pavel sám obřezal jej, což ostatně
každý israelita vykonávati mohl. Zdá se,
že otec Timotheův tehdá již byl zemřel.

O dálejším působení píše sv. Lukáš:
Když pak procházeli města, odevzdávali jim
k ostříhání nálezy, jenž byh zřízení od apo
štolů a presbyterů. A církcve sice se uťvrzo
valy u víře a rozhojňovaly se počtem každo
denně. Když prošli ale Frygi a Galatskou
krajinu, zdržení byli od Ducha svatého mlu
vití slovo Boží v Asitť. Při svém tedv po
městech obcházení, kterými se zajisté také
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Derba a Lystra a Ikonium a Antiochie pi
sidská zahrnuje, odevzdávali jim nálezy apo=
štolů k ostříhání, bezmála všudy v opisu jich
zanechávajíce a při tom ústně spolu k
jich zachovávání napomínajíce. Viděli z
toho, že věrcové mají ostříhati úchval před
stavených církve. Výsledek ihned se ukazo
val, že pohané nyní vidouce nemuseti zacho
vávati obřadů židovských, tím valněji k cír
kvi se hlásili a tudy církev se počtem roz
hojňovala; ale i pohané již obrácení z nále
zů těch novou sílu čerpali a okřepovali na
vnitrném životě křesťanském. Podali se pak
na cestách svojich skrze Frygii a semi Ga
tatskou. Frygie krajina od Lykaonie a Pisi
die k západu a k severu ležela. Byla druh
dy obšírná krajina jménem Frygie zahrnuta
a Frygové národ byli, jenž veliký díl pro
středné Maloasie opanoval a za nejstarší tu
zemský lid odbýval; později ale vezdy více
půdy ztrácel a kraje svoje jinorodcům po
stoupati se přinucena viděl. Jmenovitě Ga
čaté část od Lykaonie k severu si osvojili,
k nížto také od Paflagonie a Kapadocie ně
které přáslo přidali. Zemi Galatskou Galaté
obývali, národ celtický 1. 278 př. Kr. přibylý,
na tři kmeny rozdělený; 1. 25 př. Kr. kra
jina ta v provincii římskou obrácena byla.
Galatie k severu mezovala s Paflagonií, k zá
padu s Bithynií, k východu s Kapadocií a
Pontem. Viz o ní místněji v úvodu k L
Galatsk. Jak dlouho Pavel ve Frygii a Ga
latii pobyl, nevíme, an sv. L. velmi zkrátka
o věci té mluví, aniž té skoupořekosti příči
ny udati umíme, ješto jiní jinde ji nalezají.
Buď totiž v tom, že tam skutečně středu žá
dného nebylo, odkud by se bylo evangelium
okolně rozlívalo, buď že Lukáš místnějších
o tom zpráv neměl, buď že spěchal o Evro
pě mluviti co hlavitém sídle nové náuky,
buď že hlavitý proud šel od Jerusaléma k
Rímu a věci jiné co pobočné jenom mi
mochodem připomínány, buď jiná ještě pří
čina vadila Lukovi obšírněji o působení sv.
Pavla vkrajinách dotčených mluviti. Ale
že s velikým prospěchem se tam potkalo dí
lo evangelické, patrno jest z toho, co se
klade níže, 18, 23., kdež řeč jest o posilo
vání galatských a frygijských křesťanů, kteří
tudy již nyní obrácení byli na víru.

Jakož ale nevíme příčiny oné Lukášovy
krátkosti, tak mnohem méně můžeme udati
důvod, kterým veden byl Duch svatý bráně
mluviti slovo Boží v Asti. Na snadě jest
odtud vyváděti a samo se namítá, že víra
jest darem Božím a že o dar ten a 0 roz
množení jeho prositi a zaň Bohu děkovati
máme. Ze důvod ten, jakoby Bůh byl jej
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| zavrhnul, neplaten jest, patrno ze slov 1.
Tim. 2, 4., že Bůh chce, aby všickni lidé
spásy došli. Některým se vidí, že Asiané tito
nedospěli ještě ku přijetí víry Kristovy a že
za příčinou tou zapověděl Duch sv. jim ká
zati, věda, že neprospěšno bylo by zde píli
vésti. Tak i níže 22, 18. velíno Pavlovi 0
dejíti z Jerusaléma, poněvadž nepřijmou Zi
dé svědectví toho, jež by tam vydával o
Kristu. Sv. Řehoř Vel. (in Job. 28, 6.) ve
ce, že v Asii bylo mnoho lidí, kteří zlým
životem svojím zasloužili v nevěře umříti.
Sv. Leo (voc. gent. 2, 3.) učí, že otázka ta
stejné jest povahy s otázkami těžko rozře
šitelnými, proč Syn Boží tak pozdě na svět
přibyl, proč posaváde toli národů v nezná
mosti pravdy věčné nechává, proč v rodině
téže jeden uvěřil a druhý nevěrcem ostal.
Podobně sv. Zlatoúst se pronáší a spolu na
to činí pozorny čtenáře, že apoštolé a pře
de všemi Pavel od pokynutí Božího záviseli.
Nejlépe vidí oni, kdož příčinu hledají v sou
du Božím, již nyní evangelium k těm náro
dům přinésti, kteří nápotom věrní nositelé
a vyznavateléjeho byli a posaváde jsou, k náro
dům plemene indoevropejského. Ustanoveno
bylo v moudrosti Boží veškeru půtku pravdy
se lží pohanskou počíti a ve hlavitých po
hanské vědy sídlech boj teo provésti, aby
ještě přede zkázou Jerusaléma a konečným
zavržením Israelitů národové nejhlavnější pro
nápadnictví po Israelovi přistrojeni byli. Pa
vel v Recku, Petr v Italii přípravu tu dle
úsudku Božího se společníky a pomocníky
svými vykonávali. Asií se nerozumí ani ce
lá Asie ani celá Maloasie, nébrž toliko po
břežné krajiny západu maloasijského, jak již
2, 9. 6, 9., totiž netoliko Ikonie, nébrž spolu
i Karie, Lydie a Mysie. Nyní sice jim za
bráněno bylo v těch krajinách kázati; po
některém ale létě 1. 55. Pavel právě ve hla
vitém městě dotčené Asie, v Efesu, po tři
téměř léta pomeškával.

Když tedy nesměl v Asii kázati, hleděl
to činiti v 'Bithynii. Přišedše ale k Mysů,
vypravuje Lukáš, pokoušeli sejéti do Bithynů
a nedal jim duch Ježíšův. Obešedše ale Mysi
sestoupili do Troady. A viděné za noci se
Pavlovi ukázalo, muž Macedoňan tu stál a pro
sil: Přejda do Macedome, pomoz nám. Přišli ve
ce nyní až k Mysů, na pomezítotiž krajinyté,
jež od Frygie a od Galatie k západu leží k
moři přiléhajíc, hornaté, avšak úrodné obilím
a vínem. Strojili se do Bithynie k severu
podati, v Mysii co částce asijské nesmějíce
kázati a šli pomezími v tom směru k seve
rovýchodu. Mohli nápotom ovšem také u
Byzantia na půdu evropskou přejíti, ale by
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lo by to bezmála déle trvalo a snad by byli
apoštol Pavel a sstoupenstvo jeho v nebez
pečí upadli, jehož je ostříci chtěje Duch Je
žíšův a spolu Evropanům pravdu co nejspíše
zjeviti ustanoviv, do Biťhynte jim odejíti ne
dal. Duch Ježíšův, týž jest v 1., jenž v 6.
sluje Duchem svatým, a z pojmenování toho
vidno, že od Syna také Duch sv. pochodí.
Zdálo se některým, že m. Jéžíšův mělo státi
Kristův, an Duch svatý přírodě Kristově vyš
ší příleží a podle ní z něho pochodí; avšak
právě písmo sv., předvídajíc Gal. 3, 8. Ne
storské oddělování Ježíše od. Krista, toho
rčení užilo, aby již napřed všecka půda blu
dnému onomu různění odpadla. Pro neoby
čejnost výrazu toho — nebo jenom ťuto je
dnou přichází — v některých rkp. vynechá
no bylo slovo Ježíš; leč ta neobyčejnost právě
nasvědčuje pravosti jeho a nad to nejzna

Nesmějíce pak v Mysi? kázati, obešli ji
a sešli do Troady, z toho totiž podvakrátné
ho zabránění již vědouce, že se nejbližší ce
stou do Evropy vydati mají. V městě To
adě, jenž svévládné bylo, ani k Asii ani k
Bithynii nepatříc, byl přístav a tudy se do
města toho odebrali, aby se co nejdříve do
Evropy mohli přeplaviti. 'Froas město leže
lo nedaleko starodávné Troje, tenkrát ale co
říšské město k císařství římskému patřilo a
někdy také Alexandria-Troas sloulo ke cti
Alexandra Velikého, nyní sluje Eski-Stambul.
Tam bezmála na rozpacích byli, mají-li se
na nějaký ostrov pustiti, mají-li se do Řecka
podati aneb kterým by směrem se bráti mě
li. A tu rozhodlo vidění, jenž se ukázalo za
noc? Pavlovi, muž Macedoňon stál přeď ním
a prosil řka: Přejdi do Macedonié a pomoz
nám. Za noci se vidění dálo, ale nebylo
pouhým snem, an ničím sen a spánek se tu
nevytýká a naopak ihned po vidění tom se
na cestu vydati hleděli Pavel a sstoupenstvo
jeho; nadto ooxum viděnépřichází ve vlastním
významu svém nejednou v knize naší 2, 17.
10, 17.:a již vyloženísvého došlo. K tomu ito
jde, že zjevení ve snách co nejnižší forma
výjevů Božích na apoštoly nepřipadá jakožto
na muže Duchem svatým osvícené a nadané.
A ovšem se zdá, že zjevové a výtrhové a
vzchytové Boží u apoštolů vezdy jenom za
bdění se přiházeli. Praví L., že Macedoňan
se ukázal a prosbu tu,aby jim pomohl, slo
žil. Odkud bylo znáti, že Macedoňanem byl?
Bylo to znáti z postavy, z řeči, a především
z kroje, jenž u každého národu zvláštním
jest. A byť toho všeho nebylo, již sama slo
va přejda do Mucedonte (pomoz nám) dost
naskýtala jasně, odkud muž byl a kam je

volal. Kým muž ten byl, byl-li anjelem stráž
cem krajiny Macedonské, aneb v obírnějším
smyslu celého Řecka, jak se některým vidí,
těžko souditi, ač dle Dan. 10, 13. ovšem
krajinám a říšem zvláštní anjelové předsta
veni jsou. Slovem pomoz nám, jež jménem
celého Recka vzdělaného pronesl, líčí se bí
dný stav národů vzdělaných , jimž ani věda
ani uma pravé útěchy a pravého pokoje a
blažené spokojenosti dáti nemohou, poněvadž
jim síly ku právě mravnému životu nepro
půjčují. Z toho pak Pavlova vidění již po
znalo, zavíralo, odvětovalo, pokládalo sstou
penstvo a družstvo jeho, že se od Macedo
nie podati mají. A tudy ihned hleděli jsmedostatisedoMacedonie.| Ujišťěníjsouce,žepovolalnásBůhblahověstitijim.| Díhleděli
t. j. starali se o příležitost objednati místa
na lodi a co k tomu potřebí jest. Ihned
byli poslušní vidu onoho; podobně za po
tomných dob Jan z Mathy, když byl viděl vi
dění dvou zajatců a uznamenal z toho, že
zajaté křesťany vysvobozovati má, ihned při
činil se řád k účelu tomu založiti. Lukáš
tu píše přídružně, hleděli jsme my, třetí oso
bu na prvou zaměniv, z čehož patrno, že v
Troadě městě se ku Pavlovi připojil, načež
nápotom, některý čas vyjma, neustálým prů
vodcem Pavlovým, a tudy jistým všech skutků
Pavlových a rozkvětu po světě víry kfesťtan
ské byl svědkem. Nejmonuje se jménem
pro skromnost, nehledaje rozhlášení jména
svého, nébrž slávy Boží; ostatně Theofil vě
děl, kde by se tu při slově my spoluvyroz
umívati musel. Zůstal nyní s Pavlem do
přibytí do města Filippů, a tudy až do konce
hlavy té, kdež opět zaměňuje prvou osobu
na osobu třetí. Když pak se Pavel z Řecka
1. 58. ubíral na Filippy do Jerusaléma, opět
se přidal Lukáš 20, 5. k jeho družstvu a S
ním stejný osud podnikal, v prvém i druhém
vězení římském při něm ostávaje, jak ze sa
mých listův apoštolských zřejmo jest Fil. 24.
Col. 4, 14. 2. Tim. 4, 11. 16., kdež o Lu=
káši vece, že s ním sám pozůstal, an jej
druzí opustili.

Tedy Lukáš a druzí sstoupenci Pavlovi
odplavili se s Pavlem z Troady. Odplavivše
se pak z Troady, píše Lukáš, přímým během
jsme přišli na Sumothracit a na zejtří do
Neapole a odtad do Filtpp, jenž jest prvníměstočástimacedonské,osada.© Bylijsmev
tom městě dnů několik, rokujíce. Přibyli na
samothracký ostrov, jenž nalezá se v mořie
gejském mezi Evropou a Asií, proslulý my
steriemi svými a úctou kabirů či velebonů,
v nichžto živlové hellenští spolu s fenickými
a babylónskými sloučení byli. Na tom ostro
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vě ale nezůstali, nébrž dne zejtřejšího dopla
vili se do Neapole na pevné zemi thracké,
kdež byl přístav v chobotu či zálivu stry
monském ; zříceniny se u vsi Kovaly ukazují.
Viděti zde a jinde na mnoha místech, že sta
ří nehrubě se v plavectví znali, nikdá na
hloub mořskou se nepouštějíce, nébrž vezdy
podle břehu loď vedouce, za kterou příčinou
také plavba se prodlévala. V Neapoli ale
nezůstali, nébrž odebrali se do Filipp, města
vzdálí asi čtyry hodiny k severu na stráni
vystavěného, kteréž sloulo dříve Kronidy, ná
potom ale od Filippa Alexandrova otce jmé
no svoje obdrželo, od něho rozšířeno a upra
veno byvši. Sluje tuto: prvé město,osada. Dí
v dé části, poněvadž Macedonie na čtvero čá
stí se rozpadala. Jak by se rozuměti mělo
tomu prvenství města toho v té části mace
donské, nesjednávají se vykladači. Některým
zdá se, že prvenství se klade topograficky je
nom proto, poněvadž jest první větší město
na cestě z Troady do Macedonie. A to jest
nejlepší náhled o věci té. Bylo viděním ve
leno apoštolu, aby v Macedonii kázal. I mu
sela Macedonie jediná co cíl cesty jeho na
mysli mu tanouti. Tudy pomíjel všech měst
a krajin a z příma směřoval do M acedonie,
nikde se nestaviv, až teprvé v prvním městě
macedonském větším, jenž byly Filippy. Ne
značí tedy slova první, jakoby Filippy byly
hlavným městem Macedonie bývalo, nebo
Amfipole, v té části macedonské, za hlavu
odbývala. Jiní za to mají, že první značí
toliko to co znamenité, a odvolávají se na min
ce a nápisy, na nichž mnohé město, ač hla
vou provincie nejsouc, prvním sluje pro pou
hou znamenitost, kterážto znamenitost zále
žela při Filippech v tom, že se italským prá
vem spravovaly. Jiným se zase vidí spojo
vati slova prvoměsto se slovem osada v tom
smyslu, že to bylo město první mezi osada
mi v části té macedonské. Přidává Lukáš
slova ta, aby dosvědčil, že Pavel proto vy
volil v tom městě kázati, aby odtud co ze
znamenité osady římské, samosprávné, tím
snadněji se známost o evangeliu rozhlašovala.

Osadou římskou učinil Filippy Oktavian
přesadiv do města toho stoupence Antoniovy
a právem italským je nadav. Dio Cass. 51,
4.. Osady římské se osnovaly buď v kraji,
kde žádného města posud nebylo, buď jak
tuto v městech již obydlených, kamž částnováobyvatelůvuvedena.© Městaosadná
římským právem se spravovala a měšťanství
římského práv užívala a Pavel sám jsa Ří
manem v tom smyslu, rád v tomto městě
pobyl, kde bezmála spíše uznání práv těch
dojíti lze bylo. Viz ostatně o Filippech úvod

v list sv. Pavla k Filipským. V tom
městě několik dnů pobyl“ rokujíce, či na
rovnávajíce t. j. rozmlouvajíce o slovu Bo
žím a spory odtad povstalé odklizujíce; slo
va toho není v Ť. t., jenž čte byli jsme me
škajíce či meškali jsme.

V den ale sobotný, vece dále L., vyšli
jsme vně brány na řeku, kde modliště bý
valo. Bezmála bylo tu málo Zidů, tak že
sbornice větší ani modlitebny menší neměli, a
tudy se scházeli pod šírým nebem na mo
dlišti čili v jistém k modlení připraveném
místě, což obyčejně pro umývání mnohá po
dle řeky nějaké neb nějakého potoka bývalo.
Některým se vidělo předpokládati, že tu ja
kás modlitebna byla, a že by modlitebnice či
proseucha byla jako nějaká synagóga či sbor
nice. A ti také překládali na ten spůsob:
kdež zdála se býti modlitebna vulgátu v tom
pořečtile mluvící následujíce. Ale že toho
není již, patrno jest z toho, co se zde dále
vypravuje: Posadivše se. mluvili jsme se že
nami, jenžto sešly se. V synagógách bývali
mužové odděleni od žen, tak že těchto ani
viděti nebylo a ovšem tedy tím méně s ni
mi rozmlouvati se mohlo. A z toho viděti,
že nemůže ani dotčený překlad řeckomluvný
obstáti. Co vulgáta klade ud? videbatur 0
ratio esse zní v řeckém textu oť dvoulČeto
zoocevym elvau. Slovo vouíče ale tu značí toli
co obvyklým býti, býti v obyčeji. Musí se
tedy přeložiti kdež bývalo modliště, aneb jak
má Wujest, kdež bývaly modhtby, kdež se
vykonávaly modlitby.

Již pak dále praví sv. Lukáš, že se a
poštol Pavel jak jinde tak i zde obrátil nej
prvé na část israelskou, aby pro bezpráví a
zanedbání nemohli naříkati, a aby spolu Si
cestu razil ku pohanstvu, které tu se Zidy
v proselytech zastoupeno bylo. Reka, o níž
řeč jest tu, není Strymon, od města příliš
vzdálený, jak se nedobře některým uvidělo,
nébrž říčka Ganga aneb některý jiný z po
toků, jichž tu nemálo bylo v té krajině ob
vlažené. © ženách jenom zmiňuje se, ne že
by muži byli sobotné schůze zaned bávali,
nébrž bezmála že málo Židů mužů se tu na
lézalo a obyvatelstvo židovské ze ženza po
hany vdaných sestávalo. Mezi proselytkami
nacházela se Lydia šarlatmice či purpurnice
z města Thyatiry. Lydia bylo bezmála vlastní
jméno její tehdá velmi obyčejné, jak ze spi
sovatelů pohanských původno jest. Marně
se mnohým vidí, že z Lydie pocházejíc jme
nem Lydie jakoby Lyďankou prozvána byla.
Přišla ona do Filip z města Thyatéry Ap. 1,
11. města v Lydii na pomezí Mysie mezi
Sardami a Pergamem ležícího, purpurobar
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vířstvím proslulého. Byla purpurnice, šarlat
nice, nachovnice, jenž totiž trhovala v na
chu či V purpuru, a tudy musela bohata bý
ti, ješto k vedení obchodu v té drahé věci
nemálo peněz potřebí. Byla rodem pohanka,
teď ale byla ctitelkyně Boží t. j. bohoctice,
přišelkyně, příchodka, novověrkyně či prose
lytka židovská 13, 16. 43. I jí se zbřidilo
modlářství pohanské; cítíc hlubší potřeby ná
boženské vyvolila si bohoslužbu jedině pra
vou, službu všemocného jediného Boha, je
hož známosti toliko u Židů se dojíti mohlo.
Píše o ní dále sv. L.: Otevřel Pán srdce je
Jí, že pozorovala na věci, jež mluvil Pavel.
Otevřel, milostí svou osvítil rozum a pohnul
vůli její, a tak uspůsobil, upravil a ustrojil
ji ku poslouchání slov Pavlových, aby nz ně
pilně pozor dávala a v nich věčnou pravdu
nalézala; a ovšem pak nápotom k víře se
obrátila. I k ochotnému slyšení slov Páně
potřebí milosti Boží a tím více k tomu, aby
se slovo Boží co skutečné slovo Boží 1. Thess.
2, 13. přijalo. Člověk mluví k uchu, ale Bůh
mluví k duchu. Sličně a pravdivě praví sv.
Zlatoúst: otvérati srdce jest věc Boží, pozoro
vati pak byla věcjejí, tak že to bylo dílo t
boží i lidské. Nápotom netoliko ona uvěřila,
nébrž uvěřil veškeren dům její a celá rodina
její pokřestěna byla; ovšem nehned při tom
to prvním sejití, nébrž později něco, avšak
záhy a brzo po některém od Pavla vyučová
ní. Na místo toto a zvlášté na slova po
křestila se s celým domem, Sscelou čeledí či
rodinou odvolávají se k dokázání toho, že i
děti se křestily za pracírkve, nebo kdo by
mohl za to míti, že v četné rodině — kníž
1 otrokové ženatí se počítali — žádných dětí
nebylo, a že by nebyly pokřestívali jich, je
što u Židů každé dítě ihned osmého dne ob
řízkou k lidu Božímu se přivtělovalo? Po
dobná místa jsou 18, 8. 1. Cor. 1,10. Leč
ačkoli náuka ta suchými a čirými slovy se
tuto nevynáší, předce z tradice nade vši po
chybnost jista jest. Proto Origenes již (in
Rom. c. 5.) svědčí, že od apoštolův přijala
církev ten obyčej, i nemluvňata křestiti. Ně
kteří za to mají, že Pavel sám pokřestil Ly
di a že patří tudy mezi ony, 0 nichž 1. Cor. |
1, 13. mluví.

Bohatá pak žena tato z Lydie pochozí,
kdež hostinnost po svědectví Herodotově(1,
94.) domovem byla, neupokojila se, až byla
pro dokázaní vděčnosti své ve svém domě
apoštoly uhostiti mohla. Když pak pokřestě
na byla ť dům její, dí sv. Lukáš, prosila nás
řkouc: Usoudili jste-li mne věrnou býti Pánu,
vejděte do domu mého a pobuďte tam. I
přinutita nás. Dí: Jestli jste usoudili ze
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skromnosti; soud ale již byl vynešen dříve
přede pokřestěním jejím, sic by jí nebyli kře
stem posloužili. Věrnu býti značí toli co vě
řiti, věrkyní býti a dativ Pánu znamená
směr, kam věření táhne se a kdež spoléhá.
A přinutila je, že to její nabízení přijali;
přinutiia mnohými prosbami, jimž nehned se
poddali apoštolé i stínu se štítíce, aby se
nezdálo, že pohodlnosti a dobrobydla hleda
jí, 1. Thes. 5, 22., zapomínajíce na slovo Pá
ně Luc. 10, 7. Nechoďte z domu do domu.
Ze slova přinutila nás zjevno jest, jak i z v.
40., že se Pavel s celým sstoupenstvem u Ly
die ubytovali a uhostili. Avšak se brzo né
co přihodilo, čímž z hostinství onoho vytrže
ni byli.

16. Stalo se pak, když jsme šli
k modlení, že děvečka nějaká mající
ducha věštího, potkala se s námi, jenž
zisk veliký zjednávala pánům svojim vě
štěním. 1. Ta následujíc Pavla a nás
křičela řkouci: Tito lidé služebníci Boha
svrchovaného jsou, jenžto zvěstují vám
cestu spásy. 18. To pak činila po
mnohé dni. Rozmrzev se pak Pavel a
obrátiv se řekl duchu; Přikazuji tobě
ve jménu Jesu Krista vyjítt od ní, I
vyšel v tu hodinu. 19. Uzřevše ale
páni její, že vyšla naděje zisku jejich,
uchopivše Pavla a Silu vlekli je na ná
městí k vrchnosti, 20. a přivedšeje před
velitele řekli: Tito lidé zkormucují mě
sto naše Židé jsouce 21. a zvěstují oby
čej, jehož nelze nám přijímati aniž čini
ti, ješto jsme Rímané. 22. I zpikl se
zástup proti nim a velitelé strhše oděv
jejich kázali je metlami mrskati. 23.
A mnoho ran jim zadavše vsadili je do
žaláře, přikázavše žalářníkoví pilně ostří
hati jich. 24. On takový rozkaz při
jav vsadil je do vniterného žaláře a no
hy jejich sevřel kládou. 25. O půl
noci pak Pavel a Sila modlíce se pro
zpěvovali Bohu a poslouchali jich vězňo
vé. 26. Náhle pak zemětřes stal se
veliký, tak že se pohnuli základové ža
láře; a hned otevřely se všechny dvéře
a všech pouta se rozepiala. 27. Procit
nuv pak žalářník a uzřev dvéře otevře
né vytasiv meč chtěl se sám usmr
titi, domnívaje se, že uprchli věznor
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vé. 28. I zvolal Pavel hlasem velikým
řka: Nic sobě zlého neučiň, nebo všickni
jsme zde. 29. Požádav pak světla vra
zil tam a třesa se padl Pavlovi a Silo
vi k nohám. 30. A vyved je ven ve
ce; Páni, co mám činiti abych spasen
byl? 31. Oni ale řekli, Věř v Pána
Ježíše a spasen budeš ty i dům tvůj.
32. I mluvili jemu slovo Páně a všech
něm co byli v domu jeho. 33. A po
jav je tu hodinu v noci omyl je z jizev
jejich a pokřestěn byl on a veškera če
leď jeho ihned. 34. A uved je do by
tu svého připravil jim stůl a veselil se
se vším domem svým uvěřivBohu. 35. A
když rozednilo se, poslali velitelé biřice
řkouce: Propusť lidi ony. 36. Oznámil
pak žalářník slova ta Pavlovi; Poslali
velitelé, aby jste byli propuštěni; nyní
tedy vyjdouce odbírejte se v pokoji. 37.
Pavel ale dí jim; Zmrskavše nás veřejně
bez rozsudku nás lidi Římany vsadili
do žaláře a nyní tajně nás vyhánějí?
Netak, nébrž přijďte sami a nás vyveď
te. 38. Pověděli nak velitelům biřico
vé slova ta. I báli se, uslyševše že Rí
mané jsou, 39. a přišedše odprosili jich
a vyvedše je prosili jich vyjíti z města.
40. Vyšedše pak ze žaláře vešli k Ly
dii a uzřevše bratry potěšili jich a 0
dešli.

Prvá cesta k modlitebně byla blaženější
a šťastnější nežli druhá tuto vykonaná. O
tom zajisté vypravuje Lukáš takto: stalo se
pak, když jsme šli k modlení, že děvečka je
dna, mající ducha věštího, potkala se s ná
mi, jenž zisk veliký zjednávala pánům svojím
věštěním. S Pavlem tenkráte mimo jiné Lu
káš také byl, a tudy spojebně a soudružně
mluví s námi. Darmo se některým zazdálo,
že Lukáš slova Timotheova tuto vypsal do
slovně, a že tedy pod slovem s nám? Timo
theus se kryje; z následujícího vypravování
19, 22. 20, 4. 5. najisto viděti, že slovem
nám Timotheus nerozumí se, poněvadž se
tam od těch, kteří slovem tím se zahrnují,
na jisto odrůzňuje. © takových výronech
bezuzdné školské fantasie nehodno dlouho
se rozšiřovati; stačí jednou se o nich zmíni
ti, aby se vidělo, jak nestoudně a bez kusa
důvodu někteří kritikové sobě počínají.
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Děvečka, která se s nimi potkala, měla
ducha věštíňo či jak vlastně stojí ducha py
thónova neb pythóna. Pythón byl had na
hoře Parnassu. jejž Apollo, strážce a vládce
věštehnice delfické či orakula delfického u
smrtil. Odtud Apollo sám dostal příjmí Pytho
na a odtud každý věští duch duchem pythó
na či duchem pythónem neb duchem pythi
ckým prozván byl, jakož 1 ti, kdož budou
cí věci předpovídali, duchem pythickým une
šenu a uchvácenu býti pokládáni a zvdokyzzoi
pythochvácenci byli nazváni. Vidělo se ně
kterým, že se tu rozumí nějaká břichomluva,
mluvení z doupného, prázdného a dutého
břicha, a dovolávali se výkladu toho z Lev.
19, 31. 20, 6, 27., ale břichopravectví to by
lo jen vněšný spůsob, jímž věštba druhdy se
dála, což žeby se tuto ve Filippech na dě
večce bylo dálo, zhola žádného důkazu ne
ní. Aniž také o somnabulismu a jasnovid
nosti tu mysliti možno. Zřejmo jest, že zlo
duch děvečku tu opanoval a mluvidla jejího
k ošálení lidí užíval moha co duch bystro
myslný z nynějšího stavu věcí a z dokona
lejšího poznání okolností časových některé
věci budoucí předvídati a tudy předpovídati,
ač ovšem zřídka se předpověď jeho vyplnila.
Moc ďáblova nemalájest, an Pán jej oděn
cem, apoštolé drakem a Ivem jmenují, a v
písmě sv. nejednou knížetem světa toho se
zůve. Bůh padlým anjelům přirozených mo
hutností ponechal, tak že zůstali čím dříve
byli, vyjma svatost a blaženost. Leč přírod
nými oněmi dary se zvyšuje útrapa jejich,
jakož dříve se jimi blaženost jejich rozhoj
ňovala. Věštbami svými děvečka ta mnoho
zisku přinášela pánům svojim, měla tedy vé
ce pánů, kteří děvečku tu sobě ku společné
mu užitku zakoupili a chovali.

Ta následujíc Pavla a nds, vypravuje
dále sv. Lukáš, křičela řkouet: Tito lidé slu
žebníci Boha svrchovaného jsou, jenžto zvě
stují vám cestu spásy. To pak čimila po
mnohé dni. „Rozmrzevse puk Pavel a obrátivseřeklduchu:© Přikazujítoběvejménu
Jesu Krista vyjíti od ná. I vyšel v tu hodi
nu. Přepodivno jest, co zde sv. Lukáš vy
pravuje. Děvečka ta zloduchem posedlá šla
za Pavlem a sstoupenci jeho a volala: Lodé
ti jsou sluhové Boha svrchovaného, jenž vám
cestu spásy zvěstují. Podivno-li nezdá se bý
ti, že zloduch apoštolům tak dobré svědectvídává?© Příčinytohorozličněvyhledáváno.
Chtěl podle některých tímto činem sám co
duch skutečně věští a božích rad vědomýse
ukázati, aby tím spíše jemu se lidé poddá
vali, doufaje nápotom již předce apoštolů se
zbaviti a jim uškoditi. Jiným se zdá, že
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přílišným či úlisným a pochlebným svojím
chválením chtěl nějakého ušetření u Pavla
dojíti, jak toho také druhdy u Pána se pod
jímal, Mt. 8, 29., ješto věděl bezmála, že ho
Pavel v osedlosti děvy oné ponechá, aniž ho
vyvrhne. Ale druzí vidí v tom pochlebování
větší šalbu a zlobu zloduchovu, že chtěl Pa
vla a Silu v podezření, jakoby s ním drželi a
jakoby jejich divové jeho působením se dáli,
uvésti a vůbec nejprvé o dobrou pověst, ná
potom pak i o život připraviti, ješto předví
dal, jak mu říše kázaním Pavlovým ubude,
an již toli se lidí ku Kristu posavád obráti
lo. Pavel po některý den trpělivě snášel
volání toto věštné děvečky. Ale nápotom
rozbolev a rozmrzev se nad tím, obrátil se
a řekl duchu: Přikazují tobě ve jménu Jesu
Krista, abys vyšel z ní. A vyšel též chvile.
Rozmrzel se nad tím či rozbolel se pro to
provolávání, ješto se mu nevidělo od zlodu
cha svědectví přijímati, jak ani Pán Mr. 1,

že otec lži J. 8, 44. nemůže dobrého a plat
ného svědectví pravdě vydávati, dílem aby
naučil nás, že veškero sdružování se s prin
cipem zlým záhubno a hfíšno jest. Přikázal
tudy zloduchu či běsu ve jménu Ježíše vyjíti z
děvečky, a hned vyšel. Viděti, že jakkoli
silen jest lev onen a kníže světa toho, pře
ce moc jeho zcela ochabuje při jménu Ježí
še S vírou pronešeném. V přírodě kazijedo
vé se nacházejí, jimiž mocná škodlivost jedu
ničí se; v oboru duchovém proti moci dá
blově stojí moc jména Páně a Tertullian tak
byl přesvědčen o moci každého křesťana
skrze to jméno nad zloduchem, že pohanské
vrchnosti nabízel toho křesťanazabíti, jehož
to přímluvám by se zloduch nepodrobil a
zlodušství svého nevyznal. I prostí křesťa
né — ač byl-li život jejich bez úhony a bez
hříšen, aby ďábel nic svého na nich nenale
zal -- moc nad ďáblem „provodili jej z těl
vypuzujíce za celé prvodoby církve, když
pohanství ještě vládlo. Jasně sv. otcové o
tom svědčí, jakož i tiže sv. otcové v posed
lých vidí obraz hříšníka zatvrdlého, jenž
tak se hříchu a zlozvyku podmanil, že svo
body pozbyl a jenom všechno dle náruživosti
své posuzuje a vykonává; sv. Ambrož pak
spatřuje v nich stav a povahu pohanstva,
jenžto docela se bylo tím knížetem světa to
ho opanovati dalo. Nedokládá sv. Lukáš,
jakým spůsobem zloduch vyjití svoje z dě
večky osvědčil, jestli jí byl nějak polomcoval,
čili se to nestalo a jen z jiných známek se
to ukázalo. Leč hlavitý toho vyjití důkaz
byl, že děvečka věstiti, hádati a prorokovati
přestala. Úož vidouce pánové její a uzřevše,
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že vyšla jim naděje zisku, uchopit! Pavla a
Silu a vlelklije přeď vrchnost a postavit je
před veliteli, sudími, správci, praetory. O
Timotheovi a Lukáši, kteří také v městě 0
nom s Pavlem se nalézali, neděje se zmínka, buď
že je považováno za osoby jenom podřadné,
buď že právě tehdá na cestě té s Pavlem a Silou
se nenacházeli. Proto jenom Pavel a Sila
vlečeni před vrchnost vůbec a sice před ve
liteli či starosty ř. stratégy, lat. praetory, což
byli dva mužové duumviri, Co v osadách
římských po římském právu řízení města
vedli. Příčinu pravou, jenž je k žalobě při
měla, docela tají, ješto se za mi styděli a
přédstírají důvod veřejný, věc náboženskou
na pole politické zavlekajíce. Praví zajisté:
Lidé tito kormoutí město, Zidé jsouce a zvě
stují obyčej,jehož my ampřijít ani zachovávati
nesmíme, jsouce Rímané, Zakázáno bylo řím
skými zákony všeliké uvádění nových boho
služeb bez dovolení senátu a předchozího 0
hledání záměrů a pravidel té bohoslužby.
Od časův Augustových policie v té věci pří
sněji dohlídala, poněvadž obava povstala, že
obřadové bohoslužební mohliby k nepokojům
politickým nadužíváni býti. Avšak přece
bohoslužby v životě trpíny a připouštěny by
ly, aneb raději říci, jich nedbáno, dokavád
se vládnému náboženství a státným boho
službám neprotivily anebprincipem svým
jich nemožnými nečinily. Židovské nábožen
ství sice všady uznáno bylo, aniž ho pro
vozovati se zakazovalo. Ale vnucovali ho
pohanům, aneb zvyky a obyčeje jeho mezi
pohany uváděti, to lidé ti za věc zákonem
římským zakázanou vydávají a řády židovské
tak staví proti řádům římským, aby neshoda
a nemožnost k oněm přistoupiti na oce byla.
Při tom jim pomáhala ta všeobecná jména
židovského nenávist, a právy římskými vyná
šejí svou nad podlci židovskými vyneslost, z
té protikladnosti apoštola Pavla a Silu u šo
sáků filippských v záští uvésti usilujíce.
Mají oni náboženství křesťanské za nějakou
sektu židovské bohoslužby, čehož nám divno
nemůže byti, ješto náboženství křesťanské
ze Židů se po světě rozhlásilo a hlasatelé
jeho rodní Židé byli. Pro takové křesťanů
se Židy stožnování od Klaudia císaře se Zi
dy spolu Židokřesťané z Ríma vyobcovánibyli
a Suet. (Claud. 25.) vece, že pro pikly Zidů
od Chresta podněcované sevýhost onen stal.
Bezmála pohrdání onomu Zidy a obyčeji u
nich zavedenýmipobudky a síly přidalo do
tčené Židů z Rima vybytí, asnad někteří
pronesli, že Pavel a Sila nového krále, Kri
sta, uvádějí, a tudy státu nebezpeční jsou.

A kterak se úřadové římští tuto zacho
13*
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vali při své lásce ku právu a řádům právním,
jimiž se nemálo honosili? Sv. Lukáš klade:
I spíkl se zástup proti nim a veliteléstrhše oděv
jejích, kázali je metlami mrskati, A mnoho
ran jím zadavše, vsadili je do žaláře, přiká
zavše žalářníkoví pilně ostříhati jich. To by
la ta spravedlnost, kterou se Římané před
světem chlubili. Vrchnost a jmenovitě sta
rostové či praetoři zbouřené láji se zalíbiti
chtějíce beze všeho vyšetřování věci dali
strnnouti Pavlovi a Silovi roucha a dějem
tím tělo od hora až po pás obnažiti a pruty
bičovati, výmluvy a omluvy žádné nepřijí
majíce. Sv. Pavel dle 2. Cor. 11, 25. třikrát
šlehání takovému se podrobiti musel, ač Lu
káš jenom jednoho, zde totiž dotýká, o dvou
jiných mlče. Starostové očividně probřešili
se netoliko proti právu vůbec, nébrž proti
právu římskému zvláště, an, jak Festus vece,
29, 160. obyčej Římanů s sebou nese, aby
obžalovanci místa k zastání a hájení sebe
propůjčilo se. Jest to začátek pronásledo
vání křesťanů se strany pohanské, jenž ná
potom po tři sta let potrvávalo a církev ko
runou mučenickou ověnčilo. Pavel mohl i
hned takovému počínání přítrž učiniti a prá
va spojeného s měšťanstvem římským se do
volávati, jak níže 22, 25. při podobné příle
žitosti učinil. Netábl se ale ku právu tomu,
očekávaje podle Božího osvícení, že podro
bemí se trestům oněm k většímu prospěchu
evangelia poslouží, než kdyby byl se ihned
proti Švihání vzpíral. Bylo také oběma milo,
jak tam, 5, 4., že pro Pána Ježíše Krista
mohli hanu, potupu, úkory a křivdu trpěti.
Jaká ale byla u Římanů k věznům a obža
lovancům zatvrdlost a krutost, viděti také
tuto; nebo mnoho ran jím davše, vsadili jedožaláře.© Mnohoranjimdali,ažtěloje
jich, jak z v. 33. viděti, zesinělo a zjizvělo,
ješto se Rímané nevázali na čtyrydcet uderů,
2. Cor. 11, 24. Deut. 25, 3., a tudy Pavel
o sobě vece, že rány nad míru podstoupati
musel. 2. Cor. 11, 23. Ale to jim právě
milo bylo a dobře pozorují otcové, že se Pa
vel a Sila báli a štítili chvály od děvečky,
ale příkoří sobě učiněnému radovali se. Při
tužili pak pokut a příkor i bolestí jejich,
rozkázavše žalářníkovi, aby přísně jich ostří
hal, načež on je uvrhnul do vniterného Alub
šího žaláře, a ovšem i tvrdšího a jistějšího,
odkad nijak vyniknouti nemohli a nadto se
vřel kládou nohy jejich. Kláda jest druh o
kovů, peň totiž či dřevo po místech otvory
a dírami opatřené, do nichž nohy provinilců
se dávaly buď méně buď více podle rozlič
nosti přestupku roztahované a rozkřivované
a Svírané pro ubezpečení se vězněmi a pro

Act. 16, i6—40. Uvěznění sv. Pavla a Sily ve Filippéch a propušění,

přidání jim bolesti. Užíváno klad netoliko
u Římanů, nébrž také u Židů a u národů
jiných a přichází také u Joba 13, 21. 33,
11. Rímané jmenovali roztažení to roztaže
ním k zlému obydlí. Ale Pavel a Sila tím
dokona se nezarmoutili. Ne žeby nebyli bo
lestí cítili lidé strádatedlní jsouce, ale křeh
kost pletě své mocí vůle svojí přemohli a
ukázali, jak mnoho vůle člověčí může. Sílu
vůle svojí převedl do slaboty tělesné, a u
kázal, že světu jest ukřižován. (Gal. 6, 14.

A tudy šlo to, co dále vypravuje Lukáš:
O půl noci pak Pavel a Sila modlíce sepro
zpěvovali Bohu a poslouchali jich věznové.
Náhle pak zemětřes stal se veliký, tak že se
pohnuli základové žaláře. A hned otevřely se
všechny dveře a všech pouta se rozpiala. Ra
dujíce se z toho, že pro Krista příkoří trpí,

za půlnočné tichosti vzpělt chvalopísně Bohu
se modlíce. Necítí klády ten, jehož duchpřebývávnebesích,veceTertullian.© Činili
tu dle příkladu Páně, jenž nejednu noc zce
la na modlitbách trávil, L. 6, 12., ano se
zachovali dle slov Ž. 118, 62., jenž vece: O
půlnoci vstával jsem k velebení Tebe. Jesa
jáš hledal Boha V noce neméně než ve dne
26, 9. a Jerem. thren. 2, 19. vzbuzuje: Vstaň,
veleb v noci a vylévej jako voďu srdce své
před obličejem Páně. Tudy v církvi Boží se
rozmohla a zavládla bdění noční, vigilie a
nokturna, na nichž chvála Boží se ozývala,
a svatí otcové připomínají, že ticho nočníČi
ní duši více hotovu a schopnu, aby se k Bo
hu vznášela, ješto břemena hluku denního
zbavena jest. Blažen, kdo za noci se k mo
dlitbě upravuje, an v tom anjelů následuje,
jenž neustále nás ostříhají a Boha velebí,
vece Clem. Alex. med. 9. Protož pěje cír
kev: Duše v noci Tebe hledů, mysl ruce k
Tobě zvedá, jak nás prorok k tomu váže, a
jak skutkem Pavel káže. Nemohli oni v klá
dě oudy majíce a okovy sepiati jsouce ani
rukou k nebi pozdvihati ani na kolena svá
padnouti, ale radost Ducha sv. zavládla srd
cem jejich a zpívali Bohu buď žalmy Davi
dovy (Ž. 118, 62.), buď nějakou vlastní pí
seň, ješto v prvocírkvi svatopění z vlastního
plného srdce mezi blahodary Ducha sv. se
kladlo. 1. Cor. 14, 26. Jest píseň ta ně
jakým proroctvím o vítězství církve a pravdy
její nade všelikou surovou mocí a důkazem,
že ona všady přemáhá pro toho, jenž zamalo
val nás a že když Bůh s námi jest, nikdo
proti nám obdržeti nemůže. Rom. 8. 37, 31.
Podivno to muselo býti jiným věznům, kteří
se s apoštolem a se Silou v žaláři nalézali;
poslouchali jich s nemalým zalíbením a ještě
větším podivením. Bůh pak zázračnýmspů
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šŠobemodměnil jejich radostivou ke snášení
útrap hotovost a vydal jim svědectví, že v
záštitách jeho jsou, a že kdyby potřebí bylo
k jejich úchraně veškery živly zavolá a slu
žebnými jim učiní. „Stalo se znáhla veliké
zemětřesení, tak že základové či zdi základné
se kolísali, dvéře veškery se otevřely a pouta
všechněch se rozepnula. Zemětřes vztahoval
se na celé město, jak viděti z toho, že sta
rostové jím přestrašeni jsouce z rána hned
v odprošování se dali. Třes země znamením
jest přítomnosti Boží neb anjelské. Sinaj
celý se rozechvěl, když Bůh na něm přiká
zání svoje dával Ex. 19, 18. a země se třá
sla, když anjelé sstoupili s nebe po vzkříše
ní Páně. Mt. 28, 2. Byla to odpověď Boží
na modlitbu a chvalopísně dvou těch mu
čenců, byla to spolu výhrůžka Boží proti té
libovůli nespravedlivé a ukázání moci, kte
rou nepřátely pravdy potříti a sluhám svojim
svobodu opatřiti může; nad to učil tím Pán,
že církvi jenom dotavad dá trpěti, dokavad
jí to s prospěchem k vyjevení vniterné slávy
potřebno bude. Rozvázaly se pak okovy ne
toliko Pavlovi a Silovi, nébrž veškerým věz
nům, čím na jevo dáno, kterak Bůh vniterně
člověka vírou svatou okovů světa a hříchů
zbavuje. Nikdo ale z věznův neutekl, ješto
divem tím veškeři ohromeni byli. Pavel pak
a Silas útěku ani nehledali, aniž také hle
dati potřebu měli, an naopak tím, že zůstali,
více sláva Boží a nevinnost jejich ozřejměti
měla.

Ale kterak bylo se žalářníkem? Žalář
ník obuzen zemětřesením a rachotem odtad
povstalým tudíž pospíšil do žaláře, aby uzřel
co se tam děje a jsou-li věznové pospolu.
Vida ale, že veškery dvéře, jenž do vněšného
1 hlubšího žaláře vedou, otevříny jsou, do
mněl se, že utekli věznové. A tu boje se ve
lkých trápení a pokut ukrutných, jimiž Rí
mané nedbalost takovou pokutovali, 12, 19.,
chtěl příkorů a bolů těch sebevraždou ujíti.
U pohanů samovraždy zákon nezakazoval a
žádný bůh v tom vůle své nepronesl; filoso
fů ale nernálo bylo, jenž ji schvalovali, ač
popůrců nemálo mezi sstoupenci jiné filoso
fie majíce; k oněm se družili skeptikové, k
těmto akademici. Již žalářník vytasil meč,
aby smrt sobě učinil. Ale Pavel poznav po
znameních, jimiž dříve zoufalost projevoval,
poznav ozvláště po tasení meče, coby žalář
ník zamýšlel, nadto pak Duchem Božím 0
svícen jsa velikým hlasem zvolal: nečiň sobě
nic zlého, nebo všickní jsme my tuto. Všickni,
i ti věznové, jenž již déleji tam byli, skut
kem podivným zaraženi jsouce. Tak splatil
Pavel milou a laskavou přímluvou onu kru
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tost, s jakou se žalářník k nim choval; pro
hlídal Pavel spolu k tomu, že žalářce domní
val se tak činiti museti, anoť mu to poru
čeno bylo. A tudy roztála v srdci žalářní
kově veškera krutost a nelaskavost, an již
zločinců v nich nespatřoval, nébrž miláčky
a důvěrníky bohů, a láskou apoštola se roz
prchla veškera mlha usedlá nad myslí jeho
pohanskou. I cítil nevýslovnou úctu k li
dem, jimž nebesa takového svědectví posky
tla, a kteří mohouce neutekli, a cítil lítost
a žel nad svým s apoštoly ač bezděčným
nakládáním. I požádďav svící či světel,vrazil
tam uvnitř a třesa se padl Pavlovi a Silovi
k nohám, aby tím pokorným činem odčinil,
čeho byl dříve se dovinil. Světla žádal ode
služebníků, kteří s ním zde stáli, a nadto
obdržel světlo také, jehož nežádal. Bůh se
oslavil ve sluhách svojich. Pavel v temnici
bez světla zří žalářného, věznové nehledí k
útěku, ač se jim otevřely dvéře, pouta se
lomí a vězeň stává se oprostitelem toho, jenž
jej do žaláře vsadil. Bůh otevřel nejen dvé
ře žaláře, ale také dvéře srdce žalářníkova.
Kolik jiných vykonávačů přísných příkazů
bylo hlucho k takovým hlasům Božím a ne
připouštělo si otvírati srdce. "Tomuto ale
žalářnému dal Bůh uši ku poslouchání pří
kazů evangelia. Netáže se, dí Zlatoúst,
co se stalo a jakým během otevřeny dvéře,
nébrž slyšev dříve bezmála, že cestu spásy
ukazují, a sám nyní milosti boží a osvětě
její se poddav o Spáse svojí se jenom táže.
Nebo vyveď je z hlubšího žaláře toho dosí
ně pravil k nim: Páni, co činiti mám, abych
spásy došel? Jmenuje je pány, aby je uctil,
jako Římané ozvláště lidi neznámé oslovo
vali, k nimž nějakou úctu vyjeviti se jim
zdálo. Spdásy dojíti hledá; ovšem věčné,
ješto ho nemohlo býti tajno, čemu Pavel u
čil a nyní to všecko co uslyšel o nich, vírou
pojal. Tudy nedobře se jiným vidělo, že
spásou rozumí se netrestání od bohů za ta
kové kruté s jejich miláčky nakládání; nebo
on bezvinen byl, a ač pohan jsa, přece za
Pavlova po několik. dnů ve Filippech přebý
vání o věcech křesťanství se týkajících se
dověděti mohl a ovšem i dověděl, ač tehdá
za balatku věci ty maje. Také doleji v. 31.
očividně se spása věčná slyší, a tudy nemů
že totéž slovo v jiném bráno býti smyslu
ve verši předešlém a Lukáš by byl jisté v
tom případě se místněji o tom pronesl. Od
povídá Pavel: Věř v Jesu Krista a spásy
dojdeš ty i důmtvůj. Výminka, pode kterou
spasen býti může, jest víra v Krista, t. j.
přijetí Krista za spasitele a odevzdání se
docela víře té ve správě života svého. Tá
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zal se jenom o spáse svojí; apoštol ale ně
jakou opravou pravil: Ty ť dům tvůj veškeři
lidé, jenž tobě přináležejí, ve tvé službě jsou
a jinak s tebou úzce se pojí, ovšem pod tou
že výminkou víry v Krista podobně spásy
mohou dojíti. A tudy, dí Lukáš, mluvili
slovo Páně netoliko žalářníkovi, nébrž všech
něm, kdož v domě jeho byli. Všechněm, vece,
ješto se Žžalářník byl snad domníval, že
jenom k aristokratickým duchům a vyšším
lidem náuka ta Páně příleží, jak se to při
filosofiích dálo. Co mluvili, nepovídá se, ale
se domysliti můžeme, že mluvili o marnosti
modlářské, o jednotě Boží a vůbec o hlavi
tých a stežejných věcech, jež věděti pohanům
před jinými zapotřebí bylo. A jak dále vy
pravuje Lukáš: pojav je tu hodinu v noci
omyl je z jizev jejich a pokřestěn byl on a
veškera čeleď jeho ihned. Ještě té noci vzal
je a zavedl k nějaké vodárně, vodojemu neb
kašně, jenžto se ve stavení žalářném naléza
la, omyl je z jizev krvavých , jichž byli do
stali při bičování. Konstrukce jest obižná,
t. j. umyl je a očistil je takto z jizev, t. j.
z krve, kterou z ran a bití oliti byli. Tak
vděčnost svou a lítost nad předešlým se k
nim chováním jevě i sám pokřestěn byl 1 ce
lý dům jeho ihned. (Omyl je od ran a jizev
těla, a oni jej omyli od ran a jizev duše,
vece Zlatoúst. Ihned, dí L., a klade slovo
to pro lepší důraz na konci; Bůh v té krát
ké době toli víry jim přispořil, že se tudíž
viděli hodnými býti ku přijetí křestu, jehož
jim ještě v místnostech žaláře samého udě
leno bylo. Na to pak uveď je do příbytku své
ho připravil jim stůl. Ze slova f. avavayov
vzved, vzhůru uved, patrno, že příbytek jeho
se nalézal v hořejším patru nad Žalářem.
Stůl připravil či přistavil vlastně, t. j. oběd
jim ustrojil; mluvení vzato od tehdejšího
zvyku hostům na lehádkách rozloživších se
stoly s jídlem přistavovati, tak že S novými
jídly stůl nový se přistavoval. Pavel i Silas
postem, ranami, vylitím krve vysílen byli,
a tudy jim s prospěchem bylo nyní po půl
noci stravou se posilniti. Byla pak to ho
stina díků a radosti, ana celá rodina se ve
selila, poněvadž uvěřilt v Boha a věřili, jak
obojí význam v příčestí emo zevxwgse nale
zá, v Bohu uvěřili. Uvěřilv Boha i v Krista
a jak výše vírou v Krista celé přijetí náuky
Kristovy zahrnuje se, tak ituto seděje. Bůh
především byl předmět náuky Pavlovy a u
věřiti v Krista bylo uvěřiti v Boha. A víra
ta byla spolu zdrojem a pramenem všelikého
veselí a všeliké radosti v celé té rodině,
která celá jak tam u Lydie (v. 15.) se ku
Kristu obrátila, Na to se Pavel a Sila opět
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do žaláře navrátili, jak z v. 36. patrno jest,
aniž kdo věděl, co se v domě tom za noci
bylo dálo, leč kdo se v žaláři nalézal.

Zemětřes zatřásl duší žalářníkovou a ži
votu jeho jiný směr dal. Ale zemětřesení
to nezůstalo beze vlivu na velitele, starosty
či praetory města. Těm nabíhalo a nemálo
se báli, zpomněvše sobě. jak neprávě a bez
právně byli dne včerejšího jednali s Pavlem
a Silou. Možná že něco místnějšího se do
věděli o Pavlu a Silovi od Timothea a Lu
káše, avšak není to hlavitá příčina, pro kte
rou se ve svém k nim chování tak náhle
dokona proměnili. Jistě to zemětřesení je
k tomu přimělo, ješto v něm trest bohů vi
děli pro spáchané na lidech nevinných bez
práví tak veliké. Skoro ráno, jak se rozední
lo, poslali velitelé biřice K žalářníkovi vzka
zujíce: Prepusť ltdi ony. Vidělo se jim co
nejspíše lidí oněch zbaviti se, aby nějaká
nepříjemnost odtud pro.ně nevznikla. Vzka
zují zkrátka a pohrdavě, tím aspoň spůsobem
důstojenství svého hájíce: Propusť liďi ty;
vzkazují to skrze běřice či pochopy aneb šer
hy, sluhy svoje, jenž s holí chodíce holomci
byli oaBdovyor. Uslyšev to žalářný oznámil
slova ta Pavlovi fka: Poslali velitelé, abyste
propuštění byli; nyní tedy vyjdouce jděte v
pokoji. Zalářník pospíchal do žaláře s biři
ci a prohlásil jim, že propuštěni jsou a spolu
přidal sám blahopřání svoje, poněvadž tím
spůsobem všeho dalejšího odpovídání o udá
lostech za té noci zběhlých prázen byl. Dí
tedy: jděte v pokoji t. j. šťastně. Pavel ale
nespokojil se s tím ledabylým od vrchnosti
jich odpravením, nébrž řek! k nim, totiž k
biřicům či pochopům spolu do žaláře vešlým,
aby dále to vzkázali: Zmrskavše nás veřejně
bezsoudně, nás Rímany vsadili do žaláře a
nyní tajně vyhánějí nás? Ne tak, nébrž sami
přijďte a vyveďte nás. Dvojí věc jim vytýká
Pavel; jednu že bezsoudně, bez předešlého
soudu a předchozího viny či neviny jich vy
šetřování je bičovati a do Žžaláře vsaditi
dali, což čelilo proti přirozenému každého
člověka právu a ovšem i proti římskému.
23, 10. Druhá výtka se týká zvláštní výsa
dy Rímanů či lidí oněch, kteří Rímskéhoměšťanstvíúčastníbyli.© Pradávníačasto
obnovení zákonové, a sice již zákon Valeriův
od I. 254 města R., obnovený 1. 506 m. Rí
ma skrze zákon Porciův, přísně zapovídali,
"aby člověk, kdo římského práva požívá, ni
jak a nikdy bičování podrobován nebyl a
nevážení příkazů toho surově a přísně tre
stáno bývalo, jak právě nedávno Klaudius
císař Roďany ostrovany všech svobod zbavil,
poněvadž se byli proti měšťanům římským
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nehodně zachovali. Hlas onen, vece Cicero
(Verr. 5, 57.) hlas: „Já jsem Ríman měšťan“
člověkovi v nejzazsích často cíziínách pomáhal
a odsmrlijejzachoval; tím více se to stávalo v
říši římské. Nyní ale proti výsadě té a
přísnému tomu zákonu provinili se starosto
vé, kterým právě stráž nad zachováváním zá
konů svěřena byla a kteří nemálo se pyšnili
pro tu přednost, že se římskými právy co
osada římská spravovati mohli. Pavel neměl
práva toho od města Tarsu, rodiště svého,
ješto se přednosti té městu tomu nedostalo,
nébrž měl je co výsadu v rodině své po 0
tci, aneb po předcích, kterým se jí buď pro
zásluhy dostalo, aneb jak nejednou se dálo
(22, 28. Jos. F]. V. Z. 2, 14.) oni koupí se
jí domohli. Dne předešlého, když byl se
Silou předevlečen k vrchnosti a nápotom bi
čován a vžalářen, netáhl se ku právu tomu
za radost si klada pro Krista trpěti; nyní
ale se mu vidělo k výsadě té odkázati, aby
z města nevyšli co zločincové a tím věc Pá
ně úkory nějaké nebrala. Neměl se nápo
tom hlas pouštěti, že křesťanská víra v Ev
ropě byla uvedena od tulačů, povalečů a le
žáků hlásána byla, kteří s tíží tajně při na
stalém zemětřesení větších potup a smrti u
šli. A ovšem netoliko pro apoštoly Pavla a
pro Silu, nébrž pro celou mladou církev s
prospěchem bylo ono práva se dohledávání,
ana tím vážnost k církvi křesťanské růsti a
vrchnost takto se proti Pavlu a Šilu prohře
ŠIvší na pozoru se tím více míti musela, aby
nějakým novým bezprávím proti štípení Rím
ských měšťanů se neprovinila. Mluví Pavel
v plurálu Nás Římany a tedy také Silu za
hrnuje, ač jakým spůsobem Silas práva toho do
šel, nikde se nepovídá; jisto ale, že pouhá
příminka či synekdocha to není, nébrž že
Sila skutečně toho práva požíval. Nechtěli
oni tajně propuštěni býti, nébrž za odvet a
náhradu veřejné úkory měli je velitelé ve
řejně sami propustiti. Kdyby byli podtají
šli, bylo by se zdálo, jakoby byli uprchli.
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A tedy tím více dorýval Pavel, aby přijdou
ce vyvedli je ze žaláře. Když pak to biřico
vé ohlásili, báli se starostové ušlyševše je It
many býti, poněvadž přestupek takový co
znevážení velebnosti celého národa římského
stroho pokutován býval. A tu viděti veliký
obrat věci, an vrchnostenské osoby přišly k
nim a žádal? jich či přimlouvali jim spoko
jiti se tímto zadostučiněním a prosili jich
vyjíti z města; odchodu jejich žádostivi byli
bezmála pro utišení lidu a vlastní apoštolů
bezpečnost, avšak k odchodu jich nutiti ne
mohouce ku prosbám se schýlili, ze soudců
prosebníky se stavše.

Dříve ale nežli svatí hlasatelé evangelia
se skutečně odebrali z města, měli ještě na
srdci napomenouti té mladé církve, jenžto
se ponejvíce u Lydie shromážďovala. I ode
brali se k Lydů, tak dokázavše, že odchod
jejich nebude ani útěkem aniž bude vynu
ceným skrze bázeň; tam pak uzřevše bratry
křesťany, potěšili jich, napomenuli jich, aby
zůstávali věrni, aniž se dali dále zastrašiti
a zviklati u víře a vyšli slavně a velebně z
města. Vyšli pak jenom Pavel a Silas, ješto
proti nim se byl lid spiknul; Timotheus zdá
se že tam zůstal, an teprvé 17, 14. se při
pomíná zase, ač ovšem věc ta není dosti ji
sta. Za to Lukáš tuto zůstal, an již nekla
de v dalejšku první osoby odešli jsme, vyšli
jsme, nébrž v třetí osobě vyšli, odešli jsou,
a teprv 20, 6. opět v prvé osobě mluví sebe
v řeč zahrnujíc. Vyšli, aby se darmo v ne
bezpečí nevydávali a poněvadž Macedonie,
do níž viděním odkázáni byli, dosti veliký
obor činnosti jejich jinde otvírala. Ostatně
apoštol vezdy k Filippským a oni k němu
zvláštní lasku chovali a všelijak jej ta mladá
církev po všechny časy podporovala, jak nej
více z listu, jejž napsal k nim, Fil. 4, 9.14.
18., a jj. spatřovati jest. O dálší cestě, kte
rou se brali apoštol Pavel a Silas, ihned pí
še se v k. násl.

HLAVA XVII

Pavel a Silas káží v Soluně 1—4., leč Židé
zbouřili proti nim lid 5—9, načež se do
Beroy odebrali 10—12, ale i odtud přičiněním© Židůsolumnskýchvypuzenbyv
Pavel odebral se do Athén 13—16, kdež
na náměstí 17 —168a v areopagu 19—31
káže ne bez úspěchu 92—94.

1. Zchodivše pak Amiipolu a A

pollonii přišli do Soluna, kdež byla sbor
nice židovská. 2. Podle obyčeje pak
Pavel vešel k nim a po soboty tři roz
mlouval s nimi z písem 3. otvíraje a
předkládaje, že Kristus musel trpěti a
vstáti z mrtvých a že tímto jest Ježíš
Kristem, kteréhož já zvěstuji vám. 4. A
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někteří z nich uvěřili a připojili se ku
Pavlovi a Silovi, také z bohoctitelů po
hanů množství veliké a ženpředních
nemálo. 5. Rozřevnivše se pak Zidé a při
vzavše ze zběře muže některé zlé a
shluk učinivše zbouřili město a nastou
pajíce na dům Jásonův hleděli je vyvé
sti mezi lid. 6. A nenalezše jich vle
kli Jásona a některé bratry k náčelní
kům města, křičíce: Tito, jenž město
pobuřují, také sem došli. %. A přijal
je Jáson. A ti všickni proti rozkazům
císařským jednají králem jiného pravíce
býti — Ježíše. 8. I zkormoutih lid
a náčelníky města, kteří to slyšel. 9.
A přijavše rukojemství od Jásona a od
ostatních propustili je. 10. Bratři pak
ihned za noci vypravili Pavla a Silu do
Berey, kteřížto přibyvše do sbornice ži
dovské vešli. 11. Ti pak byli šlechet
nější Soluňanův, ješto přijali slovo se
všelikoú ochotou, každodenně ohlédujíce
písma, věci-li takto se mají. 12. A
mnozí uvěřili z nich a žen pohanských
vznešených a mužův nemálo. 19. Jak
mile však zvěděli solunští Židé, že i v
Berée zvěstováno bylo od Pavla slovo
Boží, přišli také tam a bouřili a ko
rmoutili množství. 14. A ihned tenkrá
te Pavla odeslali, aby se ubíral až k
moři, Silas ale a Timotheus zůstali tam.
15. Průvodčí pak Pavlovi dovedli ho
až do Athén a vzavše rozkaz od něho
na Silu a Timothea, aby co nejspíše při
šli k němu, odešli.

Pořáde blíže k sídlu vzdělání řeckého
a k zemi svrchované osvěty pohybuje se
Pavel. Sv. Lukáš dí: Zchodivšepak Amfi
polu a Apollon přišli do Soluna, kdež byla
sbornice židovská. Opustiv se Silou Filippy
město podal se do Amfipoly a odtad do A
poltome. Amfipola byla osada Athéňanů, aledávnojižkMacedoniipřislušela.| Ležela
na poříčí Strýmona řeky a byla tehdá hla
vou prvé Macedonie; odlehala od Filipp asi
deset hodin k západu, nyní zbylo po ní jen
něco zřícenin. Odtad, z Amfipoly, k jihozá
padu s dobrý den cesty mezi Amfipolou a
Solunem rozkládala se Apollonie, osada Ko
rinčanů ; patřila ku krajišti mygdonskému v
Macedonii, Ani v

ního na mysli má.
té ani v oné osadě se |

Act. 17, I-15. Kázaní Pavlovo v Soluně a Berge.

Pavel se Šilou nezdržel bezmála proto, žé
tam sbornice nebylo, nébrž dále se ubíral
do Soluna či Thessalontky od Apollonie k zá
padu vzdálí asi jedenácte mil našich. Leží
to posud květoucí město na zálivě thermej
ském a mělo samo dříve jméno Thermy či
teplice od hojivých vod svojich. Až do l.
315 př. Kr. bylo město nepatrné; ale toho
léta přesadil Kassander zeť Filippa krále
macedonského obyvatele některých městeček
blízkých do Soluna a novému městu dal
jméno Thessalonika od manželky své pro
vítězství nad Thessaly pojmenované. Po bit
vě u Pydny 1. 168. př. Kr. dostalo se to
město v poddanství římské a ješto v rozbroji
mezi Antoniem a Oklaviem posledního se
přidržela, tedy nápotom od toho císaře vý
sadami nejedněmi obmyšlena byla. Za doby
té, o níž tuto řeč jest, mělo svou vlastní
radu a stálo pod politarchy či městskými
náčelníky, jichž bezmála šestero bylo; také
sídlil tam císařský důchodní či kvéstor. Zi
dů již tenkrát tam nemálo bylo a posaváde
hojně se jich tam nalezá. Tam byla sdorns
ce židovská, a tudy Pavel se Silon se usta
novili tu pobyti za čas některý. Čteme-li
sartikulem 7%ovvavoyy následovalo by odtad, ze
ve předešlých městech Amfipole a Apollonii
žádné sbornice či synagógy nebylo, a že ta
mější Zidé časy svými do synagógy solunské
dojížděli; leč členu toho nemají ABDxw., a
tudy věc ta jista není.

Podle obyčeje, vypravuje dále sv. Lukáš,
Pavel vešel k ním a po soboty tři rozmlou
val s ními z písem otvíraje a předkládaje,
že Kristus musel trpěti a vstáti z mrtvých, a
že tento jest Ježíš Kristus, kterého já zvěstuji
vám. Víme ze všeho počínání Pavlova, že
všady, kdekoli Zidé byli, nejprvé a především
se k nim obracel, ač pohanův apoštolem
Rom. 11, 13. býti se znaje, 13, 26. 14, 1.
ješto Židé nějaké právo měli, aby nejdříve
slovo Boží jim co synům zámluv Božích
hlásáno bylo. Po tři soboty pak učil Pavel
ve sbornici solunské, a sice rvozmlouval, je
što se posluchačům otázky a některé. námi
tky tehdá ve sbornicech dovolovaly, ač jest
liže slušně přednešeny byly. J. 6, 25—50.
Slova z písem či na základě písem sv. Št.
Z. mohou se pojiti buď se slovem +ozmlou
val, mluvil, ale cokoli mluvil, bylo písmem
potvrzeno. Aneb se slova z pásem od písem
mohou pojíti s následujícím slovem otťvéraje,
kdež slovo to na prvním místě stojíc, ozvlášt
ní dosahá síly; smysl očividně se nemění.
Dí otvíraje a předkládaje a obojím něco zvlášt

Otriraž vyvíjením a
objasňováním a rozbíráním věcí předběžným
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náuky ty, kteréž nápotom předkládal a vy
stavoval co věčnou neomylnou pravdu. Jest
to dvojí stupeň právě, jak když někdo ořech
rozlouskna jádro vyjímá a nápotom vyjmuté
předkládá hostovi. Hlavní pak věc byla
vezdy ta dvojí, že Kristus musel trpěti a z
mrtvých vstáti, nebo na tom se nejvíce urá
žel Zidé a tím nejvíce se od víry v Krista
odraziti dávali, že smrt a ohavnou smrt pod
stoupil Ježíš. Tudy jim dokázal Pavel, že
o messiáši smrt a utrpení v písmě předvěstě
no bylo, že jim tudy nic proti útrpné smrti
messiášově namítati nelze. Druhá věc, kte
rou z první jako z nějaké theorie odvětuje
a konkretně obracuje, jest, že tímto Mesiá
šem či Kristem jest Ježíš, či jak zní text:
tímto jest Kristem Ježíš, a sice ten a ne ji
ný, jejž já vám ohlašují. Přechází z nepří
mé v řeč přímou, jak 1, 4. Výsledek toho
vyučování Pavlova byl ten, jak jej Lukášlí
čí: A někteří z nich uvěřit a připojili se ku
Pavlovi a Silovi, také z bohoctitelů pohanů
množství veliké a žen předních nemálo. Ze
Židů někteří uvěřili a připojili se ku Pavlu
a Silovi, či raději přivtělent byli, od milosti
Boží se jim toho dostalo, že uvěřili a přidružiti
se mohli k nim. Z těch uvěřili někteří, vece;
ale z bohoctitelů pohanských či proselytů,
u nichž méně se předpojatosti nalézalo, 0
brátilo se veliké množství, jakož i neméně
ze žen předních či urozených- Zeny urozené
měly tytýž služky židovské, ode kterých se
o Bohu jednom dovídaly a zákon Boží milo
vati naučily; jim také zákon proselytství či
přišelství snadněji bylo zachovávati. Ale i
mnozí pohané, jak 1. Thess. 1, 9. viděti, 0
brátili se od model k živému Bohu; Lukáš
všechno jenom v hlavitých tazích vypravuje.
Toho ale nemohli Židé snésti, závidíce, že
toli pohanů se přiúčastňuje k říši Boží a
věčné spáse ato bez přijetína se obřadů Sta
rého Zákona. I rozřevnívše se a z chátry
nějaké muže přivzavše a shluk spůsobivše mě
sto bouřili a nastoupajíce na dům Jásonův,
hleděli Je vyvěsí mezi hd. Sami se toho
počínání neodvážili ti Židé, ale uličníků a
tuláků, potlukačů a pobud, dareb, ničem
užili k věci té, ješto lidé takoví ničeho ne
majíce a tudy nic ztratiti se neobávajíce za
peníz ke všem zbrodněm se projednávají. Po
tržníků a darmochlebů takových třetina té
měř obyvatelstva po městech řeckých se čí
tala a tudy lehko bylo shluk a sběh lidí u
strojiti. čehož Židé také plnou měrou proti
apoštolům netoliko v Soluně, nébrž kdekoli
se vyskytli užívati neopomínali. 13, 50. S
chátrou tou maně sebranou vrazili na dům
Jásonův, jehož jméno jest 2. Mace. 1, 7. 4,
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7. pořečtělé jméno hebrejské Josue (1. Mace.
8, 17.) a u něhožto se byli ubytovali
Pavel a Silas; později Rom. 16, 21. připo
mínaje Pavel Jásona toho nazývá jej příbuz
ným svojím, ač neví se, v jakém míní to
smyslu a stupni. Chtěli oni Pavla a Silu
vyvésti mezi lid ne za jinou příčinou, leč, aby
je o hrdlo připravili © ukamenování jich
bezmála se zasazujíce. Ale nebylo jich v
domě, ješto buď náhodou buď schválně bylí
odešli. Za to musel hostitel jejich Jáson a
co zde bylo křesťanů museli z nich vzneše
nější dáti se vléci ku politarchům či před
nostám, starostám města od shluklého lidu,
křičícího: TYlidé městoburci i k mámpřibyl,
ješ Jáson přijal; a ti proti rozkazům císař
ským jednají, pravíce jiného králem býti —
Ježíše. Udávají tedy, že Pavel a Silas a 0
všem ti, jenž jich následují, jsou kramolníci,
velezrádci, buřitelé a brojiči; v ř. t. důra
zněji se praví Lidé ti, jenž vesmír pobuřují,
která hyperbola docela se k náruživosti a
vášni jich hodí. Ve vulgátě stojí sice nyní
urbem, ale dřívěji stálo orbem, ješto i starý
český překlad klade svěř, abychom o rukopi
sech latinských mlčeli. Obyčejně se to děje,
že věc nepříjemná od nepřátel, aby tím spí
še ji podrazili a zničili, na pole politické se
pronáší a co státu nebezpečna představuje.
To se dálo již u Pána J. 19, 12. to se tuto
děje a dělo se po tři sta let, ano ustavičně,
kdokoli církvi o hrdlo stojí, ihned svobodu
její státu nebezpečnou býti klade. Slovo
král obšírněji se béře a Řekové jím také
císaře římské jmenovali. 1. Petr. 2, 13.
Tito vštecknídí oni, jednají proti císaři, totiž
ti, kteří s námi přivlečeni byli i ti, kteří u
prchli a jichž tuto není. Zdá se, že k výtceovelezrádětakéspoluaponěkud| příči
nu zavdala náuka o druhém příští Páně, je
hož dle listů ode Pavla k Soluňanům psa
ných tamto některým Pavlavýrokům nevy
rozuměvše brzo očekávali. Židé žalobou tou
svojí a povštivením tím, jímž strašnou ironií
svou vlastní čáku mesiášskou v posměch
uváděli, naplňovali dle slov 1. Thess. 2, 16.
míru hříchův svojich bráníce kázati pohanům
a jim spásy dopomáhati; ale dokládá, že je
hněv Boží zastihne.

Povedlo se to pak Židům velmi dobře.
I zkormoutili ld t městské náčelníky, jenžto
se postrašili, že kramoly, nepokoje a brojení,
půtky a pomsty zavládnouti by mohly. Poně
vadž ale důkazů před rukama nebylo a tedy
po svědomí nijak právně a trestně pokročiti
nemohli, tedy se spokojili vzíti rukojemství
od Jásona o otatnách t. těch, jenž ku křesťan
ství se byli přihlásili. Rukojemství to nezá
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leželo v tom, že Pavel a Silas v čas potře
bný se postaví dobrovolně před soud, ani v
tom, že Jáson jich přechovávati již dá
le nebude, ani v tom, že tudíž město mají
opustiti, ani v tom, aby se Pavel a Silas do
statečně odpověděli; nébrž jak slova L. stojí,
rukojemství záleželo ve přípovědi, že tuto
není žádných piklů, brojů a velezrád a že se
zhola o politické věci nejedná; a dáno rnko
jemství postavením rukojmí, ač se jiným zdá,
že se to položením jistiny stalo. Pavlovi a
Silovi se tedy nic nestalo; avšak se bratří
t. j. křesťané Solunští přece o život jejich
pro mstivost Zidů nemálo báli a tudy je
ještě za noci do Beróy odeslali, Timotheus
zdá se po některý čas tam ještě zůstal, je
što proti němu s kázaním dotud v tom mě
stě nevystoupilému Židé menší zášt chovali
a prozatím na odchodu Pavla a Sily přestá
vali. Ostatně Pavel sám o sobě vypravuje
v Llistu k Soluňanům K.1 a 2., že Bůh slov
jeho zázraky potvrzoval, že tam mnoho pře
trpěl, že ale mnozí přece uvěřili a slova je
ho co slovo Boží přijali a pro víru nemálo
podnikali a vůbec chováním svojím v nejed
né straně za příklad jiným vystaviti se mo
hou. Tudy k nim mateřskou láskou rozní
ceným býti se praví a vezdy hotovým život
svůj pro ně nasaditi.

Bratři, dí Lukáš, ihned za noci vypra
vil? Pavla a Silu do Beróy, kteřížtopřibyvše
do sbornice židovské vešli. Ti pak byli ušle
chtilejší nad Soluňany, ješto přijali slovo se
všelikou ochotou každodenně ohledujíce písma,
věci-li se takto mají. A mnozí uvěřili z nich
a žen pohanských vznešených a mužův nemálo.© Odešli,vece,doměstaBeróy.Beroea
ležela jihozápadně od Soluna vzdálí asi pět
zeměpisných mil. Město prastaré a dosud
Verria sluje a biskupským sídlem jest. I
tam byla sbornice a tudy také tam u Židů
s lepším úspěchem se potkali, ješto tamněj
ší Zidé uslechtilejší byli povahy než Solun
ští. Ušlechtilost míní, která z ctnosti po
chodí. Ušlechtilost ta se zjevovala ozvláště
v ochotnosti a hotovosti té, se kterou náuku
Páně přijali a spolu denně zkoumali a zpy
tovali písma, zdali věci ty se takto mají.
Bylo jim s podivením, že věci ty ve St. Z.
předpovědíny jsou, které se na Kristu Ježíši
vyplnily; jim zajisté neméně než jiným Zi
dům nelíbilo se, že messiáš na kříži umřel
a tudy Sspochybenstvím o nich z počátku
slyšeli a z písma důkazů sobě hledali. Když
ale byli dle své ochoty a dobré vůle a ho
tovosti ohledovali písma, shledali skutečně,
že všemu tomu, co Pavel a Silas předkládají,
písmo St. Z. nasvědčuje. V tom následovali

Act. 17, 1—15. Kázaní Pavlovo v Soluně a Beroe.

napomenutí Páně, J. 5, 39. Zpytujte písma,
nebo ona svědectví dávají o mně. Výsledek
byl, že mnozí uvěřili ze Židů, ale i ze zna
menitých pohanských žen a mužů nemálo; z
mužův a žen těch pohanských byli již ně
kteří přišelci či proselyti a proselytky, ale
nejedni z nich byli dosud pohané a pohanky,
ješto slovem pohan či vlastně Řek tuto obojí
ti dotčení se rozumějí. 11, 70. Kterým z
nich se neudálo v synagóze přítomnu býti,
ti v privátných rozmluvách víru poznali a
nápotom se obrátili. Ku Beróanům Pavel
listu nepsal; avšak ne ke všem církvem, jež
založil, byl také listy spisoval a nadto možná,
že nejeden list, o němž nevíme, ztratil se. Z
toho ale nelze souditi, že by byla církev v
Beróe zaschla a zašla, jak se některým vy
kladačům zazdálo.

Avšak krásnému rozkvětu církve berój
ské nepřáli Židé solunští a stalo se tu něco
podobného, co druhdy v Lystře, 14, 18., ač
ovšem Solunští Zidé žádosti své tou měrou
jak tam Ikonští nijak nedošli. Dověděvše se
Zidé solunští, že t v Beroe od Favla se hlá
salo slovo Boží, došli také tam a bouřili a
kormoutili město. Vulgáta čte dvojí slovo
tuto commoventes et turbantes, jak také rukp.
ABD a «. Křesťané berójští báli se, aby
se Pavlovi, proti němuž co hlavité osobě
veškeren hněv a veškera zášť Zidů se obrá
tila, nepřihodilo kamenovánu býti, jak druh
dy v Lystře 14, 18. a tudíž odeslali Pavla,
aby až k moři se odebral mgční nv Bahaooav
t. j. k moři an ocznačí směr, jakým se kdo
dáti hodlá. Jiní čtou swgjak vulgáta, kte
rým čtením se ale smysl nemění, an i dle
vulgáty za to míti musíme, že Pavel mořem
a plavbou se do Řecka a jmenovitě do A
thén dostal. A to tím více musíme držeti,
pověvadž Lukáš žádných měst mezi Beróou
a Athénami neudává a poněvadž cesta po
zemi mnohem obtížnější byla. Jiní čtouce
og překládají: jakoby k mořt, tak že cesta
k moři byla jenom zástěrou a přístěrou, aby
Pavel znikl nástrah a záloh Zidů a ušed
nebezpečí ihned opět se dále po suchu ubí
ral. Leč tu by byl L. jistě přidal, že nápo
tom cestou po zemi se podal Pavel, aniž by
byl věci té tak v nejistotě ponechal.

Timotheus zatím ze Soluna přibyvší a 9
las zůstali prozatím v Beróe, aby aspoň po
dobu krátkou nověvštípené církve macedon
ské nějakého opatrování účastny byly. Proti
nim nečelila zloba a msta Zidů a tudy bez
pečně tam po nějaký čas pomeškati mohli.
Ti pak, jenž sprovodil: Pavla, až do Athén
jej dovedli. Rukp. D tu čte vkladek po
vstalý z domnění, že Pavel po zemi cestu asi
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osmdesátehodinnou vykonal; čte pominulpak
Thessalie, ano mu zabráněno bylo jim hlásati
slovo (Boží). V Athénách se rozloučili prů
vodčí jeho přijavše rozkaz, aby Timotheus aSilasconejrychlejikněmupřibyli.| Athény
světoznámé město a vyšehrad všeliké náuky
a umy a vědy. Pozbylo město to sice Sa
mostatnosti svojí a Rímanům podrobeno by
lo, ale vědou a vzdělaností svou ovšem před
čilo a samým Římanům vládlo, kteří tam
pro náuku se scházeli. Tu se náuka Páně
potkala s vědou hrdou, tehdá již více nadu
tou než čírou, více prázdnou než skutečnou
a před moudrostí světa měla se pošeť kříže
objeviti. Ostatně Pavel sice přikázal, aby
tudíž za ním Silas a Timotheus přišli, ale
neví se, zda déleji v Athénách pobyti mínil
a tam kázati po některý čas spolu s těmi
spoludělníky svými, aneb-li již ustanoviv v
Korintu déleji pomeškati v Athénách Sily a
Timothea toliko čekati zamyslil.

16. Když pak Pavel v Athénách
jich čekal, popouzel se duch jeho v něm,
ješto spatřoval modloslužebným býti mě
sto. 17. Rozmlouval tedy ve sbornici
se Zidy a bohoctiteli a na náměstí ka
ždého dne s právě přítomnými. 18. Ně
kteří ale epikurejští a stoičtí mudrcové
hádali se s nimi a jedni pravili: Co
chce pleskač tento povídati? Jiní ale:
Nových bohů zdá se zvěstovatelem býti,
poněvadž Ježíše a vzkříšení zvěstoval
jim. 19. I ujavše ho na areopag jej
zavedli pravíce: Můžeme-li dověděti se,
která jest ta nová od tebe pravená náu
ka? 20. Nového zajisté cosi vnášíš
v uši naše; chceme tedy dověděti se,
co by to bylo. 21. Athéňané pak ve
škeři 1 příchozí cizinci k ničemu jinému
se neuprázdňovali, leč buď povídati buď
slyšeti něco nového. 22. I stoje Pavel
uprostřed areopagu vece: Muži Athéňa
né, všelijak jako bohabojnějšími vás býti
spatřuji. 29. Nebo procházeje a po
hlédaje na posvátnosti vaše nalezl jsem
také oltář, na kterémž napsáno jest:
Neznámému Bohu. (Co tedy neznajíce
ctíte, to já zvěstuji vám. 24. Bůh,
jenž učinil svět a všechno, což v něm
jest, ten nebe a země jsa pánem, ne
bydlí v rukodělaných chrámech, 25. aniž
od rukou lidských obsluhován bývá co
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něčeho potřeben, sám dávaje všechněm
život a dech a všecko. 26. A dal z
jednoho všemu pokolení lidskému přebý
vati na veškeré tváři země ustanoviv U
ložené doby a meze přebývání jejich,
27. aby hledali Boha, zda by snad doma
kali se ho aneb nalezli jej, ač není da
leko od jednoho každého z nás; 28. ne
bo v něm žijeme, hýbáme se a bytujeme,
jakož i někteří z vašich básníků pravil:
Neb jeho též my rodem jsme. 29. Ro
dem tedy jsouce Božím nemáme domní
vati se, že zlatu nebo stříbru neb ka
menu, rýtině umy a výmyslu lidského,
božství jest podobno. 30. A časy 0
všem té nevědomosti přehlédnuv Bůh
nyní zvěstuje lidem, aby všickni všady
pokání činili, 31. proto že uložil den,
ve kterém souditi bude obor ve spra
vedlnosti skrze muže, jejž ustanovil, ví
ru poskytuje všechněm vzkřísiv ho z
mrtvých. 32. Uslyševše pak o vzkří
šení mrtvých, někteří sice posmívali se,
někteří ale řekli: Budeme slyšeti tebe
o tom opětně. 33. Takto Pavel vyšel
z prostředku jejich. 834. Někteří pak
muži přivinuvše se k němu uvěřili, mezi
nimiž 1 Dionysius areopagita a žena
jménem Damaris a jiní s nimi.

Přikázal byl Pavel, aby Silas a Timothe 
us v krátkém čase k němu přibyli. Timo
theus zdá se dle 1. Thess. 3, 1. k němu do
Athén skutečně přibyl; leč L. toho pomíjí
a 18, 5. vypravuje, že oba, Silas i Timothe
us, s Pavlem již v Korintě sešli se. (Cehož
nám divno nebude, povážíme-li, jak skoupo
zvuk jest Lukáš a jak i mnohých okolností
u samého Pavla pomíjí, ač k němu hlavně
prohlídajee V Athenách Pavel jsa poprvé,
v rozhlášeném městě světoznámém, pojat byl
podivením nad nesmírným množstvím soch,
chrámů, chrámců a svatyň; nebo tam všeho
toho (Liv. 45, 27.) více než v celém ostat
ním Řecku senalézalo, lehčeji bylo s bohem
než se člověkem se potkati a celé město
bylo jediným oltářem a jediným ctilištěm a
obětištěm. Díla sličná, krásná, mistrná se
tam nalézala a spatřovalo se tu, seč jen
duch lidský a uma člověcká na svrchované
výši vzdělání aesthetického býti může. Leč
když Pavel ty výtvory umy lidské rozvažoval,
že všechůa ta krása, sličnost a úměrnost
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tak hojná jenom bludu a nectnotě slouží, to
se mu dělo, jak tam Jeremiovi 20, 9., v ko
stech jeho se oheň vznímal a jak L. vece
popouzel se duch jeho v něm, když spatřovalmodloslužebnýmbýtiměsto.© PopouzelSe,
svíral, povzbuzoval se v Pavlu duch, vida
město v pohanství. Vláda bludu místo pra
vdy a vláda zloducha místo Boha naplňovala
ho bolem nesmírným. Kdež jest, kohoby
podobně věc ta neměla se dotýkati. Ale jak
mnoho ještě pohanstva! Kdo na obrácení
jejich myslí? Kdo se jim obětuje? A koli
pohanských obyčejů u křesťanů? Dí: Pavel
spatřoval modloslužebným město. V ř. stojí
slovo v celé řečtiněneužívané, ale obdobně tvo
řené xazeíčeokovplný model, modlatý, jak xeza
Gevěgos plný stromů, stromatý, xarakuos
kamenatý. Tudy nemohl Pavel nemluviti;
počal pak, jak všady jinde, i tuto v židovské
sbornici, aby lid vyvolený Boží nemohl stě
žovati sobě na nějaké zanedbání u věcech
spásy se strany jeho. Rozmlouval ve sborni
cech se Židy a novověrci židovskými. Ale
netoliko s nimi sobě vedl, nébrž také sou
časně na náměstí každodenně rozmlouval s
pohany tam právě přítomnými či nahodilými.
Jinak si tedy tu počíná než v jiných městech,
v nichž teprvé tenkráte k čirým pohanům
se obrátil, když byli Židé víry odřekli se.
Tak bezmála mimo nadání své a mimo úmysl
svůj v proud athenského života uchvácen
byl, ješto zdá se tu jenom soudruhů svojich
očekávati myslil a jenom horlivost slávy
Boží jej k vyučování rozmluvnému popudila,
aby totiž v tom všeliké modloslužby ohnisku
víře křesťanské dráhu proklestil. Mluví Lu
káš o náměstí, jakoby Pavel na jednem toli
ko náměstí byl kázal, a to kladli býti Eret
ril co náměstí nové tehdá ozvláště hlučné.
Leč, ačkoli některým se vidí, že jediné hla
vité v Athénách náměstí bylo, vůbec agorou
zvané mezi vyšehradem a pnyxem ke straně
západní od onoho, předce jiní o dvojím mlu
ví, totiž o starším Keramiku nastraně severozá
padní a o novém, o němž jsme již zmínili,
řečeném Eretrii, také mluvíce. Od prastarých
dob sena náměstí jak vůbec všickni svobodní
plnoměšťané, tak ozvláště také mudrcové a
řečníci nalezali, tam ke shromážděncům mlu
více a je vyučujíce, aneb aspoň slyšení od
nich vymáhajíce. To činil také Pavel a ka
ždodenně na agoru chodě rozmlouval s těmi,
kteří tam se nahodili; bylo pak tam neustá
le veliké množství Athéňanů, kteří celý den
na agoře trávili, domu teprvé k večeru co
přístřeší nočního vyhledávajíce. Bezmála se
šel se Pavel tam s mudrci veškerých čtyr
škol, s akademiky, peripatétiky, stoiky a e
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pikurey; leč L. jmenuje toliko dvě strany
poslední, stoickou a epikurskou, poněvadž
se Pavel ozvláště s těmi co pravdy křesťan
ské hlavitými odpůrci byl v rozmluvu delší
a zavilejší pouštěl, poněvadž školy ony u li
du nejvíce známy a oblíbeny jsouce také
větší nežli strana peripatetiků a akademiků
vliv na lid a mravy jeho vyvíraly. Známo
vůbec, že Epikur principem a zásadou filoso
fie svojí položil rozkoš, Zeno však původce
stoicismu mravnou hrdost. Jakkoli si z kon
ců protivny byly školy ty obě, přece v ne
přízni proti pravdě Páně zásadně se shodo
valy, ješto obě prozřetelnost Boží popíraly.
Dle Epikura jest vesmír nějaký náhodou
povstalý stroj a náhoda vůbec jej posaváde
řídí. Nechtěl on sice bytí a jsoucnost bohů
popírati, ješto se mu zdálo, že ten všeobecný
mezi lidstvem náhled na skutečnosti osnován
býti musí; ale bohové ti o lidi zhola se ne
starají; z čeho viděti, že veškeren nábožen
ský ráz Epikuru docela ciz byl a že z filosofie
té netečnost náboženská všady se vyřinovala.
Ale nejinak dálo se vlivem filosofie té pře
matorné, kterou Zeno, vrstevník Epikurův
založil a kterou lidé nazvali podle stoy či
kobky, ve kteréžto Zeno učil, filosofií stoic
kou. Zásada stoiků byla žíti dle přírody
ouolovovuévocmů ovce Srv a vtom ctnost býti
pokládali; ctnost ale zavisla sama na správě
veškerenstva azo t19 zT0ť x00H0v Otomy0800,
poněvadž příroda člověčí jest částkou příro
dy veškerenstva. Bůh není leč síla světem
manoucí a jej obživující, není leč duše světa
co živočicha či živoka považovaného, sám
pak nutnému osudu nevyhnutedlně podčiněn
jest. Všeliké bytí osobné se rozlije druhdy
v prabytost a opět povstane znova a týmže
spůsobem veškery věci v novém věku díti
se budou, v jakém se dály dřívěji. Ctnost
považovali za svrchovanou úlohu člověkovu;
ostatní věci veškery nemají ceny do sebe a
lhostejny jsou a nejetny. Hrdí byli oni ctností
svou a nedomýšleli se menších věcí, leč že
člověk o svých jedině silách jí dochází a
mudřec pravý ovšem se Zeusovi rovná v ni
čem jemu neodevzdávaje. Ale všeliká osno
va ctnosti jich na pýše spoléhajíc očividně
nad míru vrátka byla. Zlo Se stává přiroze
ně a nutně, ano by jinak dobra nebylo, jako
stín potřeben jest a nuten pfi světle; svrcho
vaná ctnost u nich byla bezstráznivost pře
chodíc a bezcitnost a milosrdenství za ne
ctnost kladli. Jak málo nábožnosti přála ta
pyšná škola, viděti, že Zeno již za to měl,
že ve státu by žádných chrámů býti nemělo,
jakož i celá soustava ta není leč hylozoisti
cký pantheismus. Nemohlo tedy podle pova
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hy těch dvou filosofických škol jinak býti,
leč, že půtky a Sporové s jejich strany po
vstali proti náuce, jejíž hlasatelem byl Pavel
apoštol; již osobnost Boží a prozřetedlnost
božská se jim protivila, nad to pak nesmr
telnost duše lidské a především vstání z
mrtvých jim nejvíce odporno bylo. Což díti
o pokoře, o potřebě víry v Krista, o kříži
a o křesťanských ctnostech? Ti tedy filoso
fové se v odpor postavili Pavlovi; stoupenci
Platona, více jsouce náukám křesťanským
příbuzní, neučinili toho; peripatetikové pak
více formálné strany ve filosoůi píleli a více
přístupni byli a náchylníi věci takové v pil
né rozvažování bráti.

Úsudek pak filosefů těch byl dvojak.
Jedněm nelíbila se prostá řeč Pavlova, v
níž ani látky ani formy filosofické nenalézali
a měli všechno to jeho mluvení za pouhé
žvání. A ti pravili: Čo chce pleskač či žváč
tento? Nač ho poslouchati, an samé trety
a plety, samé beze smyslu brepty a blepty
přednáší. V ř. jest ozeouoAovos, což vlastně
znamená havrana, jenž za pluhem chodě sbí
rá ponravy, kukly, červy a vůbec škodný
hmyz; přenešeně značilo slovo to pochlební
ky, cizopásníky a nápotom žváče a pleskače,
jak i Demosthenes protivníka svého Bschyna
spermologem nazýval. Jiným Athéňanům
se jinak vidělo a ze zvědavosti poněkud na
Pavla cizince pozor dávajíce domyslili se,
že nové bohy uvádí. Píše o tom sv. Lukáš:
Jiná ale pravili: Nových bohů zdá se zvěsto
vatelem býti, poněvadž Ježíše a vzkříšení zvě
stoval jim. Mluvil o Ježíši a vzkříšení jeho,
domnívali se tudy, že Ježíše za boha nového
vydává. Tak jednomyslně vykladači pojímají
slova tato. Ale co se dalejšího slova týká
vzkříšení, o tom jak by se bráti mělo, roz
cházejí se. Některým vidí se, že i Vzkříše
né považovali filosoti ti za boha od Pavla
zvěstovaného, jedni tvrdíce to opravdově,jiní
posměšně. Předce ale jiní vykladači za to
mají, že flosofi ti slovem doky co plurálem
kategorie (Mt. 2, 20.) jenom Ježíše rozuměli,
an by jinak Lukáš byl místněji o tom se
pronesl, že i abstraktný Vzkřes za boha po
kládali a Pavlovi podsouvali. .

Athéňané nebyli tak choulostivi jak Ní
mané v připouštění nových bohoslužeb, jest
liže toliko domácí a dávní bohové tím v
úctě neutrpěli. Aby se o tom přesvědčili,
ujali jej ne násilně, nébrž jak slovo dru
Bonmevoeznamená, vlídně za ruku více zvěda
vost lidu, nežli co jiného na mysli majíce a
všelijak vlídností a zdvořilostí svou světo
známou Pavlovi se propůjčujíce. I ujavše
ho píše Lukáš, na areopag jej vedlipravice:
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Můžeme-li dověděti se, která jest ta nová odtebepravenándáuka?© Novéhozajistécosi
vnášíš v uši naše. (Chcemetedy dověděti se,
coby to bylo. Zavedli jej na Aréopag. Byl
to pahorek Arův či Marsův od agory k se
veru, od akropoly či Vyšehradu k severozá
padu, tak prý nazvaný, že Ares tam pro
vraždu, na Halirrotiu synovi Neptunově spá
chanou, přede dvanácterem hlavitých bohů
se vyměřoval, ze které žaloby pak co vítěz
vynikl. Byl na výšině té nápotom jménem
aréopagu soudný ústav, který o vraždách,
žhářstvích, chrámolupech, lichých svěde
ctvích, podvodech,o pychu na posvátných oli
vách provoděném, o přestupcích proti nábo
ženství a uvádění nových božství rozsuzoval,
nad mládeží dohlédal a vůbec dozorství mra
vné provodil. Ještě za věku Pavlova jakáž
takáž vážnost se areopagu udržela a také
Rímané hledali čestnými členy jeho se státi.
Členové soudu toho slouli areopagité, sedali
na kamenných stolicech pod šírým nebem,
a Šlo-li o hrdlo, soudili za číré noci. Z těch
stolic posaváde se některé ukazují v Athé
nách nynějších. Pavel, jak jsme již pravili,
více ze všetečnosti lidu než pro nějaký soud
tam veden byl; nebo od Lukáše nic se ne
přidává o rozsudku někde soudně vynášeném
a vůbec o právném a soudném vyšetřování
nic se nepovídá. Zdvořile oslovují Pavla:
Můžeme-li věděti, jaká jest ta nová tebou
pronášená náuka? Jedni s ironií, která v
opětování artikulu v řeckém textu spatřuje
se, jiní z upřímné zvědavosti žádost tu na
Pavla vznesli, aby jim vyložil, čemu vlastněučí?© Nebo,pravili,věcíněkteréneznámé
vnášíš v ušt naše. Místo neznámé stojí Ť.
cizotné, podivné, nebývalé, nadobyčejné. 1.
Petr. 4, 4. 12. Přidává L. příčinu, proč se
Pavla tázali po věci dotčené, ze kteréž pří
činy jasně vysvítá, že pouhá zvědavost Athé
ňany přiměla k tomu Pavla na areopag uvo
dění. Zkušenost učí, že ozvláště v městech
hlavných, jak dosud, panuje, tak ozvláště za
doby staré zvědavost panovala; Filo vytýká
to Alexandrianům, Demosthenes Athéňanům,
sv. Jeronym Rímanům. Athéňané, vece Lu
káš, neodprázňovali se raději, leč aby něco
nového buď mluvili buď slyšeli. V ř. t. místo
nového stojí novějšího, totiž nad věc nejnovější.
Netoliko ale Athéňané všetečnosti té hověli,
nébrž i cizťnet tam bydlející; bydleli pak
tam mimo jiné cizozemce také nesčíslní z
celého světa jinochové pro osvojení sobě vě
dy a umytam poslaní, u nichž co živé mládeže
ta zvědavost vyššího ještě došla stupně. A
tu již Pavel neodolal zvědavosti jejich, ano
mu právě o to šlo, aby pravdu Páně hlásati
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mohl. Postavil sé tedy uprostřed areopagu
na vyšším nějakém výstupku, aby jej příto
mní tím lehčeji a lépeji slyšeti mohli a uči
nil tam řeč v té hlavě řečníků a řečnické
vědy, jakové řeči nikdy ještě nebyli slyšeli,
a která jim ovšem jinostranna, jinoroda, ci
za, Cizotna, cizinska býti musela. Jak ale
jsme přinuceni posavádné opatrnosti jeho se
obdivovati, že nijak po veškery dny ony P.
nebyl urazil náboženského jejich citu a 0
všem tedy dosud bohů a bohyň jejich nedo
tekl, tak a tím více musíme v té, již tam
měl řeči, moudrost a výmluvnost právě apo
štolskouuznávati. Vidíme tu, kterak věděl
Zidům Zidem, pohanům pohanem býti a po
divu hodna jest ozdobnost a jemnost výrazu
jeho, jakož i obrat a, postup řeči jeho. Vy
chodí od hluboké touchy a touhy pohanstva
po Bohu, pravdě a spáse a správu světa
Bohem vedenou vylíčiv ku Kristu přichází,
tak že řeč jeho tři částky má, bohovědnou,
člověkovědnou a kristoslovnou. Sv. Lukáš
píše: £ stoje Pavel uprostřed areopagu vece:
Muži Athéňané, všelijak jakoby bohabojnějšími
vás býti spatřují. Nebo procházeje a pohlé
daje na posvátnosti vaše, nalezl jsem také ol
tář, na kterémž napsáno jest Neznámému Bo
hu. Co teďy neznajíce ctíte, to já zvěstuji
vám. Dí Lukáš: stoje Pavel. Stál s mo
hutným přesvědčením, že on jedině zná svr
chovanou pravdu; stál na výšině, kde pře
hlídl celé město to, nádherné sídlo tehdejší
vzdělanosti, se všemi divy řecké umy, s ne
číslným množstvím bohosoch a chrámů a uprostřednejvzdělanějšíchmužů.| Všelijak
vás, vece Pavel, jako bohabojnějšímibýti spatřujt.Slovo| Ouwučaumoveorénovyočividnětak,
jak slovo lat. superstitiosiores v dobrém smy
slu se béře; jest to slovo z těch slov, jenž
buď v dobrý buď v méně příznivý smysl o
bráceno býti může, ješto bohabojný a boha
bázlivý, bohostrašný a tudy pověřivý zname
ná. Všeliká nábožnost pohanů při vší ještě
rozpustilejší slavnosti vezdy chovala bázeň
a strach v pozadí, což bylo tušeným vědo
mím, že božství dosud není smířeno. Pavel
dotčeného toho slova užívá s velikou mou
drostí, ješto ani chvály nezasloužené ani
hany potupné se v něm nenalezá a tudy ho
užívati mohl bez ublížení pravdě. Dí boha
dbojnějšímisrovnavatelně, totiž nade vše jiné
Hellény. Pausanias jim svědectví dává, že
o věci božské více pečovali než jiní (attic.
24). Josef Flavijský (app. 1, 12.) podobně
vece, že všickní praví vůbec Athéňané nade
vše Reky pobožnějšími byli. Chválu tu již
Sofokles o nich pronesl. (Oed. Col.) Takto
si proklestil cestu k jich srdci ami jich ani
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pravdy neuraziv. Vás spatřují, veče, nedí
spatřujete se, býváte spatřováni aneb za to
jmíni, nébrž dí spatřují já, sám jediný proti
těm prvovzdělancům směle vystoupaje, věda
svrchovanou pravdu v mysli své a útrobě
míti. Dává pak důvod bohabojnosti té, an
dí: Nebo procházeje a pohlédaje na posvát
nosti vaše, nalezl jsem oltář, na němžnapsá
no bylo Neznámému Bohu. Fosvátnost jest
všecko, co svato, ctěno, vysoce váženo, vzá
cno, mysli a srdci draho. Štaročeské přelo
žení klade ctiiště podle řeckého cePaocnara.
Ctilištěm se zove všecko, co se ctí a co k
bohoslužbě zří, sochy, kaplice, chrámy, obra
zy, slovem posvátnosti veškery. Nalezl jsem,
vece, oltář, na němž napsáno bylo: Neznámé
mu Bohu. Ze seoltářů více s nápisem nezná
mému bohu neb neznámým bohům (věnován
totiž jest tento oltář) tam nalézalo, toho dů
kazem jsou Pausanias 1, 1, 4. Bonoí Pev
ovouuČonévov dyvwctov a Filostrat vit. Ap. 6,
2., kdež chválí se moudrost Athéňanů, že
všem bohům vděčili, také bohům neznámým
oltáře vystavujíce. O povstání takových ol
tářů nejedny věci se tvrdí. Jedni pravili
bájku jakousi býti počátkem dotčených ol
tářů. Athéňané totiž poslali za války Per
ské o pomoc ke Spartánům; tu se jim ale
ukázalo vidmo a vytýkalo jim, že jiné bohy
ctíce jeho zanedbávají, při tom ale pomoc
přislibujíc. Zvítězivše prý nápotom bohu
neznáměmu tomu oltář vzdělali a dotčený

dou a sice za Epimenida, když I. 612. př.
Kr. do Athén z Kréty povolán byl, aby vra
ždu Kylonovu smířil a město následků viny
té, totiž moru, oprostil. Nevěda on, kterým
božstvím pokuta ona byla uložena, rozpustil
na Aréopagu černé a bílé ovce a dal je
tam kde nejprvé ulehly obětovati bohu pu
třičnému Té n000Tx0viu Vee, totiž, jenž právě
ač neznám jsa původcem moru jest. Z to
hoto co Diog. Laert. EÉpim. 3. vypravuje,
nápotom vzešel obyčej bohu neznámému ol
táře obětovati v jistých nesnázech a z toho
se vysvětluje nápis onen. Jeroným (ad Tit.
1, 13.) sice praví, že nápis onen zněl: Důs
Asiae © Europae M Africae Diis vgnotis A
peregrims, a že Pavel o své ujmě plural na
singulár zaměnil. Ale o takovém nápisu celá
starožitnost neví a kdyby tam také skutečně
se byl nalezal, nemohl Pavel vůči Athéňanů
tak odchylně slov těch měniti, an by se byl
o všelikou řečnickou důstojnost a dokazavost
připravil. Musel se nalézati oltář s nápisem
tímto čyvoocre d<$ doslovné, SIC jinak byl
by neuvaroval se výtky spermologie u by
strých a vtipných Athéňanů. Nemyslel A
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théňáné při tom oltáři neznámému bohu
vzdělaném na Boha Israelského, jak to již
z uveďeného původu oltářů těch a z nápisu
bezečlenného «yvocTw Gem (ne však ze «y. ©.)
vysvítá); vedla je bázeň při tom, některého
boha beze cti nechati a tím pomstu jeho
na sebe uvaliti. Již pak dí dále Pavel: Čož
tedy neznajíce ctíte, já zvěstují vám. Důsle
dně odvozuje, že ctíce božství neznámé tím
také pravého Boha, jehož docela neznali,
ctíti hodlali. Nedí toho, jejž ctíte nevědouce,
nébrž všeobecně to, co nevědouce ctíte podle
nápisu onoho. V tom se zajisté touha i
toucha pohanů značila, nějakovým spůsobem
Boha pravého uctiti a Pavel jim touhu a
touchu tu vysvětluje. Ctění neznámého boha
napovídalo nějaké hledání Boha, nějaký ne
dostatek pohanské modloslužby a její ku
potřebám lidským nepříměrnost a nedoměr
nost. Tím ale spolu se ukazovala hotovost,
nedostatek ten doplniti a pravdě se podati,
jak mile se zřejmě projevila; a poněvadž
ctíti to, čeho neznáme, jakousi protiřekost v
sobě chová, tudy v nápisu tom vyznává se
také 1 nutnost takového poznání si dobyťi.
To já, vece s důrazem Pavel, zvěstuji vám.
A béře pochop jim pravého Boha ohlašovati,
jim posud neznámého. Athéňané ovšem
slovům Pavlovým dokonale neporozuměli hned,
nébrž po pohansku očekávali nějaké odkrytí
nového boha jiným bohům jejich podobného ;
avšak velmi moudře Pavel zavěsil vývoj pra
vdy o Bohu jediném na onom veřejném vý
jevu, a vzbudil takovým činem účastenství
jejich v nemalém stupni, kteréž ovšem více
rostlo a více, ješto se v řeči jeho vyskytaly
idey, kterých oni zhola neočekávali, za hla
satele czzých šévov bohů jej majíce. Tudy,
praví Zlatoúst, ukazuje, že již předjetně znají
co jim hlásati hodlá a že tedy velmi na 0
mylu jsou, jakoby něco cizého a novotného
vnášel v uši jejich. Ještě vykladatelé upozor
ňují na slovo, jehož užívá Pavel v ř.t.,nedí
pouze cříte, nébrž blahoctíte evoebeite nábo
žně ctíte; kterým vybraným výrazem mysl
jejich získati musel.

To pak předeslav již přikročuje k bo
hovědné části řeči své a o božství tom ne
známém konkretně, srostitě a určitě mluví
spolu ničemnost mnohobožectví, v níž zato
nuli, ukazujíc. Dí: bůh, jenž učinil svět a
všechno co v něm jest, ten nebe a země jsa
pánem nebydlí v rukodělaných chrámech, aniž
rukama lidskýma obsluhován bývá co něčeho
potřeben, sám dávaje všechněm život a dech
a všecko. Předkládá všemohutnost, všepří
tomnost a sebedostateč Boží co hlavité pří
vlastky Boží. Pohané pravého tvorce nezna
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li, nébrž nanejvýše jenom nějakého pořada
tele věčné látky; oni stíží svět a božství
rozeznávali, obmezovali božství prostorem
a mocí a jemu potřeby připisovali, jakoby
obsluhy nějaké potřebovalo a tudy oběti a
zápalů a dýmů a zápachů a co tam těch
věcí ještě jest, nutně pro sebe vymáhalo.
Jest to náboženství tutějška a zdejška, pří
tomnosti, jenž nevědělo nic o spáse onoho
světa. Opak všeho toho učí Pavel., Dí:
tvorcem.jest veškerenstva; a tím poráží ve
škeren nesmysl nejprv těch mudrců, s nimiž
předešle před jinými narovnával. Nepovstal
svět tedy ani srazem atomů, aniž od věčno
sti bytuje, nébrž stvořen jest stvořením svo
bodným. Nevládne osud světem slepý a tá
pavý, nébrž týž tvorce jest nebe a zeměpá
nem, On všady panuje, vše řídí a spravuje.
On pak jest všudypřítomen, není uprostořen,
není přivázán k místu nějakému, jímž by
obměstnán býti mohl. Nebývá v chrámech
rukodělných, vece sv. Pavel a rozumí to te
dy ve smyslu tom, že se neohraničuje chrá
mem, jakoby tam celý se shrnoval, jinde
přítomen nejsa; není télesen, nébrž ducho
ven. Nepotýká se tedy Pavel s výrokem
písma svatého starého, jenž nejednou 0 Bo
hu praví, Z. 10, 5., že zvláštním spůsobem
nad archou úmluvy přítomen býval. Aniž
tedy také proti tomu, že u nás v chrámě
se nalézá Pán ve svátosti, „slova ta čelí,
jak na oce jest. Ovšem ale nejliběj bydlí v
duši spravedlivé. A tudy má člověk chrám
ten čistý chovati, aniž jakým hříchem káleti.

Leč vratme se k slovům sv. Pavla v
Athénách. Aniž také, dí dále Pavel, rukama
lidskýma obsluhován bývá obětmi a veškerou
službou, kterou zvláště pohané bohům po
skytali jídla a pití jin podávajíce, je ozdo
bujíce, oblékajíce, umývajíce a jj. Ne že
bychom Bohu pravému tělesně sloužiti ne
měli, ješto duch lidský vniterné city úcty,
vděku a chvály beze vněšného smyslného
pronášení vyjádřiti nemůže. Ale nemáme
při tom domnívati se, jakoby Bůh toho po
třeboval. Bůh duch jest, J. 4, 24., aniž slu
žeb našich potřeben jest; my ale těch bo
hoslužeb potřebujeme, abychom byli čím
býti máme, skutečně tvory lidskými a to
mravnými a blaženými. Ze Bůh ničeho ne
potřebuje, sobě dostatečen jsa a samoblažen,
o tom, jak věc ta samozřejma jest plynouc
z idey o Bohu, nadto písmo na sta místech
Israelitům se pronášeti za potřebno uznáva
lo. Z. 49, 9.. Nevezmu telat z domu tvého,májestvšeckuzvěř.© Zlačním-li,nebuduří
kati tobě: zda jístí budu maso býků? atd.
Když Nikánor hrozil chrám jerusalémský v
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rovinu obrátiti a oltář rozkopati, chrám pak
Bachovi posvětiti 2. Mace. 14, 32. tedy se
modlili kněží: Ty všech věcí Pane, jenž ni
čehonepotřebuješ, chtěl jsi, aby chrám příbyt
ku tvého byl mezi námi a p. Nepotřebuje
zhola ničeho B., nébrž naopak všem tvorům
svým všeho uděluje a všecko poskytuje ž?vot
a dech a všecko. Všem lidem dává nevyjí
maje nikoho, život a dech dává, což v ř.t.
ladně a kladně se vyráží Čen xač avon. Zi
vot a dech co života známku a trvání; jiní
nedosti vhodně myslí tu hendiadu býti: ži
votný dech. Jiní, což lépe přiléhá, živoť kla
dou o bytí vůbec a dech o duši. A všecko,
vece, totiž, čeho člověk k životu těla i du
cha potřebuje. Toli o Bohu mluví, přechá
zeje v násl. ku člověku. Jak podivny mu
sely býti pohanům věci ty, idey ty vznešené,
k nimž žádný Platon, Sokrates a Aristoteles,
hlavití filosofové nedostihli. Tušili tito po
někud jednotu a sebedostatečnost bytnosti
božské, ale k rázné a plné osobnosti jediné
ho Boha nevynikli a idea 0 stvoření světa
druhdy nebylého jim zhola neznáma, nepří
stupna a nepochopitedlna byla. Lid pohan
ský a také vzdělanci jeho neviděli leč nutnost
a osud, jemuž i bohové podrobeni jsou a
bohové jejich nebyli tvorcové přírody, nébrž
odtažité síly přírody. Poprvé zableskla idea
o svrchované svobodě Boží v duších a my
slech Athéňanů a o věčné člověka od Boha
ne však od osudu odvislosti a poprvé jim
zřejmě v krajných liniech nakreslena či ra
ději toliko dotknuta náuka o všelaskavé
prozretedlnosti Boží.

Přecházeje z bohovědy ku člověkovědě
vece: A dal Bůh z jednoho všemu pokolení
hdskému přebývati na veškeré tvárnosti země
uloživ ustanovené doby a meze přebývání je
jich. Mluví o jednotě a o bohostanoveném
rozšíření rodu lidského. Bůh dal, určil, u
činil, spůsobil, aby přebývali po celém světě
lidé z jednoho povstalí. Recký t. čte z je
dné krve čvog diuauzog bera slovo krev co sí
dlo životné za plémě a sémě. J. 1, 13. Leč
slova toho nemají uejvzácnější rkp. ABN.
Smysl týž ostává, čteme-li slovo to čili ne
čteme. Dí, že z jednoho člověka t. Adama,
anebo z jednoho kmene, z jednoho rodu A
damova totiž, povstavše lidi rozšířili se po
světě. Pohané rozličné národy z rozličných
počátků povodili, o jednotě lidského plemene
nechtíce věděti, čímž společné vědomí ná
boženské se nemožným stávalo a idea pro
zřetedlnosti Boží opanovati nemohla. Na
opak nenávist národa proti národu se tím
ustálela a pyýšei hrdosti osnova věčná kla
dla, an národ domnělého vznešenějšího pů
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vodu nad národem nižšího půchodu se vypí
nal, jím pohrdal, práva lidské svobody mu
odpíraje a za otrocký a k otroctvi zrozený
národ jej klada. Ta honosivost vládla mezi
Hellény co národem nejvzdělanějším a 0
zvláště u Athéňanů vrchovala, kteří se po
važovali za urozence a Samozemce Vesyereie
avzoyboves Arist. vesp. 1071. Proti bludu
tomu Pavel tuto povstává a učí, že veškero
po všem míru rozprostraněné lidstvo půvo
dem jedno jest, od jednoho Boha z jednoho
lidského otce vyvedeno byvši a jeden a týž
účel, Jeho, Boha, hledati obdrževši. Dí: Dal
jim přebývati na všeliké tvárnosti země, aby
tím obecnost a tožnost veškerého člověckého
rodu, kdekoli na zákoutích roztroušeného, vy
slovil. Dále se pak Prozřetedlnost Boží vy
jevila v tom, že všechněm národům čas ur
čitý a určité meze přebývání ustanovila. Je
den národ tam, jiný jinde bydlí; jiný pro
stranněji, jiný tésnéji se rozšířil, jiný na
pomoří, jiný vedle pustin přebývá. Ten
rozdíl prostoru a místa není náhoden, nébrž
bohochtěn a bohourčen. A i doba a čas,
že národ ten spíše se vyskytl ve své mo
hutnosti a síle, jiný později, že napřed Ba
bylonci a Assyrové, napotom Peršané, pak Re
kové za Alexandra Vel. a posléze Rímané
vládli; že ti déle, jiní kratčeji panovali; že
jedni vládli, druzí sloužili; že vláda oněch
déle, jiných kratčeji trvala; že národství je
dno opanovalo, druhé zahynulo a národové
celí vyhynuli, an jiní v celé síle bytují ; to
a cokoli se k dobám a časům táhnouti může
v historickém bytování národův, není náho
dno aniž se maně děje, nébrž časovéamezepřebývánítoho© Bohemstanoveny
a určeny jsou. Podobně Mojžíš Deut. 32,
8. praví, že Bůh ustanovil meze národů.
A Job. 12, 23. vece, že Bůh rozmnožuje
národy a hubí je a podvracuje a k celostinavracuje.| Někteříurčitéčasynepřivěšují
k slovu přebývání, nébrž absolutně berou
je, leč proti spojitosti a smysl abstraktnýmálovhodnýodtadvychodív| tom,
že jaro, zima a jeseň a léto řízením Božím
na sebe následují a se vespolek přejímají.

Bůh při tom všem svém národů řízení
a spravování jedním záměrem a úmyslem ve
den byl, totiž tím, aby Boha hledali, zdaby
se snad domakali ho a jej nalezli. Po celý
den bývali Athéňané na agoře či náměstí; o
věcech politických rozmlouvajíce a také k
věcem a záležitostem duchovým se uprázdňu
jíce, otázky filosofické a náboženské přetřá
sajíce a rozsuzujíce. I překládá jim svrcho
vaným účelem vedení Božího s národy a
svrchovaným předmětem rozjímání člověčího
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býti Aledání Boha. Kdo hledá, ten potře
ben jest; bez Boha pravého a bez pravého
poznání Ho nemůže ostáti lidské pokolení.
A opět kdo hledá, ten ztratil ; lidskému pokole
ní pro hřích Adamův idea pravého Boha ve
mlhách a mrákotách roztratila se a marni
jsou učiněni v myšleních a srdce jejich ne
moudré zatmíno bylo. R. 1, 21. A změnili
slávu nepovušitedlného Boha v podobu člově
ka porušného a v podobu živočichů atd.
Změnili pravdu Boží v lež a klaněli se tvo
rům raději než Tvorci, jenž požehnán jest
na věky. Měli ho tedy hleďati, zdaby se ho
domakali a nalezli ho. Dí zdaby, poněvadž
výsledek hledání onoho záhaden byl, ješto
Bůh nikoho nenutí; jakož i skutečnost toho
potvrdila, že se pohané s pravým Bohem do
cela minuli. Slova domakati se a naleznouti
vhodně se váží k slovu Aledati. Domakáním
se míní bezprostředné nabytí a držení Boha,
nalezením pak povědomí, že se v držení zná
mosti pravého Boha nacházíme. Sličně dí:
Domakali se, ješto pokolení lidské po
oslepši hmatalo a makalo ve tmách ducha
svého, kady by jíti a kde by Boha hledati
mělo. Leč pracného a namáhavého toho ma
kání nebylo potřebí, kdyby jenom byl lidé
na pravou cestu uhodili. Nebo Bůh není
vzdálen od žádného z nás. Není Bůh z da
leka, ale i z blízka, Jer. 23, 23., aniž po
třebí hledati za mezemi země a hranicemi
mořskými, aniž také potřebí na nebe vstou
pati a do podsvětí se dáti pro dohledání se
Boha. Deut. 30, 12. Rom. 10, 6. Bůh pří
tomen jest nám a každému a tudy lehko
nalezen býti může. A tudy vece Rom. 1,
20., že nepoznání Boha se strany pohanů
nebylo bez úhony a bez viny. Té pak mož
nosti Boha poznati a domakati se ho doka
-zuje Pavel vece: V něm zajisté žijeme, hýbáme
se a bytujeme. Dokazuje věty své P. ideou
vtomnosti či imanence Boží, ze které jde,
že 1 lidé v Bohu jsou. Činí to postupem,
či řadou postupnou. Bez Boha nemůžeme
žití jak co lidé skutečně žijeme; bez Boha
nemůžeme se hýbat: a byli bychom nehybni
jak to kamení, ješto přece neživoucí věcita
ké jak býlí a voda atd. hýbou se. Nébrž
nad to bez Boha ani býti ani bytovati nemů
žeme, ješto kamení n. p. nežije, nehýbe se,
ale přece bytuje. Zhola ve všem, co jsme
a máme, ve vší jestotě svojí od Boha závisíme.
Vece: V něm žijeme; nedí skrze něho co
příčinu, ani nedí na něm čni co na nějakém
základě spoléhá život náš; o tom dříve mlu
vil praviv, že Bůh všecky věci učinil v. 24.
Nébrž vece v něm a tím vytýká nejužší a
nejtěsnější spojení člověka s Bohem a vy
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stíhá, že vtomným základem života našeho
jest Bůh, že jest jakoby duše našeho života
a že od Boha více závisíme, než paprskové
ode slunka, záře od světla, teplo od ohně.
V něm se hýbáme, vece, a staví Boha co ži
vel nějaký a co moře života, v němžto se
pohybujeme, jímž oddychujeme; v něm jsme
či bytujeme. Bytování naše od Boha doko
na závisí a v něm spoléhá. Vytýká myšlén
ku perichorésy či objemu, dle nížto člověk
od Boha obklíčen, obdán, obemknut a obstí
žen jest, že mimo Boha ani žíti ani hýbati
ano ani bytovati nemůže. Chceme-li, nechce
me-li, vezdy jsme s Bohem spojeni. Boho
půrce žije v Bohu, any mohutnosti, jichž u
žívá, Boží jsou. I život jeho stojí dechem
Božím, a když se rouhá, vydychuje rúhoty
dechem od Boha jemu uděleným. I ďáblové
žijí v Bohu; to zvyšuje rozhořčení jejich a
ostří jejich muka. Veškery věci hmotné tí
ží k centru pud, duchům vrozeno tížiti k
Bohu. Kdyby satan v útrobě své jedinému
paprsku lásky Boží se otevřel, hned by se
na perutěch dennice Z. 138, 9. k Věčnému
vznesl. Což by bylo ze země naší, kdyby
se vysmekla z dráhy slunečné a bouřemi
zmítána v bezedně se ocitla ?žA tojest toli
ko slabý obraz bídy a strasti ducha, jenž se
Boha odřekl.

Přece ale při vší té nejvnitrnější spoji
tosti a vtomnosti s Bohem Pavel nepanthei
suje, nepadá do pantheismu či všebožectví,
podle něhož všeliké jednotlivé věci nejsou
leč modifikace, pozměnya spůsoby Boží. Proti
tomu bludu již byl sám vystoupil, pravě
všechny věci od Boha učiněny býti a uče,
že Bůh svět přesáhá a ničeho, tedy ani svě
ta k existenci svojí zhola nepotřebuje ; proti
tomu se ohražuje níže, mluvě o soudu a
vzkříšení a jsoucnost zla předpokládaje, což
všechno s pantheismem se potýká a osobnost
Boží napovídá. V pohanství se mátl Tvoree
se tvorem a lidské věci přenášely se na bož
ství; křesťanství tvory a Tvorce dobře různí
a působení Božímu na lidi ku posvěcení jich
a jejich spáse ovšem učí, ale spolu veškero
to působení všemocného Boha, od člověkovy
svobody závislým činí, ješto člověk milosti
Boží protiviti se ovšem může. Ostatně tři
stupňové žáti, hýbat se, bytovati také v nad
přirozeném potahu člověka pravdivi jsou;
žijeme v Bohu skrze milost, hýbáme se skrze
lásku a jiné ctnosti a jsme v Bohu vniterným
a svrchovaným sjednocením, kterýmžto se
vbohujeme a ku přírodě božské přiúčastňu
jeme. 2. Petr. 1, 4.

Leč pro dokázání toho člověkova s Bo
hem svrchovaného a nutného a nejvniterněj
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šího svazku vede Pavel důkazy, ovšem ne
z písma St. Z., jehož autority neuznávali po
hané, nébrž béře je z výroků básníků řec
kých, an dí: Jakož i někteříz vašich básníků
pravili: Neb jeho též my rodem jsme. Slova
neb též xai yoo neberou se v souvislosti ně
jaké, nébrž od Pavla se citují co k hexame
tru náležející, jichž pominouti nemohl nechtě
je rhytmu zrušiti a zkaziti. Jsou vzata do
slovně z Aráta básníka řeckého, rodem ze
Soi města v Cilicii oblíž Tarsu, jenž tedy
byl krajanem Pavlovým. Vzata jsou z jeho
phaenom. 5. Žil třetího století před Kristem.
I Kleanthes, žák Zenónův, rodem z Lycie z

mnozí mají slova ta, jenž téměř v přísloví
vešla a povšechně známa byla. Z tohoto
místa jako i z jiných, jež Pavel z řeckých
básníkův uvádí, vidělo se mnohým interprve
tům, že Pavel při svém se v Tarsu zdržová
ní a na apoštolství se ustrojování s literatu
rou řeckou úsilně se obíral, an naproti tomuji
ní za to mají, že toho nikde stopy se ne
spatřují, ana místa, kterákoli z Rekův uvodí,
místnější a zevrubnější známosti řeckých au
torův nikolivěk nedokazují. Leč o tom při
jde mluviti v úvodě k listům svatého Pavla,
kdež totiž život jeho rozbírati budeme. Při
výroku tom sv. Pavel prohlídá toliko k slo
vům a nedotýká zhola toho, v jakém smyslu
básníci ti dotčená slova brali. Možná, že A
rátus v pantheistském smyslu o člověku co
rodině Boží mluví; Pavel nehledí k tomu,
nébrž vidí právem ve slovech těch vyznání
pohanů, že lidé s božstvím spřízněni jsou,
že tedy podobenství a obraz jeho na sobě
nesou. Tím výrokem Arátovým dokazuje,
že v Bohu žijeme, hýbáme se a bytujeme,
ješto co rodina Boží v nejužším a nejtěsněj
ším spojení s Bohem se nalezáme, s ním
spřízněni a spokrevněni jsouce a žeby tudy
pohané byli ku pravějšímu poznání Boha
stihnouti měli. Ostatně příkladu Pavlova
tohoto, jímž užil výroku pohanského spisate
le, následovali nápotom nejedni hlasatelé
pravdy křesťanské, táhnouce se k výrokům
těch spisatelů, jenž u lidí dotyčných ve vá
žnosti byli. Origenes praví, že jako encykli
cké vědy — geometrie, musika, grammatika,
rhetorika, astronomie — byly propravny fi
losofie, takto celá filosofie řecká byla přípra
vna pro křesťanství. Nedopustil Bůh, aby
se docela smazalo písmo, jež on do přírody
lidské vryl; Abrahama a potomky cestou
nadpřírody, pohany cestou přírody vedl. Ro
sa s nebe nejenom úrodná Žitniště, nébrž 1
suchopáry svlažuje. Sv. Aug. civ. 18, 41.
vece, že byli, kdož dle Boha před Kristem

Act. 17, 16—34. Kázaní sv. Pavla v Athénách.

v pohanech žili a jemu se líbili a tudy k
nebeskému Jerusalému patřili.

Z pojmu toho o vznešenosti přírody lid
ské přednešeného nyní ukazuje, jak pošetilou
jest modloslužba. Rodďiou Boží jsouce, vece,
nesmíme se domnívati, že zlatu a stříbru neb
kamenu, rytině lidské umy a výmyslův hd
ských, božství podobno jest. Člověk souroden
jest Bohu, ale se zlatem a stříbrem a kame
nem spříbuzněn a pokreven není; tudy ani
božství aneb raději tudy tím méně božství
s těmi již člověku jinorodými věcmi, zlatem,
stříbrem a z čehokoli sochy, obrazy a jiní
výtvorové bohů se upravují, spolurodno a
spokrevněno jest a tudy již nám vlastní vě
domí praví, že božství nemá podobnosti se
zlatem a jj. Kdo by přece toho se domý
šlel, ten by své od Boha pojití zapíral.
Vlídně a lahodně vece: Nesmíme se domní
vati; slovy těmi táhne sek lidu obyčejnému,
nebo mudrcové a myslitelé Řeků větším dí
lem z anthropomorfismu se byli vyzuli. A
komunikativně mluvě sebe samého do počtu
nového naučení potřebných zahrnuje, aby
tím líbezněji se zamlouval těm, k nimž řeč
jeho čelí. Pro větší důraz klade slovo Ro
dinou yévog na prvém místě a odděluje je
od slova, s nímžto jest spojeno, od sl. boží
roů Oeoň, Blova: rytině a výtvoru umy a
výmyslu lidského jsou přístavek ke slovům
zlatu, stříbru aneb kamenu. Sochy, obrazy
atd. jsou výtvory řemesla či umy a výmyslu
lidského; člověk řemeslně a uměle je vytvo
řil podle vymyšlení svého, podle myšlénky,
kterou byl v mysli pojal a nápotom v ka
menu, stříbru, zlatě atd. vyobrazil. Vece
božství abstraktně, ješto výraz ten nejlépe
ku představám pohanským přiléhá. Sličně
také klade člověka proti božství, an dovodí,
ze kov a kámen toliko k látce umy lid
ské a lidského výmyslu patří, od lidské ale
umělosti božství záviseti nemůže. Tím Pa
vel netupí umy a výtvarův umělých|, nébrž
tupí nevědomost pohanů a tmu tu nad jejich
myslemi ulehlou, pro kterou výtvory umy s
bytostí božskou stožnovali, což se lidu po
hanskému přiházelo podle slov Moudr. 13,
10.: Nešťastní jsou a mezť mrtvými jest na
děje jejich, kdož bohy nazývají díla rukou
lidských, zlato a stříbro, nálezek umy. Tak
soudili pohané při nevědomosti své. Byla
to pokuta Boží, že Bůh člověka, poněvadž
jemu sloužiti nechtěl co svrchovanému tvorci,
sloužiti nechal podlým tvorům, jenž daleko
pod ním stojí v důstojnosti; tak pýcha lid
ská nejvíce potrestána byla.

Tu vědomost dosud Bůh promíjel a pře
hlédal, vece Pavel dále, nechávav ji bez tre
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stu. Dí tu, co pravil již 14, 15., že Bůh
za časů předešlých nechával choditi všecky
národy cestami svými. Takového promíjení
také Athéňanům potřebno bylo, ač sídlem
Athény bohyně moudrosti byly. Ale tu prá
vě nejvíce ozřejmělo, na jaké bludy naráží
duch lidský u věcech náboženských, ač ostat
ně u věcech vědy a umy zemské svrchova
ného dokonalosti stupně dostoupil. Nebyla
to malá smělost a odvážlivost, že Pavel vů
či Athéňanům nevědomost vytýkal. Nyní
ale, vece Pavel dále, z otázky člověkovědné
ku Kristovědné přecházeje, již přišla jiná
doba; nyní promíjení ono přestává a Bůh
nyní ohlašuje lidem, aby veškeřtpřevšady po
káná čímili. Káti se mají ze hříchů a posvě
titi se, aby nápotom pravda Boží již v ne
spravedlnosti zadržána nejsouc, Rom. 1, 18.,
tím lépe vynikla a oni poznali Boha pravého
posud neznámého. Převšady se káže poká
ní a kázati bude až do dne soudného. Jak
Jan Křestitel Mt. 3, 2. a Kristus Mt. 4, 17.
Petr Act. 2, 38., tak Pavel i jinde i tuto |
přede vším pokání co nevyhnutedlnou výmin
ku předkládají. Příčina pak ku hlásání ka
jicnosti záleží v tom, že Bůh svět druhdy
souditi bude, ovšem ale lidi veškery spasiti mí
ní, čehož bez pokání sestrany lidské učiněné
ho docíliti nelze. Poněvadž Bůh, vece P., usta
novil den, kterého souditi bude obor země ve
spravedlnosti, t. j. spravedlivě; považuje spra
vedlnost co živel mravný, ve kterém se soud
stane. Mluví o souďu podobne jak u Kor
nélia Petr 10, 41., jenž pravil: Přikázal nám
hlásati a osvědčovati Kristus, že on jest soud
cem od Boha ustanoveným. Soud Boží
jest konečné všeho díla spásy dovršení, v
něm princip a pobídka leží k usmyslení 80- 
bě a řvyvodění-se ze hříchů a nepravostí.
Soud pak ten, dí Pavel dále, konati bude
Bůh v muži, v osobě muže či skrze muže,
Jejž ustanovil, víru poskýtaje všechněm,vzkří
sto ho z mrtvých. Praví, že souditi bude v
muži, v člověku, poněvadž Kristus souditi
bude lidi co člověk podle J. 5, 27., že dána
moc souditi lidi Synu Božímu, proto že sy
nem člověkajest; a ješto také v tom,že lidi
člověk souditi bude, veliká čáka milosrdného
soudu spoléhá. Nevolil Pavel a dle své
moudrosti nemohl ihned nyní na počátku ta
ké o vyšší přírodě Kristově mluviti, poně
vadž nijak k vyšším věcem ustrojených myslí
neměli. Za tou příčinou nejmenuje ani jmé
na jeho, ješto nehned celá náuka se vypoví
dati může. Vece: v muži, jejž ustanovil.
Takto praví, by namítl, že se tedy po čiro
člověcku o pouhé své ujmě nenamítl soudce
budoucí, Ustanovení není jenom předzřízení,
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nébrž skutečné pro víru lidí učiněné Rom.
1, 4. v úřad soudce uvedení. Aby ale lidé
věřili, že Kristus skutečně ustanoven jest co
soudce, toho Bůh sám důkaz a důvod vydal
vzkřísiv Krista. To jest co praví: Véru po
skýtaje všechněm vzkřístv ho z mrtvých. Ve
likým znamením vzkříšení J. 2, 18. naskýtá
Bůh lidem víry v Krista, an vzkřes Páně co
největší a svrchovaný div a zázrak svrcho
vaným důkazem jest toho, že Bůh jej jakož
to soudce vyvolil a uložil. Důkaz ze vzkře
su Páně vzatý R. 1, 4. 1. Cor. 15, 14. veš
kery náuky křesťanské svrchovaně potvrzuje,jaknejednoujižotompraveno3,15.a jj.

Dosud se Athéňanům vidělo poslouchati
a Pavel právě přišel ku Kristu, o němž bez
mála něco místněji dotknouti hodlal, ode
vzkřesu k smrti jeho a k slávě přejíti chtěje
a nápotom o úřadě sobě a apoštolům svěře
ném mluviti uloživ. Ale když uslyšeli o
vzkřesu mrtvých, posmívali se jedni, druzí ale
řekli: uslyšíme tě o tom opětně. Bylo jim to,
žeby někdo z mrtvých byl vstal, zhola ne
možno a drželi se v tom slova Aeschylova:
Jednou kdož umřel, více nevstane. Plurál
mrtvých jest plurál kategorie či rodu; my
sleli oni o jediném vzkříšeném muži, jehož
jména se dověděti již je omrzelo. Vyrčeno
bylo ode Pavla, že lidé opět obživnouti a v
těle žíti mohou; tomu pohané zhola neroz
uměli, aniž také o tom věděti chtěli. Někteří
se veřejně posmívali, bezmála epikurská a
jiná mladší stránka, kterým se vidělo smý
šlení svoje bez ostychu projeviti. Druzí ale,
lidé vážnější, zajisté ale zdvořilejší, svatého
Pavla zdvořilostí odbyli. Tamti se posmíval;
tito opravili opětně tebe uslyšíme. Takto
se posavad svět dělí, jedni pravdě se posmí
vají, druzí otálejí den ode dne jí užívati.
Pravili Athéňané: Uslyšíme tě opět; ale pra
vili to spůsobem takovým, že Pavel na jisto
věděl, že by všeliké dálejší tu v Athénách
meškání a k nim mluvení zhola nadarmo
splynulo.

Takto t. j. s tím úspěchem nevelmislib
ným a nadějným vyšel Pavel z prostředku
jich, t. j. ze shromáždění jejich se odebral
ustanoviv u sebe co nejdříve Athény opustí
ti, kdež tak málo vnímavosti a schopnosti
pro věci svrchovaně božské při vší umě a
vědě ano při vší rozhlášené bohoslužebnosti
jejich se nalezalo. Někteří ale přivinuvše se
k němu, uvěřil, mezi nimi Dionystus ÁAreo
pagita, kterým příjmením od jiných Dionysiů
za věku apoštolského obrácených se různí
a odděluje. Eusebius h. 3, 4. 4, 23. praví,
že byl biskupem v Athénách a Const. a
poštolské 7, 46., praví, že se mu té důstoj
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nosti ode Pavla dostalo. Nápotom smáten
byl s Dionysiem do Gallie přibyvším a tam
umučeným ; připisovaní mu spisové o nebe
ské hierarchii z časů pozdějších pocházejí a
nevšady se vlivu novoplatonické školy uvaro
vali. Ze žen se obrátila také Damara či
jak vlastně zní Damaris; ač jiní Damalis
(jalůvka, mladice) čísti chtějí, což bylo oblí
bené jméno, přece žádným rukopisem doha
dek jejich se nepotvrzuje. Domníval se Zla
toúst, že byla manželka Dionysiova; leč ni
kde nečteme toho a sv. Lukáš slovy svými
vylučovati tu domněnkuzdá se, ješto nepři

Act. 18, I—18, Kázaní a protivenství Pavlovo v Korintu,

pojil ke slově yvvý slova airoů. "Toli jenom
jisto, že mezi znamenité ženy patřila, an ji
Lukáš z těch, jenž s němť uvěřily ostatnách
žen, samu uvádí. Zanechav pak církve té
mladé v Athénách Pavel podle tradice Dio
nysiovy, sám záhy se odtad ubíral, jak ihned
klade Lukáš. Jednak v samých Athénách
křesťanství rozkvětlo tak skvěle, že Origenes
o něm píše: Chceš-li ovoce křesťanství ve
svatém smýšlení a svatých mravech zříti,jdi
do Athén, viz je tam vůči pohanství a zlo
ovoci jeho.

HLAVA XVIII

Pavel v Korintě kázal Židům 1—6. napřed,
nápotom pohanůmpůl druha léta (— 11.,
byv ode Pána u vidění posilněn. Židé
na něho před Galliónem žalovali 12—17.,
ale beze všeho úspěchu. Nápotom do E
fesu 18. a odtad ihned na Cesareu do
Jerusaléma odputoval 22. a do Antiochte
syrské se vrátil 18—22. Na to nastou
pil třetí cestu z města toho a procházel
Maloasti církve potvrzuje, an'zatím Apol
lo byl z Efesu do Korintu odešel 23—26.

1. Potom vyšed z Athén přišel
do Korintu. 2. A nalezna tu jednoho
Zida jménem Akvilu, Ponťana rodem,
nedávno přišlého z Italie, a Priscillu man
želku jeho, ješto byl rozkázal Klaudius
odebrati se všem Židům z Říma, přistou
pil k nim. 3. A poněvadž byl téhož
řemesla, zůstával u nich a pracoval, byli
pak stanaři dle řemesla. 4. I rozmlouval
ve sbornici každou sobotu prokládaje
jméno Pána Ježíše a přesvědčoval Zidy
i Řeky. 5. Jakmile ale došli z Mace
donie Silas a Timotheus, hleděl snažněji
slova Pavel osvědčujíc Židům, že Ježíš
jest Kristus. 6. An ale odporovali oni
a se rouhali, vytřásaje roucha svá řekl
k nim: Krev vaše na hlavu vaši, Čist
jsa já od nynějška ku pohanům půjdu.
7. A odebrav se odtud vešel do domu
člověka, jménem Tita Justa, bohoctitele,
jehož dům se stýkal se sbornicí. 8.
Krispus ale náčelník sbornice uvěřil v
Pána se vším domem svým; i mnozí Ko
rinťané slvšíce uvěřovali a křestěni byli,

9. Řekl pak Pán za noci u vidění Pa
vlovi: Neboj se, nébrž mluv a neodmlě
se, 10. nebo já jsem s tebou a nikdo
nesáhne na tebe, aby ublížil tobě, ješto
lidu náleží mně mnoho v tomto městě.
11. Meškal pak tam rok a šest měsí
cův, uče mezi nimi slovu Božímu. 12.
Za Gallionova pak prokonsulování v A
chaji povstali jednomyslně Židé proti
Pavlovi a dovedli jej před soudnici 13.
pravíce: Proti zákonu tento namlouvá
lid ctíti Boha. 14. Když pak hodlal
Pavel otvírati ústa, řekl Gallio k Židům:
Kdyby sic bylo bezpráví nějaké aneb
zločin těžký, ó Zidéslušně bychse vám
propůjčil; 15. hádky-li však jsou o slovu
a jménách a o zákoně vašem, vy sami
vizte, soudce já věcí těch nechci býti,
16. A odehnal je od soudnice. 17.
Uchopivše pak všickni Sosthena náčelní
ka sbornice bili jej před soudnicí. A
nic na to Gallio nedbal. 18. Pavel
pak ještě pobyv tam dnů drahně, s bra
try se rozžehnav plavil se do Syrie a
s ním Priscilla a Akvila, oholiv sobě v
Kenchreách hlavu, nebo měl slib.

Pavel v Athénách nezdržoval se dlouho,
poněvadž lidé ti, jak vece Zlatoúst, jenom
po novinách se shánějíce již ihned jich se
nasytili a novin novějších zi xai vewrTepov
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píleli a vyhledávali, dřívější noviny co věci
dávné v nepaměť a potupu uvodíce an neu
stále po novotách žízní co nějakou zimnicí
chorovali. Přišel pak do Korintu města le
žícího na převlace čili na okřídlí dvou moří
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egejského a jonického a dvěma přístavoma
opatřeného, z nichžto východní Kenchrey,
západní Lechéon sloul. Bylo tenkrát po
své od Numia zkáze opět skrze Julia Césa
ra zbudováno byvši hlavou Acháje čili celého
Recka a sídlem prokonsula římského. Cicero
Je nazývá světlem Řecka, nebo ač poněkud
ve vědách a umách za Athénami zůstávalo,
v obchodu, tržbě, nádheře, požitbárství, bo
hatství a nepravostech mnohem nad Athény
předčilo; k jihu se zvedal vyšehrad Korint
ský čili Vyšekorint, na jehož hoře pochotem
tělesným se v čest Afroditinu služba dála.
Tuto v Korintu Pavel nalezna Žida jménem
Akvilu, Ponťana rodem, ondy z Italie přislého
s Priscillou, manželkou jeho, ješto rozkázal
Klaudius všemŽidům odebrati sez Ríma, přišel
k mm a stejného s nýmijsa řemesla, zůstával
u mich a pracoval; byli pak stanaři řemeslem.

Praví se o Akvile a Priscille, že byli
Ponťané, z Pontu rodilí. V Pontu-li bylo již
tehdá několik církví, není známo; 0 církvích
tam později rozšířených z listův sv. Petra,
z 1. Petr. 1, 1. víme, ač místněji stav jejich
nám jest zhola neznámý. Z Pontu přišli
Zidé k svátku letničnému do Jerusaléma,
když Duch svatý stoupil na apoštoly, a zdá
se ovšem, že ti lidé prvohlasateli evangelia
ve vlasti své stali se. Nápotom některý z
apoštolů tam přišed, církve řádně zarazil.
Act. 2, 9.. Akvila a Priscilla či jinak zkrá
ceně Priska, jsou jména u Římanů zhusta
užívaná. Kromě těchto jmén římských měli
manželé ti židovští také hebrejská spolu,
jak tehdá obyčej vládl. Akvila přebýval
drahně v Římě a nápotom se tam znova u
sadil, Rom. 16, 3., z čehož se některým
vidělo souditi, že Priska či Priscilla byla ro
dem Římankou, čehož o své váze nechati
musíme, tím více, ješto je později s Tim. 4,
19. opět v Maloasii meškati spatřujeme. Při
jato bylo vůbec od kritiků, že Akvila a Pri
ska křesťané již byli, když do Korintu zaví
tali, poněvadž o jejich obrácení zmínky se
nečiní. Tomu náhledu ale odporuje, že Lu
káš prostě jenom praví: ? nalezl Zidaněja
kého, Ponťana rodem, nepřidav jak jinde to
činí, že učeníkem Páně byl, aby jej odrůz
nil od Židů jiných, o kterých ihned nápotom
mluví. Nad to také povážení hodno jest, že
příčinou, proč se Pavel u rodiny té ubyto
val, neudává Lukáš býti stejnost a tožnost
víry, nýbrž obecenství řemesla. Tudy musí
me za to míti, že Akvilaa Priska přišedše
do Korintu byli ještě Židé, že ale skrze
Pavla získáni byli víře Páně. Z toho pak
očividně senámítka, jakoby tehdá nebylo
křesťanů v Římě bývalo, činiti nemůže, ješto
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Akvila a Priska Zidy ostati mohli, by také
celý Rím se byl pokřesťanil. Nebyliby do Ko
rintu zavítali manželé ti, kdyby jich zákon
Klaudiův nebyl z Říma vyobcoval. Klaudius
totiž, jak vypravuje Sveton v životu jeho, 25.

idy za popouzením Chresta neustále brojící
z Říma vyhnal. Zporují vykladači mezi se
bou o slově Chresta a o tom brojení, které
jím mezi Židy osnováno bylo. Někteří se
domnívají, že Chrestus jest jméno onohobu
řiče římského, jehož brojením vypuzení Zidů
z Ríma spůsobeno bylo. A ti táhnou se k
tomu, že jméno to bylo u Římanů a Reků
obyčejno, a jiným se vidí, že jméno místo
Chresta má slouti Christa. Pohané tehdy vy
slovovali jméno Christus a po něm i jméno
Christiani jako Chrestus a Chrestiáni. Tert.
ap. 3. Just ap. I. 4. a jj. to jméno takto za
měňujíce. I praví ti kritikové, že dotčené
brojení to povstalo za příčinou hádek mezi
Židy o Ježíši povstalých, an jedni z nich jej
Kristem či messiášem býti uznávali a tudy
se k církvi Kristově přivinuli, jiní ale v za
rytosti tomu odpírali. Rozepře ta, započatá
jhned při prvém víry křesťanské v Rímě vý
skytu, nápotom když za přibytí sv. Petra v
onom hlavním městě církev se dokonale zří
dila, tím více vzrostla a u mnohých blou
znivců se politickými nadějemi roznítila. Po
dle Orozia vyobcování byli Židé z Říma -v
devátém věku vlády Klaudiovy I. 49 či 50
po Kr., čemuž víry přidati můžeme, poně
vadž víme, že císař Klaudius za prvých let
Zidům nadržoval a do léta 49. mladší Agrip
pa nemalý na něho vliv vyvíral. S tím sho
duje se, co Dio Cassius 60, 6. praví, že Klau
dius Židy nevypudil, ale jim schůze a shro
máždění zapověděl; to se o létech před
oním vypověděním zběhlých rozuměti musí
a ukazuje, jakou měrou bouře ona no
vého podnětu nabyla a jak tím zákazem k
výpuku dostihla. Nezdá se pak, žeby roz
kaz ten byl ve vší strohosti vyveden býval,
nébrž raději přestáno na počátcích některých
a na vyobcování oněch, jenž nad jiné Se ne
bezpečnými býti zdály. Brzo zdá se a ještě
za Klaudia vyobcovanci se opět do Ríma
vracovali, aniž bylo jim čekati teprv na smrt
jeho, jak se některým kritikům vidělo.

Akvila a Priscilla, vyobcovanci, stanaři
jsouce, ve stanech obchod vedli a za tou
příčinou snad se do Asie, kam obchod onen
šel ubrali, až do Pontu, odkud rodem byl
Akvila, zaměřujíce. K nim se přidružil Pa
vel pro stejnost řemesla, ješto i on stana
řem byl. U Zidů zajisté také ti, jenž k u
čeným stavům a jmenovitě k rabinátu se při
pravovali, řemeslu nějakému z mládí přiučiti
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se museli. Dálo se to, aby siřemeslem v čas
nouze neodvislou živnost opatřili a <polu aby
se úcta ku práci a dílu udržovala a proje
vovala, a především pro uvarování prázně a
zahálky a vznikávalých odtud pokušení se
to stávalo. Kdo syna svého řemeslu vyučiti
zanedbal, bylo mu to čítáno, jakoby jej byl
krásti vyučil. Mezi rabíny se nalézali šev
cové, jircháři, koželuzi. Podobně spatřuje
me u zakladatelů mnišských řádů v církvi
křesťanské, že se údům řádu ukládaly prá
ce příručné a řemeslné a v nejednom řeme
sle se mnichové vyznačili. Stanův se potře
bovalo netoliko pro vojáky, nébrž i pro po
cestné a dělali se stanové ti buď z kůže
buď ze tkanin, k nimž nejvíce sloužila srsť
koz cilických. Stanařstvíse Pavel doma v Ci
licii vyučil a ve svém apoštolském úřadě se
jím živil, aby novokřestěnců neobtěžoval a
ve svém úřadě apoštolském všelijak neodvi
sle počínati sobě mohl. 1. Kor. 4, 12. 9, 1.
1 Thess. 2, 9. a jj. Sv. Zlatoúst pozoruje
při tom na symbolický ráz a na vhodnost
tohoto řemesla u apoštola, jenž učil, že tuto
co na cestách ve stánku těla bydlíme a
pustinou světa toho k nebeské vlasti putu
jeme.

Při tom Pavel jak dále dí Lukáš roz
mlouval či vyučoval ve sbornici každou sobo
ču. Vulgáta přidává: Prokládaje jméno Pána
Jesu Krista, totiž při svých ze starého zá
kona vzatých přednáškách vezdy ukazoval,
jak věci tam předpověděné se na Kristu Je
žíši vyplnily. Slov těch v t. ř. není, jediný
rkp. D. čte slova ona, jichž veškerá řada
ostatní vynechává. Neminula se řeč jeho Ss
úspěchem, nébrž jak dokládá sv. Lukáš pře
svědčoval Zidy i Řeky; Řeky tu nejblíže pro
selyty se rozumějí, jenž obyčejně v synagó
gách se v sobotu shromážďovali ; později se
v 9. také pohané obrátili. Mezi Korintany
prvnějšími dle času i váhy obrácenci byli
podle 1. Cor. 1, 14. 16, 5. Stefanas s ce
lým domem. Tento Stefan a Krispus a Kajus
také ode Pavla pokřestění byli, ačkoli poslu
hování křestem obyčejně jiným zanechával.
Před ním v Korintu nikdo nekázal, a tudy
byla církev ta štípení jeho, 1. Cor. 3, 6.10.,
a on byl té nové budovy Kristovy zaklada
telem. Ale i nemálem divů a zázraků se
mu zde propůjčoval Pán 1. Cor. 2, 1. 2.
Cor. 12, 1. 2., a tudy rozkvětu církve té
napomáhal. A však nebylo při tom beznesnází
a již bezmála se i nějaká nenadějnost bu
doucího svého tu působení u apoštola hlásila.
Jak mile ale došli z Macedome Silas a Ti
motheus, hleděl snažněji slova Pavel osvědču
Jíc Zidům, ře Ježíš jest Kristus. Když z Ma
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cedonie Silas a Timotheus došli. Pavel no
vou sílu z přítomnosti jejich a z dobrého
církve Solunské (1. Thess. 3, 6.) stavu čer
pal a tím rázněji sivedl v dokazování Židům,
že Ježíš Kristem jest. V řeckém místo sna
žněji hleděl stojí ovvetysto z$ A07w instabat
verbo, zabaven a obstaven byl od slova t.
náuky Páně, že si jej dokona veslužbu pod
robila, aniž mu o jiných věcech mysliti do
volila; tak dleř. t. Aneb dle vulg. naléhal,
dotíral, nastoupal na kázaní slova Božího
netoliko sám tím horlivěji se k němu maje,
než i Silu a Timothea nalézaje a napomínaje.
M. slova četli někteří rkp. ducha zvevper,
jakoby svérán, stísněn duchem, aneb poháněn,
pobízen, pobádán duchem, Duchem svatým
napomínán jsa. První výklad se druží ke
čtení 2079 nemnoho se od něho líše, druhý
od něho odstoupá poněkud. Ale to čtení
povstalo jenom na dohad a pro ujemnění
výkladu, ješto fráza řecká Ao0ymovvéyecau
méně srozumitedlnou se býti viděla. Byl
Pavel zanechal Sily a Timothea v Macedonii
17, 9. a Timotheus přišed do Athén odeslán
byl opět do Soluna, 1. Thess. 3, 1. 2. 5.,
až posléze oba Silas i Timotheus do Korin
tu ku Pavlovi přibyli a S ním S novou hor
livostí Židy obraceli. Ale snaha jejich málo
platna byla u některých ba u mnohých Židů,
an odporoval netoliko, nébrž i rouhali se a
tím činem se Krista a spásy jeho docela od
pověděli. Takto ale sami soud 0 sobě vy
dali, ješto spásy v jiném není leč v Kristu
Ježíši, 4, 12. a kdo ji zamítá, ten spásou
svojí pohrdá. Tedy symbolickým spůsobem
ukázal Pavel Židům, čeho se zbavují a co
jich očekává. Vytřásaje roucha pravil: Krev
vaše na hlavu vaši. Číst jsa já od nynějška
ku pohanům půjdu. Vyrazil prach na ně
na znamení, že již s nimi nechce obecenství
míti a že již nyní rouháním proti Duchu sv.
provinivše se docela z naděje spásy vypadli;
činil to podle příkazu Páně. Mt. 10, 14,
Luc. 10. 11. Kděkoli neposlechnou řečí va=
šich, vyjdouce vyrazte prach z nohou svojich.
Což také tam výše byl Pavel sám již učinil.
13, 40. Go symbolickým činem naznačil, to
výslovně také pravil: Krev vaše na hlavu
vaši. Krev co sídlo života (v. 15, 20.) zna
čí toli co smrt a záhubu a přimíniti se mu
sí vylita bude a slovo hlava zastoupá celou
osobu. Záhuba vaše přijde na vás vaší vlast
ní vinou. Krev na člověka přichází, když
pomstu béře; zosobňuje se tu krev co msti
tel, kterýž se neupokojuje, až provede po
kutu nad pychem zaslouženou a ustanovenou.
Mt. 27, 25. Ez. 33, 3. 4. 2. Reg. 1,16. Já,
vece ap., čísť jsem od krve té, t. j. vší viny
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jsem prázen, ješto jsem vám všelijak ku po
znání pravdy pomáhal, mluvil vám a zvě
stoval, abyste se obrátili a žili, nebude Bůh
vyhledávati krve vaší z rukou mojich. Na
ráží na výroky u proroka Ezech, 3. 16. 33,
7., kdež Bůh proroka strážcem lidu vyvolu
je, aby ho vystříhal před záhubou; a tedy
muslovo Boží hlásal. Zanedbá-li strážce vy
učovati lid, ten sice zahyne, ale krve jeho
požádá Bůh ode strážce; učiní-li strážce po
vinnost svou a lid přece-li se neobrátí, tedy
strážce bez pokuty ostane, ač přestupitel
zákona zahyne. Záhubu myslí tu, 0 níž
mluví 2. Thess. 1, 8. co o pomstě na ty,
jenž neposlouchají evangelia Pána Jesu Krt
stova a budou věčné pokuty snášeti, když
přýde se svatými. Ta zarytost jejich byla
jistým úkazem a důkazem záhuby jejich.
Fil. 1, 28. Poněvadž ale synové královští,
Zidé, králem opovrhli, a svatebníci na svat
bu přijíti se zdráhali, tudy jiní hosté povo
láni byli a Neboží lid učiněn lidem Božím.
Ctsť jsem jd, dí Pavel, a od té chvíle, od
nynějška se obrátím ku pohanům; tak učinil
také výše v Antiochii pisidské. 13, 46. A
odtad ze synagógy či sbornice se odebrav
vešel do domu člověka jménem Tita Justa,
bohoctitele, jehož dům se stýkal či soumezoval
se sbormicí. V tom vidí se ráznost a ducho
vá síla Pavlova, že u samé synagógy u po
hana novoobrácence se ubytoval, aby tím
opravdovost výhrůžky své očividněji vyjevil,
že nyní již spása přejde od Zidů ku poha
nům. Vulgáta muže toho proselyta s někte
rým rkp. nazývá Titem Justem, v lepších
rkp. t. ř. čte se jediné jméno Justus; osoba
ta docela neznámajest, aniž sejakáo němtradi
ce dochovala. Zdálo by'se, že se Zidé tím ví
ce zatvrdí. Možná že se to u některých ba
u mnohých stalo. Leč právě náčelník sborni
ce, sborničný či archisynagóg tím rázným a
rozhodným svatého Pavla vystoupením dojat
byv uvěřil v Pána Ježíše s celým domem
svojím. "Tohoto sborničného, jménem Krispa,
sv. Pavel sám pokřestil, 1. Cor. 1, 14., ja
kož i Kaja a dům Stefanův, kteří byli prvo
tinami a základem církve křesťanské v tom
hlavném městě Recka či Achaje. Nyní při
cházeli také Korinfané pohané mimo Židů
a proselytů do nového stanoviště ku Pavlu
a veliká část jich slyšíce uvěřit a pokřestění
jsou. Nadsborničný či náčelník sbornice byl
v čele představenstva sborničného , předkoval
ve schůzech, vedl stráž nad pořádkem, před
sedal ve zvláštní sborničné radě, která s
ním nalézala o přestupech zákona a tresty
na přestupníky ano i vyobcování vynášela.
O Krispu tom praví Constit. ap. 1, 46., že
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na. ostrově eginském u Athén byl biskupem
a svátek jeho slaví se dne 4, okt. u Řeků.

To všechno Pavla obodřilo a srdce jemu
dodalo, že radostněji a nadějněji se v káza
ní slova Božího vydával. Ale práce lehká
a snadná to nebyla a naděje veliká nekynu
la, když povážil, že v Athénách s tak ma
lým úspěchem potkal se, a když porovnával
povahu Korinťanů s povahou Athéňanů, mu
sel sobě říci, že po lidsku soudě u Korinťa
nů tím méně úspěchu lze doufati, ješto jsou
to lidé vyšších náhledů prázni, vyšším zá
jmům nepřístupní, v pochotech dokona za
bředlí a na svoje netoliko vzdělání, nébrž i
na svoje bohactví přepyšní. Mohl tedy se
obávati neúspěchu a veškero počínání svojo
za ješitné považovati. Zdá se také, 1. Cor.
2, 3., že Pavel tehdá v Korintě všelijak na
těle i duchu týrán býval neduhům těla pod
léhaje a návaly pokušeb snášeje. To vše
cko činilo, že mysl jeho umdlévala a klesa
la. Leč milostivý Pán nenechal ho v ne
snázi a beznadějnosti takové; zjeviv se mu
u vidění za noci okřepil mysl jeho a pravil:
Neboj se, nébrž mluv a neodmlě se; dí mluv
a pro lepší důraz přidává neodmlč se, ne
přestávej mluviti, až dojdeš úspěchu jistého
a hodného. Tím vyjeveno, že řízení církve
Pán na péči má a Pavlovi vykázáno pole,
aby lích oněch nezanechal nezoraných a
úkladů se nebál. I přislibuje mu Pán,
udávaje spolu příčinu, proč by se báti neměl:
Poněvadž Já s teboujsem. Já Pán srdcí a
mocný ochránce a obrance tvůj a nikdo ne
potrhne se na tebe, aby ublížil tobě. Slova
ta musela nepřirovnané Pavla posíliti, ana
mu slíbila, že se ho netkne žádný pronásle
dovník, jak se mu v Soluně a v Beróe sta
lo. Leč slova ona Páně nesmějí se zámezně
vykládati. Dokud byl v Korintu Pavel, ne
stalo se mu nižádné příkoří a na Čas ten
Pán bezestrastí jemu slibuje toliko, aniž ho
oprosťuje pro veždy svízelů těch, jimiž se
mu hned na počátku povolání jeho zamluvil,
9, 16., pravě: Já ukáži jemu, co pro jméno
moje trpěti bude museti. Příčina ochrany
Pavlovy se strany Fáně jest: poněvadž mně
drahný lid náleší v městě tomto; poněvadž
totiž mnozí lační po pravdě a jakmile jim
kázati budeš, usmyslí sobě a obrátí se od
obyčejů posavádných svojich. Pohnut vidě
ním tím seděl, usídlil se, ubytoval se, uby
dlil se, či trval Pavel v Korintu rok a šest
měsíců uče u mich slovu Božímu. Nesnadí se
exegéti, jakby se toho půldruha léta počítati
mělo. Někteří zajisté počítají lhůtu onu od
uděleného Pavlovi vidění až do kramoly té,
která za Galliona vypukla, druzí ale časem



216

tím veškero pobytí Pavlovo v Korintu zahr
nují. Tito i oni důvodů svojich se dokláda
jí. Tamti praví, že v. 12. se věcdocela no
vá klade o Galliónu a kramole Zidů za pro
konsulování jeho stalé a že nápotom ve v.
18. o novém potrvávání či pobytu toho v
Korintu trvání řeč se vede. A ti spojku dě
pak ve v. 12. za odporovací spojku mají,
jenž protivu činí věcem ve v. 11. vypravo
vaným „totiž že sice půldruha léta bez potržky
a závady v klidu trval v Korintu, nápotom
ale přece něco svízelů naň se shrnovati zdá
lo. Což ale tak splynulo, že ještě po někte
rý čas tam pomeškávati mohl. Jiným ale
vidí se druhá domněnka pravější býti, že totiž
všeliký pobyt v Korintu obnáší půl druha
léta, an právě pobyt ten půldruhoroký uvodí
L. co důkaz slov a zámluv Krista Pána, že
nikdo Pavlovi v Korintu neublíží. Kramola
ona za Gallióna padá dle toho u prostřed
oné půldruhaleté lhůty a slouží k důkazu,

jak mocně hájil Pán apoštola, tak že Zidé
všemi ústroji a úklady svými nic proti němu
nepořídili. Posledního toho náhledu větší
část interpretů následuje.

Pokusili se Židé o to, aby zmařili co
Pavel byl ubudoval v Korintu a za prokon
sulování Galliónova v Achaji povstal jedno
myslně proti Pavlovi a vedli jej na soudďmici
řkouce: Proti zákonu tento namlouvá hd ctiti
Boha. Dvojsmyslně mluví ti žalobníci Pavlo
vi. Nebo slova jejich mohou se bráti na
ten smysl, že Pavel proselyty činí spůsobem,
který čelí proti zákonu židovskému. Ale
mohla brána býti jejich slova i na ten smysl,
že Pavel proti státnímu zákonu namlouvá
lidi bohoslužbu svou zaříditi. Snad že se
obávali, od Klaudia z Říma pro politické pi
kle byvše vybyti, na jisto a bíledně se žalo
bami pro nějaký přestupek politický vytasiti,
aby se věc na ně neobrátila. Ale oni se
domnívali, že ješto náboženství jejich v celé

řádům jeho z lůna jeho vyšlé hříchem jest
a přestupemzákonů státních. Achaja zahr
novala pod Rímany veškery řecké krajiny S
Peloponnésem, ješto Macedonie, IHyrie, Epi
rus a Thessalie ku provincii macedonské se
počítajíce druhou část oblasti řecké či ze
miště řeckého činily. Byla Achaja v objemu
tom senátu připadla, (Dio. Cass. 53.) leč Ti
berius ji proměnil v provincii císařskou a
prokuratory spravovati dal. Tacit. ann. 1,
76. Avšak ji Klaudius, jak Sveton (Cl. 28.)
svědčí, senátu vrátil, a tudy prokonsulové
tam do Acháje posíláni, jejichžto sídlem byl
Korint. Za pobytu Pavlova tamto byl 1.52.
O3. Achaje prokonsulem Gallio, vlastně M.

Act. 18, I—18. Kázaní a protivenství Pavlovo v Korintu.

Ann. Novatus příjmím Gallio, kteréhož jmé
na mu přisvojitel či adoptovatel jeho řečník
Gallio propůjčil. Byl nejstarším bratrem fi
losofa L. Aenn. Seneky, jehož vlivem konsul
ství 1. 49. a brzo na to prokonsulství achaj
ského došel. Byl muž vlídný, dobrý a mír
ný, jak jej Seneka v listech vyličuje a byl
prošlého již věku, stár jsa více šedesáti let,
když se mu prokonsulství dostalo. Nápotom
od Neróna tak jak bratr jeho Seneka usmr
cen byl.

Přivedše Pavla Zidé na soud před Gal
lióna žalovali: Proti zákonu namlouvá tento
etéti Boha. Zákonem rozumějí bezmála zá
kon obojí, i svůj i zákon římský, jenž uvá
dění nových bohoslužeb bez dovolení senátu
zapovídal. Ješto Zidům svobodné provozo
vání náboženství dle zákona jejich od římské
vrchnosti se povolovalo, domnívali se oni, že
se Gallio žalobám jejich propůjčí. Na žalo
bu od Židů pronešenou chtěl Pavel odpově
díti a zastávati se; ale Galliónovi tak zřej
ma byla povaha žaloby a tak jasno mu by
lo, že tu nic proti zákonu římskému nečelí;
že všeliký rozbor žaloby, všeliký přetřes, a
no všeliká sebeobrana obžalovance se mu
zbytečnou býti zdála. Tudy dí: Kdyby sice
bylo bezpráví nějaké neb zločin těžký, právem
bych se vám propůjčil; hádky-li však jsou o
slovo a jméno a o zákon vdš, tu vy sami vizte ;
soudcem já věcí těch nechci býti, Spojky sice
a však sličně pojí ty dvě protivné věty. V
ř. t. stojí ovv tedy spojka výsledná, která vý
vodek činí ze žaloby proti Pavlu vedené.
L. toliko úhrnek řeči Galliónovy uvodí, a si
ce právě poslední věty jeho, v nichž on zá
věrečný úsudek svůj vyjadřuje; leč rkp.
ABDENX.spojky té vynechávají. Opatrně a
moudře Gallio si počíná, ani Pavlovi ublížiti
ani věci nepolitické před svou stolici pota
hovati nehodlaje. Ovšem kdyby se jednalo
o věci a záležitosti státné, právné a politi
cké, kdyby šlo o křivdu či bezprávé učiněno
neb o těžký zločin čili dle řeckého textu o
zlostné šíbalství, slušně bych se vám propůjčil,
či jak vlastněji znějí slova textu právem bych

vás. snesl, vyslyšel bych vás a rozsuzoval
bych záležitost tuto. Ale tu jdou hádky o
slovo, t. j. o náuku;, a o jménech, vece, V
plur. kategorie, totiž zdali jméno Messiáše
Ježíšovi příleží dávati čili nic, v čem stežej
ná otázka právě se povahovala; a hádka ta
celá týká se zákona vašeho, nesahajíc v obor
vrchnosti římské a soudu politického. Tudy
zavírá: Vy samě vizte, plná o věcech těch
jednati vám dána svoboda zákonem římským
soudcem já věcí těch nechci býti. Tím spůso-:
bem je odbyl ústně netoliko, nébrž nadto i
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skutkem odehnav je od stolice soudné čili od
souďiště. Nepovídá se, kdo vůdcem a mluv
čím byl a hlavitým žalobcem Pavlovým u
Gallióna; ale z tohu co se praví hned dále,
jisto nám býti může , že Sosthenes jím byl.
Nazývá se ten Sosthenes náčelníkem sborni
ce či archisynagógem ; buď více sbornic ži
dovských se v Korintu nalézalo, buď raději
Sosthenes sborničným vyvolen byl po odstou
pení a obrácení na křesťanství Krispa, býva
lého posud sborničníka poblavára. Vidouce
tedy pohané, jak se Židům u Gallióna zve
dlo, nadto vidouce, že nechtěli přestávati na
rozsudku Galliónově a Pavlovi ovšem přejíce,
umínili se své strany pomstiti té neprázněGalliónoviaPavloviučiněné.© UchopiliSos
thena náčelníka sbornice a bili jej před soudmicí.© anictohonedbalGallio.Takmálo
se Židům povedlo z pomluvy a nástrahy své
úspěchu dojíti, že naopak žalobce a vůdce
žalobníků těch a nepřátel Pavlových ubit
byl a soudce římský sám tomu radoval se,
aneb aspoň stejně to nesl a tomu státi se
dopustil. Sosthenes tento jiný jest nežli ten,
jehož Pavel 1. Cor. 1, 1. připomíná, učeník
Páně a pomocník Pavlův v cizých krajinách,
a tudy se nadarmo domýšlelo, že Židé Sos
thena (a ne pohané) ubili pro přízeň jeho ku
Pavlovi a pro nedosti rázně vedenou při je
jich. Viděti také, že Římané jistý obor svo
body propůjčovali městům, a co se nevidělo
státu nebezpečno býti, vlastnímu samých
tuzemců vyřízení ponechávali.

Na ten čas Pavel některou dobu ještě
v Korintu pobyv skončil druhé poselství své
apoštolské založením ve hlavném městě Re
cka a tedy ve hlavném městě vzdělání ev
ropského církev svatou na pevném a trvalém
základě. Po čase ale rozžehnav se s bratry,
do Syrie plavil se, dí Lukáš, a s ním Pris
cilla a Akvila, oholiv sobě v Kenchreách hla
vu, nebo měl slib. Odplul Pavel do Syrie,
totiž do Antiochie syrské co středu křesťan
ství mezi pohany, odkad se pokaždé na 0
brácení světa vypravoval. Odploul Pavel a
Friscilla a Akvila, oholiv si hlavu v Kenchre
ch, nebo měl shb. O slibu tom a tom hla
vy oholení nesnáze trvá, jaký to slib jest a
kdo jej učinil. O slibu obyčejně se za to
má, že byl nazirský slib, jenž sloul velikým
slibem a obyčejen byl u Židů. Slibem tím
se člověk zavázal ke cti Boží po některý čas
všeho opoje ano i hroznů a hrozinek se zdr
žovati a vlasů nestříhati; po uplynutí času
toho dal se oholiti, oběť přinesl a v ohni
obětě té vlasy ostřižené spálil. Leč slib
ten se dokonával v chrámě v Jerusalémě a
jmenovitě stříhání vlasů se dálo při svatyni
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a sice Num. 6, 18. přede dveřmi stánku ú
mluvy. Kterak tedy se může zde psáti, že
sobě v Kenchreách hlavu oholil? Přitočil se
někteří, jimž vidělo se, že to oholení hlavy v
Kenchreách dálo se pro přetržení slibu iné
jakým poskvrněním spůsobené a že tím Num.
6, 9. předepsaným obřadem nazireát znova
se započal v Kenchreách. Leč darmo tako
vých vytáček se odvažují interpreti, poněvadž
dle Num. 6, 10. ta obnova slibu se díti mu
sela při stánku či při chrámu, a bez důvodů
se některým vidělo, že předpisové ti za dob
oněch již Zidů mimo Palestýnu jsoucích ne
vázali. Tudy o jiném slibu nějakém tu my
sliti přijde, ač poněkud onomu nazirskému
podobném, jenž ale nebyl ani počátkem ani
přetržením vázán ke svatyni a k službě chrá
mové a podle Josefa Flavia V. Z. 2, 15, 1,
s oholením se počínal. Nebo vece tam na
d. m. místě Josef (v př. 1856 nedobře se
klade smysl): U Zidů ti, jenž nemocní aneb
jinými svězely sklíčení byli, třidcet dnů před
obětováním oběti vína se zdršovatt a hlavu si
oholit slibovali. Konec slibu se vezdy pojil
s obětí a ta jenom v Jerusalémě se vykonati
mohla. Takový slib tedy tuto místo měl a
z toho již také můžeme souditi, kdož vlast
ně slib ten měl na sobě, zdali Akvila či Pa
vel? Poněvadž Lukáš tuto Akvilu po Pris
cille klade, zdálo se to, co píše o holení a
slibu zříti k Akvilovi co podmětu nejbližšímu,
a tomu také nasvědčovati se vulgáta viděla.
Leč Pavel také Rom. 16, 3. Priscillu před
Akvilem klade a u vulgáty parenthesou lze
pomoci, jak se skutečně stává. A pro jakou
příčinu a z jakého důvodu by Lukáš byl u
Akvily to poznamenával? Při Pavlu co hlavité
osobě zmínka ta o slibu se snadno vysvětliti
dá. Vzal totiž Pavel na sebe slib, aby uká
zal se nebýti nepřítelem zákona, aby tělo svoje
týral 1. Cor. 9, 27. a v poddanství udržoval,
a aby se na cestách do Jerusaléma od Ak
vily a jiných zdržeti nedal, a především aby
takto Bohu díky složil za prokázanou jemu
ochranu a záštitu v nemocech a úzkostech,
jichž v Korintě s pomocí Boží znikl. To
potvrzuje Jos. Flavius, jenž ve Válce židov
ské II. 26. mluvě o Berníci, že kdo nedu
hem stížen byl aneb nějakými svízely sklí
čen, ten slib činil. Na konci slibu nejenom
se vlasy ostříhaly, nébrž i rozličné obětě
přinášeti se musely, totiž beránka ročního v
celopal, ovci roční co oběť záhřišnou a sko
pce v oběť děkovnou; nadto koš chlebů
přesných olejem skropených a pokrmy pře
sné olejem pomazané s obětmi nápojovými.
Při oběti děkovné spáleny bývaly vlasy v
ohni, byvše dříve před stánkem oholeny.
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Num. 6, 1. Lukáš zmiňuje o slibu tom jen
jakoby mimochodem, aby udal příčinu,
proč Pavel k odchodu se měl a v Efezu tak
zkrátka se zdržoval. Stalo se oholení v
Kenchreách. Kenchrey jsou přístavné místo
na straně Korintu východní, jak na straně
Korintu západní byl přístav Achejský; onoho
na cestách do Asie, tohoto na plavbách do.
Italie se užívalo. Jak skoupozvuk tu jest
L., patrno z toho, že zamlčuje o divech Pa
vlem v Korintu činěných, o nichž sám apo
štol píše, 2. Cor. 12, 12., jakož i o tom, že
za tohoto svého v Korintu obývání psal 0
boje psaní k Soluňanům, kteří listové dle
času mezi první se kladou. O pokračování
cesty dále píše Lukáš takto:

19. I dostal se do Efesu a je tam
to ostavil; sám ale vešed do sbornice
rozmlouval se Židy. 20. Když pak oni
prosili, aby po delší čas pobyl, nepřivo
lil, 21. nébrž rozžehnav se ařka: Opět
se vrátím k vám, dá-li Bůh, odebral se
z Efesu. 22. A sešed do Césaréy, vstou
pil (do Jerusaléma) a pozdraviv církev
sstoupil do Antiochie. 23. A pomeškav
tam po nějaký čas odešel, procházeje
napořád galatskou krajinu a Frygii, po
tvrzuje všech učeníkův. 24. Žid pak ně
jaký Apollo jménem, Alexandrian rodem,
muž výmluvný, zavítal do Efesu, mocný
v písmě. 25. Ten byl naučen cestě Pá
ně a plana duchem mluvil a učil věcem
o Ježíši, znaje toliko křest Janův. 26.
Ten tedy svobodně si počínal ve sbor
nici. Uslyševše pak jej Priscilla a Ak
vila, přijali jej k sobě a zevrubněji vy
ložili mu cestu Páně. 27. Když ale hod
lal zajíti do Acháje, napomínajíce bratří
napsali, aby přijali jej. A on přibyv
prospěl mnoho těm, kteří uvěřili. 28.
Důrazně zajisté přesvědčoval Židy ve
řejně, dokazujíc písmy, že jest Kristem
Ježíš.

Přibyl Pavel na cestě své Jerusalémské
do Efesu, prvního a hlavitého města Asie,
jenž okem a jiskrouAsie se jmenovalo. Sly
nulo chrámem Diány, o němž v násl. kap.
řeč bude a bylo obyčejně stanoviskem pro
lodě z Evropy do Syrie; tudy Pavel tento
kráte jenom náhodně do města toho přišel.
I dostal se do Efesu, píše Lukáš, a je tamto
ostavil, sám ale vešed do sbornice rozmlouval

Act. 18, 19—28. Návrat z druhé, začátek třetí cesty Pavlovy; Apollo v Efesu.

se Židy. Ostavil je, Priscillu a Akvilu totiž.
Tak zkrátka odbývá Lukáš osobnosti vedlejší,
aby k hlavnímu hrdinovi svému místněji a
svobodněji prohlédal. Mimochodem se do
stal Pavel do Efesu. Avšak i krátkého ča
su toho, jehož tuto, dokud loď věcí svojich
neopatřila, pobyti mohl, použi k rozmlouvání
se Židy o víře v Krista ve sborntei. Tuto
v Efesu zanechal Akvily a Priscilly a sám
odeploul, aniž se prosbám propůjčiv, když
ho, aby delší dobou tu pomeškal, zažádali.
Když pak ont Efešané prosili, píše Lukáš,
aby tu po delší čas pobyl, nepovolil jim, né
brž rozžehnav se a řka: Opět se vrátím k
vám dá-li Bůh, odebral se z Efesu. Priscilla
a Akvila tedy ostali v Efesu saml a ovšem
pro víru křesťanskou, která nyní skrze Pa
vla za toho krátkého pobytu založena tu
byla, s nemalým prospěchem působili. Text
řecký četl dříve, jak i v staré vulgátě slova
ta čtou se: Musím ovšem všelijak svátek na
stávající slaviti v Jerusalémě; vpisek a vsu
vek vhodný, leč neuznávaný od nejlepších
rukopisů a málo platný k rozsouzení otázky,
k jakému svátku Pavel do Jerusalémapospí
chal. Jedni myslí o velikonoci, druzí 0 let
nicech; jisto jenom to, že důvodu nelze
pro velkonoc bráti ze členu % čoorm, ješto
náhled, žeby 1 čoorň paschu znamenalo, vrá
tek a nejist jest, ozvláště ale tuto, an ještě
přichází » šoyouévy. Následoval Pavel v tom,
že tuto nezůstal nyní, vnuknutí a vedení
Ducha sv., ač ovšem sám byl žádal v Jeru
salémě na slavnost tu býti a slib svůj něja
kou obětí dokonati. Byla-li slavnost ta letničná,tedytímvícejejtodo| Jerusaléma
táhlo, aby tam slavil narozeniny církve, kte
rýžto den nejlépe se v Jerusalémě slavil co
v rodišti církve. Praví dá-li Bůh (Jac. 4,
13.) a tak jim a sobě uvádí k mysli, že vše
liké počínání naše od Boha závisí. Odepluv
z Efesu sešel, dostal se do Česaréy v Palestý
ně, 10. 1., a odtud vstouprv totiž do Jerusa
léma, jak se toho J. 7, 8. 12, 20. ajj. slova
pro vysoké položení toho města v písmě u
žívá a jak se tu slova: do Jerusaléma při
mysliti musejí. Vstoupiv do Jerusaléma po
zdravil církev a odebral se do Antiochie. Po
čtvrté Pavel přišel či raději připutoval do
Jerusaléma, ale nezůstal tu dlouho, ješto
příčina poutě jeho byla osobná a ješto bez
mála již tehdá na něho velmi rozjitření byli

idé, s nimiž nyní hádatisea narovnávati za
věc nepříležitou považoval. Pospíchal do
Antiochie, střediště vyslanectví pro obrácení
pohanů.

A tu skončuje se druhá cesta apoštolská
Pavlova z Antiochie předsevzatá a počíná
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cesta jeho apoštolská třetí, což L. jenom jako
mimochodem vypravuje zevrubněji o Efesu,
kam Pavel hlavitě čelil rozšiřovati se míně.
Pobyv nekterý čas v Antiochii pustil se, aby
napořád či pořádkou procházel Galatii a Fry
gů, ovšem pak i Lykaonii, 14, 20., ač Lu
káš tuto nedotýká toho velmi spíchaje a vel
mi krátkosti píleje. Všady církve nedrahně
před tím založené navštěvoval a jich ve víře
potvrzoval, ovšem i nové zakládaje, jak se
do tak horlivého apoštola nadíti musíme.

Zaměřoval Pavel tentokráte do Efesu,
a proto Lukáš o věcech, které se v Efesu
před tímto Pavla tam přihytím přihodily, ně
co tuto klade. Zd jeden, Apollo jmenem A
lexandrianín rodem, muž výmluvný, došel do
kifesu mocný v písmech. Apollos jest jméno
zkrácené místo Apollonius, jak je rkp. Ď.
skutečně píše. V Alexandrii (v. 6, 9.) rodi
šti svém, hlavě a sídlu učenosti, vyspěl v
muže výmluvného přírodné vlohy vzdělav,
evno Aóyiog dí ř. t. a může slovo to obojí
značiti, buď učený muž, buď jak vulgáta pře
kládá výmluvný, což lépe přiléhá k tomu, co
o působnosti Apolla toho v Korintu sv. Pa
vel 1. Cor. 1, 12. 3, 5. 4, 6. píše. Také u
čenost jeho ještě zvláště se vystihuje, an se
o něm dí, že byl mocen v písmech, zběhlý a
obratný ve vykládání písma sv., a ovšem v
rozumění jemu, všeho toho užívaje ku po
rážení nepřátel pravdy. Ještě také, co v.
25. se praví, nadržuje výkladu dotčenému
slova Aovtoc výmluvný. Vyučen byl cestě Pá
ně, t. j. víře křesťanské. co dráze, po nížto
chodě člověk života věčného dosahá, 9, 2.,
leč znal toliko křest Janův, a tedy nedosti
důkladně víry křesťanské byl poznal, na stej
ném stupni s učeníky Janovými stoje, ©nichž
řeč jest níže. 19, 2. Možná že od Jana
Křestitele samého byl uslyšel svědectvío Je
žíši, že Kristem či messiášem jest a že za
některými okolnostmi vněšnými nám nezná
mými na nízkém tom stupni Ssjinými 19, 2.
ostával mimo vinu svou, ač ovšem docela
křestu Kristova podle J. 3, 26. sotva nepo
vědom byl, ješto Jan Křestitel tam byl o
rozdílu křestu svého a křestu Kristova ne
jednou se pronesl a Mat. 3, 11. a jj. pravě,
že on sice vodou, Kristus ale ohněmkřestí.
Apollo s tou hřívnou, které se mu dostalo,
dobře a svědomitě těžil, Mt. 25, 21., a tudy
zasloužil, aby nad větším zbožím postavenbyl.© Bylhoroucenduchemazvroucnaa
zhoroucna vyučoval, co se k Ježíšť odmášelo,
pokud totiž jemu co známo bylo. Ze slova
vroucen duchem mluvil spatřujeme, že se slo
vo Aoywoco výmluvnosti radě) než 0 učenosti
vykládati může. Všecko o Kristu nevěděl, jak
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ani ti, o nichž nižeji se vykládá. Avšak
přece se ti a takoví 19, 1. mezi učeníky
Páně kladou celým srdcem Kristu Pánu pa
tříce a jej za messiáše ujavše, toliko že kře
sťanský život se jim v mysli nebyi dokonarozvinulještě.© Horoucenbylduchemči
planul duchem, vece Lukáš, t. j. horlil nad
míru obrátiti lidi k víře v Ježíše co messiá
še; nevhodně jiní zvsčue © ďuchu sv. brali,
táhnouce se k tomu, co se o Kornéliovi k.
10. praví, ana tuto spojitost nás nutí slovo
to jen o duchu a povaze Apollově vykládati.
Horlivost ta jeho, vece Zlatoúst, zastoupala
u něho křest a přede křestem pro lásku k
Ježíši došel ospravedlnění. Všelijak se napl
nila na něm výpověď Páně: do má, tomu
dáno bude. Mt. 25, 29. Velikou horlivost
svou ukázal v tom, že svobodně si počínal v
synagóze proti Židůmzarytcům, věda, že Je
žíš od nich ukřižovaný messiášem jest. Při
kázaních svojich ale pronesl některé nevědo
mosti, z nichž Akvila a Priscilla brzo po
znali, že na polocestě ku křesťanství stati
ostal. A tudy jej do domu svého přijavše
zevrubněji mu cestu Páně vyložili. Ivojím
hostinstvím jej obmyslili, tělesným byt a žl
vnost mu dadouce, duchovným vyučujíce jej
cestám Páně. A tu stal se učený muž žá
kem lidí řemeslníků, ješto Bůh nejednou vyvolujelidislabéakřehké,abymoudréa sil
né zahanbil. Leč zahanbení toho Apollo
použil k spáse své a všelijak pokoru proje
vujíc učněm stal se lidí učeně nevzdělaných.
Za to ale také záhy vrchu poznání dokona
lého došel a z učně za dobu nedrahnou mi
strem se stal. Ješto mu ale Akvila a Pris
cilla dojista o Korintu, odkavad byli přibyli,
o mocném tam Pavlovu působení, o valném
působnosti té úspěchu, o rozkvětu církve té
a 0 jiných věcech vypravovali, zažádal pu
stiti se do Acháje, t. j. do Korintu, hlavy
Achajské. A tu Bratři Efeští totiž křesťané
napomínajíce psali učeníkům Korintským,
aby jej vlídně přijali. Slovo napomínali zří
ku Korinťanům, a list ten, o němž se tu
praví, byl napomínací list. Podle jiného vý
kladu napomínali bratří Etešti samého Apol
la, aby v předsevzetí svém potrval; leč pr
vější výklad převládá, poněvadž by jinak
Lukáš byl ke slovu tomu avzov jej přidal,
chtěl-li slovo to k Apollovi táhnouti.PřišedpakApollodoKorintu— nemálo
zvelebil a potvrdil těch, kteří byli uvěřili. To
jest, co Pavel o něm dí, 1. Cor. 3, 6., že
Apollo zaléval, co Pavel zasel, ale zrůst že
od Boha pochodí. Text řecký tu přidává
skrze malost di% vt ydowog, která slova ně
kteří nedobře pojí se slovem uvěřili; neďo=
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bře díme, poněvadž L. úmysl směřuje k vy
líčení působnosti Apollovy a tudy se slova
skrze mmlostnutně táhnou k slovu Apollo po
tvrzoval Korinťanů skrze milost, totiž Boží,
která všemu jeho počínání a potvrzování
hojný úspěch uštědřovala. A tu se splnilo,
že nevisne věc na tom, kdo štěpuje, ani na
tom, kdo zalévá, nébrž na Bohu, jenž zdar
a zrůst dává. 1. Cor. 3, 7. Apollo sice za
vdal příležitost tomu, že jedni pravili: Já
jsem Pavlův, druzí: Já jsem Apollův. Leč
to se mimo vůli jeho a jemu bezděčně sta
lo, aniž přátelství s Pavlem nějakou závadu
učinilo, ješto se nápotom do Efesu ku Pav
lovi dostavil. Vypravuje Pavel v listu prvém
Korinťanům tam z Efesu daném, 1. Cor. 16,
12. že prosil Apolla, aby opět do Korintu
zavítal, že ale na ten čas se Apollo zpěčoval
toho, slíbě toliko, že ovšem později tamto
se pustí. Leč ta Pavlova slova jdou ku po

Act. 19, I—22. Pobyt a úspěch kázaní sv. Pavla v Efesu

zdější návštěvě Korintu od Apollona a ne
chtél tenkráte proto se do Korintu podati,
poněvadž roztržky jejich bolestně nesl. Ale
při tom svém prvém v Korintě pobytu, 0
němžto zde řeč jest, důrazně přesvědčoval
Židy, veřejně dovodě písmem, že Ježíš jest
Kristem či messiášem. Veřejně dí, netoliko
ve sbornici, nébrž i jinde na místech veřej
ných, an také tam jak v Athénách na agoře
se lidé scházeli a o novinkách a jiných zá
ležitostech rozmlouvali a disputovali. A tu
se bezmála nejednou také přihodila mezi Ži
dy hádka, v níž mocnec onen v písmě jim
dostatečně odůvodňoval (v ř. t. stojí duaxa
zyAéyyetočasoslovo druhosložené decomposi
tum parasynthetón, t. j. dvakráte složené,
čímž pojem slova sesiluje se), že Kristem
jest Ježíš.

Odtad přechází Lukáš ku Pavlovi opět
a vyličuje působení jeho v Efesu.

HLAVA XIX.

Pavel do Efesu přibyv učeníky Jamovy křestí
a biřmuje 1—7. a po tři měsíce v syna
góze učív, nápotom dvě létě v posluchárně
Tyrannově vyučuje 8—10. Bůh veliké
divy skrze něho činé 11. 12,jichž se opo
važujíce zaklinači židovští zle pochodili
15— 17. Načež mnozí vyznávali se a
zloknihy spálili 18. 19.a náuka Páně se
rozšiřovala 20—22. Demetrčus ale zbou
řůůobec proti Pavlovi 23—34., až pak
přičiněním městského náčelníka utišena
byla 35—40.

1. Stalo se pak, když Apollo byl
v Korintu, že Pavel prošed hořejší kra
jiny přišel do Efesu a nalezl tu některé
učeníky 2. a řekl k nim: Zdali jste
Ducha svatého přijali uvěřivše? Oni
ale řekli k němu: Ba ani Duch-li svatý
jest, neuslyšeli jsme. 3. On pak řekl:
V čem tedy jste pokřestěni byli? Oni
ale řekli: Janovým -křestem. 4. Řekl
pak Pavel: Jan křestil křestem pokání
lid, pravě, aby v toho, jenž přijde po
něm, uvěřili, to jest v Ježíše. 5. To
uslyševše pokřestěni byli ve jméno Pána
Ježíše. 6. A když položil na ně ruce
Pavel, přišel Duch svatý na ně a mlu
vili jazyky a prorokovali. 7. Bylo pak

všech mužů asi dvanácte. 8. Vešed pak
do sbornice směle si počínal, po tři mě
síce rozmlouvaje a přesvědčuje o králov
ství Božím. 9. Když pak se někteří
zatvrzovali a nevěřili zlolajíce cestě Pá
ně přede množstvím, odstoupiv od nich
odloučil učeníky, každodenně rozmlouvaje
ve škole Tyranna nějakého. 10. To pak
se dálo po dvě letě, tak že všickni, jenž
přebývali v Asii, uslyšeli slovo Páně, Zi
dé i pohané, 11. A divy nemalé činil
Bůh skrze ruce Pavlovy, 12. tak že i
na nemocné přenášeli s těla jeho potni
ce a pásmice a upouštěli od nich nedu
hové a zloduchové vycházeli. 13. Po
kusili se pak někteří také z obchozích
Židů zaklínačů vzývati nad těmi, jenž
měli zloduchy, jméno Pána Ježíše říka
jíce: Zaklínám vás Ježíšem, kteréhož
Pavel hlásá. 14. Bylo pak to nějakých
Žida Scevy velekněze sedmero synů, kteří
to činili. 15. Odpověděv pak zloduch
řekl jim: Ježíše znám a o Pavlu vím;
vy však kdož jste? 16. A vskočiv na
ně člověk, v němž byl duch přezlý a
oba opanovav, přesílil je, tak že nazí a
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zranění utekli z domu toho. 17%. To
však známo se stalo všem Židům a po
hanům, jenž přebývali v Efesu a připa
dla bázeň na všecky na ně a zvelebo
valo se jméno Pána Ježíše. 18. A mno
zí z věrců přicházeli vyznávajíce a 0
znamujíce skutky svoje. 19. Mnozí pak
z těch, jenž všetečných věcí hleděli,
snesli knihy a spálili je přede všemi,
a spočetše ceny jejich, shledali peněz
denárů padesáte tisíců. 20. Tak mo
cně rostlo slovo Boží a rozmáhalo se.
21. Když ale se to dokonalo, umínil
Pavel v duchu, prošed Macedonii a A
chaji pustiti se do Jerusaléma řka: Po
buda tam, musím také Řím viděti, 22.
Poslav pak do Macedonie z přisluhova
telů svojich, Timothea a Erasta, sám
zůstal na čas v Asii.

O Apollovi předešlo, kterak za svého
pobytu v Efesu působil a posléze do Korin
tu se podal. Když Apollo již byl v Achaj
ském tom městě se z Efesu octnul, přišel
Favel do Efesu podle toho, co byl dříve 18,
21. přislíbil, že dá-li Bůh město ono navštiví.
Vyplnil nyní slib ten dřívější,hořejší krajiny
schodiv. Krajinami hořejšími jmenují se kra
jiny výše položené a od moře více vzdále
né, jakými byly Galatie, Frygte a jj. krajiny
totiž od Efesu k východu položené, jak čte
ní jedno ze dvarzoluxávykládá, any krajiny
ty ohledem Efesu vyšny a horny byly, tak
že kdo z nich se podal do Efesu, vezdy do
lů sestupoval. Přišel nyní ten čas, že do
pustil Duch Boží, aby v Asii slovo Boží od
Pavla hlásáno bylo, což před několika léty
16, 6. dovoleno nebylo. Dozrála mezi tím
některá čásť obyvatelstva pro náuku Páně
a Efesus město slavné a světlo Asie mělo
se státi také světlem a majákem pro evan
gelium a rozšiřování jeho. Bylo jím skute
čně také po mnohá století, až posléze Ap.
2, 4. pohnuto svícnem tím, tak že dnes ze
zřícenin jeho málo pozůstalo a přenuzná a
přebídná ves jenom se na místě onom na
chází. Přišed Pavel do Efesu nalezl tam
učeníky některé, t. j. jenž v Krista věřili a
ke křesťanům se přivinuli za křesťany se
držíce a od druhých také jmíni jsouce, avšak
teprvé jenom polokřesťany byli, náuku Páně
jenom nedokonale a neurčitě a jakoby ve.
mlhách a v soumraku znajíce a křestem to
liko Janovým pokřestěni jsouce. Toho se
právě apoštol Pavel teprv na nich dověděl
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otázav se jich: Zdali jste uvěřivše Duchasv.přijali?© MěljetotižPavelzakřesťany,
ale poznav při svém S nimi obcování je ne
dosti v náuce Páně cvičeny býti, otázku tu
na ně Složil, ostatně předpokládaje, že již
skutečně po křesťansku pokřestěni jsou a
jenom o svátosti biřmování na nich se ota
zoval, ješto se mu zdálo, že posud nesešli
se s nikým, kdo by jim byl mohl tou svá
tostí posluhovati. Darmo a bezdůvodně se
domýšleli někteří, že by se byl tázal na zd
zračné blahodary, jakoby také to bylo ode
Pavla záviselo udělovati jich čili nic. Efesa
né oni ale pravili: „Ba anť Jsme, zda Duch
svatý jest, neuslyšelt. Podivně zní tu odpo
věď jejich, a podivno jest a záhadno celé se
jich v Efesu vyskytnutí. Očividně jsou to
učeníci Janovi, kteří do Efesu nedávno při
byli. Dle některých byli Zidé efeští druhdy
od Jana Křestitele na pouti do Jerusaléma
pokřestění a nápotom na té polovičat
nosti ustrnuli, nemohouce za neznámými
okolnostmi k dokonalé známosti Páně dosti
hnouti. Jiní je kladou za pohany, jenž neví
se kterak křestu Janova od některého Apol
lovi podobného učně Janova došli. Že nebyli
uční Apollovými, patrno z toho, co písmo
o vroucnosti jeho a hotovosti jeho ku přijetí
dokonalé známosti učení Kristova, 18, 25.,
praví: Přijmeme-li, že byli rodem pohané, te
dy se dá mysliti, že nevěděti mohli o Duchu
sv., ale to těžko přijíti, že by přivinuvše se
k církvi v Efesu a tam déle s Apollem a
Akvilou a Priscillou obcujíce byli mohli sa
mi sobě té polovičatnosti tajiti a o dokonalé
náukám Páně vyučení nedbati. Tudy se nej
lépe za to má, že to Zidé byli z daleka sem
přibylí, druhdy za svého v Palestýně pobytu
od Jana pokřestění. Leč kterak mohli ti
říci, že nevědí býti Ducha sv., ješto o Duchu B,
v St. Z. nejednou se zmínka děje? Ovšem
se děje; ale víme dobře, že v St. Z. ojedno
stt Boží všady řeč jest a že o Duchu Božím
co zvláštní osoběa co principu osobném zvlášt
ních darů nedosti jasně se mluví a tudy oni
ač židé jsouc ohledem osobné bytě a ohledem
sdílnosti Ducha sv. v neznámosti a nevědo
mosti zůstávati mohli. Není tudy potřebí bráti
útočiště k nucenému výkladu a za to míti,
jakoby byli toliko povědíti chtěli, že nevědí,
zda Duch sv. se dává a vylévá již na věrce
čili nic. Divna byla Pavlovi odpověd jejich
a tu již pojav pochybenstvío náležitého kře
stu od nich přijmutí se táže: Večjste pokře
stěn byli tedy? Musel se přesvědčiti, jakého
křestu dosáhli, ač chtěl-li jim dálejších milostí
Ducha sv. udělovati, ješto křest branou jest
všech jiných svátostí. To pak mu bylojisto,
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že křesťanským křestem nebyli obmyti, anby
jinak byli především Ducha sv. znáti museli
a také v náuce křesťanské lépe vyučení bý
ti. Več eíg ví V Co, v jaký předmět víry a v
jaký závazek jste pokřestěni; aneb v čem,
v jakém Živlu, v jakém či na jakém základě
aneb V čím jméně, v čím nařízení a ustano
vení. Úteníveč převládá, ano jediné jest v
ř. t., a tudy také vulgáta ve smyslu tom
slyšeti se musí. (Překlad v kom zhola ne
hodí se). Oni pak na otázku tu Pavlovu
odpověděli: Pokřestěni jsme Na křestJanův,
t. j. na závazek, k němuž zavazoval Jan; on
pak zavazoval, jak ihned praví Pavel, ku
pokání a víře v budoucího Krista. Jiní kla
dou křestem Jana a nedosti sličně a shodně
s původním textem vulgátě rozumějíce 0 spů
sobu toliko slova ta slyší, jakým křest při
jali. Jan, odpovídá jim Pavel rozdíl křestu
Páně ode křestu Janova rozbíraje, Jan Kře
stil lid křestempokání a pravi, aby v při
jdoucího uvěřili, t. j. v Ježíše. V T. t. části
ce uěv stce napovídá nějakou předvětu, na
niž závěta či dověta by měla následovati se
spojkou dé; leč toho není a dověta leží ve
slovech předvětových, to jest v Ježíše. Křest
pokání jest křest, jímž se člověk ku pokání
zavazuje, Mr. 1, 4., ale i to pokání bylo
spolu přípravou, při níž jim Jan výslovně
pravil Ve přijdoucího aby uvěřil, t. j. v Je
žíše. Tak vypravuje zkrátka sv. Lukáš, ač
ovšem Pavel více jim vypovídal, totiž vše
cko to, čeho jim pro dokonalé vysvětlení
rozdílu mezi oběma křestoma a k vyvedení
jich ze mhlavého přítmí k jasnému poznání
víry Kristovy potřebno bylo. Ovšem ale,
jak při vší svojí krátkosti ukazuje Lukáš,
důraz kladl na víru v Krista, an hlavitým
bylo záměrem Janovým víru tu vštípiti uč
ňům svojim; a tudy dí: aby v toho, jenž
přijde po něm, uvěřili. Vlastně stojí takto:
V přijdoucího po něm aby uvěřili; kladou
se slova V přijdoucího pro vytknutí důrazu
toho přede spojkou aby uvěřili. Tím během
Pavel přiměl je k tomu, aby křestem Páně
se pokřestivše z polovičatnosti oné vybředli
a dokonalými a skutečnými křesťany se sta
Ji. Ostatně o rozdílu křestu obojího v evan
geliích a v knize této nejednou mluveno a
poukazováno, že Janův křest byl symboli
ckým, křest Páně ale jest svátostným. J. 8,
18. Takto vyučení byvše, požádali, aby jim
křest Páně uštědřen byl, což se i stalo, od
Pavla-li či ode druhů, neví se a na stejno
vychodí. Přijali křest na jméno Pána Ježíše
2, 38. křestem od Krista ustanoveným, jenž
zavazoval k víře v Krista Ježíše, ve kteréž
víte všehká náuka Páně zahrnuje se, Mf.
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28, 19, člověka ode hříchů a pokut jeho
očisťoval, a duši jeho milostí Boží obohaco
val. Mimochodem dotýkáme, že starší pro
testantští vykladači po zniknutí nesnází z
tohoto místa pro ně vznikajících násilí činili
textu a ve verši slova pokřestění byli k řeči
Pavlově táhli a vykládali: uslyševše to od
Jana pokřestění byl. Takového násilí se
dopouštěli, aby nemuseli vyznati rozdílu me
zi křestem Janovým a Kristovým; om zaji
sté křest Kristův za pouhý závdavek přípo
vědí Božích považovali a jediný symbolický
ráz připisovali podle náuky Lutherovy. Po
dle katolického učení ale křest Páně co svá
tost skutečně uděluje milosti, a tudy rozdí
len jest velmi ode křestu Janova, jak to
sněm Trid. 7, S, 1. ustanovuje. Z toho, co
dále sv. Lukáš klade, jasně viděti, že biřmo
vání rozlično jest ode křestu, an L. vy
pravuje: když Pavel vzložil na ně ruce, sstou
při Duch sv. na ně a mluvilt cizími jazyky.
Dálo se, co se dálo dříve v Jerusalémě na
Zidech a v Cesarée na Kornéliovi; Duch sv.
netoliko uvnitř nevidomým vniknutím do
nich vstoupil, nové světlo a novou posilu
v ně vlévaje, nébrž také vněšným činem a
zázračnými dary osvědčil zevnitř přítomnost
svoji cizomluvou co nejmakavějším přítomnosti
své důkazem je opatřiv. ím spůsobem je
ště také rozdíl mezi křestem Janovým a
Kristovým ukázán a Pavel nadto skutečným
prokázán byl apoštolem, ješto vzkládání ru
kou jeho neméně zázraky vyvodilo, než se
to u jiných apoštolů dálo, jakož pak i ještě
více bo Bůh v Efesu divy a zázraky od ně
ho činěnými oslavil. Divy se dály nad těmi
novokřestěnci, ač jich nemnoho bylo, Počet
jejich, dvandácteroast, zdá se nejedném proto
udán býti, aby tu nějaká se dvanácterem
pokolení israelského podobnost se vyskytla;
ač ovšem to náhodno bylo, myslel přece
L. potřebným býti, aby se zaznamenalo pro
podivnou tu s dotčeným dvanácterem shod
nost, jakoby pro Asi nový Israel povstával.

Veřejné své vyučování věnoval Pavel
také v Efesu Zidům, jak všady jej v tom
se nalézati spatřujeme. I přivinoval upřímě
k národu tomu, všelijak mu k spáse sloužiti
chtěje. Vešeď do sbornice, dí sv. Lukáš,smělesitpočínalpo| třiměsícerozmlouvaje
a přesvědčuje o království Božím, t. j. 0 CÍT
kvi Kristem založené co ústavu novém,
jímžto se spásy dochází a ovšem pak 0 ko
nečném říše té záměru, o blaženosti nebeské
a cestách, jakými dojíti jí se lidem propůj
čuje. „Po tři měsíce trvalo to jeho v syna
góze vyučování a vytrvával Pavel, dokud se
mu prospěšno býti vidělo, ač vida, že neje
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den z posluchačů se zarývá a zarpucuje.
Když ale zarputilost ta propukla vzlořečen
ství, a Zidé zloláli cestě Boží, t. j. náuce
Kristově (16, 17.) veřejně přede množstvém
pohanů, tak ve tvrdost proti Duchu sv. se
zarývajíce, tu již nemohl déle ve svazku se
synagógou svázán ostávati, nébrž odstouptv
od mich a odděliv učně svoje ve škole nějaké
ho Tyranna vyučoval je na rozmluvách svo
jich každodenně, jak některý přípisek má,od
páté do desáté hodiny. Tyranna toho ně
kteří Židem býti kladou, jenž prý měl pri
vátnou synagógu či sbornici soukromou a
domnívají se, že se Pavel neoddělil od Zidů,
nébrž jenom od zarytců těch, jenž v syna
góze veřejně se cestám Páně protivili a jim
zlořečili, ješto prý toho L. zřejmě neudává,
a Zidé také Pavla u Tyranna poslouchali.
Lépe ale jiní za to mají, že dosti jasně Lu
káš naznačil odloučení se Pavla od Zidů, a že
by to nedůslednost byla bývala ze synagógy
do rabínské školy se odebírat. A tudy dr
ží, že Tyrannus onen pohanem byl a Sice
pohanským učencem, či jak je nazýval rhe
torem , jakových rhetorů nemalé množství
po říši římské v hlavitých městech se roz
bydlilo školy zarážejíce a ovšem k tomu
větších sálů potřebujíce. Sálu toho svého či
posluchárny svépropůjčil k užívání Pavlovi,

již získaní zavítávali, ač bylo oním se od
synagógy odloučením zračitě přenesení víry
Páně od Israelitů ku pohanům naznačeno a
provedeno. Má se za to, že Tyrannus ten
sofista či rhetor týž jest s Tyrannem, o němž
Suidas píše, že desatero kněh o výmluvnosti
vydal zs0i aoracews x. Ovoupécemo Aoyov. Ve
posluchárně Tyrannově pak učil Pavel dvě
létě, talk,že všickní obyvatelé Asie slovo Páně
slyšeh, Zidé i pohané. Nadsazeně mluví a
chce říci, že všechněm, kdo chtěli a hodlali,
propůjčovalo se uslyšeti řeč o Pánu. Do
Efesu města přímořského se všech stran na
pořád přicházeli a opět odcházeli lidé, Zidé
1 pohané, díl pro obchod a tržbu, díl také,
jak se to u pohanů dálo, pro bohoslužbu,
ješto tam nejslavnější chrám pohanstva řec
kého se nalézal Dianě věnovaný a z pře
husta navštěvovaný. Pavel také sám vyni
kaje neobyčejnou výmluvností a hlubokou
myslí, jakož i bystrým vtipem neobyčejně se
skvěje potáhl do Efesu nejednoho náuky
chtivého, tak že se mu veliké a veřejné dvé
ře otevřely. 1. Cor. 16, 9. Skutečně také
ohnisko v Efesu založeno pro dalejší rozši
řování evangelia a v krajinách okolních. ne
málo církví povstalo díl bezprostředným a osob
ným Pavla působením, díl působením učeníků
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jeho. Col. 4, 13. Tak položen základ k oněm
sedmi svícnům, o nichž Jan apoštol v A
pokalypse mluví. Mnoho působila horlivost
Pavlova, mnoho neobyčejný a velikánský
duch jeho, mnoho a ovšem nejvíce milost
Boží, která netoliko vnitř zrůst dávala, nébrž
také vněšně divy a zázraky skrze ruce Pa
vlovy a sice nemalé čimila, talk že také pot
mice a pásmice z Pavlova těla přenášeli na ne
duživcé a ustoupily choroby a zloduchové u
prchli. V ř. textě místo od těla se čte od
kůže, ode pleti Pavlovy yomros totiž pásmice
a potnice, jež Pavel právě na těle nesl, a
neb kterými se byl právé utíral a kteréž ji
nak s tělem jeho ve styčnost přišly. Byli
to divové ne leďdabylí,ledakteří a ledajací non
guaslibet oů zas rvyovcag praví Lukáš, nebyli
divové obecní, pospolití, obyčejní, všední,
sprostí, neznamenití, nébrž znamenití a vý
teční; tak je nazývá L. ohledem těch nedo
divů a nedozázraků, jichž se goetové a za
klínači tenkráte v Efesu podjímali. Očividně
podsázkou a s uskrovněním nějakým mluví,
jakož i spojka také či %ukazuje, že mimo
uvedené tuto divy ještě přemnoho jiných se
od Pavla stávalo. (Co jsme přeložili potnice
a pásmice jest v Ť.t. cověgow1 čuuxtvbie obojí
slovoz latiny vzaté ale nestejně užívané, a tudy
nestejně překládané. Suďarium přichází i
jinde J. 20, 7. 11, 44. L. 19, 20. a značí
roucho či šátek, jehož se ku stírání potu u
žívalo, jenž ale nápotom také k jiným slu
žbám sloužil, tak že sudarium obšírněji se
béře než slovo samo sebou obnáší a vůbec
šátek značí. Semicinctčum očividně znamená
polopasec, polopás, polokasánku nějakou a
dobře vidí, kdož pásmici či přednici, kasan
ku, zástěru to býti vykládají, kterou si lidé
pracovití obdávali a pokasovali při práci po
odložení roucha svrchního, jakovéhož opasa
dla i sv. Pavel při svém řemesle stanařském
užívati neobmeškal. Tak oslavil Bůh apo
štola a v Efesu, kdež bylo sídlo všelikých
klamů a šaleb knížete světa, také všemocnost
Páně zableskla se, aby pravda zvítěziti a
svrchovanost svou ukázati mohla. Ne všickni
neduživci mohli přijíti aneb přinešeni býti
ku Pavlovi, on také nemohl všechněch na
vštiviti, po různu zaměstnán jsa, jednak slo
vem Božím, jednak prací rukou děláním, to
tiž stanů; a tudy kdo potřeboval pomoci v
neduzích, hleděl přijíti ve styčnost s Pavlem
aspoň skrze šátky a opasce, skrze potnice a
pásmice doufaje pevně, že mu se stane, čeho
zažádal. Což se 1 stalo, jak výslovně dí Lu
káš, a netoliko nemoce přestávaly, nébrž i
zloduchové vycházel z těch, kterýmž ona
roucha Pavlova přičiněna byla. "Tutopatrný
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důkaz, že Bůh ostatky svatých svojich divy
a zázraky činil a stalo se tu co tam u Pána, L.
8, 44., že žena dotknutím podolka roucha
Kristova uzdravena byla. Ostatně jsme výše
5, 15. viděli, že i stín Petrův uzdravoval
nemocné ty, kteří jím oslonění byli. Na těch
to biblických důkazech spoléhá náuka o
úctě ostatkům světcův a světic prokazované,
jaková se po veškery časy v církvi dála a
nejedněmi divy velebena byla. August. M.
B. 22, 8.

Takový úspěch divů a zázraků vidouce
někteří ze zaklínačů odchozích židovských,
podjali se také 1 oni něčeho divům oněm
podobného. Bylo tehdá, když říše dáblova
za své měla vzíti a oděnec ten mocný ko
řistí a plenů svojich bezprávně nabytých měl
zbaven býti, Mt. 12 29., přemnoho posed
lých a běsných. V církvi svaté za prvých
zvláště časů vezdy bývala moc, jíž se zlodu
chové vymýtali, jak o tom svatí otcové píší.
Sv. Justín píše v rozml. s Tryf.: Jménem
syna Božího zloběs proklínaný se podčiňuje
a přemáhá. Lidé nejední mezi pohany a
Zidy obírali se uměním, lidi ty uzdravovati
a ďábelství oprosťovati. Podle toho, co sám
Pán praví, Mt. 12, 24., a co jsme k místu
onomu poznamenali, nemůže nás divno býti,
že se nejednou Zidům, vyvolenému národu
Božímu, v jehož středu moci nebeské byto
valy, podařovalo skutečně zloduchy vyhnati.
L. 9, 40. Ale nyní po přibytí Krista a od
strčení od Židů víry v něho přestali býti li
dem Božím, a tudy potratili ten poklad vyš
ších mocí a sil Božích. Jednak i nyní mno
zí z nich moc nad duchy provozovati pova
žovali za umění a umělost jakousi tajnou a
čáry provozovatedlnou. Josefus Flavius v Sta
rož. 8, 2, 5. mluví o Eleazaru zaklínači, jenž
pomocí kořene od Šalomouna ukázaného a
v prstenu uzamčeného dábly vypuzoval.
Když prý přičinil se prsten ten ku chřípím
posedlíka, tu padl tento a zaklínačtudíž za
říkal běsa určitými modlitbami od Salomou
na vydanými, aby se již do člověka nevracel
aniž ho posedal. Ve Válce Z. 7, 6, 3. mlu
ví Josef o tom, že nedaleko Macheruntu
rostl kořen bára barvy plamenné, jenž běs
novému přičiněn byv, tudíž běsy vyháněl.
Zaklínání takové se nyní docela v zaklínání
a čarodějství pohanské převrhlo, jaké bylo
Deut. 18, 11. zapovědíno. I nemohly for
muly takové od Salomouna leč po jeho pádu
a zpohanělosti pocházeti, aniž se také s
pravým účinkem, leč náhodným a napohled
ným potkati mohly. Ale poněvadž Pavel
jménem Ježíše Krista ihned ďábly vyháněl,
pokusili se ti zaklínači Pavla následovati,
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což se jim lehčeji zdálo, ješto při tom žád
ných říkadel a kořenů potřebí nebylo. Ta
koví toulaví zaklínači byli především synové
Skevy či Scevy velekněze. Píše o nich sv.
Lukáš: Pokusil: se pak někteří také z obcho
zéch Zidů zaklínačů vzývati nad těmi, jenž
měli zloduchy, jméno Pána Ježíše říkajíce:
Zaklínám vás Ježíšem, kteréhož Pavel hlásá.
Bylo pak to nějakých žida Scévy velekněze
sedmero synů, kteří to čimili. Odpověděv ale
zloduch, řekl jim: Ježíše znám a o Pavlu
vím; vy však kdož jste? A vskočiv na ně
člověk, v němž byl duch přezlý a oba opano
vav přesílil je, tak že nazí a zranění utekli
z domu toho. Skevas tento docela neznám
jest, a neví se, jakým během nosil titul ve
lekněze, byl-li skutečně jím druhdy čili pa
třil ku přednostám čtyryadvaceti tříd kněž
ských onoho titulu účastným. Bylo synů
těch jeho sedm, jenž takto co theurgové a
goetové 8, 9. obcházeli a užívali při tom
prostých slov Zaklínám tě Ježíšem,jejž Favel
hlásá. Zloduch ale vida, že sami Krista a
víry v něho, tudy také moci jeho prázdní a
odcizení jsou, osupil a obořil se na ně, moc
svou za dopuštěním Božím na nich ku po
trestání všetečnosti a nadužívání jména Páně
provodě: Ježíše znám a o Pavlu vém;jakoby
řekl: Těm bych ovšem ustoupiti musel, ješto
moc jich nade mnou vládne. Vy ale kdo
jste? táže se zloduch s pohrdou, slovo Vy
z předu klada, vy, jimž ani Ježíš ani Pavel
moci té nade mnou neudělil, ač jména obou
v ústech nadužíváte? Nedí: Kdo jest Ježíš?
Kdo jest Pavel? ač ovšem ohýralým, drzým
a nestydatým jsa, an se bál pokuty a trestu.
O takové moci u křesťanů nad ďábly neje
dnou se zmiňují sv. otcové, že běsové slyší
ce jméno Ježíše třesou a chvějí se a ihned
na jméno to vycházejí. U Prudentia apoth.
ctr. Jud. čtou se verše:

Svíji se Apollo,
Když jménem byl Krista vaněn, slov snášeti blesků
Jistě nemůž; zmítá toli van bídáka jazyčných,
Jak mnoho oslavených se divů o Kristovi hlásá.

Leč tuto při lidech, kteří obmysly, podvody
a klamy jemu příbuzm byl a k nimž tedy
žádné úcty nechoval, tuto jinak si počínal
ďábel a vskočiv na dva z nich a obou opa
novav zmocnil se jich člověk, v němž dá
belstvé bylo, že zranění a nazí uprchl. M.
vskočiv či vskoče, akousoc se obyčejněji čte
v praes., vskákaje čAkóuevog,brzo na toho
brzo na onoho totiž skočil, aby těch dvou
bratrů, kteří tenkrát účinní nejvíce byli,zmo
cnil se a pych svůj nadnimi provodil. Ješto
nazí uprchli — ač neví se zda docela o vše
roucha je připravil, čili jenom o svrchní
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roucho přišli J. 21, 7. museli nemálo ran
a sápání a úderů podniknouti a sv. Zlatoúst
vidí v tom, co duše hříchem osedlá podstou
pati přinucována.

Bíledně se vyskytlo, že Pavel při divech
svojich docela jiné moci užívá a že jemu
zhola jinorodá moc přispívá, než které se
dovolávali židovští ti zaklínači a jiní theur
gové a goetové. A tudy prvý důraz a do
jem děje toho byl, že když se o tom Židé
t pohané, jenž v Efesu bydlel, dověděli, bá
zeň na ně připadla. Leč bázeň ta záhy u
stoupila povšechnému oslavování a zvelebo
vání jména Pána Ježíše. A výsledek toho
byl, že mnozí z uvěřivších přišli a vyznávali
a oznamovali skutky svoje. Tu především
se táží, byli-li to lidé, jenž teď účinkem u
dálosti na synech Skevy stalé se obrátili,
čili raději to byli křesťané již dříve víru
přijavší, kteří ale nyní tím podivným činem
pohnuty se cítili vyznávati a vypovídati
skutky svoje. Tu text řecký soudí, kdež ne
stojí aorist orevoavrec, nébrž nemiorevxotTes
a nemluví tedy o těch, jenž nyní uvěřili,
nébrž, kteří již ve stavě víry se byli nacházeli
dřívěji, nežli se stalo to, co se se syny Ske
vovými vypravuje. Ti nyní sobě uvědomili
a k mysli připustili stav hříšný, ve kterém
se byli nacházeli a především jim tanuly čáry
a kouzla a zaklínání a zaříkání, jimž se byli
druhdy podmanili. I pojavše lítost nade pře
dešlým životem svým — bezmála ani za
křesťanství svého ihned nebyli všeho pohan
ského hádání zanechali, aneb do nich opět
padli, přišli vyznávat a ohlašovat skutky
svoje. Že se příčestí času minulého takto
bráti musí, patrno také z 15, 5. 18, 27. 21,
26. 28. Dvojím slovem opisuje, co lidé oni
činili: vyznávali a opovídali; těma dvěma
slovama chce L. dokonalé a zevrubné vyzná
vání očividně vylíčiti. Což stalo-li se ve
řejně, jak se některým vidí z ř. slova, kdež
nestojí ogmokovovusvospouze, nébrž složité
slovo čšopokovovuevot, nebo-li se to tajně
stalo tak, že složité časoslovo toliko pojem
sesiluje, těžko rozhodnouti. To ale pochybno
nemůže býti, že svátostné povahy ono vy
znání bylo, jak netoliko z dvojitého slova,
nébrž i odtud patrno, že křesťané již dřívěji
uvěřivší se tomu podvolili. Tudy netoliko
sv. otcové tuto zpověď nalézají, nébrž také
sami odštěpenci, jak na př. Hugo Grotius,
o zpovědi svátostné to rozumějí.

Netoliko ale ti, jenž dříve křesťany se
byli stali, tak spasitelně dojati a k svátosti
pokání přivedení byli, nébrž i jiní lidé za
kusili blažených účinků, jenž vyvřeli z po
divného a zázračného skutku toho. dfnozí

Bkutkové apošt,
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ale z těch, jenž všetečných věcí hleděli, snesli
knihy a spálili je přede všemi. Spojka od
porovací dě ale značí, že tuto o jiných li
dech řeč jest, než ve předešlém verši, totiž
o těch, jenž příkladem synů Skevových za
strašeni byvše, usmysliti sobě ustanovili.

mělo, stálo by ovšem, že vščckní to učiniliaknihysebravšespálili.© Všetečnýmivěcmi,
jichž oni dříve hleděli, rozumějí se kouzla,
čáry, hádání, umění, jímž dotčené věci se
vykonávaly. Pro takové umění slynulo tehdá
město efeské a písmena efeská čpézie y00%u
are napisovaná na amulety, prsteny a j.
převšady u pohanů za věci ochránivé dobrých
a odvrátivé zlých příhod se považovala. Byla
na kaménkách, cedulkách, amuletech, prste
nech, kroužkách a jiných věcech napisována
slova temná, jenžto se na nohou, pásu a če
láku bohyně Diany efeské četla slova zá
hadná, v neřecké, dle některých semitské
řeči složená, avšak po řecku přistřižená
jako na př. ask, což vykládá Clem. Alex.
str. 5. tmy, kataski den, dixzemi, tetrax rok,
dammameneus slunko, aista pravý hlas. Nej
nověji se opět pokusili učenci 0 rozluštění
a výklad těch na Artemidě či Dianě nápisů
a nalezli smysl tento dle výkladu z jazyků
semitských: Tmy šedé jsou tmy moje; k ohni
prohlídej věrně; věren jest tem,jenž svítě po
skytuje život. Symbolický ráz těch slov již
starým zřejem byl. Klement Alex. vece, že
těmi nápisy se hlásalo, kterak se spravují
božské věci og xsxocunr0wsTa Paře, jakož pak
celá bohyně Diana nebyla leč symbol země
každým rokem od slunka oplozované. Efe
šané honosili se, že pomocí těch písmen a
vět předčí nad jinými národy v dostihách
koňských a jiných veřejných hrách. Ješto
pak čáry a kouzla v Efesu ohniště svoje
měly, ovšem knihy takové, v nichžto ae 0
věcech těch, o jich užívání, o jich řádu, 0
rozdílech jejich a co ještě tam těch výmyslů
bylo, pojednávalo a poučovalo, knihy takové
díme ovšem u velké ceně býti musely. Tím
větší ale byla cena za doby tehdejší, kdež
veškery knihy pro jich řídkost drahy byly.
Z toho také můžeme oceniti, jak matorna a
opravdova byla kajicnost jejich a jak veliké
obětě přinesli při svém na víru obrácení ti,
kdož knihy ty snesše veřejně je apdálili. Ne
prodali jich pohanům cenu za ně k nohám
apoštolův dadouce, nébrž spálili je, aby ji
ným všem odňata byla příležitost k hříchu.
Vydali knihy do ohně, aby sami ohně věč
ného znikli. Byla pak cena kněh spálených
(ř. t. pět myriad stříbrníků či jinak) padesát
tisic stříbrných denárů. Denár vulgáty jest
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drachma attická co peníz nejobyčejnější a
drachma měla šest obolů čili našich asi třetí
díl stříbrného rýnského, spíše více než méně,
tak že celá suma tadělala asi dvacet tisíc
zlatých stříbra. Cena ta počítána od těch,
kteří sami pálili a bezmála za touže cenu
byli koupili knihy ty čarodějné. Byl to velký
důkaz, že mocně a úsilně působí víra Páně
a náramně se rozšiřuje a tudy vece L.:
Tak přemocně ússlně rostlo slovo Páně a st
lelo t. j. mocně se projevovalo v účincích
svojich. Náramný vzrůst ten docílen byl ne
unavenými Pavla a druhů jeho prácemi, pře
devším ale těmi zázraky a divy, jichž Bůh
tam skrze Pavla činil. Při tom sice nene
dostávalo se zahořelých nepřátel církvi, jak
Pavel v listu 1. Cor. 16, 9. jz Efesu daném
píše 0 mnohých protivnících a 1. Cor. 15,30.
o sobě praví, že každodenně umírá £. j. ne
bezpečenství smrti podniká a že se šelmami
divokými potýkati se mu tam v Efesu bylo.
Ale přece v celku byl stav církve Efeské
poklidný, blažený a kvetoucí a tu zvláště se
vidělo vítězství pravdy nade Iží a světla nade
tmou.

Při tom církve nové rozkvětu roztoužilo
se otcovské srdce Pavlovo po církvech, jež
byl založil a zvláště po macedonských, nad jiné
po filipské, kdež takovou lásku poznával a
po korintské, kterou s takovou prací založil
a která tak vysoce důležita. byla pro rozší
ření víry mezi národy vzdělanými. Touha
jeho pak šla dále do hlavitého města veškeré
té ohromné říše, do Ríma, po němž jak v
listu k Rímanům píše Rom. 1, 10. 13. né
ustále toužil a k Bohu, aby tam dojíti mohl,
se modlil. Leč dřívěji, než tam vydati se
měl, umínil do Jerusaléma putovati, ku ko
lébce víry a spásy lidské, kdež byl vycho
ván, kdež byl církev pronásledoval a znova
se z toho káti chtěl, kdež Jakob apoštol
ML bratr Páně tak velesvatě biskupoval,
kdež ohniště bylo národujeho, za jehož spásu
by byl dal život R. 9, 3. aza nějž neustále
šla modlitba jeho k Bohu Rom. 10, 1. Tam
chtěl před apoštoly vydati zprávu tu radost
nou, jak Bůh počínání jeho žehná, a tam
nutila jej láska donésti sebranou pro chudé
almužnu 1. Cor. 16, 1.; tam konečně chtěl
sám se ve chrámě svrchovanému Bohu vy
staveném pomodliti, tužby a služby svoje v
útrobu Boží vlíti a v tušení nějakém 0 bu
doucnosti rozžehnati se s Jakobem, církve
sloupem. Vedla jej při tom tajemná moc
Boží, ač ovšem Jinými nežli se nadál cesta
mi dojíti měl záměrů svojich. A o tom
všem dí sv. L.: Když byl Pavel vykonal
věci ty, totiž v Efesu církev založil, ohradil,

odvrátil drahný zástup pravě:

Act. 19, 23—40. Bouře lidu proti sv. Pavlu skrze Demetria, stříbrniká,

upevnil a do květu přivedl, tedy uménil sobě
v duchu, přejda Macedoni a Achají, podati
se do Jerusaléma. V duchu ustanovil, ne V
Duchu sv., jak někteří vykládají, nébrž V|
duchu svém, v mysli svojí ustanovil a se
uradil a umínil 5, 4. Luc. 21, 14. O Ma
cedonii a Achaji viz 18, 12.; tam vynikaly
církve Filipská, tuto Korintská. Nápotom po
pouti Jerusalémské, když by byl tužbám svo
jim a potřebám Palestýňanů zadost učinil,
umínil do Říma, řka v duchu: Fobyv tam
musím Řím shlédnouti. Musím, praví, ješto
Duch Boží nějakou měrou k tomu jej vábil
a volal, aby také v Římě nějakého plodu
činnosti svojí co apoštol pohanů došel;
spolu se tím slovem pevný úmysl a nezvratný
úminek vyslovuje. Jak sám vece 1. Cor.

16, 5. ustanovil doplaviti se do Macedonie
a odtud do Korintu se podati. Prozatím
předeslal do Macedonie dva zpomocníků svo

„Jich, Timothea a Frasta, sám pak na čas ně
jaký ještě ostal v Asti, jakž 1. Cor. 16, 8.
ustanovil dó letnic tam ostati, Timothea pak
i do Korintu poslati. Předeslal je dílem, aby
církve na příchod jeho připravili, dílem aby
pro Palestýňany almužnu sbírali. Timothea
1. Cor. 4, 17. 16, 11. také ještě v Efesu
zpětočekával. Erastus jest bezmála jiný, než
onen Korintský důchodní, o němž Rom. 16,
23. řeč jest; avšak místnějšího se o něm
nic neví. Zatím ale povstala nepředvídaná
bouře v Efesu, o níž L. vypravuje.

23. Stala se pak toho času bouře
nemalá pro cestu Páně. 24. Nebo De
metrius nějaký jménem, stříbrník, dělaje
chrámky stříbrné Diániny, poskytoval
umělcům nemalého výdělku. 25. I shro
máždiv je a ty, kteří o takových vě
cech pracovali, řekl: Muži, víte že z
tohoto díla jde nám výtěžek. 26. A vi
díte i slyšíte, že netoliko z Efesu, nébrž
téměř ze vší Asie Pavel ten přemluviv,

Nejsou
bozi, kteří rukama povstávají. 27. Ne
toliko pak nebezpečí jest, že nám ta
částka v pohrdání přijde, nébrž i veliké
Diány chrám za nic jmín nebude: anoi
zanikne velebnost její, kterouž celá Asie
1 obor ctí. 28. Uslyševše to naplněni
byli hněvem a křičeli řkouce: Velka
jest Diána Efeská. 29. I naplnilo se

„město zmatkem a vtekli jednomyslně do
divadla, uchopivše Gaja a Aristarcha
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Macedoňany průvodčí Pavlovy. 30. Když
pak Pavel chtěl vejíti mezi lid, nedopu
stili učeníci. 31. Ano 1 někteří z Asi
archů, jsouce přátelé jeho, poslali k ně
mu prosíce nevydati se do divadla. 32.
Rozliční pak rozličně pokřikali, nebo
bylo shromáždění zmatené a většinajich
nevěděli, proč byli sešli se. 33. Ze zá
stupu pak vytáhli Alexandra, ješto po
noukali jej Židé. A Alexander rukou
mlčení požádav chtěl se vyměřovati u
lidu. 34. Když ale poznali, že jest Zid,
stal se jeden hlas všech, jenž asi hodinydvěvolali:© VelikajestDiánaEfeská.
35. Upokojiv pak kancléř zástupy vece:
Muži efeští, i kdož z lidí jest, jenžto by
nevěděl, že město Efešanů slouží veliké
Diáně a Jupiterovu plemenu? 36. Po
něvadž tedy tomu odpírati nelze, slušno
abyste pokojně se měli a nic přenáhleně
nepočínali. 37. Přivedli jste zajisté lidi
tyto, jenž nejsou ani svatokrádcové ani
rúhači bohyně vaší. 38. Jestliže tedy
Demetrius a umělci s ním mají proti
někomu při, soudové veřejní se odbý
vají a prokonsulové jsou, nechať žalují
na se vespolek. 39. Pakli čeho jiného
hledáte, v zákonitém shromáždění se
může o to uhoditi. 40. Nebo jsme i
v nebezpečí obžalování býti z rozbroje
dnešního, poněvadž nikdo, jímž bychom
se vyměřiti mohli, vinen není hlukem, a
to pověděv rozpustil shromáždění.

Nejednou Židé spikli se proti cestě Pdně
9, 2. víře totiž v Krista,jenž vede nás jistou
cestou k životu ; ano i pohané 16, 19. po
čali již brojiti proti víře, za věc protizákon
nou a nebezpečnou ji vydávajíce. Tam i
tuto horlivost náboženská na odiv co příčina
vydávána, tam i tuto ale nečistí, ješitní a
soběčtí důvodové převládali. V Efesu ale
tito zájmové světští a tělesní prospěchové se
ihned v popředí kladou a bouře povstává od
části pohanské bez účastenství Židů, jenž jin
dy se s pohany proti církvi spikli, tentokráte
ale zhola nemohli, ješto pohané je nepřátely
modloslužby býti dobře věděli. Příležitost, za
kterou to propuklo, zadal Demetrius stříbr
ník. Sv. Lukáš píše: Stala se pak toho ča
su bouře nemalá pro cestu Páně. Nebo De
metrius nějaký jmenem, stříbrník, dělaje chrám
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ky stříbrné Dianiny, poskytal umělcům ne
malého výdělku. I shromáždiv je a ty, kteří
o takových věcech pracovali, řekl: Muži, víte
že z takového díla jde nám výtěžek. A vidíte
a slyšíte, že netoliko v Efesu, nébrž téměřpo vší
Asii Pavel tenpřemluvtvodvrátil drahný zástup
pravě: Nejsou bozi, kteří rukama se stávají,
Praví Lukáš, že Demetrius dělaje stříbrné
chrámky Diántny poskytal umělcům nemalého
výdělku. Chrám Diánin v Efesu vybudovaný
v šestém př. Kr. století nalezal se vně města
ku přístavu Panormu. Od Herostrata v noci
narozenin Alexandra Velikého 355 př. Kr.
sice zapálen byv shořel, ale od Chersifrona v
předešlém, ano větším velikolepí, sbírkami celé
Přední Asie vystavěn byl tak skvěle, že za
sedmý div starého světa počítal se a Efešané
jím nemálo se honosili a pyšnili. Byl čtyry
sta a pět a dvacet stop zdélí, dvě stě a
dvacet zšíří, stem a sedmadvaceti sloupy od
rozličných králů postavenými, nad to sochami
a obrazy přesličnými ozdoben byl od Parr
hasia, Apella a jiných nejslavnějších umělců
řeckých. Kallimach o něm pravil, že nikdá
slunko neosvěcovalo věci krásnější a nádher
nější nad chrám tento. Nalezal a choval se
tuto obraz prastarý, socha vetchá z dřeva,
neví se jakého, poněvadž se vudávání dřeva
toho nesrovnávají, jedni za dubovou jiní za
cedrovou, jiní ébenovou a jiní jiňodřevou ji
vydávajíce. Měli za to, že s nebe spadla
podobizna ta od samé bohyně či raději od
samého otce Jupitera seslána byvši. Pro
vetchost, sešlost, spukřelost a práchnivělost
sochy musela se nardem neb jinou tekutinou
mastivou napájetí, vlívanou do ní otvory,
jimiž opatřena byla, sic jinak se rozpadnutí
jejího obáváno. Představovala socha ta bo
hyni Artemídu či Diánu, ač povahu více a
siskou než řeckou na sobě nesla a za vele
máteř či světamatku odbývala, veškery všech
bohyň přívlastky v sobě zahrnujíc. Vrchnější
díl sochy okryt byl zvířecími prsy, dolejší
část okrývaly podoby rozličných živočichů.
Byla to přední a hlavná bohyně prvotrůn
kyně v Asil a netoliko ve chrámě tom se
jí děla služba, nébrž čest se jí soukromě v
domech po celém Recku a po Maloasii vyko
návala. K té soukromé službě užívalo se
chrámečků stříbrných dle chrámu Efeského
dělaných a uvnitř podobiznou sochy bohyniny
opatřených, v sednici rozstavovaných ano i
na cesty s sebou brávaných. Těmi chrámeč
ky obchod se vedl a nesčíslní lidé vyhotovo
váním jich se živili. Hlavitou dílnu ale na
ně měl Demetrius, jenž vida, že odbyt na chrá
mečky ony počíná klesati a se umenšovati
od doby té, co Pavel v Efesu káže, umínil
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ihned na počátku ve stříc škodám a ujmám
odtad sobě povstalým vejíti a doufal že se
mu útok proti Pavlovi tím spíše podaří, po
něvadž věc ta se všechněch umělců a řemesl
níků týkala, kteří jakýmkoli spůsobem za
městnání a živnost při podobiznách oněch
nalezali. Švolav tedy všechny umělce a ře
meslníky, jenž jakýmkoli spůsobem takové vě
ci dělali a živnost z nich měli, pravilk nim:
Muži, víte že z díla toho nám živnost jde; a
vidíte 1 slyšíte, že netoliko v Efesu nébrž téměř
ve vší Asu Pavel ten namluviv odvrátů dra
hný zástup pravě: Nejsou bozi, kteří rukama
vznikají. Dává ten nepřítel pravdy Boží důkaz,
sjakým úspěchem pravda ta seu lidu pohan
ského ujímala. S pohrdou o apoštolu mlu
ví pravě: Favel ten a slova ta spohrdou do
prostřed věty své klade. Důraz dává na E
fes a Asii to jest na oborpůsobnosti Pavlo
vy a tudy místa ta hned na počátku věty
klade. Stěžujesi,že Pavel učí: Nejsou bozt,jenž
rukama vznikají. Lid sprostý dokonce u po
hanů stožnoval sochy a obrazy sbohy samý
mi a také vzdělanější lidé nemálo se domní
vali, že ve styčnost bohové přicházejí se so
chami a v nich aspoň druhdy přebývají, če
hož napotom novoplatonikové filosofickými
důkazy dovozovati se podjímali. Ve Filipech
podsouvali Zidé Pavlovu hlásání pohnutku po
htickou; pohané Efeští měli k vyšší pohnutce
od Demetria namluvení býti. Dotekl byl De
metrius svým na úbytek výdělku ukázáním
hlavné příčiny, o kterou mu vlastně běželo;
při tom ale přece mu o pláštík, o záminku a
barvu šlo, aby rouchem horlivosti o službu a
čest bohyně zištnost svou obalil vece: Ne
toliko pak tato v nebezpečíjest nám částka v
potupu přůjíti t. j. netoliko ujmu trpěti bu
deme na výdělku a zisku, když by Diániny
služby se nepílelo, nébrž nad to, vece dále,
veliké Diány chrám za nic jmín nebude
ano 1 zanikne velebnost její, kterouž celá Asie
a obor ctí. Velikou bohyní nazývá Artemi
du či Diánu, ješto mezi dvanáctero vyšebo
hů či velebohů se počítala. V ř. t. někte
ří rkp. mají čtení uélAewm. učkle; tím mlu
vení nepřímé v přímé přechází, ale smysl
stejný očividně ostává. Byla služba Diány
Efeské převzácna a mezi nemnohými bohy,
jež mohli Rímané závětem obmysliti, také
Diána Efeská se nalezala, jak čteme u Ulpiana
inst. tit. 22. Nadto Artemida či Diána efe
ská nesla titul velkéDiány, aby odjiných sou
jmených božství, od délické, thrácké a řím
ské Diány se rozeznávala, aé ovšem neje
nom tyto bohyně vespolek, nébrž i s jinými
v jedno splývaly a sebe zastupovaly.

Ale i připosluchačech splynula příčina ná

Aot. 19, 23—40. Bouře lidu proti sv. Pavlu skrze Demetria, stříbrníká.

boženská se sobětnou. I rozňaly se vášně v
myslech lidí, kdožkoli to slyšeli. Nebo ti zlo
stí a Aněvemnaplnili se a pokřikali: Velká
jest Diána Kfešanů ; velika, totiž jak jsme
toho dotkli, ve smyslu zvláštním předčíc nade
vše Diany a v Asii protothronií, prvostolou
jsouc, přední ze všech božství si místo 080
bujíc.Počalikřičeti,jakoby jižji
šlo, a křikem tím zbouřili město, načež se
lůza nejvíce, chátra a chasa všetečná ano i ji
ní lidé sběhli, že město veškero bylo plno mě
teže a jednomyslně vtekli do divadla, polapivše
sebou Kaja a Aristarcha, průvodčí Pavlovy.
Divadla u starých byla vystavena do polo
kruhu, bezstřechá byla a sedadla se stupňovitě
zvyšovala. Sloužilanetoliko kehrám nébrž ta
ké ke schůzem, sborům, hromadám a sou
dům. Tam tedy hrnuli a hlučili se všichni,
aby věco křesťanecha provinění jejich veřejně
na soud vzata byla a spolu rozřešena; neoče
kávali nic jiného, leč že ovšem veliký trest
na ně vydán bude. UchopiliKaja a Aristar
cha, soucestné spolupoutníky a průvodčí Pav
lovy. Jména Kajus se zhusta užívalo a Ka
jus, o němž tuto řeč, jiný jest než ten, o němž
níže 20, 4. a než onen, 0 němž Rom. 16, 23.
1.Cor. 1,15. řečjest. Aristarchus ale týžjest,
jejž později v Římě s Pavlem ve vězení na
lezáme Col. 4, 10. Filem. 24. a o němž je
ště v knize této, hned 20, 4. a 27, 2. zmín
ka se stane. Očividně tu šlo o Pavla ane
malé mu nebezpečí života nastávalo. On co
dobrý pastýř J. 10, 15. hotov byl života se
opovážiti a brdlo nastaviti. Ale zrazovali
jej od toho díl učeníci jeho nedopustíce aby
šel mezi hluk ten, díl někteří asiarchové, jenž
přiznivi jemu jsouc poslali k němu a prosili
ho do divadla se nevydávati. Učeníci z dů
věrné a dětinné lásky jednali a nedali tomu,
aby se vydal v to nebezpečí, kdežby byl
o hrdlo přišel, aniž pak Aristarchovi a Ka
jovi nějak přispěti moha. S jiné strany mu
radili příznivci jeho nevydávati se v nebez
pečí, ano to se jim nemoudro a neprozřetel
no býti vidělo. Byli to Astarchové, jakoby
náčelníci Asie, předníci Asie, odpovídali jim
v jiných provincech Bithyniarchové, Lydiar
chové, Syriarchové, Galatarchové a t. d. A
starchové sloulo deset nejvyšších přednost,
jenž v Asii t. j. vJonii a jiných přímořských
krajech opátřeli obětě slavnosti a hry ke cti
bohyně Diány; hry netoliko ke cti bo
hyně, nébrž také ke cti císaře římského
provozované svým penízem z vlastního za
pravovali. Každoročně na podzim okolo rov
nodennosti každé město z lůna svéhojedno
ho vyvolilo a tito navrženci napotom z pro
středku svého deset vybrali, mezi nimiž je
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den předkoval, jak z toho, co se s Polvkar
pem dálo Euseb. 4, 15. patrno jest, kdež se
praví, že pod asiarchem Filippem umučen byl.
Viztaké list Smyrn. o umuč. Polykarp. 12. 21.
Vidělo se některým učencům z dotě. u Eus.
a v listu Smyrn.míst zavírati, že toliko jeden
byl asiarch, což mylno jest, aniž také sou
hlasno s velikými těmi, jenž na nich spolé
haly, výlohami. Byli to mužové z nejvzácněj
ších a nejzámožnějších rodin pochodícía po
divno ale i blaživo jest pozorování, že timo
hutníci ku Pavlu poslali a žádati ho dali,
aby se v zástup nevydal, poněvadž tam pro
něho veliké nebezpečí se strojí. Zajisté oso
bnost, povaha, náuka a divové Pavlovi tuto
k němu na nich vážnost vymohli a potěši
telno jest pro člověka viděti, že v té bouři
a V tom hluku chátry mužové tak bohatí, vá
žení a vznešení o Pavla se starali. Ačkoli
z toho nejde, žeby bylí křesťany se stali neb
státi hodlali, jisto, že Pavlovi a tudy i věci
křesťanské příznivi byli a nechtěli dopustiti,
aby Pavel neohroženosti své více než hrdin
ské se škodou osoby a věci svojí dokazo
val. Pavel povolil radě té a projevil opatr
nost a pokoru svoji dada si raditi od mužů
oněch. Zatím ale v divadle se věcihřmotné dály.
Rozličné lidé rozličně pokřikovali a mětež by
la všeobecná a zmatečná hromada a většina
nevěděla, proč se byli sběhli. Tak se obyčej
ně stává, že lid sběhne se při kramolách a
bouřech a veliká část neví, oč tu běží a dá
se napotom naváděti a namlouvati k věcem,
jimžto nerozumí. Když tam v Efesu již na
divadle déle pohromadě byli, tedy z předu zá
stup potáhnul z hromady Alexandra, ješto jej

idé předstírali či postrkávali ze zadu; chtě
i totiž, aby poučil shromážděné, oč tu bě
ží a se jedná, ješto mnozí té věci nepově
domi byli. Skutečně vystoupil Alexander a
rukou požádav ticha chtěl lid zpraviti a vy
učiti, proč ten sběh se stal. Ruku totiž po
zvednuv a dolů spustiv, což bylo obyčejnou
posunou u řečníků, když lidu odmlčeti a uti
šiti se žádali. Nejedna mysl panuje o tom
Alexandrovi, byl-li křesťanem čili nebyl a
jakby se povaha jeho považovati měla. Ně
kterým se vidí, že křesťanem byl a že sek
bluku připojil za jakoukoli příčinou, že ale
od Zidů nadstírán a postrkován byl, aby mlu
vil a v měteži lidu a vkramole za své vzal.
Jiným se raději vidí, že nebyl křesťanem né
brž pouze ZŽidem,a že od Židů ze zástupu
nastrčen byl, aby dle své známé v řeči 0
bratnosti k lidu promluvil. A tu mohl Ale
xander ten dvojako se míti, buď totiž mohl
vůbec táhnouti se ku právům hostinstva a
přespolstva a k zákonům vůbec vydaným,

——=
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jimiž se Židé dle víry svojí zachovati mo
hli, ač nectíce Diány, při tom na Pavla a kře
sťany nedávaje zvláště pozoru, nébrž v té
věci jich také co stejné mysli háje. Anebo
co nepřítel křesťanů mohl se Židů všelikou
nenávist odnímati a na křesťany přenášeti.
Ješto tehdá křesťané ze Zidovstva pošlí sev
očích pohanů dosti od Židů jiných neroze
znávali, snad chtěl Alexander ten pohany o
rozdílu tom poučiti, aby se všechna zloba
jejich na hlavu křesťanů svalila. Těžko roz

vější; ze slova ř. t. 33. anoloveioVar obra
nu dávati, hájiti a brániti, bychomse sna
dněji rozhodli, že křesťanem ze Zidovstva
pošlým byl a že Pavla a křesťanů hájiti chtěl,
ješto o ně tuto běželo. Jest-li tomu tak, a
tedy byl-li Alexander křesťan, nehned z toho
následuje, že byl touž osobou, na niž Pavel
2. Tim. 4, 14. sobě stěžuje a jehož 1. Tim. 1,
20. byl z církve vyobcoval; Alexandra jména
zajisté zhusta se mezi Židy i pohany uží
valo. Leč jakkoli věc ta s Alexandrem se
má, Efešané poznavše Zidem jej býti a tedy
pocházeti z národa Artemidě jejich nepří
znivého ihned pozdvehli křiku a po dvě ho
diny volali: Veliká jest Diána Efeská, dále
již zda křesťanem jest čili nic zhola se ne
ptajíce. Mezi tím nelenila vrchnost městská,
nébrž ujeďnala se a uhodila o prostředek,
jakby se kramole a bouři té přítrž učinila.
I vystoupil tajemce, kancléř či archivář neb
sekretář města, jemuž archiv svěřen byl a
jemuž nové vyhlášky skládati a veřejně 0
znamovati přišlo ; ten co úřední mluvčí tuto
jmenem celého města a vrchnosti jeho vy
stoupá, ješto v nemalé vážnosti úřad ten bý
val a na mincech spolu S asiarchy se na
psán nalezá. Upokojil zástupy kancléř, vece
Lukáš. Utišil a ukrotil lid, ješto v něm vr
chnost poznal a tudy mu sluchu uctivě pro
půjčil. Byl ale jak z řeči jeho viděti muž
opatrný a moudrý, an velmi vhodně táhne
se nejprvé ku pýše a hrdosti Efešanů a na
potom celou záležitost na pravou cestu od
kazuje přičině spolu výstrahu, aby na sebe
trestův od Římanův nepotáhli. Mužt efeštt,
i kdož jest, jenž by nevěděl, že město Efeské
slouží veliké Diáně a Jupiterovu plemenu ?
Tak se táhne k jich pýše. Místo sloužiti
stojí v ř. t. býti posluhou, kostelníkem,
strážcem, ometačem, ustrojcem chrámu; neo
korem +e0xo0ogzajisté byl ten, jenž opa
troval věci ku chrámu náležité a řád a
čistotu věcí posvátných a celého hrá
mu na starosti míval. Název nedkoros co
zvláštní čestný titul propůjčován některým
městům, kteráž se úctou k tomu neb onomu
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božství vyznačila a titul ten na města tohopenízechanápisechzaznamenáván.© Co
dále se praví 0 Jupiterovu plemenu dle vul
gáty, to v ř. t. čte se: že slouží Diáně a
Zovopádeži či Zeusopádelu t. j. obrazu od
Zeusa, s nebe padlému. Měli ti lidé za to,
že obraz ten starožitný nebyl od lidí utvořen,
nébrž druhdy s nebe seslán byl, jak se toho
1 0 palladiu trojanském, o ancílu římském
či o římské pavésce, o obrazu Cybelině v
Persinuntě a jiných domýšlelo; tedy také
prý obraz ten tak dlouho trval a sedmkrátné
oboření chrámu přežil. Vulgáta čte Jupite
rovu potomku, pošelci či plemenu t.j. právě
Dianě, která z Jupitera pocházela. Z toho
pak dovodí kancléř dále: Poněvadž tedy
tomu odpíráno býti nelze, slušno, abyste se
pokojně měli a nic př*okvapenéhonečinili. A
již dokazuje, že se přenáhlli a ukvapili, an
vece: Lřívedli jste zajisté muže tyto, jenž ani
svatokrádei ant rúhači bohyně vaší nejsou.
Podivna jest Pavlova opatrnost, za kterouž
hleděl toliko pravdu křesťanskou nejprvé
kladně dovoditi a utvrditi nedotýkaje toho
co lidem posvátno bylo, až by pravda jim
docela ozračela a zamilovaný blud samoděk
vzal za své a se obořil. Měl zajisté za to,
že nejdřív a především modly v myslech lidí
padnouti musejí, než by se ve chrámech po
rážeti mohli, jak vece sv. Aug. s. 6. in Mt.
Sami Židé té doby, přebývajíce mezi pohany,
takto sobě oh edem pohanských model po
čínati museli a pravidlem jim bylo podlé
slov Josefa Flavia ctr. Ap. 2. svých věcí há
jiti ajiných a cizých věcí na pokoji nechá
vati, aniž se smáti a láti těm, jenžu jiných
narodů byli, domnělým bohům a bohyněm;
při čemž se táhli k slovům Ex. 22, 28. bo
hům utrhati nebudeš, ač smysl slov těch jiný
jest a bohy se tuto soudcové a představení
lidu rozumějí, kteří místo Boží u něho za
stávají.

Poněvadž pak, pokračuje kancléř dáleji,
lidé ti nejsou ani svatokrádci ani ruhači,
tedy jde z toho, že jste nic neměli všeteč
ného se podjímati a Demetrťus a umělct ma
jé-lí při proti někomu,tedy měli obyčejné
právné cesty se držeti, ješto soudové se ve
řejná odbývají a prokonsulové jsou; tam ža
lujte na sebe. Odkazuje tajemce na soudnou
zprávu u Římanů a proto také vůbec mluvě
klade plurál kategorie konsuly. U Římanů
veřejně se soudové na trhu odbývali a tam
každý při svou přednésti mohl. Jestli: ale,
přičinuje tajemce, jimých věcíhledáte, v řádné
hromadě se to odbude. Něco jiného t. J.
mimo vlastní a soukromou Žalobu, co ve
řejného blaha se týká; v Ť. t. m. zepě čréomv
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jiných věcí jak vulgáta četla, čtou nyní podle
B. zsvaméno naďto výše, nadto dále t. j. prá
vě nad věci soukromé a privátné-li něčeho
hledáte, co zří k veřejnému blahu. O tom
pak se jednati může V zákonité či v řádné
hromadě, v řádném shromáždění, v řádném
sněmu, každého měsíce po třikráte odbývaném.© Řádnýazákonitýsněmkladese
proti nezákonitému kramolení a bouření
lidu.

Aby pak slova jeho s účinkemse ne
minula, tedy jim na mysl uvádí, čehose jim
obávati přijde, kdyby kramoly té nepřestali
a pokojně se nerozešli. V nebezpečí jsme
odžalování býti z rozbroje dnešního, vece;
totiž kdybychom věci té neponechali záko
nité a řádné hromadě k rozsouzení. T. ř.
čte rozbroje pro dnešek. A tím větší jest
nebezpečí dotčené, poněvadž, jak dí kancléř
dále, nikdo, jémž bychom se vyměřiti mohli,
vinen není hlukem tém. Takto řecký text a
s ním vulgáta. přeložena býti může, potahu
je-li se slovo vřnen k slovu Aluk. Ale dá
se také takto přeložiti, jestliže poutáme slovovinenseslovemvyměřití:© poněvadžnikdo
vinen není, na němž bychom mohli počet dáti
z htuku toho, jímž. bychom se pro hluk ten
a pro tu kramolu vyměřiti, na něhož bychom
příčinu kramoly a spolu pokutu přenésti
mohli; nebo nikdo nenese viny, nebyl nikdo
buřičem a zrádcem a podobným zločincem, že
by se sběh a shluk onen odpustiti mohl. Takto
se text slyšeti dá, béřeme-li jak vulgáta činí
slova uydevogeiziov v rodu mužském. Leč lépe
se přeložiti dá, čteme-li ačzíovv rodu neobojím
v tento smysl: ješto mení příčiny, pro kte
rou bychom mohli počet dáti z hluku toho.
Smysl týž jest s předešlým. Zákon římský
stroho trestal kramoly a bouře politické a
mnozí lidé na hrdle pokutováni. Kde se
osoby osnovatele kramol buď nevěděly, buď
od města zapírány byly a neudány, tam mě
sto zato ztrátou výsad, práv a privilegií a
nad to penězi stíháno bývalo. V slovech
počet klásti z hluku příčiny nemáme, prohlídá

„k okoličnostem, jakými jsou ohně, příchod
nepřítele a podobné, kterými shluk takový
méně vinným a závadným a méně tudy tre
statedlným se stával. "Tímto mírným, 0pa
trným ale i důrazným, přemoudrým spůso
bem ukrotil, upokojil a uchlácholil lid a
uhasil a udusil zlobu a rozjařenost jejich,
jenž snadno se rozčije, ale rovně lehko uko
jena bývá, jak Zlatoúst vece. Ostatně Pavel
v městě tom napsal dva listy, ku Galaťanům
hned z počátku svého tam pobytu a ku Ko
rintanům na konci jeho tam přebývání. Ještě
poznamenati sluší, že slova 1. Cor, 15, 32.,
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kdež Pavel o potýkání svém se šelmami řeč
vede, mnozí o této kramole Demetriem osno
vané vykládají.
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Ale vidělo se také již Pavlovi z Efesu
odejíti, o čemž dále mluví Lukáš,

HLAVA, XX.

Pavel skrze Macedoni odešel do Řecka, od
kad po tříměsíčném pobytu z Filip do
Troady se připlaviů 1—6., kdež prodle
něji kázal a mládence vzkřísil 712.,
načež se pustil do Milétu 13—16. Tamto
svolav biskupy efeské řeč k mim čřní, v
náž o svém mezi nimi působení 17—21, a
o protivenstvéch ho očekávajících 22—27.
mluví, je k bedlivosti nad stádem svěře
ným napomíná 28—91. a s nimse roz
žehnav modlitbou končí 32—90.

1. Když pak přestala bouře, povo
lav Pavel učeníků a napomenuv jich,
rozžehnal se a vyšel, aby se pustil do
Macedonie. 2. Prošed pak strany ony
a ponapomínav jich mnohou řečí přišel
do Řecka. 3. Když ale tu pobyl mě
síce tři, byli mu činění úkladové od Zi
dů, an hodlal se plaviti do BŠyrie: 1
umínil vraceti se skrze Macedonii. 4.
Doprovodili pak jej Šopater Pyrrhovic
Beréan, ze Soluňanů Aristarchus a 8e
kundus a Kajus Derban a Timotheus, z
Asianů pak Tychikus a Trofimus. 5.
Tito předešedše čekali na nás v Troadě.
6. My ale jsme odplouli po dnech přes
ničných z Filip a přišli jsme k nim
do Troady ve dnech pěti a tu jsme po
byli dní sedmero. 7%.Prvního pak dne
v týdni, když jsme se shromáždili k lá
mání chleba, Pavel mluvil k nim, ho
dlaje odejíti na zejtří a prodlel řečí až
do půlnoci. 8. Bylo pak lamp drahně
v hornici, kdež jsme byli shromážděni.
9. Sedě jeden mládenec jménem Euty
chus na okně pohroužel se v sen hlu
boký a když rozmlouval dlouho Pavel,
schvácen byv snem spadl s třetího pá
tra a zdvižen byl mrtev. 10. Sestoupiv
pak k němu dolů Pavel spolehl na něj
a objav ho řekl: Nekormuťte se, nebo
duše jeho v něm jest. 11. Vstoupiv
pak a polámav chleb a pojed a dosti

jim pokázav až do svitání, takto se ode
bral. 12. Přivedli pak mládence živého
a potěšili se nemálo. 13. My pak vstou
pivše na loď odplavili jsme se do Assu,
odtad hodlajíce vzíti Pavla, nebo tak

| nařídil, sám pěšky se dáti hodlaje. 14.
| Když pak setkal se s námi v Assu, po
| javše jej přišli jsme do Mitylény.
| A odtad se odplavivše nazejtří jsme

15.

přišli naproti Chiu a druhého dne jsme
přistáli k Samu a následujícího dne jsme
přišli do Milétu. 16. Neb byl umínil
Pavel minouti Efes, aby mu nějak za
meškati se nepřihodilo v Asii; chvátal
zajisté, možno-li by mu bylo den letnic
stráviti v Jerusalémě.

Když se v Efesu byl hluk utišil a kra
mola docela přestala, povolav Pavel učeníků

a napomenuv jich rozžehnal se s nimí a ty
šel, aby se pustil do Macedonte. Byl 19, 21.
se ustanovil na tom, že navštiví církve v
Macedonii a v Acháji či v Recku a chtěl
dle 1. Cor. 16, 8. adejíti po letnicích 1. 57,
pobyv v Efesu po dvě létě. a tři měsíce.
Nejedni kladou cestu tu Pavlovu za útěk od
opatrnosti velený a porovnávají odchod ten
Sspotomným útěkem nejedním sv. Athana
sla, jenž před Ariány se častokráte ukrývati
musel. Ale toho tu nic nepraví Lukáš, aniž
pobídkou a pohnutkou k cestě mu byla ta
bouře, nyní docela utišená a všeho úspěchu
prázná, nébrž ou tu vykonal jenom to, co
byl 19, 21. předsevzal. © veškeré cestě té
Lukáš velmi stručně a zkrátka mluví. Pavel
po pobytu v Macedonii hojnými slovyjich,
t. j. Macedoňanů, napomenuvpřibyl do Recka
či Achaje, čili do Grécie. O Acháji se výše
pravilo 19, 21. a nemůže býti pochybno, že
téhož objemu Recko či Grécie s Achájí tehdá
bylo a L. tu jméno Hellady či Recka jenom
za Acháji klade, jak se tehdá za soujmenné
bralo. Všady církve utvrzoval dřívěji zalo
žené, všady almužnu sbíral pro církve ochu
dlé v Palestýně a obzvláště pro Jerusalém
ské křesťany. Nejdříve přibyl na cestě této
2, Cor, 2, 12. do Troady a tam se s Titem
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z Korinthu navrátilým sejíti doufal. Leč ne
naleznuv ho pustil se do Macedonie, kdež
se s ním, bezmála ve Filipech. sešel; přiby
tím jeho potěšen byl, všeliké soužení v Ma
cedont vytrpěv, zevnitř boje, vnitř strachy 2.
Cor. 7, 5. Leč Tita z Macedonie poslal s
druhým listem do Korintu 2. Cor. 8, 106.
17. hodlaje co nejdřívěji za ním se odebrati.
Přišed do Acháje či Hellady či Grécie, ovšem
nejdelší čas tří oněch měsíců pobyl v Ko
rintu 2. Cor. 12, 14. 13, 1. V Korintu na
psal list k Římanům a sv. Aug. ep. 118, 6.
tuší, že ustanovil, aby svátost nejsvětější za
lačna se přijímala.

Chtěje Pavel do Jerusaléma putovati
umínil nejbližší z Korintu cestou se tam
dáti a mořem mezi Maloasií a Evropou se
tam plaviti. Ale v tom mu zabránili Židé,
nastrojivše zálohy a vražednické úklady proti
němu obnovivše, ješto záští jejich se obzvlá
ště znamenitými a neočekávanými sv. Pavla
úspěchy rozdmychovalo. Tudy umínil, cestu
změniv, oklikou se dáti a do Asie vrdtiti se
skrze Macedonit. Provázeli jej Sopater Pyr
rhovte Beróan, ze Soluňanů Aristarchus a
Sekunďus, a Kajus Derban a Timotheus, z
Astanů pak Tychikus a Trofimus. Sopater
tu uvedený bezmála jest tožný se Sosipatrem,
o němž mluví v I. Rom. 16, 21. jak i tuto
někteří rkp. Sosipater čtou. Nevíme o něm
leč že byl syn Pyrrhův a že pocházel z Be
róy města, kdež Pavel byl církev založil,
17, 10.. Avistarchus známý nám již z dří-.
vější kapitoly 19, 29. Soluňan a krajan jeho
Sekundus též ze Soluna, jenž ale zhola ne
známým jest tak jako Gajus či Kajus Der
ban z Derby totiž pochozí 14, 6. a tudy
jiný než Kajus Macedoňan 19, 29. Dopro
vodil jej také Těmotheus,jehož vlast neudává
se, poněvadž se veleznámým mužem před
pokládá 10, 1. Ještě se v průvodu Pavlově
nalézali Asiané Tychikus, jehož Pavel nej
milejším bratrem a spolu sluhou a věrným
obslužitelem jmenuje a jehož také co doda
vatele listův a vyřiditele zpráv svojich uží
val Ef. 6, 21. Col. 4, 7. 2. Tim. 4, 12. Tit.
3, 12. Podobně Asianem byl Trofimus a sice
z Efesu pocházel 21, 29. z pohanů, pro je
hožto domnělé do chrámu Jerusalémského
uvedení Zidé Jerusalémští se zbouřili. Dle
2. Tim. 4, 20. zanechal ho Pavel na poslední
své do Říma cestě v Milétu. Což ostatně
se o jeho v Galii působení praví, kam prý
jej Pavel na své do Hispanie cestě vypravil,
pro nedostatek svědků neprůvodno jest. V
udávání jmén těch nějaký parallelismus a
pravidelná střída panuje, že napřed rodové
jméno (Beróan) následuje, nápotom předchází
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(ze Soluňanů), pak opět následuje (Derban)
a posléz opět předkládá se (zAsťtanů). Čtyři
Asiané a tři Europané šli s Pavlem do Je
rusaléma, tak že jich sedm bylo a počtem
svým se diakonům či jahnům rovnali; šli
tam, aby tam u církve matice církve Pavlem
založené zastoupali, obecenství svoje s ní
osvědčili a dary lásky co důkazy toho tam
odevzdali Rom.15, 25. 2. Cor. 8, 1. Ještě
se k těm šesti průvodčím přidal ve Filipech
Lukáš, kterýž tam byl 16, 40. při prvním
Pavlově pobytu zůstal, jak ze slov první oso
bou pronešených: Tito nás očekávaliv Troadě
patrno viděti. Slovem tito se všech sedmero
předešlých, jak na oce jest, zahrnuje, toliko
ti, kteří hypothésu vymyslili, že Timotheus
jest spisatelem knihy naší, před světlem sobě
zastírajíce slovo tito jenom ku Trofimovi a
Tychikovi táhli. My ale, píše Lukáš, jsme
odplouli po dnech přesničných z Filip a při
šli jsme k ním do Troady ve dnech pěti a
tu jsme pobyli dní sedmero. Když sedmero
těch předešlo, zůstal Pavel přese svátky přes
ničné ve Filipech a tak velikonoc 1. 58. v
lůně milovaných Filipanů slavil. Jmenuje
velikonoc jménem starozákonným Přesnte,
ješto se nový název ještě nevyvinul, ano i
my posaváde starého jména paschy užíváme.
Jistě se nedála památka přesných chlebů,
ale slavila se památka vzkřesu Páně, ač
ovšem, dokud Bůh starého lidu docela skrze
Tita zkázou Je:usalémského chrámu neza
vrhnul, také Zidokřesťaně něco těch stínů
starozákonných Hebr. 10, 1. zachovávali 12,
3. Za pět dní doplouli z Filip do Troady,
což pro staré časy sluší, an za dnů našich
krátká ta cesta by spíše se odbyla; také
dřívěji 16, 11—13. dva dni trvala cesta je
nom, nyní protivní větrové ji zdrželi.

V Troadě když byl již Pavel čas ten
pobyl a pokázal a se k odplutí strojil první
ho dne v týdni po sobotě, t. j. dne neděl
ního Mt. 28, 1. 1. Cor. 16, 2. sešli se klá
mání chléba. Sv. Lukáš píše o tom: Prvného
pak dne v týdní, když jsme se shromáždili k
lámání chléba, Pavel mluvil k ním hodlaje
odejíti na zejtří a prodlel řečí až do půlnoci.
Bylo pak lamp drahně v hornici, kdež jsme
byli shromáždění. Prvním dnem v týdni roz
umí se neděle, jak bíledně se vidí. Neděle
co den vzkřesu Páně, kdež tedy se hlavná
událost, hlavný zázrak a hlavný důkaz stal,
na němž celá náuka křesťanská spoléhá, již
tehdá se slavila v církvi 1. Cor.16, 2. Apoc.
1, 10. a přenesen svátek se soboty co dne
odpočinutí Božího na první den týhodný, aby
ozřejmělo tím spolu, že nové světlo, nový
pořádek věcí, nové stvoření a svoboda nová
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vzešla. Větší díl křesťanstva pocházel z po
hanů a tudy nemohla sobota se podržeti,
aby se nezdálo, že křesťané týmiž co Zidé
vázáni jsou všelijak obřady. Tudy Ignatius
Magn. 9. Barnab. 15. a Justin Ap. I, 67.
Tryt. 34. zjevně o tom mluví, že den ten
po sobotě u pohanů dnem zvaný slunkovým
co svátek slaven býval. (Ovšem ale u Zido
křesťanů také sobota poněkud se slavívala,
dokud Jerusalém stál; nápotom jen odště
penci to činili Const. ap. 2, 59. 6, 23. 1,
23.Euseb.h.e.3,27. Sešli se tenkrát k lámání
či polomení chlebu xAáces t. j. k slavení eu
charistie, k slavení oběti novozákonné 2, 46.,
jenž spojena bývala s modlitbami, zpěvy
(Col. 3, 16.), vyučováním a kázaním slova
Božího a obyčejně s agapami. Počínalo sla
vení hned na večer, an den čítáno se zápa
dem slunka, a tedy právě po slavnosti so
botné, židovské, ač nebylo-li to S neděle na
pondělek. Křesťané za oněch prvních časů
drahně noci na žalmích, písněch a modlitbách
trvávali, tentokráte ale sv. Pavel veškeren
čas kázaním vyplňoval a prodlil rozmlouváníé
svoje až do půl noci, na zejtří odejíti hodlaje.
Dí rozmlouval dsťhsyetodisputabat, ješto ká
zaní se střídalo a spojovalo s otázkami od
posluchačů činěnými, v nichž nedorozumění
a pochybnosti svoje vyjadřovali a o jich od
vod a vývod prosili. Při slavení eucharistie
bylo drahně svící, lamp a světel v hornicí či
v hořejším sále 1, 13. netoliko pro noční
tmu, nébrž pro zvýšení slavnosti, pro symbo
lické značení, že po tmách pohanstva světlo
zablesklo a že Kristus světlem světa jest a
pro projevení radosti nad milosrdenstvím
Páně, jenž tuto se jim propůjčoval s celou
láskou svojí. Rozsedali se hosté kde kdo
moha, aby poslouchali Pavla a nápotom jej
doprovodili.

I seděl, píše sv. Lukáš, jeden mládenec,
jménem EBůtychus, na okně, pohroužel se v
sen hluboký, a když rozmlouval dlouho Pavel,
schvácen byv snem spadl s třetího pátra a
zdvižen byl mrtev. Mládenec ten, buď pro
lepší poslouchání, buď jak se jiným zdá,
poněvadž sloužil tuto při církvi a chtěl ze
vrubněji také věci ohledati, zasedl na okně,
dle spůsobu tehdejšího bezesklém, deskami a
mřížemi opatřeném, kteréž ale pro dav lid
stva a množství světla oddělány a okno ote
vřeno bylo. Tento mládenec pohroužeje se
v sen hluboký a bezmála několikráte spánku
odpíraje stržen byl snem tím posléze a spadl
s třetího pátra a zdvižen byl mrtev. Očividně
tedy se pádem svojím usmrtil s takové spad
nuv výše; nelze tu o nějaké nápohledné
smrti mysliti, ješto zřetedlně se dí, že mrtev
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zdvižen byl. Pavel také právě to, co druhdy
Eliáš 3. Reg, 17, 21. a Eliséus 4. Reg. 4,
34. učinili, jenž prostřevše se nad mrtevci,
působením Božím k životu je obnovili. Po
korně sobě při tom Pavel vede, ač právě
největší div působě; nebo sestoupřv k němu
dolů, polehl naň a objavjej řekl: Nekormutte
se, nebo duše jeho v něm jest. Potěšoval tedy
přítomných, dobré mysli je býti napomínaje
a prostě pravě: duše jeho v něm jest, a opět
se k dalejšímu slavení služeb Božích a k
dalejšímu poučování vraceje. Pravil: duše
jeho v něm, když se byl přesvědčil, že Bůh
skutečně skrze něho div tuto spůsobil. Sv.
Zlatoúst diví se skromnosti sv. Pavla, že
moha říci: Nermuťte se, já vskřísímjej, pra
vil jen: Duše jeho v něm jest. Sv. Béda
vece: Ku kázaní přistoupá vskříšení, aby
sladkotou zázraku náuka se potvrdila, obtíže
bdění značena byla a památka mistrova
hlouběj se v mysl vtiskla. Nemůže pak se
místo to jinak vykládati, leč o skutečném
vskřesu mrtevce; rationalisté darmo chtějí
tu mluviti o nápohlednosti. Kdyby nebyl
Lukáš o skutečném divu myslel, byl by jistě
řekl, zdvižen byl jakoby es mrtev a byl by
přidal: duše jeho posuď v něm jest; poně
vadž ale ani slova Jako ani slova posuď ne
čteme, jisto jest, že příhodu zázračnou nám
chtěl povídati. Nač by také byl Lukáš ne
patrný příběh vyprávěl, kdyby nebyl chtěl
ukázati, že Pavel mrtevce vzkřísil a že iv
tom se rovnal Petrovi? Tam zajisté spis
jeho v druhé části směřuje, aby dokonalé
apoštolství Pavlovo jasně prokázal.

O dálejšku vypravuje Lukáš: Vstoupiv
pak a polámav chléb a pojed a dosti jím po
kázav až do svítání, takto se odebral. Při
vedli pak mládence živého a nemálo se potě
šiů. Vrátiv se Pavel do hornice lámal chléb,
jedl a drahně porozmlouvav až do svítání,
takto se odtud odebral. Posud do půlnoci
protáhla se řeč Pavlova, že nemohl ještěslavitiobětieucharistijské© anižhostiny
lásky či agapy. Nyní jedno i druhé činil
Pavel co velekněz, co hospodář domu Božího
a rozdavatel tajemství Božích si počínaje a
spolu při agapě potřebného pro tělo svoje
občerstvení se účastně. Dí Lukáš, že takto
se odebral t. j. po sedmidenním pobytí, po
mnohém vyučování, po divu podobném 9,
40. divu od Petra učiněnému, a po skonče
né oběti a agapě vydal se při rozednívání
na cestu. Mezi tím, — což L. dostavkem
vypravuje, — mládence či pacholíka přivedl?
živého a nemálo se lidé všickni tu shromáž
dění z toho potěšili, majíce nyní spolu živý
důkaz mocnosti a pravosti víry a živou po
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blaženém veleapoštolu památku; bezmála
také oživlý jinoch doprovodil Pavla s. ostat
ními.

O dalejší cestě píše sv. Lukáš: Mypak
vstouptvše na loď odplavíhi jsme se do Assu,
odtad hodlajíce vzíti Pavla; nebo tak naří
dil sám pěšky se dáti hodlaje. Když pak
setkal se s námi v Assu, pojavše jej příští
jsme do Mytilény. A odtad se odplavtvše,
nazejtří jsme přišli proti Chtu a druhého dne
jsme přistáli k Sámu a v potomný den jsme
přišů do Miléta. Mořem nyní propustili se
Pavlovi průvodčí všickni až do Assu, města
mysijského, jižně od Troady, naproti Lesbu
ostrovu; tam se narodil Kleanthes hlavitý
osnovatel stoické náuky po Zenónu. Leželo
na výpustku hory Jely a cesta z Troady do
něho šla velkou částkou horami. Pěšky šel
Pavel za rozličnými příčinami a byla to S
jedné strany potřeba samostatnosti a s druhé
vzdálení-se všeho obdivování, po činu tak
zázračném, jak se některým vidí. Jiným se
zdá, že ujíti hodlal strojených tu také zá
loh; nejlépe ale můžeme za to míti, že chtěl
se propůjčiti soukroměji přátelům, "Troad
ským křesťanům, a s nimi na cestě té o
záležitostech církve jejich ještě místněji pro
mluviti, an jej do Assu doprovoditi zažádali.
V Assu sešel se s ostatními spolucestci svý
mi, jenž přijavše jej přišt do Mitylény či
lépe psáno Mytilény, hlavitého města na 0
strově Lesbu, rodiště Sapfina a Aleéova,
dvoupřístavého, vzdělaností, ale také ne
mravností a ochablým životem slynoucího.
Město to ve válce Mithridatské, 84 př. Kr.,
skrze Minucia, praetora římského, vybojo
váno byvši nemálo utrpělo, až opět Pompe
jus I. 64 jemu svobodu občanskou navrátil.
Odtud se odplavivše nazejtří, přišlů naproti
Chiu; jest to ostrov v témž moři, jižněji,
sluje nyní Skio, velmi úrodný vínem nejvý
bornějším mezi víny řeckými, malvasií zva
ným; mramorem také svojím proslul a jílem,
z něhož nádoby umělecké vytvořovány; pla
vili se ostrovu tomu naproti, ale, jak tehdá,
nikoli na výšině mořské po pravé straně,
nébrž mezi ní a pevnou zemí asijskou. Dne
potomného přistáli jsme k Samu ostrovu, jenž
leží naproti Karii a Lydii a jenom sedm
mil římských odestává od ostrožny Trogil
ské, proslulý úrodností, jílem a vínem; hla
vité město bylo Samos, rodiště Pythagorovo.
Vůbec patřil ten ostrov k nejspanilejším ze
měm. Text řecký čte: přistáli jsme k Samu
a v Trogyliu jsme zůstali a přenocovali. Tro
gylium či Mykala jest mys a město na po
břeží Jonickém. Přípisek ten nenalezá se v
ykp. ABCE. W. Zejtřejšího pak dne jsme
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dostihlř do Milétu. Město to leželo při ústí
řeky Méandra, mělo čtvero přístavů, slynulo
kupectvím a mnoha měst osadných zaklá
dáním ; Thales, Anaximander a Aeschines se
tu narodili. Takto podjel Pavel Efeské mě
sto, tam nestaviv se, čehož nemálo bolestně
pociťoval. Byl ale uménil, vece L., pominouti
Efesu, aby se mu neprodlilo v Asti, an po
spíchal, bylo-li by možno letmce slavit © Jeru
salémě. Beztoho jej obmeškala ta, kterou
musel učiniti oklika, ješto nemohl přímou a
nejbližší cestou z Korintu mořem do Jeru
saléma pustiti se, pro zálohy a úklady, kte
réž mu Židé ustrájeli. Loď, na které plavili
se, zdá se zvláště najata byla, že cestu mohl
dle vůle své zříditi, na nic ohledu míti ne
muse. V Efesu měl přátelů 1nepřátelů drahně
(1. Cor. 16, 9.) a byl by se tam nepochybně
déleji, než se mu vidělo, zdržovati musel.
Poněvadž ale přece chtěl s představenci cír
kve Efeské mluviti a jim potřebná dáti na
učení, tudy jich povolal do Milétu, asi dva
náct hodin od Efeska vzdálí. Že jich ne
povolal do Trogylia mnohem bližšího, jest
bezmála důkazem, že se toho přípisku 0
ostrožně Trogylské, ve vulgátě vypuštěného,
co podvrženého vzdáti musíme. Leč o tom
slyšme sv. Lukáše vypravovati.

17, Z Milétu ale poslav do Efesu
povolal presbyterů církve. 18. Když pak
přišli k němu a pospolu byli, řekl jim:
Vy víte, od prvního dne, kteréhož jsem
vešel do Asie, kterak jsem s vámi po
veškeren čas byl, 19. slouže Pánu se
vší pokorou a se slzami a pokušeními,
jenž se mně přihodila z úkladů židov
ských, 20. že jsem nic nezadržel z věcí
užitečných, abych vám jich nebyl ohlá
sil a neučil vás veřejně a po domech,
21. osvědčujíc Židům i pohanům k Bohu
obrácení-se a víru v Pána našeho Jesů
Krista. 22. A nyní aj vázán jsa já
duchem, beru se do Jerusaléma, co se
v něm přihodí mně, nevěda, 23. leč že
Duch svatý po městech mně osvědčuje
řka, že okovy a soužení v Jerusalémě
mne očekávají. 24. Ale nic toho ne
štítím se, aniž cením života svého dráže
nežli sebe, jenom-li dokonám běh svůj
a službu slova, kterou jsem obdržel od
Pána Ježíše k osvědčení evangelia mi
losti Boží. 25. A nyní aj já vím, že
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více neuzříte tváře mojí vy všickni, mezi
nimiž jsem prošel, hlásaje království
Boží. 26. Protož osvěděuji vám dnešního
dne, že čist jsem od krve všechněch.
27, Nebo jsem se neodvinul zvěstovati
vám veškeru radu Boží. 28. Buďte be
dlivi sebe a všeho stáda, v němžto vás
Duch svatý ustanovil biskupy, abyste
pásli církev Boží, kterouž nabyl krví
svojí. 29. Já vím, že vejdou po od
chodu mém vlci draví mezi vás, jenž
neušetří stáda. 30. A z vás samých po
vstanou muži, jenž mluviti budou pře
vratnosti, aby potáhli učeníky po sobě.
381. Protož bděte, pamatujíce, že jsem
po tři léta nocí i dnem nepřestal s plá
čem napomínati jednoho každého z vás.
92. A nyní poroučím vás Bohu a slovu
milosti jeho, jenž mocen jest vzdělati a
dáti dědictví mezi posvěcenci všechněmi.
33. Stříbra a zlata neb roucha od žá
dného nepožádal jsem, jakož 34. sami
víte, že potřebám mojim a těch, kteří
se mnou jsou, sloužily ruce tyto. 35.
Všechno ukázal jsem vám, že takto pra
cujíce máme se ujímati slabých a pa
matovati na slovo Pána Ježíše, ješto sám
řekl: Blaženěji jest dávati nežli bráti.
36.. A to pověděv, poklek na kolena
svá modlil se se všemi jimi. 37. I stal
se veliký pláč ode všech a padše na
hrdlo Pavlovo, líbali jej. 38. Uboléva
jíce nejvíce nade slovem, kteréž byl pra
vil, že více tváře jeho nemají spatřovati.
I provázeli jej k lodi.

Reč Pavlova všechna směřuje k tomu,
vzbuditi představence a náčelníky církve,
aby podle příkladu jeho péči o stádo svoje
vedli, an právě za tou příčinou jich byl po
volati dal do Milétu. Píše sv. Lukáš: Z Mr
létu ale poslav do Efesu povolal presbyterů
církve. Do Milétu je obesýlá, ačkoli vzdá
lenějšího, a ne do bližšího Trogylia, aby ne
přátelé jeho efeští nemohli tak snadno stou
penějšího s těmi oddanými pryšty obcování
rušiti, Dle sv. Iren. 3, 14, 2. byli také ná
čelníci církví okoličných povoláni a stal se
tu jakoby nějaký malý sněm; o nich se
zmínka u Lukáše nečiní, poněvadž bezmála
v Efesu tehdá byli. A vůbec L, ne všeho

Řeč Pavlova v Milétu k presbyterům Efeským.

- dotýká, co se bylo přihodilo.
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svatí nepotvrzují toho, nébrž mluví jen 0
tom, že efeští presbyteři či prýštové ode
Pavla povoláni byli. Budeme nížeji slyšeti,
kterým důvodem sv. Ireneus k náhledu svě
mu byl -povoděn.

Presbytery se Zzovouti, jež níže 28. v.
biskupy jmenuje. Obojí slovo za apoštol
ského času se vzájemně užívalo Fil. 1, 1.
1. Tim. 3, 2. 8. Tit. 1, 7., ačkoli úřadové
biskupský a kněžský dobře rozeznávali se a
biskup slova brzo výhradně k označování ná
čelníků církevních a představenců kněžských
se užívalo. V řeči své Pavel nejdříve se
táhne ku působení svému mezilidmi 18—Ž2I.,
odchod svůj od nich neodbytným a neodo
latelným býti praví 22—25., načež opět pře
šed ku svému mezi nimi působení 26—27.,
napomíná pozor bedlivý dávati a horlivě pá
sti stádo jim svěřené, ješto nemalá nebez
pečí nastanou 28 —35. Počíná od péče, kte
rou věnoval spáse jejich a táhne se kjejich
svědectví, ana v tom mocnost a síla učite
lova se spatřuje, když učně svoje za svědky
obcování a působení svého bráti může, jakveceZlatoúst.| Činítonepro.nějakou
chloubu, nébrž po ukázání milosti Boží
sobě propůjčované, která všechno to skrze
něho provedla, jak vece 1. Cor. 15, 10. Jak
dalek byl honosnosti, spatřujeme také z toho,
že se v řeči té táhne k slzám svým a pří
kořím, obojích těch dolehlivostí a křehkostí,
svědky je čině. Dí o tom sv. Lukáš: Když
přišli (prýštové) k němu a pospolu byli, řekl
k nim: Vy váte, od prvního dne, kteréhojsem
vešel do Asie, kterak jsem s vámi po veške
ren čas byl, slouže Pánu se vší pokorou a
se slzami a s pokušením, jenž se mně přiho
dila z úkladů židovských, že jsem nic neza
držel z věcí užitečných, abych vám jich nebyl
ohlásil, a neučil vás veřejně a po domech,
osvědčujíc Zidům 1 pohanům k Bohu odrá
cená se a víru v Pána našeho Jesu Krista.
Samozřejmě slova: oď prvného dne atd., ne
pojí se ku před. slovu víte, nébrž ku po
tomné větě kterak jsem Pánu sloužil, ješto
se tu nejedná o spojitost a nepřetržitost vě
domosti presbyterů, nébrž působnosti apo
štolovy. Veškeren čas, dí, an neustále a ne
unaveně pracoval u nich, slouže Fúnu t. j.
Kristu, jehož apoštolem byl. Ve vší pokoře
sloužil Pánu; pokora, vece písmo, Ecel. 3,
21. jediná ctí Boha. Sloužil, vece, ve vše
liké pokoře. Všelikou pokorou rozumí úpl
nou, neustálou, všestrannou pokoru, jížto se
naučil ode Krista, jenž zmařiv se, stal se
sluhou lidí a podrobil se smrti kříže Fil.
2, 7. Pravil Pán Mt. 11, 21. Učte se ode
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mne, neboťjsem tichý a pokorný srdcem. Po
kora, vece sv. Bernard, jest nejlesklejší dra
hokam v koruně veleknězově.

Ale sloužil Pánu také se slzami, jež vy
léval za hříchy svého mládí, kdež církev
Boží pronásledoval, za hříchy a nepravosti
světa, za poklesky novověrcův, pro jich
mnohá pronásledování, nejvíce pak pro za
slepenost a zarytost národa svého, že se
ku Kristu znáti nechtěl Rom. 9, 1. 2. Jak
rodiči nad smrtí dítek pláčí, vece Zlatoúst,
aniž se utěšiti dávají, tak Pavel slzy nad li
dem nevěrným proléval, a nikdo nepláče
nehod svojich tak usedavě, jak Pavel cizích
plakal. Tudy psal Korintským 2. Cor. 2, 4.
ve veliké bolesti a úzkosti srdce a se mno
hými slzamt. K tomu pak bolupřicházelo
ještě pokušení, dí Pavel, z úkladů Židovských.
Zidé se všelijak proti němu byli spikli, dílo
i život jeho zkaziti usilujíce, a jsouce mezi
sebou úzce spojeni úklady ty po celé říši
římské rozestřeli; ač apoštol k nenávisti je
jich se jim láskou, dobrodiními, horlivostí,
modlitbami a slzami propůjčoval, všelikou my
sli rozhořčilost mimo sebe pustě. Viděti ze
slov ke slovu pokušení přidaných, jenž se
mně přihodila z úkladů židovských, že se
rozumějí pronásledování a protivenství, jak
nejednou slovo to v tom smyslu se v písmě
béře. Takto v listu Hebr. 11, 37. A sv. Jac.
1, 2. velí za radost míti, když kdo v poku
šení t. j. protivenství přichází. Vidí se ně
kterýmvšak slovo pokušení slyšeti o poku
sech Zidů Pavla protivenstvími i sliby
od víry v Krista odvrátiti; leč prvější vý
klad o pronásledování a svízelech převládá,
jak na oce jest.

Místněji pak již svoje mezi nimi obco
vání vyličovati se podjímá a dí, kterak jsem
se neutajil ničím či ničeho nezadržel a ne
ukryl užitečného, abych byl nezvěstoval vám
a neučil veřejně a soukromě po domech. U
žitečným věcem dí, vyučoval, užitečným k
napravení mravů a k spáse, jak Bůh skrze
Isaiáše 48, 17. sám za příklad se v tom vy
stavuje řka: Já Hospodin Bůh tvůj, jenž učím
tě užitečným věcem a spravují tě na cestě,
po které chodíš. Dobrý pastýř, dí sv. Ber
nard, vždy mívá v mošně chléb, aby rozdávati
mohl příhodně, čeho potřebí. Neučil pak Pavel
jenom veřejně, nébrž i soukromě po domech,
ješto mnohý věrec zvláštního napomínání po
vzbuzení a vyučení potřebuje. Tudy Prov. 27,
23. vece: Pilně ohleduj obličej t. j. povahu
stáda svého. Patrno z toho, že nebylo roz
dílu mezi vyšším tajným učením, jenž by je
nom vzácným učencům se bylo ohlašovalo a
mezi učením sprostým, jehož by se bylo pospo
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litým lidem udělovalo. Všechněm stejně, veřej
ně isoukromě touž náuku vynášel apoštol, nej
vznešenější vzdělanci nemají vtom žádné před
nosti před nejsprostějšími člověky. Předmětem
pak vyučování jeho bylo, že osvědčovalŽidům i
pohanům obrácení k Bohu a víru v Pána
našeho Jesu Krista. Pokáním a vírou v Kri
sta zahrnují se v krátkosti veškery věcí uži
tečné, jimž Pavel vyučoval. Pokání a víra
všem jest potřebna, a nejde slovo obrácení
se k Bohu toliko ku pohanům, jak se ně
kterým vykladačům zazdálo, nébrž k Zidům
také společně, ješto všickní lidé hříšni jsou
a Jan Křestitel Mt. 3, 7., Kristus Pán sám
Mt. 4, 17. jakož 1 Petr 2, 38. také Zidů ku
pokání a to především jiným napomínali co
ku podmínce a výminče nevyhnutné všeliké
ho křesťanského života; nebo kdo věrou v
Krista ospravedlněn býti žádá, ten napřed
hříchů svojich zbýti a zhostiti se musí. Tu
dy se pojí obrácení se slovem Bůh a víra
se slovem Kristus; očividně Bůh co sprave
dliv a svat především se představuje, an v
Kristu se k milosrdenství Božímu více hledí.

Přechází v dálejšku z minulých k věcem
příštím. (A nyní aj vázán jsa jd duchempu
tují do Jerusaléma nevěda co se mně tam pří
hodí. Já důrazně klade, já, ne také moji
průvodcové, jichž ta vazba duchem netýká
se. Leč právě ta slova vázán jsa duchem
pro nejasnost nejednoho výkladu docházejí,
an někteří slovo duch o Duchusv., jiní o
duchu Pavlově slyší. Povážíme-li, žeo Duchu
sv. teprvé v násl. verši výslovně se mluví,
musíme výklady ony odmítati, kteří již tato
slova vázán duchem o Duchu sv. rozumějí
a vykládají o tom, jakoby chtěl říci, že Duch
svatý jej pobádá, tak že všelijak jako přivá
zán jest k výrokům a vnuknutím jeho a od
něho dokona závislým se cítí Rom.7, 2. 1. Cor.
T, 27. Ale i jiný výklad tu neprávě se vy
náší, jenž drží, jakoby chtěl Pavel říci, že
jej provazy a okovy očekávaly. To se dle v.
23. teprva vJerusalémě mělodíti. A tudy slovo
vázán nedá se o vazbě, poutech a okovechjiž
tuto v. 22. bráti, a zavrhati přijde výklady
ty, kteří dávají smysl: vázán či svázán t, j.
Jakobych již v okovách a poutech se nalezal,
tak cítím již okovy ony. Raději duchem roz
umí svého ducha a vazbou rozumí vniterný
pud v duchu, vniternou pohnutku a pobíd
ku a dativus zvsvuaz jest dativ poměru a
potahu, tak že smysljest: ponuknut, ponou
kán, nutkán, pobádán v duchu svém a ta
kořka ponucován jdu do Jerusaléma. Co
jej nutilo, vedlo a pobádalo v duchu a my
sli, že se tomu ponuku a pobudu poslušně
oddával, apoštol nepraví sice, ale z v. 23
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viděti, že Duchem Božím ve svém duchu byl
pobádán a že pobídkami Ducha sv. v duchu
svém se vázati a obmezovati dal, aby do Je
rusaléma putoval, ač předpověď maje 0 pro
tivenstvích tam naň očekávajících. Dí nevěda
co mne tam čeká totiž podrobněji a míst
něji zpraven o tom nejsa. Divná to věc, že
apoštol tak častá a tak mnohá zjevení odPá
na přijavší praví se nevěděti věci, co ho če
kají a že tedy jemu 0 nicb zjevení místněj
ší nestalo se. Chtěl Bůh zkusiti poslušno
sti v těch věcech, kteréžto se od prospěchu
evangelia odchodnými býti viděly. Podobně
nám s podivením jest, že Bůh zanechával Pa
vla po dvě létě v Cesaree a po dvě létě v
Římě u vězení, ano tím veliká újma v roz
šiřování církve Boží se dála.

Ač ale dokonale jasně, místně a zevrub
ně nevěděl, co ho v Jerusalémě čeká, přece
Duch svatý mu po městech svědčil a pravil,
že okovy a svízely ho tam očekávají. Osvěd
čování to nedálo se vnitrně, jak se některým
zazdálo, jakoby od města k městu vezdyví
ce byla se zmáhala toucha jeho, nébrž vně
šně, jak ze slova po městech patrno. Totiž
ti co byli vcírkvi proroci (13. 2.j.) vnukem
Ducha sv. mu předpovídali, že ho pohromy
ty v Jerusalémě očekávají, čehož patrný pří
klad se doleji 21, 10. vyskytá, an Agabus
symbolickým činem naznačil, že Pavel v Je
rusalémě do okovů dán bude. Tak se mě
lo díti, aby ten, jenž v Jerusalémě pronásle
doval, nyní tamto sám pronásledování trpěl
a za onen, ač v nevědomosti učiněný pych,
zadost činil.

Ač ale P. takové do budoucna výhledy
měl, jednak nepadal v bázeň, aniž odstou
pal od toho, k čemu se vniterně puzena cí
til. Ale ničeho toho se neštítám, vece, aniž
života svého dráže cením nežli sebe, jenom-li
dokončím běh svůj a službu slova, kterou
jsem obdržel od Pána Ježíše k osvědčeníevan
gelia milosti Boží. Neštítí se P. aniž lituje
podjíti se všech svízelů a všecky útrapy na
se vzíti, jakékoli by byly; nebo, dí Zlatoúst,
příkoří a křivdy snášeti pro Krista bylo mu
mileji než rozkoší světa požívati, smrt byla
mu vzácnější než život, chudobu více milo
val nežli zámožnost a prací a trudů více žá
dostiv byl nežli odpočinutí, aniž anjelům a
archanjelům důstojenství závidělmoha Krista
milovati a vlásce Jeho kochati se. Byla mu
láska Kristova životem, světem, královstvím,
nevyrovnaným dobrem, byl mu žitím Kristus
a smrt ziskem a tudy neštíti? seničeho cokoli
naň připadnouti mohlo, A proto necend
života svého dráže aneb draho t. j. každou
ehvíli hotov byl život pro Krista dáti a krev
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pro něho vycediti; ovšem tím života pro
Krista obětováním životu tomu pravou a ne
skončenou cenu přičinil. Podobně vece Zalm.
118, 109. Zivot můj v rukou mojich vždy
cky a na zákon tvůj nezapomenul jsem; t. j.
pro zákon tvůj v nebezpečí dávám život a
jej jako na rukou klada každému vrahu tvé
mu nabídám. An Pavel praví života necením
výše nad sebe t. j. nad osobnost svoji, tedy
zřejmě živoť t. tělesný odděluje ode stránky
v sobě vyšší, od apoštolského úřadu svého,
ode své v Bohu bytě a jestoty, od směru
sobě Bohem daného, an věděl jedinou cnost
životem býti a jedinou smrtí býti hřích. Text
ř. tu rozličná čtení má; jedno ač ne doslovně
se shoduje se čtením vulgáty a má vzácné
pro sebe svědky; AD. druhé, nyní přijaté
kratčeji čte a spolehá na rkp. BC. $. Leč
žádného slova hodným býti necením život svůj
pro sebe, abych vykonal běh svůj atd. Smysl:
Nemním život svůj býti mnohocenným t.j.ne
má život můj žádné ceny, leč k tomu zámě
ru, abych dokonal běh a službu slova. Tam
všechna mysl Pavlova směřovala, aby nezů
stal na půl cestě, nébrž aby dokonal a dovr
šil běh svůj, jak skutečně o sobě na konec
života svého svědčí 2. Tim. 4, 7., že dokonal
běh svůj všelijak při tom tělo trestaje a v
uzdu pojímaje 1. Cor. 9, 24. Běh života jeho
záležel především v posluhování slovem Bo
žím. Posluhování či službu slova Božího a
poštol obdržel od Pána Ježíše 9, 15. a sice
k osvědčení evangelia milosti Boží to jest tím
záměrem, aby osvědčoval a hlásal a spolusvěd
čil evangelium milosti Boží t. j. evangelium,
jenž milost boží osvědčuje a hláše, ale spo
lu také dává a poskytuje. Hlasáním evan
gelia rozumí se posluhování celé spásy Rom.
1, 16. a tedy netoliko ústné vyučování.

Duch sv. předpovídal mu © protiven
stvích a okovách vJerusalémě. A nyní aj já
vém, vece dále, vědomost svou, kterou z před
povědí oněch odvětoval, dobře odlučujíc od
předpovědí oněch samých; a nyní aj já vím,
že více neuzříte tváře moji vy všickní, jimiž
jsem prochodil hlásaje království Boží. Slovy
Nyní vím táhne se k slovům předešlým v. 22.
já aj putuji do Jerusaléma nevěda co mne
očekává. Jak v 22. o nevědomosti své vlast
ní a osobité, nevnukané a neodvislé od Du
cha sv. mluví, tak podobně v 25. mluví o
vlastní domyslem a odvětováním svojím čér
pané vědomosti. Domníval se tehdá obklo
pen jsa návalem úkladů a záloh, předpověd
mi o příštích v Jerusalémě útrapách uji
šťován býti, že z oněch záloh, co se mu VY
Jerusalémě strojily, již nikterak nevynikne.
Ale vynikl z nich, uviděl Řím dle žádosti své



19, 22. a ač po dvě létě v Cesarée a Římě
v žaláři soužil se, posléze přece jak Filem.
22. Fil. 2, 24. již na jisto očekával, svobo
dy dosáhl a opět dle historie na východ a
do Efesu přišel. Slovo vém tedy patrně o člo
věckém, soukromém, neosvíceném domnění se
béře. Jiným ale se zdá, že ovšem Bůh ten
krát již usoudil Pavla k sobě vzíti, že ale
na slzy a prosby křesťanů z pohanstva dal
se podobně uprositi jak tam druhdy pros
bami a slzami Ezechiáše Jes. 38, 2. 3. 5.4.
Reg 20, 2. 3. 5. Ostatně odvětují z těch
slov, že sv. Lukáš psal tuto knihu v Rímě
v prvním zajetí; sic jinak by nebyl opome
nul nějaké poznamenání k tomu výroku při
činiti.

Apoštol vece: vím jd, že neuzříte více 0
bličeje mého vy všickní, mezi nimiž jsem pro
šel hlásaje říší Boží. Viděti ze slov těchto,
že nebyli pouze Efešané přítomni, nébrž ta
ké z jiných církví že byli poslové zavítali,
jak jsme výše z Irenéa viděl 27. V nich
Pavel veškery církve, jež oni zastupovali uzí
ral, jak napotom Ignatius Muč. (Magn 2.) v
představených církve Magneské k němu při
bylých veškery Magnesiany spatřoval. Byl
Pavel hlasatelem, jenž prochodil svět a vša
dy oznamoval královstvé Boží; ovšem ale ví
ce činil, pevný základ a nezvratnou osnovu
všady ustrojiv a církev mezi pohany jakoby
sám vyvolav, ač o tom tuto skromně se od
mlčuje.

Poněvadž ale za to měl, že loučení toto
jeho již poslední jest, tudy se mu také vi
dělo některá osvědčení předeslati, aby to na
pomenutí, jež přičiniti chtěl, tím vážnějším
a důraznějším se stalo. Praví: Proto osvěd
čují vám dnešního dne, že číst jsem od krve
vás všechněch. Dnešního dne vece a přiči
nuje veliký důraz řeči svojí, ješto den ten
posledním dnem svého S nimi se shledání
domnín byl. Cist jsem dí od krve všechvás;
podobně se vyjádřil 18, 6. a viděli jsme tam,
že krev značí záhubu a zkázu a ztrátu Spá
sy a že tou frázou nedí jiného leč nevinen
budu já, z vás-li někdo se spásou svojí se
pomine; mnou zajisté ani na vyučování ani
na napomínání nescházelo. Hojilů jsme Ba
bylon, vece Jer. 51, 9. ale nedal se zhojiti,
opustme jej. A Ez. 3, 17. dí Hospodin: Sy
nu člověčí, dal jsem tě za strážce domu isra
elskému; budeš-li zvěstovatí bezbožnému a on
neodvrátí se od bezbožnosti svojí, on v nepra
vostí svéumře, ty pak vysvobodiljsi duši svou
t. j. prost jsi trestu všeho, an jsi seč jsa
byl učinil. Podobně Ez. 33, 3. strážný-li
zatroubí vida meč na zem přicházeti, na
hlavu toho, jenž se neopatřil, krev jeho bu
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de; pakliby strážný nezatroubil a přišel
by meč a lid by neostřehl sebe, krve
lidu z ruky strážného vyhledávati budu.
A to dále na proroky a duchovní strážce
lidu obracuje. Že pak apoštol nemá žádné
viny, kdyby někdo znich spásy nedošel, do
kazuje, an dí: Nebo jsem se neodvtnul, abych
vám nebyl zvěstoval veškeru radu Boží. Ra
dou Boží rozumí úmysl Boží, vůl: jeho spa
siti lidi a dílo, jimiž spásu provésti ustano
vil.. Rčení: osvědčovatí evangelium v. 24.,
hlásat říši Boží v. 25., a zvěstovati radu B.
stejnou věc z rozličných stran opětují.

Osvědčiv Pavel bezvinu svou praví, v t.
ř. částice sousledně užívaje ovv tedy, jíž vul
gáta a ABD vynechávají: Bedlivi tedy buď
če, poněvadž na vás samých vina všeliká by
ležela, sebe samých a všeho stáda, v něměto
Duch svatý vás ustanovil biskupy, abyste pá
sli cérkev Boží. Pozorujte či bděte a pílejte
sebe a stáda. Klade napřed, aby ostříhali se
be a nad sebou bděli, an čím více kdo nad
sebou bdí a sebe pilen jest, tím více se i
také spáse jiných lidí propůjčovati bude,
a kdo o vlastních mravův úpravu a 0 upe
vňování se ve víře nedbá, nemá podkladku
a podlohy pro horlivé péčování o lid. Obo
jí tedy spojiti dlužno péči, péči o sebe i
péči o stádo, a péče 0 sebe tak sluší sdružo
vati s péčí o stádo, jak druhdy Fidias obraz
svůj vlastní připojil takým spůsobem k soše
bohyně Minervy, že nijak leč zkázou samé
sochy bohyniny odloučiti se nedal. Kněží
jsou obrazitelé, majíce obraz Kristův vypo
dobniti v dušech lidí Gal. 4, 19. Poněvadž
ale horlivost podnět nejvíce béře od veleby
svěřitelovy, tudy přidává Pavel v němž vás
Duch sv. ustanovil biskupy. Zve tuto bisku
py, jež výše v. 17. presbytery jmenoval a
již tam pravili jsme, že za doby apoštolské
rozdílu mezi těma dvěma slovama nebylo, ač
úřadové ti dva biskupský a presbyterský od
sebe se lišili. Dokud apoštolé žili, vrchní
presbyter či biskup církve od některého z
nich založené v nich samých se spatřoval.
Když apoštolé k jiným církvem odešli, mu
seli některým vrchního dozorství nad zalo
ženou církví zanechati a ostatní presbytery
jemu podříditi, jenž právě tím biskupem
stal se, že veškeru náplň moci posvátné v
sobě shrnoval, an ostatním se jí toliko zčásti
dostalo. Duch svatý biskupy ustanovuje, an jim
důstojenství mocnosti a posvěcení uděluje, ja
kýmkoli spůsobem tito úřadu toho dosahu
jí, ješto on veškerá volení řídí a spravuje
13, 2. 4. 14,22. Ustanovení pak jsou od Du
cha svatého, aby spravovali církev Boží,kte
rou získal krvé svou. Místo spravovati lépe
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čte t. ř. pásti a vulgáta nechce jinak rozu
mína býti, také jinde slovo regere ve smy
slu pdásti berouc, jak v Ž. 22, 1. Pán pase
mne či Hospodin spravuje. Širšího jest ob
Jemu slovo pásti nežli říditi, netoliko správu
samu, nébrž i náuku zahrnujíc. Leč o tom
viz J. 10, 14. Podobně 1. Petr 5, 2. napo
míná: Paste stádo, kteréž u vás jest, stádem
církev tu částečnou jmenujíc, kteréž oni před
kovali. J. 21, 15. Místo církev Boží, jak
s vulgátou rkp. B. X a přeloha Syrská
čte, čtou četnější rkp. cérkev Páně, totiž rkp.
ACDE., jakož i přemnozí řečtí a latinští
otcové Ireneus, Aug., Hier. a jiní. Z důvodů
zevnějších převládá čtení xvoíov, Ale 1 vnitr
ní důvodové čtení tomu více nežli onomu
druhému zoů 9:00 nakládají. Nebo poněvadž
fráza církev Páně u Pavla nikdá nepřichází,
naproti tomu rčení církev Boží u něho jede
náctekráte se nalezá, tudy ono slovo Púněna
slovo Boží zaměniti se vidělo; ač jiným vi
dí se, že Pavel zvyknuv na rčení církev Bo
ží také tuto ho užil, a že jenom pro větu
přístavnou již získal krvé svojí zaměněno by
lo slovo Boží na slovo Páně, tak že by vni
trní důvodové věci té zhola o svě váze a
míře zanechávali. Jiná čtení, co jich ješté
jest, složitá jsou a málo odůvodněnáaniž potřebíonichdélejiserozšiřovati.© Přidává
me, že sv. Ignatius M. v I. k Efeským hned
v prvé kap. čtení %s0ť potvrzovati se zdá,
ješto se čte uněho, že se krvé Boží obnovují.
Sv. Béda vece: Nerozmýšlí se apoštol o kr
vi Boží mluviti, ješto v Kristu dvě přírody
v jedné osobě se spojují. Ta pak myšlen
ka, že Kristus získal krví svou člověčenstvo,
a že jak 1. Petr 1, 18. nejsme koupeni zla
tem a stříbrem, nébrž krví Páně, mocnou má
do sebe sílu nabádati, jak by pečovati o stá
do Páně se vším úsilím měli. Dvěma dů
vodoma co dvěma křídloma se v té vzneše
né atmosféře ponášeti mají, t. myšlenkou, že
Duch sv. je ustanovil a myšlenkou, že krví
svou si Kristus „za svoje koupil stádo, ve
škery lidi, z moci ďábla je vymaniv, a že te
dy pasou ne svoje, nébrž Kristovy ovce. Alei
věrcové ztoho mají se učiti, co sv. Pavel dí,
1. Cor. 6, 20. Koupent jste cenou drahou,
oslavujte a noste Boha v těle svém. Na oce
pak jest, že biskupové církev spravovati se
praví, ne jakobyjednotlivým biskupům sprá
va celé a veškeré církve přiležela, nébrž
že jednotlivým biskupům církve jednotlivé
podřízenyjsou, pod jednou viditelnou hlavou,
papežem římským. Leč vlastně místo to ne
vztahuje se pouze na biskupy, na velepry
šty či velekněze, nébrž jak z toho co jsme
předeslali viděti. Katoličtí vykladači se v
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tom shodují. Starý vykladatel písma Theo
doret praví (1. Tim 3, 1.) UWitéž druhdy
prebytery a biskupy slouli; jež ale nyní bi
skupy nazýváme, slouli druhdy apoštoly. Po
stupem času jmeno apoštolův ponecháno těm,
kteří v jediném smyslu apoštolé byli, a ti
jenž druhdy druhoapoštolé slouli, dostali jme
no biskupů. Vůbec, vece Jan Darský, spi
sovatel syrský pátého století, biskupové pa
tero jmen nesli. Nazývali se apoštolé, pres
byteři, velekněží, kněží a sluhové, poněvadž
vším tím skutečné byli. Na sněmu Trident
ském sed. 23. k. 14. slova Pavlova ješto vds
Duch svatý postav, abyste řídilí církev Bo
ží, se Citují a k prvokněžím, k biskupům
se odnášejí. Avšak nesmíme držeti, že otcové
Tridentští ustanoviti chtěli, v jakém smy
slu se ta slova bráti mají. Kardinál Gotti,
theolog Benedikta XIV. praví: Z věcina val
ných konciliích ustanovených to jenom mu
síme k víře potahovati, co předmětem vyše
třování bylo; nevšak to, čím náuka ta vyše
třovaná, záštity a důkazu docházejí. 'Loto
poznamenání, praví kardinál Gerdil v díle
Piovi VI. věnovaném „saggio d'instruzione
theol.“ zasluhuje bedlivé úvahy, poněvadž ne
málo theologů ho pobíhají, kteří pro uvede
ní záště na protivníky náhledů svojich se
přilepají k jistým nahodilým výrokům, jako
by jimi byla otázka některá dokonale roz
řešena bývala. Z toho dvojí zlo plyne, je
dno, že se osočují muži pravověrní, druhé,
že bludaři vytýkají církvi, jakoby učila věcem
méně vhodným, jimž skutečně neučí, az toho
pochop berou pro potupování církve.

Ale svrchovanou potřebou také ta peč
livá ostražitost jejich byla. Nebo dí dále:
Vím já, že po odchodu mém vlci draví ve

jdou K vám, jenž neušetří stáda; a z vás sa
mých povstanou muži mluvící věci převráce
ně, aby učeníkg po sobě potáhli. Dvojí vece
vám nebezpečí nastává, jedno zevněaze vně
šna, druhé z uvnitř samé církve. Nemluví
tu jak samozřejmo o protivenstvích nébrž
o svůdcích, o odštěpcích a roztržcích církve.
Dí já vém; poznával zajisté, jací lidé po Asii
vznikali a se zvedali, po tři leta v Efesu se
zdržujíc, a věděl jaké zárody se všady nale
zají, jakož 1 to mu nebylo neznámo, že je
nom přítomnost jeho bludařům oněm vznik
nouti nedopouštěla. Mluví všeobecně, ješto
ti lidé nebyli ještě odrznuli vůči apoštola
náuku svou přednášeti a církev Boží pod
vraceti. Byli to gnostikové ti, o nichž míst
něji v listu k Efešanům a Kološanům se
mluví. Čekali oni na odchod Pavlův, aby
již jedovatinu svou rozdávati mohli a se k
stádu míti co k ovcem vlci dravé či krutí,
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posupní a divocí. Obraz od vlků vzatý, jak
samozračen jest, tak i dříve Mt. 1, 15. Luc.
10, 3. J. 10, 12. přichází, kdež obšírněji vy
ložen. Takoví pak vlci netoliko vejdou a
vetrou se odjinud k nim a neušetří stáda,
co mohouce kazíce je a potírajíce, nébržveče:
z vás samých, z vašeho prostředku povstanou
lidé, jenž převrácenosti mluviti budou. To mu
selo býti pro Pavla přebolestno a pro církev
nejvíce nebezpečno, že vlastní spolukřesťané
odpadnouce od pravosti víry, bludům se pod
manili tou měrou, že jim na útraty pravdy
věčné mezi křesťany průchod zjednati usilo
vali. Ještě za života Pavlova Hymenéus, Ale
xander, Figellus a Hermogenes 1. Tim. 1,
20. 2. Tim. 1, 15. nemálo církev efeskou
pustošili a napotom Nikolaité se tam uhniz
dih Ap. 2, 2. a byla ovšem potřeba, aby v
ohnisku tom sv. Jan evangelista se usadil
a proti rejdům a šmejdům nectných bludařů
ohradu a meze položil, Při tom svém pod
vracování prohlídati budou bludařitik tomu,
dí P., aby potáhli, odvlekli či uchvátili učně
po sobě; aby oni byli jmíni co původcové,za
kladatelé a esnovatelé nového učení, nechtí
ce jednoho mistra ctíti a uznávati Mt. 23,
10. Pramenem bludů nezřídka bývá pýcha
a hrdost, a že veškeři bludaři jsou naduti,
již Tertullian pravil.

Pro takové nebezpečné časy,jenž nasta
nou, opět P. napomíná: Protož buďte bedliví
pamatujíce, že jsem po tří leta nocí a dnem
nepřestal se slzami nnpoménati každého z vás,
Vystavuje jim vlastní příklad co pohnutku,
jakby se udatně v stražení církve míti měli.
O bdění pastýře duchovního platí, co se vůbec
praví, že má nositi očitou čili okatou berlu
a býti sám mnohook jak Argus, aby se mu
ani jedna ovečka neztratila, a že míti má
všady oči jak cherubové Ezech. 1, 18. Ap.
4, 6. Tři léta pobyl v Efesu spůsobem tím,
jak se říká, že Pán v hrobě tři dni a tři
noci potrval; leč o tom bylo praveno výše
19, 10. Nocí a dnem vece nepřestal napo
mínati L. 2, 37. předkládá se noc, poněvadž
o bdění jest řeč. „Se slzami vece, jak již
výše v. 19. byl pravil. Slzel vida že lidé
hřeší, že se neobracují tou měrou k Bohu,
jak by měli, a seslzami a pláčem prosil jich
usmysliti sobě; tak sv. Dominik s pláčem
napomínal na zpovědech. Byl v Pavlu pra
men, vece Zlatoúst, a ovlažoval roli Boží,
jak druhdy proud v ráji. Jednohokaždého
napomínal zvláště, v čem právě veliká úsi
lovnost a bedlivost jeho se spatřuje ;nedosti
vůbec a všeobecně napomínati, mají zvláštní
lidé zvláštní potřeby duchovné a těm vyho
yěti přijde.

Áci. 20, 17—38. Řeč Pavlova v Milétu k presbyterům Efeským.

Leč bez milosti Boží všechna lidská
napomínání vycházejí na zmar. A tudy Pavel
dále dí: A nyní poroučím vás Bohu a slovu
milosti jeho, jenž mocen jesť vzdělatií a dáti
dědictví mězí posvěcencí všechněmi. Bohu je
poroučí, jak výšeji také 14, 22. byllidi před
stavence církevní Bohu poručil. Poroučí je
slovu milosti jeho t. j. Boží, aby slovo Boží
je vedlo a jim opolnou a pravidlem bylo,
jak Bůh strážcem a žehnatelem jejich bude.
Slovo milosti jest evangelium milosti v. 24,
41., skrze kteréž nám milost přichází. Zo
sobňuje se slovo Boží či náuka Boží jak ne
jednou v písmě, aniž Slovem Krista samého
rozuměti přijde, an Logem či slovem Pán u
Jana sluje, za života Pavlova ale se mluvení
toho ještě o Kristu neužívalo. Odřadem ně
jakým slova ré Ovvanévozří k Bohu,jak vul
gáta dobřeklade; poroučí Pavel je čomu,jenž
mocen jest vzdělati či ustavěti, ubudovati, na
založeném již základě dále stavěti stavbu
církve, ji rozšiřovati v prostranství, ale ob
zvláště ukřepiti, upevniti a otužiti uvnitř.
Ještě klade: A dáti dědictví mezi posvěcenci
všechněmi. Konec a cíl všeho vzdělávání toho
jest spása lidská, jenž záleží v dojití dědi
čných dober Bohem zaslíbených. Blaženost

-©věčná sluje děďictvém t. j. účastí a podílem
v říši Messiášově; mluvení vzato ze St. Z.,o
čemž viz Mt. 5, 5. Ef. 1, 14. Gal. 3, 18.
Dá nám Bůh dědiétví, ješto nás v Kristu za
syny přijal, synovství ale Jo. 8, 35. práva
uděluje k dědění. Dědictví to, vece Aug.,
neztenčuje se množstvím dědiců, nezmenšuje
se četností majitelů, nébrž tolikýmjest mno
hým a všechněm, jakým jest nemnohým a
jednotlivcům. Neučinil tebe dědicem ten, po
jehož smrti bys teprv měl nastoupati, nébrž
ten, s nímž na věky žíti máš. Ano tím více
zmáhá se, roste a se rozhojňuje dědictví, čím
více lidí se k němu přiúčastnuje. A tudy
přidává mezi všemi posvěcenci, an věčné bla
hoslavenství tím větší bude, že blaženci z
blaženosti spolublaženců novou napořád čer
pati budou blaženost; blaženci pak jsou po
svěcenci.

Ještě něco leželo Pavlovi na srdci. Ne
málo překážky činí se rozšiťování slova Bo
žího, když se za to má, ač od lidí nedosti
rozumných, že zištnost a hledání zisku a vý
hod jest podnětem a pobídkou vyučování;
nebo tu ihned sobětnost jediným pramenem
náuk býti kladouce odstupují a odpadají od
víry a jiným přistoupati zbraňují. Tudy Pa
vel ku konci výtečné své řečinapomíná sebe
samého za vzor stavě: Stříbra a zlata aneb
roucha nepožádal jsem od žádného z vás,
Jak vy sami víte, potřebám mojím a těm, jénž
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sé mnou byl, posloužily ruce tyto. To jest
znamení pravého pastýře, když nezištně sobě
vede a mysl svou prostu a prázdnu všeliké
Jakoty a žádosti po statku a majetku za
chovává a jedině k slávě Boží a spáse lidské
prohlídá. Podobně v St. Z. Mojžíš Num.10,
15. vece k Hospodinu: Váš, že jsem ani oslí
ka nevzal od nich. A Samuel 1. Reg. 12,
3. 4. pravil shromážděnému lidu: Mluvte o
mně před Hospodinem, vzal-li jsem dar z ruky
někoho. V nezištnosti záleží síla, mocnost a
vážnost a sv. Jeroným vece k Nepotianovi:
Nikdá nežádajíce zřídka na dolehání přijí
mejme. Sv. Pavel častěji se k tomu táhne
1. Cor. 9, 4. 2. Cor. 11, 7. 12, 14.2. Thess.
3, 8., že nikomu těžek nebýval, a odnikoho
nepřijímal ničeho, nébrž o výživu svou sám
postarával se rukama svýma pracujíc. A ne
toliko o sebe, nébrž 1 o ty, kteréž ke službě
v evangelium při sobě měl, staral se Pavel
a jeho vlastní ruce těm také sluhám okolo
něho sloužily. "To činilo slávu jeho a nijak
neměla sláva a chlouba ta jeho zmařena
býti 2. Cor. 11, 10. Toli práce, péčí, trudů,
bolestí a pláčů podnikal Pavel pro církev a
nad to přece rukama sebe a jiné svoje spolu
pracovníky živil. Tím pak spůsobem vece:
všecko ukázul jsem vám, že takto pracujíce
máme ujímati se mdlých, a pamatovati na
slovo Páně: Blaženěji jest dávati než brati.
Všechno jsem vám z příkladu mého ukázal
ohledem toho, že ujímati se mdlých a cha
bých máme; totiž ve zdržování se od darů,
v pracích a trudech, protivenstvích a slzách.
Jiní m. všechno rozumějí všelřjak kladouce,
že stojí zavra m. xurů zavra 1. Cor. 10,
33. Bf. 4, 19. všelijak, ve všech věcech a
příhodách. Obojí výklad na jedno vychodí;
poslednější jenom vazbou. lehčeji plyne.
Směřovalo všechno Pavlovo působení k tomu,
aby ukázal, že takto pracujíce, tak úsilně,
tak namáhavě a obětivé, třeba se ujímati
slubých. Mnozí zde myslí podporování chu
dých a nuzných, kteří nemohou pracováním
živnosti sobě dobývati, ale o tom nechtěl
Pavel nyní mluviti, a kdyby byl toho zde
dotýkati hodlal, byl by místo slabých jiného
srozumitedlnějšího slova, nuzných, chudých
a j. užíval. Tudy se slyšeti musejí slabými
lhdé u víře neustálení a neupevnění, Kteří
působení za mzdu mohli za zištnost, sobec
kost a lakotu pokládati, a tím k úrazu víry
přijíti. Ujímá se slabých, kdo uče jiné,
všeho práva od nich živen býti se vzdává,
a tím činem k upevnění slabověrých čivěro
slabých slouží. Tudy dí 1. Cor. 9, 12,: Ne
užiů jsme práva Žžádati Živnosti od věrců,abychomúrazunedalievangeliu© Kristovu.
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Při tom se Pavel táhne k výroku Páně a
velí jim připomínati sobě slova Páně. Blaho
slaveněji jest dávati nežli bráti. Slov těch
nikde nenalezneš; dochována jsou z tradice
a uvádějí se Const. ap. 4, 3, 1., ano sv.
Klement R. v l. 1. Kor. 2. zdá se k nim
zříti, an dí: raději dávati nežli bráti volili
jste. Dávati vůbec praví, a může se to slovo
slyšeti o darech buď duchovních, buď tě
lesných; tuto Pavel ku prvnějším se táhne,
ač drátě slovo bera ve smyslu obyčejném
o dáních dočasných. V evangeliu Luc. 6,
26. 33. 14, 14. čteme podobná, souzvučná a
názvučná slova. Blaženost se již v samém
dávání klade, ale tuto se přimýslí blaženost
v království Božím. Smysl jest, že udělování
dober duchovních bezplatně blaženější jest,
větší blaženosti člověku ziskuje, než když
se za mzdu uděluje vyučování. Ostatně se
nás několik ještě takových nepísmových vý
roků Páně dochovalo, obzvláště v evangeliu
podlé Hebreů a Jeronym k Ef. 5. cituje
slova Páně: Nebudte nikdá veselí, lečvidouce
bratra svého v lásce choditi. Vůbet dávati
již u starých činem královským, ano bož
ským pokládáno podle Zal. 15, 1. Pravů
jsem, Bůh můj jsi ty, poněvadž dober mojich
nejsi potřeben. Jenom v příkořích a křivdách,
vece Zlatoúst, opak toho platí, že lépe jest
bráti a trpěti nežli činiti bezpraví.

Tak dokonal Pavel s přesličným výro
kem Páně řeč svoji. A tu přemožen nábo
žnými city a vzchyty padl na kolena a kleče
modlil se s ními se všemi, v modlitbě posily
a potěchy pro ně a pro sebe a spolu vazby
a spojky při rozloučení hledaje. Kleče se
modliti bylo v St. Z. obyčej a Pán sám Luc.
22, 40. 41. padl při modlitbě své na zem;
o Jakobu ML. se ví, že pro ustavičné klečení
kolena jeho otvrdla jak kůže velbloudí. Je
nom Rekové staří stojíce se modlívali, kle
kati za obyčej barbarský majíce. V církvi
svaté, křesťanské, se jenom za doby veliko
noční stojíc modliti se přikazovalo, ač i to
více o veřejných modlitbách, než o soukro
mých platilo.

Když domodlili se, tedy se stal pldě a
padše na hrdlo Pavlovo, lábali či ulibovali,
t. j. déle a opět celého jej líbali xazspihwv,
Jej, bolest i lasku projevujíce, bolest pro roz
loučení, lásku pro vděčnost, která se zavazo
vala a přivazovala ku Pavlovi co původu pozná
ní jich Krista a objednání jim náuky spásy. Při
rozeno bylo, že nejvíc ubolévali nad tím slo
vem Pavlovým, žejiž neuvidí tváře jeho, a že
ho všickni doprovodil k lodi nemohouce dosti
se s ním rozloučiti. Kady pak se bral Pavel,
to vypravuje Lukáš v následující kapitole,
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HLAVA XXI

Připlavuje se Pavel do Týru 1—6. a odtad
na Ptolemaidu do Césarey T7—8.,kdež v
domě Filipa jáhna Agab, prorok, před
povídal Pavlovi vězení 9—14., leč Pavel
přece do Jerusaléma odešel 15—16. a
tam dle rady Jakobovy slib ma se pří
jal 17—26. Židé z Asie přibylí zosno
vali bouři proti němu 27—30., tisícník
však zachoval život jeho, dvěma řetězy
jej svázati poručiv 31—36. a jemu k l
du promluviti dovolil 37—40.

1. Když pak se stalo, že jsme ode
plouli odtrhše se od nich, přímým během
přišli jsme na Kós, druhý den na Rho
dus a odtad do Patary. %2.A nalezše
loď i hodlajíce přeplaviti se do Fénicie
vstoupivše odeplouli jsme. 3. A když
se nám ozračil Cypr, nechavše ho v le
vo plavili jsme se do Syrie a přistáli
jsme do Týru, nebo tam loď měla slo
žiti náklad. 4. Nalezše pak učeníky,
pobyl jsme tam dní sedmero. A ti Pa
vlovi pravili skrze Ducha, aby nevstu
poval do Jerusaléma. 5. A po dojití
těch dnů, vypravivše se, odbírali jsme
se, an sprovázeli nás všickni s manžel
kami a dětmi až ven za město, a po
klekše na kolena na břehu pomodlili
jsme se. 6. A rozžehnavše se vespolek
vstoupih jsme na loď, oni ale se vrátili
domů. %. My však plavbu odpravivše
z Týru jsme sestoupili do Ptolemaidy a
pozdravivše bratry, zůstali jsme den je
den u nich. 8. Druhého pak dne se
odebravše, přišli jsme do Césarey a ve
šedše do domu Filipa, evangelisty, je
dnoho ze sedmera, zůstali jsme u něho.
9. Měl on čtyry dcery, panny proroku
jící. 10. A an jsme tam meškali něko
lik dní, nadešel jeden z Judey prorok,
jménem Agabus. 11. Ten přišed k nám,
ujal pás Pavlův a svázav sobě ruce i
nohy řekl: Toto praví Duch svatý: Muže,
jehož jest pás tento, tak sváží v Jeru
salémě Zidé a vydají v ruce pohanů.
1%. To když jsme uslyšeli, prosili jsme
my a lidé tamější, aby nevstoupil do
Jerusaléma. 13. Tehdy odpověděl Pavel

a řekl: Co činíte, plačíce, a rozpučujíce
srdce moje? Já zajisté netoliko svázán
býti, nébrž i umříti v Jerusalémě hotov
jsem pro jméno Pána Ježíše. 14. Avšak
jej namluviti nemohouce upokojili jsme
se řkouce: Páně vůle staň se. 15. Po
dnech ale oněch připravivše se, brali
jsme se do Jerusaléma. 16. Přišli pak
také někteří učeníci z Césarey s námi,
vedouce sebou, u něhož bychom se u
hostili, Mnasóna nějakého, Cypřana,
dávného učeníka.

Těžko přicházelo Pavlovi, těžko a tíže
jiným rozloučiti se vespolek a ozvláště před
stavencům církevním krušno to bylo. Tudy
vece L., sám při tom účastník, když jsme se
odtrhli od nich; nedí vzdálilí jsme se, roz
loučili jsme se, nébrž odtrhli jsme se, aby
násilí nějaké co sobě při tom činili vylíčil.
A odtrhše se tedy plouli přímým během na
Kós ostrov jeden z cyklad, malý sice ale po
žehnaný a vínem i strojením nádherných 0
děvných látek a chrámem Aeskulapa proslulý,
od Halikarnassu k jihu oproti Karii maloa
sijské provincii; sluje nyní Stankio. Jest to
rodiště Hippokrata, Apella a Filety. Z Kós
kého ostrova zaplouli na Rhodus od předešléhokjihovýchodu.© Ostrovtenmnohem
větší než předešlý byl také ještě úrodnější
a slynul stavivem lodním, vínem, fíky, mra
morem, achatem, vzácnými rybami a jinými
plodinami bohaté přírody a umělými výrobky
přičinlivých, podnikavých, udatných, bojov
ných a při tom přece umy a vědomilovnýchobyvatelů.© Slavnýmbylostrovtenještě
Kolossem či velikánskou sochou boha Apol
ina, počítanou mezi sedmero divů starého
světa. Patřil tenkráte ku Karii provincii,
od něhož jižně ležel. Hlavité město to,
kdež socha stála, podobně sloulo Rhodus a
posud podrželo jméno to. Odtad se dostali
do Patary, města přímořského v Licii, jižné
provincii maloasijské při ústí řeky Xantha.
Proslulo město orakulem Apollina, leč jen v
šesti zimných měsícech činným, kdež věštci
za noci v chrámě uzavírání bývali, aby tu
zjevení se jim od boha stalo.

Nalezše pak tu loď hodlající plouti do
Běnicie vstoupili jsme na ní a vezi se. A
když se nám ozračil Cypr ostrov, nechavše ho
v levo,plouli jsme doSyrte a přistáli jsme do Ty
ru, kdežloď náklad složiti měla. Šla plavba je
jich stále k jihu; Cypr 13, 4. Fénicie 11,19,
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Tyrus Mt. 11, 21. již nám známy jsou; v
Týru, jenž tehdá s Palestýnou k syrské pro
vincii se počítal, hned záhy z počátku kře
sťanství se rozprostranilo 11, 19., a tudy
tam již nalezli učeníky Páně a pobylt tam
po sedm dní. Místo nalezše přijde přeložiti
raději vynalezše dúvevodvrec,COŽ předpokládá,
že jich hledali. Tam v Týru byli lidé, jimž se
proroctví dostalo. Sv. Lukáš píše: A ti Fa
vlovi pravili skrze Ducha, aby nevstupoval
do Jerusaléma. Předvídali, že Pavel v Jeru
salémě svázán bude; a vlastní jich láska je
k tomu měla, aby od dalejší cesty jej odra
zovali. Předvídání přišlo od Ducha svatého,
odrazování od nich samých; sie jinak by byl
Pavel, ač jinak 20, 23. umíniv, uposlechl a
do Jerusaléma nešel, což neučinil, poněvadž
vůli Ducha sv. lépe vyrozuměv přese vše
chna příští pronásledování jenom přece vě
děl, že se cesty té podjíti musí.

Když došli dnové ti odpravivše se brali
jsme se, an nds sprovázeli všicknt s manžel
kami a s dětmi ven z města, a na břehu po
klekše na kolena pomodlili jsme se. Nebyl
valný počet křesťanů v Týru, ti ale s tím
vroucnější láskou se k víře vinuli a tudy
Pavla s rodinami celými doprovázel a uka
zuje se tam posud to místo, kdež sv. Pavel
S nimi se loučil a modlil. Leč rozloučtvše
se, vespolek vstoupili jsme na loď, vece L.,
an on? domů se navrátili; loď ta v Týru na
brala nového nákladu a s ním dále k jihu
se ubírala, ač možná že jiná loď byla to a
předešlá se do Maloasie vrátila.

My ale, vece L., odpravěvše plavbu z
Týru jsme do Ptolemaidy přišli a pozďravivše
bratry, zůstali jsme den jeden u mch. Plav
bu odpravili přišedše do Ptolemaidy, odkud
se dali nápotom po zemi dále. Ptolemaida,
staré město Ako druhdy ku pokolení Ašerově
patřilo Jud. 1, 31., ale nikdá od Israelitů
nebylo vybojováno. Od Karmélu hory sever
ně nedaleko ústí malé řeky Béla; Ptolemai
dou nazváno dle jména krále Ptolemea La
thura I. 105, od časů křižáckých zváno Akra
a ohledem na hlavitý chrám sloulo svatý
Jan z Akry (St. Jean dAcre). Mělo zname
nitý přístav a od Klaudia římským měšťan
stvím nadáno bylo. Nemálo tam Zidů bylo;
neví se, byli-li křesťané tamější ze Židovstva
Či z pohanstva. Podnikalo město to po časy
veškery znamenité osudy a doposud čítá
přes deset tisíc obyvatelů. Zůstali tam je
nom za den jeden a dne druhého se odpra
vřvše přibyli do Césarey, a vešedše do domu
Filipa evangelisty, jednoho ze sedďmera,zůstali
jsme u něho. Do Césarey města 10, 1. zná
mého došli cestou po zemi, nenalezše bez

243

mála právě lodi, jenž by je byla tam převe
zla. Mohli se dáti jinou cestou do Jerusa
léma, ale brali se Césareou, aby sešli se s
Filipem, jedním ze sedmi diakonů 6,5., jenž
evangelistem jsa čili blahověstem, t. j. hlasa
telem a rozšiřovatelem víry, ubytoval se po
sléze v Césaree, odtad pro víru sv. působě,
jak byl dříve mezi Samaritány působil 8,5.
a komorníka ethiopského obrátil 8, 38. E
vangelsté, blahověsti, byli muži církve všeo
becné sluhové, k žádné částečné církvi ne
připsaní, podle vnukání Ducha sv. aneb po
dle velení apoštolů mezi národy náuku hlá
sajíce a buď apoštolům cestu připravujíce,
buď místo jejich po jich odchodu zastávajíce.
Sv. Pavel Ef. 4, 11.je po apoštolech a proro
cích klade a velí, aby Timotheus 1. Tim. 4,
5. úřad blahověstný zastával, s biskupským
důstojenstvím svojím horlivost blahověsta
druže a poje. O nich obšírně klade Eus.
8, 34. v historii, ač sám vyštěrbuje níže 3,
31. 39. 4, 24. Filipa našeho s apoštolem
mata. Každý -apoštol a biskup tehdejších
dob byl evangelistou, neb evangelisté ani 0
ním ani tímto nebyli, a samo jejich blaho
věstění od apoštolů muselo se doplňovati.
Některým zdá se, že evangelisté ti více k
historickému života Páně vykládání prozírali,
rozvitku náuky apoštolům ponechávajíce; ná

| hled ten pravdy nedosáhá, a na nejvýš jen
0 ni zavazuje.

Měl onen Filip čtvero dcer, panen pro
vokujících, kteréž totiž v panenství žily a pa
nenství své Bohu obětovaly, čistě a po klá
štersku odloučeně od světa v domě otce své
ho Bohu sloužíce. Při tom měly darproročí
1. Cor. 12, 28. rady a tajemství Páně prozí
rajíce 1. Cor. 13, 2., nadšeně vnuknutím Du
cha sv. napomínajíce a bezmála zpěvy svatý
mi obyčejem od Zidů při Zalmech užívaným
prozpěvujíce 1. Cor. 14, 3. 26. Jedna z
dcer těch Hermiona jménem za Trajána co
mučenice pro víru Kristovu skonala a jak
sv. Jeronym praví, za věku jeho putovávaly
zvláště nábožné ženy do ÚCésarey navštívit
dům, kdež oněmi čtyrmi dcerami jeptišskému
životu základ položen, což i sv. Paula učed
nice Jeronymova učinila. Neví se ostatně,
jestli dcery prorokyně tyto také Pavlovi pro
rokovaly, ano zdá se zhola Zlatoústovi, že
toho neučinily; jednak přece to přijíti musí
me, nechceme-li souditi, že svatý Lukáš pří
mětek o prorokování dcer Filipových darmo
postavil. Také musíme čtvero dcer Filipa dia
kona rozeznávati ode dvou dcer apoštola Filipa
v Hierapoli pohřebených Eus. h.e. 3, 31., ač
Eusebius Filipa jahna s Filipem apoštolem
nejednou stožnuje a mate. Ostatně proroky
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ně ony dle 1. Cor. 14, 34. 1. Tim. 2, 1ž.
veřejně v církvi nevyučovaly.

Prorokovaly Pavlovi o příští prorokyně
ty, nad to přišel za meškání jich tamějšího
z Judey Agab, nám již 11, 28. z proroctví
o hladu za Klaudia známý. Sv. Lukáš píše:
An jsme tam meškali několik dní, nadešelje
den z Judey prorok jménem Agabus. Ten
přišed k nám, ujal pás Pavlův a svázav sobě
ruce t nohy řekl: Toto pravé Duch svatý:
Muže, jehož jest pás tento, tak sváží v Jeru
salémě Zidé a vydají v ruce pohanů. Uvádí
ho L. jménem nějaký co neznámého, bezmá
la tím jen neobyčejnost naznačiti chtěje, že
Agabus, ač prorokyní tam čtvero bylo, z Ju
dey došel, aby Pavlovi věci příští předpoví
dal; snad také jenom dvakráte proroctví vy
nesl právě toliko ta v písmě zaznamenaná,
a tudy méně znám byl. Jiným se ale zdá,
že jest Agab ten jiný než onen, 0 němž ll,
28. řeč se vede, což ovšem podivno není,
an mezi apoštoly samými dva Jakoby a dva
Šimony nalezáme. Agabus tento, kdokoliv
on byl, byl-li tožný s oním 11, 28. čili od
něho rozdílný, netoliko slovy prorokoval, né
brž po spůsobu starozákonných proroků vý
konem symbolickým obrazně naznačil a vylí
čil věc, jenžto se v Jerusalémě na Pavlu vy
plní. Jeremiáš 13, 27. řetězy a okovy obná
šel pro ozvěstění budoucího babylonského
zajetí. Jesaiáš k. 20. a Ezechiel k. 12. to
též učinili, onen totiž svlečením roucha, ten
to nápodobením skutečného stěhování a ne
sením nádob stěhovných zajetí dotčené vy
podobňovali. Tak tuto Agab ujav či po
zdvih pás Pavlův někde nížeji položený a svá
zav si nohy a ruce pravil: Toto praví Duch
svatý: Muže, jehož pás to jest, sváží © Jeru
salémě Židé a vydají ho pohanům. Vydají
pohanům, dí, jak druhdy Pána Mt. 17, 22.,
což nemálo Pavlovi útěchy dalo, že nějak
ku Pánu připodobněn byl. Podobně Pán sám
drubdy předpovídal Petrovi, že svázán bude
a odveden, kam jemu bude nelibo J. 21, 18.
Své tělo Agab a nikoli Pavlovo svázal, díl
z něžnosti díl pro oznak, že Pavel svízelů těch
nepocítí jinak, leč jakoby jiný někdo svázán
byl býval, srdnatostí ducha a láskou k Ježí
ši Kristu všechno přemáhaje. Dí: Praví
Duch sv., ješto v St. Z. proroci říkali:
Pravé Hospodin, aby nám naznačilo se, že
Duch sv. řídí a spravuje církev. Můžeme
pak si mysliti, jaký dojem učiniti muselo to
jednání a ten symbolický kon Agabův. Sku
tečně vypravuje, že všickni, kdo tam byli,
netoliko spolucestovníci Pavlovi, nébrž i lidéWv, v.

saree spolu s Lukášem, aby nešel do Jerusa

Áct, 21, I—16. Další cesta Pavlova: pobyt v Týru a Česarčé.

léma, Pavla prosili. Bylo to zkoušení Pavla,
zkoušení síly, ducha a ráznosti jeho, a měl
tím znova sek stálosti a ku pevné neodvrat
nosti pozvednouti. I odpověděl: Co čináte
plačíce a rozpučujíce srdce moje? Jindá upo
slechl bratrův, když od nebezpečenství jej
vystříhali; v Damašku dal se spustiti v koši,
v Efesu dal se namluviti, že do divadla ne
šel 19, 31. Tentokráte ale nechce ustoupiti
a udává příčinu, proč by neměli plakati a
niž na něho dorývati, aby odstoupal od před
sevzaté cesty: Já zajisté, vece, netoliko svá
zán býti, nébrž i umříti v Jerusalémě pro
jméno Pána Ježíše jsem hotov. Tak mluvil
ten, jehož srdce démantovo bylo a vztýčil
prápor všem mučeníkům Páně. A tudy dů
razně dí: Já hotov jsem. Jest to nemalý
důkaz pravdy svatého náboženství našeho,
že lidé vznešeného, vzdělaného, ušlechtilé
ho ducha se obětovali službám jeho bez 0
čekávání jiných věcí leč trápení, svízelů a
smrti. Tu se stává Bůh jediným Pánem
srdce a dává mu milovati to, v čem on So
bě zalibuje. Pýcha, marnost, fanatický duch
a zoufalost druhdy utvoří mučeníky ďáblovy,
ale že millionové všeho stáří, pohlaví a sta
vu se věnovali hrozným útrapám a smrtem
v naději pouhé dober neviditedlných budou
cího věku, to jest nemalé svědectví božského
původu víry křesťanské. Jaké to bylo vzne
šené smýšlení! Zivot neměl ceny u nich,
leč že jím mohli si nebe dobyti a dáti jej
výplatou za nekonečnou slávu, že ho Bohu
v dobře líbeznou oběť věnovati a tím věrnost
a poslušnost svou osvědčiti, že mu duše zí
skati mohli. Na taký důraz nezbývalo kře
stanům pocestným i domácím nic jiného, leč
podati a podrobiti se vůli Boží, kterou tu
v stálosti a neohroženosti Pavlově spatřova
Ji. Sv. Lukáš píše: Nemohouce namluviti ho,
pravil jsme: staň se vůle Páně. Tedy se
připravivše po dnech oněch brali jsme se do
Jevusaléma. Příprava záležela v tom, že vě
ci na cestu potřebné, oděv atd. v jistý pořá
dek uvedli, aby takto se přenésti a v čas
potřebí při ruce býti mohly. Tak se čte nyní
také v řeckém textu dle ABEG čmioxevacaue
101, ješto se dříve četlo amooxevacánevow slo
živše, odloživše, zanechavše věcí svojich v
Césaree, které čtení ale zhola nemá dosta
tečných svědků. Nemohouce již na jinou
mysl přivésti Pavla, doprovodili jej neřídcí
z učeníků. 9%:pak také, dí sv. Lukáš, někte
ří učeníci z Césarey s námi, vedouce sebou
Mnasona, u něhož bychom se uhostili; Mnasona
Cypřana, dávného učeníka. Podle tohoto vý
kladu byl Mnason právě v Césaree a Pavel
a jiní pocestní se s ním o bytování a bydle
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ní svoje v Jerusalémě umluvili, že je do do
mu svého přijme aneb maje známost aspoň
jim obydlí na svátky letničné, kdež toli lid
stva se scházelo, v městě tom opatří. Leč
jiným se zdá býti lépe, přeložíme-li dle řec
kého přišli s námi někteří z Césarey, jenž
nás k nějakému Mnasonu vedli, u něhožby
chom hospodou byli. Konstrukce přítahem
něco trudnější jest, a tudy buď tak buď o
nak slova ta pojímají. Mnason má řecké
jméno a zdá se, že byl rodem pohan aneb
aspoň Hellenistou, a že Pavel u něho se u
bytoval, aby Zidokřesťanům těžek nebyl, kte
ŤÍ nevoli proti němu poněkud míti se zdáli.
Byl jistě vohat, že společnost tak četná u
něho se uhostiti mohla. Poněvadž pak ne
byl novoobrácenec 1. Tim. 3, 6., nébrž dá
vný učenék buď hned na seslání Ducha sv.
aneb skrze krajana sv. Barnabáše za doby
nejprvnější získán byv, tudy se tím jistěji
u něho ubytovati mohli bez nějakého Zidův
podezřívání. Dávnost hledí bezmála k tomu,
že ještě před Pavlem obrácen byl. Šťasten
byl, že dávnost víry své osvědčil takovým
lásky se propůjčením a v uhostění sv. Pavla
celou církev pohanů, kterou Pavel v srdci
nosil ve svém domě uhostil. Byla to zvlá
štní pro něho výsada, byla to snad pečeťje
ho vytrvalosti. Jak ale přijali Jerusalémané
Pavla?

17. Když jsme se pak octli v Je
rusalémě, rádi přijali nás bratří. 18.
Druhého pak dne šel Pavel s námi k
Jakobovi, a všickni sešli se presbyteři.
19. I pozdraviv je, vypravoval podrobně,
co Bůh učinil mezi pohany skrze službu
jeho. 20. Oni ale uslyševše, velebili
Boha, a řekli jemu: Spatřuješ, bratře,
kolik tisíců jest mezi Židy, jenž uvěřili,
a všickni horlitelé jsou zákona. 21. Do
věděli se ale o tobě, že odstoupení učíš
od Mojžíše ty, jenž mezi pohany jsou,
Židy, pravě, že nemají obřezovati synů
svojich ani podle obyčejů choditi. 22.
Což tedy jest? Ovšem musí sejíti se
množství, nebo uslyší, že jsi. přišel. 23.
To tedy učiň, co tobě povídáme: Máme
muže čtyry, jenž slib mají na sobě. 24.
Tyto přijav posvěť se s nimi, a zaprav
za ně, aby oholili hlavy,i poznají všickni,
že co 0 tobě se jich doneslo, křivé ješt,
nébrž že chodíš i sám v ostříhání zá
kona, 25. Strany pak těch, jenž uvě
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řili z pohanů, my jsme psali, ustano
vivše, aby se varovali modloobětovanin,
krve a udávenin a smilství. 26. Tehdy
Pavel pojav muže, na druhý den posvě
tiv se s nimi vešel do chrámu a opo
vídal vyplnění dnů očistných, až by obě
tována byla za jednoho každého z nich
obět.

Po páté, po svém obrácení, došel Pavel
do Jerusaléma. Přibyl tam, aby milodary
po Galatii, Macedonii a Achaji pro materskou
církev Jerusalémskou sebrané přinesl,a aby
povědomí jednoty obojích povolanců, Židů a
pohanů, okřepil tam, kde toho svrchovaná
byla potřeba. Rádi přijali Pavla v Jerusalémě,
kdož výše a pravdivěji smýšleli všickni; je
nom ti, jejichžto mysli více tížily k Mojži
šovi než ku Kristu, a jenž polobludařských
obyčejů byli, ti tak vliché rozhorlenostisvé
se zapomněli, že se Zidy nekřestěnci a ne
věrci se shlukli a spikli na Pavla. Přibyl
Pavel do Jerusaléma před samými letnicemi,
jak byl 20, 16. ustanovil, a jak také po
spíchal, nikde na prosby, aby déle pobyl ne
dávaje, než přímo k záměru pospíchaje. Lukáščítátutodnia sečteme-lije,dočtemese,
které doby asi Pavel dostíhl do Jerusaléma.
Z Filip Pavel po velikonoci odeploul, za pět
dní do Troady přibyl a tam málo něco po
byv pospíchal dostihnout do Jerusaléma na
letnice, 3—16. A proto prvního dne jej
na Kóu, druhého na Rodu, nato v Pataře a
hned v Týru shledáváme, tak že ku konci
pátého týdne v Césarey se octl aodtud před
početím letnic v Jerusalémě L. 58.

Když jsme se pak octli vJerusalémě, píše
sv.Lukáš, rádi přjah nás bratří. Druhéhopak
dne šel Pavel s námi k Jakobovi a všickní
sešli se presbyteři. I pozdravtv je vypravoval
podrobně, co Bůh učinil mezi pohany skrze
službu jeho. Oni velebili Boha. Po přátel
ském uvítání tedy nastala slavná schůze
apoštola pohanů Pavla s těmi, jenž církev
mateřskou zastávali a představovali, Jakobem
apoštolem a biskupem církve té a radou
jeho z pryštů či presbyterů sestávající. Byl
jediný to apoštol, jenž tuto pozůstal, ješto
se ostatní rozešli k hlásání slova Božího,od
Zidů zavrženého, mezi pohany. Mezi pres
bytery těmi také biskupové či presbyteři
vyššího řádu podle neurčitého tehda mluve
ní se zahrnují. Nebyl to sněm církevný ve
řejný, podobný onomu dříve v kap. 15. vy
líčenému, nébrž byla více soukromá pora
da a přátelské uvítání. Se Pavel s námi,
vece, a z toho viděti,jak na vrátkých základech
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osnována byla hypothesa o nějakém v ná
hledech mezi Pavlem. a Jakobem sporu a
povstalém odtud mezi stranami v církvi od
poru; leč hypothesa ta brzo co bublinka se
rozplynuvši, není té váhy, abychom déle s
ní se obírali.

Pavel pozdraviv všechněch, kdož se u
Jakoba byli sešli, podrobně všechno vypravo
val, coBůh učinil posluhováním jeho mezť po
hany. Jak výše také 15, 4. 12. napřed
vůbec nápotom veřejněvypravoval s Barnabem
o svých mezi pohanstvem rozšiřováních. Ten
tokrát s ním přibylo nesčíslně svědků, zá
stupců a představitelů církví z pohanstva
obrácených ; i mohl do podrobna vyličovati
o rozprostraňování se církve v pohanstvu.
O almužnách sebraných a donešených Rom.
15, 25. neděje se zmínka tuto, leč Pavel ve
své obraně později 24, 17. se k ní táhne.
Dí 1 tuto co Bůh učinil posluhováním jeho,
veždy a všady pamětliv jsa, že Bůh vzrůst
dává 1. Cor. 3, 7. 15, 10. Act. 15, 4. 12.
Učinek vypravování toho podrobného byl, že
všickní velebil? Boha a Bohu děkovali, veš
kery úspěchy Bohu připisujíce. O Pavlu a
díkách jemu vzdávaných není řeči, jakožto
věci sebou zřejmé aneb docela právě podle
smýšlení Pavlova, aby jedinému Pánu chvá
la vzdávala se a ne lidem Z. 114, 1.
věci té zhola a dokona pomíjeno. Za to
ale vidělo se upřímné lásce jejich radu mu
dáti, jakby Židy na víru obrácené smířiti a
nepravé podezření, jakoby Židy odstupovati
od Mojžíše učil, od sebe vzdáliti a odstra
niti mohl. Spatřuješ bratře, pravili mu, jak
mnoho tisíců jest mezi Židy, jenž uvěřil a
všickm jsou horlitelé zákona. Dověděli se
ale o tobě, že odstoupení učíš od Mojžíše ty
Židy, jenž mezipohany jsou, pravě, že nemají
obřezovati synů svých, ani podle obyčejů cho
diti. Mnozí tisícové Zidů se obrátili, ješto
za let prvních apoštolé péči svou lidu isra
elskému věnovali, ale Lukáš o nich podro
bněji nevypravuje, poněvadž mu bylo záměrem
rozšiřování církve mezi pohany vyličovati
více než mezi Židy; nad to obrácení pohanů
bylo novým nabytím, a nábytek nový vezdy
více než udržení dávnějšího jmění těší a se
cení. O tom, že toli tisíců Židů se dali na
víru, se Pavel sám mohl přesvědčiti, ne tak
z představenců či presbyterů tu shromáždě
ných, jak raději ze Židokřesťanů valně se ze
všech končin světa na svátky do Jerusaléma
hrnoucích. Vštekni z ních pak, vece Jakob,
jsou horlitelé zákona. Ne hned seŽidé vzdali
obyčejů svojich, přistoupivše ku Kristu. Zákon
Mojžíšův dokonal, když Kristus slovo do
konáno jest vyvolal nakříži,a skutečně ustou

Act. 21, 17—26. Příchod Pavlův do Jerusaléma: Pavel slib na se přijal.

piti musel novému zákonu při založení zá
kona nového, na den seslání Ducha svatého.
Také bližší obcování Zidokřesťanů se Židy
neobrácenými mělo do sebe nemalé nebez
pečí, ješto mdlejší a slabší z nich snadně se
nevěrcům Židům k odpadu od víry namlu
viti dávali. Tudy nápotom Bůh roztrhl ty
národní svazky, Tita k rozboření chrámu po
slav; a od té doby splynuli Židokřesťané s
pohanokřesťany vjednu církev. Přece ale se
povolovalo rozeným Židům obřadů starozá
konných šetřiti, dílem aby se nezdál zákon
ten Boží na stejný stupeň pokládán býti S
obyčeji pohanskými, dílem aby se ctí se po
choval, dílem, aby se neuráželi náhlým tím
skokem Zidé, a od přijímání víry se neod
strášeli. Jak ale povaha lidská sebou nese,
Zidokřesťané ti zůstávali horlitelé, netoliko
zachovávatelé zákona, a horlivost ona se
zdála v oněch politicky rozčilených ano roz
jitřených dobách více a více zmáhati, ješto
se jim vidělo, že jediný zákon starý náro
dnost jejich od splynutí s pohany zachovati
může. Málo z nich mělo ducha apoštola
Jakoba Mladšího, jenž sám sice co nejpří
sněji zákon zachovával, avšak nezávaznost
jeho učil a veřejně uznával; veliká část brzo
národnost svou a tudy 1 Mojžíše a zákon
jeho v popředí, Krista pak a církev jeho v
pozadí položila a v zaryté pýše proti Pa
vlovi se shlukla a všem pomluvám proti
Pavlu víru přidávala. Jak dále Jakob apo
štol praví: Zpráva jím ddna o tobě, že učíšodstoupati© Židymezipohanstvemubydlené
od Mojžíše, pravě, aby neobřezalií dětí svojich
a dle obyčejů nechodi. Jak licha, křiva a
bezzákladna byla pomluvata, viděti ze všeho
jednání apoštolova, jenž Zidům, Zidem bý
val 1. Cor. 9, 20., jenž 1 Timothea obřezati
dal, Act. 16, 3. a nikde Zidům, aby zákona
nezachovávali, neradil a nekázal. Ale ovšem
povstala pomluva ta odtud, že Pavel hlásal,
že spása nejde ze zachování zákona Mojží
šova Gal. 6, 15. 1. Cor. 7, 18., nébrž toli
ko z víry v Krista Gal. 3, 1. a že pohanům
bránil zavazovati se k zachovávání zákona
Mojžíšova. To sé pak přepjatým horlitelům
zdálo, jakoby proti Mojžíšovi se nepřátelsky
měl a Zidů k odpadnutí od starého Zákona
a obyčejův jeho povzbuzoval a napomínal.
Viděl Pavel a znal dobře ty věc, jaké mu
nebezpečí odtad povstává, jednak přece za
chovával lásku k národu a k matičné cír
kvi a se jí všelijak propůjčoval, všeho oso
čování a vší nepřízně a záště nedbaje; a
tím výši a ráznost neobyčejnou křesťanské
mysli svojí ukázal. Zidé někteří a zvláště
lichoapoštolé 2. Cor. 11, 13. Gal. 6, 18
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všady učil, že potřeba jest zákon Mojžíšův
zachovávati, jak z textu ř. tuto plyne, kdež
m. vulgátového slova audierunt čteme u
mmynononvvyučení byli, netoliko nějak maně
uslyšeli, aniž nějakou náhodou zprávu jenom
měli. I táží se Jakob ap. a kdo s ním byli:Cožtedyjest?© Ovšemmusísejítisemnož
ství, nebo uslyší, že jsi přišel. To tedy učiň,
co ti povídáme. Máme muže čtyry, jenž slib
mají na sobě. Ty přijav posvěť se s nťmí, a
zaprav za ně, aby oholili hlavy. I poznají
všickn?, že co o tobě sejich doneslo křívo jest,nébržžeisámchodíšv| osříhánízákona.
Praví Jakob: Což tedy jest? Při takovém
stavu věcí což přijde činiti? 1. Cor 14, 15.
A než radu mu nějakou dávají, napřed ji
odůvodňují. Jistě se stane, že množství sejde
se uslyšíc, že zde jsi. Nelze jinak, než že
nepřízniví tobě Židokřesťané sejdou se okolo
tebe dílem ze zvědavosti, dílem popuzujíce
proti tobě. Nedobře někteří vykládali to
sejití o pořádné schůzi Zidokřesťanů, před
nimiž se měl Pavel očistiti z pomluvy na
něho sčítané. Abychom pomlčeli o tom, že
věc taková nehodna byla a neslušnana apo
štola od Krista povolaného, již nedostatek
artikulu před slovem z4íj9o0gbrání, abychom
o jisté a pořádné schůzi tuto pomýšleli ;
raději o náhodném shluku lidí, nežli 0 po
volání schůze nějaké řeč tujest. Ten dů
vod o neomylném sejití se Zidokřesťanů pře
deslavše, již radu Pavlovi dávají: To uč
co díme: Jsou u nás čtyři muži, jeněto slib
mají na sobě; příjmi je a očisťse s nimi a
zaprav za ně, aby hlavy oholh. I vyrozu
mějí všickni, že to, v čem o tobě zprávu mě
Ji, křivo a licho jest, a že ty sám raděj co
zachovávatel zákona chodíš. Slib tento, jímžto
se čtvero těch mužů zaslíbilo, jest slib na
zireů, o němž již 18, 18. řeč byla. Dí mají
na sobě, ač by slov těch nebylo k vytčení
potřeba co samozřejmých, poněvadž je co
nositele slibu považuje, jimž Pavel břemeno
ulehčiti má, částku jeho, zapravení nákladu,
na se přijma. Proč čtvero těch mužů slib
ten na sebe vzali neznámo jest, tak jak nám
neznámo jest, byli-li mužové ti Židé či Žido
křesťané. Nazireat či nazirský slib, jak jsme
o tom již 18, 18. mluvili, záležel ve zdržo
vání se opoje veškerého, především vína
co obyčejné lihoviny, ale i jedění hroznův
se zakazovalo čerstvých i suchých Num.
6, 13—21. Nad to přísněji jim poručíno
varovati se všeho, čím by se pokáleti mohli,
dotýkání-se mrtvol atd.; nesměli také po čas
trvání slibu svého střihati vlasů svojich, a
ovšem měli všelijak dle možnosti na mo
dlitbách a bohomyslných rozjímáních trvati,

- žíšova byl, a měl dáti důkaz,
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Při skončení slibu ostřihány jim vlasy a při
těch ostřižinách přinášeti museli trojí oběť,
celooběť, tt. j. beránka ročního, potom oběť
za hřích ovci ročnou, a posléze děkovnou
oběť,ku př. skopce. Nad to oběť jídelnou a li
jebnou, a jiné dary dobrovolné obětovali, až
posléz hlava oholena a vlasy ohněm oběti
děkovné spáleny byly. Num. 6, 1. Bylo pak
obyčejem, že zámožnější lidé náklad a útra
ty na ony troje obětě a mnohé ty dary při
tom přinášívané na sebe brali,tím spůsobem
se ke slibu tomu přiúčastnujíce. Josef Fla
vijský 19, 6, 1. praví, že nejedni z bohatších
útraty nazireatu zapravovali, a že toi Agrippa
nejednou učinil, A tuto radu dává Jakob a
presbyteři s ním Pavlovi, aby přidruživ se k
těm čtyrem nazireům veřejným a slavným
činem osvědčil, že nepřítelem zákona Mojží
šova není. Ze slova posvěť se s nými patrno
jest, že Pavel netoliko útrat dotčených se
účastnil, nébrž také sám na se vzal co ještě
činiti mohl, pokud mohl slibu se zcela po
drobiv, což již jsme výše 18, 18. u něho
spatřovali; nebo posvětitisejest všem obřadům
a předpisům osobně se podrobiti. Ješto ještě
chrám Jerusalemský stál, aniž lid israelský od
Boha zavržen by), mohljak praveno, 1,2. kdo
byl v Židovstvu zrozen, obřady St. Z. zacho
vávati, a tudy také sliby na se bráti, jestli
že jenom slibům a obřadům St. Z. nepřipi
soval spasivého účinku, a jich co obětí smír
ných a potřebných nepovažoval. Iolení hlavy
stojí přimínečně při tom předpisování. Zda
Pavel veškery útraty zapravil čili jenom díl
jich na sebe vzal, neví se. Tím se mělo
dojíti toho účelu, aby Pavel zbyl u Židů po
dezření toho, jakoby nepřítelem zákona Moj

že nic toho
není, či jak vulg. že nalicho se zprávy ony
roztrušují o tobě, an naopak sám chodíš co
zachovávatel zákona.

Leč přítomni byli nejedni z církví po
hanokřesťanských, a mohlo se jim zdáti, že
se jim tu skracůje nějak svoboda jim dříve
daná, an takto apoštol pohanů se radí a
jakoby velí, aby se těm obřadům, obětem a
obtížnostem podroboval ; proto Sv. Jakob a
rada jeho předchází a brání takovému zá
věrku a dí: Ohledem těch,jenž uvěřili pohanů
Jsme psali ustanovíce, aby se zdržovali modlo
žertvovin, krve, udávenín a smilství. "Text ř.
přidává psali jsme ustanovivše, nic toho ne
zachovávati, leč aby se zdržovali atd. Také
místo čzsozeikausv psali jsme čtou někteří
rkp. drmoozsikunevposelství zařídili jsme usta
novivše, což ale névalně se od onoho čtení
liší a v rukopisech základu nemá.

Povolil Pavel radám oněm a beze všeho
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odporu přijal slib a spojené s ním útraty a
obtížnosti, on, jenž Petrovi odporoval, když
se zdálo, že jeho chování k ujmě bude svo
body křesťanské, a k stanovení domněnky,
jakoby křesťanská víra bez obřadů Starého
Zákona neospravedlňovala. Viděl totiž, že
Zidé se uráželi a chtěl z lásky bliženské
úrazu toho je zbaviti, a tudy ku křehkosti
lidu toho so schýliti. V čem příklad dál
všechněm nám 1. Cor. 9, 20. stav se Židům
Židem, jak se byl pohanům pohanem stal.
Tehdy Pavel. píše Sv. Lukaš, pojav muže na
druhý den posvětiv se s nými vešel do chrámu
a opovídal vyplnění dnů očistných, ažby obě
tována byla za jednoho každého z nich oběť.
Přijal muže ty, dí Lukáš, a vešel s nimi do
chrámu posvětiv se t. J. vzav na se slib na
zireatu, v němž mužovéti již „po čas delšístáli. Podle Joseta Flavia V Ž. 2, 15, 1. a
thalmudu (nazir. 1, 3) při nazireatu nedoži
votném nejkratší doba byla třidcet dní; při
těch, jenžto se při slibu tom dostavkem při
účastnili, a za zaslíbence útraty zapravili,
doba ta mnohem zkrátiti se mohla, jakož se
Num. 6, 5. čas každému na vůli nechává.
Stávala se ta povole, aby spolu s nimi na
zireát mohl skončíti také nový k nim při
druženec, leč při tom museli ti, jenž přidru
žence takové přijali, znovu se holiti, jak se
aspoň zdá, a kdo se takovým spůsobem k
nazireatu připojovali, ti museli oblásiti ve
chrámě knězi den, na který slib vykonati a
vyplniti chtí spolu jej zpraviti o zapravení
útrat na obětě potřebných. Toto také učinil
Pavel, opovédal vyplnění dnů očistných, až
by obětována byla za každého z mích oběť.
Opověděl čas ten skrze posla nějakého, jak
z řeckého diayyéAle se vidí, jenž značí vzka
zovati a ohlašovati skrze osobu třetí. Ohlá
sil jim, kdy se každému skončí slib, aby se
přípravy ku potřebným obětem a k jiným
věcem s končením tím spojeným díti mohly
Num 6, 14. O tom ohlašování u Mojžíše
(Num. 6.) nic nestojí, ale velmi moudře se
to zachovávalo, aby kněží věděli, zda nazi
reové všem předpisům zákona dosti učinili.
Ujednáno s kněžími, že za sedm dní čas ten
dojde a nastane vyplnění slibu a skončení
jeho. I zdály se všechny věci v pokoji do
konávati: leč jinak přišlo, jak vypravuje
dále sv. Lukáš.

2. Když pak sedm dnů se doko
návalo, ti, jenž z Asie byli Židé uzřevše
jej ve chrámě, zbouřili veškeren lid a
vztáhli na něho ruce křičíce: 28. Muží
israelští, pomozte: To jest ten člověk,
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jenž proti lidu a zákouu a místu to
muto všechny všady uče nadtoi pohany
uvedl do chrámu a poskvrnil svaté mí
sto toto. 29. Viděli zajisté Trofima,
Efešana v městě sním a domněli se, že
ho do chrámu uvedl Pavel 30. I roz
jítřilo se město celé a povstal shon lidu.
A uchopivše Pavla vlékli jej ven z chrá
mu, a hned zavříny byly dvéře. 31. Když
pak hleděli jej zabiti, došla pověst tisíc
níka kohorty, že se celý bouří Jerusalém.
32. Tento ihned pojav vojáky a setníky
sběhl k nim; oni pak uzřevše tisícníka
a vojáky, přestali bíti Pavla. 33. Tehdy
přiblíživ se tisícník uchopil jej a roz
kázal jej svázati řetězoma dvěma,a ptal
se, kdo by byl a co učinil. 34. Rozliční
pak rozličně volali v zástupu. I ne
moha nic jistého zvěděti pro hluk, roz
kázal vésti jej do staniště. 35. A když
přibyl ke schodům, přihodilo se, že ne
šen jest od vojáků pro násilí lidu, 36.
nebo následovalo množství lidu křičíce ;
Zahlaď jej. 37. I maje již veden být do
staniště Pavel vece tisícníkovi: Smím-li
co promluviti k tobě? Onale dí: Řecky
umíš? 38. Nejsi tedy Egypťan, jenž před
těmito dny kramolu vzbouřil a vyvedl na
poušť čtyry tisíce mužů zbojníků ? 39.
I řekl k němu Pavel: Já člověkŽid jsem
z Tarsu cilického, ne neznamenitého města
měštěnín; prosím tebe, dovol mi promlu
viti k lidu. 40. A když on dovolil, Pa
vel stoje na schodech pokynul rukou k
lidu. A když veliké ticho nastalo, pro
mluvil jazykem hebrejským řka:

Přicházíme k zásti Zidů proti Pavlu a
rozhodnému jeho výbuchu. Lukáš vypravo
vání svoje o tom počíná: Když pak těch
sedm dní se dokonávalo, ti, jenž z Aste byli
Zidé uzřevše jej v chrámě, zbouřihh veškerenlidavztáhlinaněhorucekřičíce:| MužiIzraelštít© Pomozte!MluvíLukášojistých
sedmi dnech, při jejichž dokonávání se zbě
bla ta bouře proti Pavlovi. Jest nemalý
zpor mezi interprety, jakby těch sedm dnů
se čítati mělo. Podle textu řeckého, v němž
artikul cí s7ze nuépaustojí, určití a známí dnové,
o nichž buď předešlo aneb kterých snadno
se domysliti, rozuměti se musejí. Ale 0 se
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dmeru dní nic se nedí u Lukáše, a proto
nejední domyslové povstali. Vykládali jedni
o dnech letničných, ješto prý za těch dob
letnice na sedm dní se uprostraňovaly, za
hrnujeme-li dni dostavné, v nichž lidé obětě
své dostavkem vykonávati mohli. Leč o let
nicech se tuto nic nepraví a výklad ten od
souvislosti odchodným se býti vidí. Jiným
se zdá, že sedmero dní bylo potřebí pro vy
konávání mnohočetných obětí pro naziry
Num. 6, 13. předepsaných. Ale písmo na
dotčeném místě nic o čase neurčuje. Nejo
byčejnější a nejlepší výklad jest, že těch sed
mero dní byli dnové, jež Pavel v nazireatu
stráviti měl, aby se všeho dobra slibu toho
přiúčastnil. Totiž vládl obyčej, že ten, kdo
útraty za oběti nazireata zapravil, jenom
sedm dní nazireátu a jeho obtížnosti na se
přijímal. Jestli dle Josefa Fl. V. Z. II. 15,
1. obyčejně na třidcet dní slibem se zavazo
vali, mohli ti, kteří se k jiným zaslíbencům
připojovali, také časem kratším úlohu Svoji
vyplňovati, což se tuto dle vší podobnosti
stalo.
„o Když těch sedm dní se dokonávalo,

Zidé z Asie uzřevše jej ve chrámě zbouřili id
veškeren a vztáhli na něho ruce. Jsou to
nevěřící Zidé, co z Efesu, kdež Pavel tak
dlouho působil, jej znali a zášť svou tu na
něm schladiti chtěli, any se jim kramoly tak
zhusta proti Pavlovi strojené dosud nepoda
řily. Tak Pavel právě tenkráte, když hleděl
uchlácholiti a upokojiti Zidokřesťany, popu
dil proti sobě Židy nevěrce, kteří zuřili uvi
děvše jej, nepřítele Mojžíšova ve chrámě a
tím nejvíce se proti němu rozjitřili. I počali
křičeti: Muži tsraelští, pomozte! To jest člo
věk ten, jenž proti lidu a proti zákonu a proti
místu tomu všechny všady učí. Trojí žalobu
vedou tuto, jak podobně druhdy proti Ště
pánovi činili 6, 12. Prohřešil prý se proti
lidu. Takovou vinu na něho sčítali, poněvadž
podle zásad křesťanského všech národů stej
nopráví popíral, že by Židé jinak než Nežidé
mohli spásy dojíti, totiž vírou v Krista; ač
ostatně přednosti lidu israelského uznával
velerád Rom. 3, 1. Zalovali naň, že křiv
jest prott zákonu Mojžíšovu, an učí, že poha
né bez zachovávání ho spásydojíti mohou,
ač ostatně sám zákon mezi Zidy zachovával
a Zidokřesťanům jej zachovávati plnou svo
bodu dával. Přidali žalobu třetí maně shle
danou či raději ze Štěpána na něho přene
senou a připisovali mu nenávist, proti místu
tomu, t. j. chrámu táhnouce na něho bezmá
la jak tam u Štěpána všechny předpovědi
Páně o zkáze chrámu Jerusalémského Mt.
24, 1. 26, 61. Act. 6, 19. I doufali, že ne
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minou se s úspěchem podobným při Štěpánu
a že Pavel smrti zhola neujde. Pro lehčejší
a jistější dosáhnutí účelu toho přidali ještě
hlávitou žalobu, ač právě nepravou, lichou
a lživou. Nad to pak pohany do chrámu
uvedl a poskurmil místo svaté. Chrámem či
svatyní 70 ieodv rozumějí se tuto zevnějšiny
chrámu, síně a kobky a sice síň israelská,
do nížto pohanům se zakazovalo. Dle Jose
fa Flavia V. 4. 5, 5, 2 při chodu do síně
Israelitů sloupové stáli s nápisem, že nikdo
z pohanů se tam do nich dále nesmí pod
hrdlem opovážiti a vrchnost římská potvr
dila toho ustanovení. Aby tím snáze lid po
bouřili, praví V plurále pohany, ač jenom 0
jediném Trofimu vědí a jediného na mysli ho
mají. Viděli totiž s ním Trofima Efešana,
vece Lukáš pro vysvětlení předešlých věcí,
a domněli se, že jej Pavel do chrámu uvedl,
totiž do síně, kdež jen čistým Zidům býti
se dovolovalo, pohanům ale co pokálencům
se zapovídalo. Řecký text čte zro08w0ax0zes
dříve byl viděli aneb dle 2, 25. byli přeď
sebou viděl, spatřili totiž, právě když šel s
ním, ovšem vně síně židovské a jenom ze
zášti, hněvu a nenávisti se domýšleli bezdů
vodně a křivě, že Pavel byl téhož Trofima
uvedl až do síně Zidů. Trofima Efešana
20, 4. znali sami z Asie prokonsulárné jsou
ce. Mohli a měli v tom, že toli pohanů bý
valých přidalo se k jedinému pravému Bohu
přičiněním Pavlovým, viděti slávu národu
svého a vyplnění proroctví Jes. 2, 23. Mich.
4, 1., že veškeři národové budou choditi po
stezkách Hospodinových; ale oni zaryli svou
mysl v ideu politické velikosti a o mravném
obnovení nechtěli slyšeti a o přidružení sobě
nečistých, jak pravili, pohanů zhola nesmy
slili. Z rozjitřilo se město celéa povstal shon
lidu. A uchopivše Pavla vlekli je) ven z
chrámu a hned zavřeny byly dvéře. Když
přišlo v rozbroj a ve zbouření veškero město,
uchopivše Pavla odvlekli jej vně chrámu
a zavřeli ihned dvéře, aby totiž chrám nebyl
krví pokálen a znesvěcen, ješto Pavla usmr
titi ustanovili. Některým se vidělo, že pře
kaziti chtěli, aby Pavel neušel k oltáři ze
vnějšímu, jenž měl právo útočištné, tak že,
kdo se tam utekl, nemohl odtud odvlečen
býti ; leč útočiště se dávalo jenom nezamý
šleným vraždám, a příčina zavření chrámu
byla právě toliko, aby krev na posvátném
místě netekla, ješto neustanoveno, leč dojista
zabiti Pavla. Mojžíš zajisté Ex. 21, 14. po
roučí vraha úmyslného od oltáře odvléci a
Salomoun 3. Reg. 2, 28. Joaba ve chrámě
zabiti dal, an vyjíti zpěčoval se; nadto Kri
sta Pána v samém chrámě kamenovati chtěli
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soudem horlivosti J. 8, 59. 10, 31. Obává
no se také, že by pro obránění Pavla snad
pohané přítomní t. j. křesťané z pohanstva
do chrámu dále vnikli a svou také přítom
ností jej znesvětili. Ostatně chrám nějakou
měrou pokálený odkálel či kalby zbavoval
se v den smírný Lev. 16, 15. Když ale v
něm modloslužba provozena byla, tudíž a
hned se smířiti a osvětiti musel. Dvéře,
vrata či brány chrámu zavírali levítové, jenž
také stráž svou ve chrámu měli; jen když
něco veřejného pořádku se týkalo, zakráčeli
Římané s vojskem svojím. Nade chrámem
k severozápadu vynikal hrad, Antonia řečený,
a tak od Heróda Vel. ke cti triumvira Anto
nia pojmenovaný (v. Mt. 27, 2.) spojen jsa
s chrámem vzchody kamennými, otvořitými
a mnohými kobkami zakrytými. Na hradě
bylo staniště vojenské, a římská posádka od
tud mnohými od sebe rozdělenými strážnými
až k samému chrámu hlídku vedla, aby žá
dná kramola nezaběhla. Tenkráte při broji
vé povaze Zidů vedla se ostraha ta se zvlá
štní pilností a po ní také se tisícník dově
děl, co se ve chrámě událo. Když pak hle
děl Pavla zabiti, dí L., došla zpráva tisíc
náka, že veškeren Jerusalém se bouří. Ti
sécník, tribun, svým jménem již nám praví,
že byl představenec nad tisícem vojska čili
nad kohortou, ač kohorta nedosahovala prá
vě počtu tisíce mužů. Sloul tribun či tisíc
ník ten, jak dále nížeji se klade 23, 26.
Lysias. Ihned pojav vojáky a setníky, jich
vrchní a poručíky sběh! dolů do chrámu, ní
žeji než Antonia ležícího. Uzřevše Židévo
jáky s tribunem, hned přestali bítí Pavla a
tak pohané zachránili důstojenství všeobec
ného práva člověckého proti těm lidům, kte
ří se za zvláštní ctitele Boží vydávali. Smrti
sice zbaven byl Pavel, ale se vidělo tribu
novi Pavla sevříti řetězoma dvěma 12, 6. a
tak vyplniti, co byl Agab prorok jemu sym
bolickým konem předpověděl 21, 11. Re
těz jeden bezmála vázal ruku jeho, druhý
nohu jeho jednu, ač jiným vidí se, že obojí
řetězové přičiněni byli k rukám. Dal pak
jej svázati tisícník, maje ho za buřiče ten
kráte vyskytlého a domněje se, že lid sám
se nad ním mstíti hodlá. Leč aby něčeho
místnějšího dověděl se, tázal se, kdoby on
byl, jestli totiž skutečně jest tím, za nějžto
jej kladl, an jistého v tompřesvědčení nemajehodojítichtěl.© Acodylučinil,se
táže předpokládaje, že ovšem vinen jest
zbrodní nějakou. A proto v řeckém textu
při první otázce klade se konjunktiv, při
druhé indikativ. Když ale jiní jimak volali
a on pro hluk jistoty dojíti nemohl, přikázal
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jej zavésti do staniště na hrad Antonii, kdež
posádka římská ležela. S tíží však, jenom
s velkým namáháním a vynaložením celého
římského důstojenství a vojenské pevnosti
se mu to povedlo. Nebo u těch východů,
po nichž se šlo ku bráně hradu Antonie o
padesát loket nad chrámem vyšší, netoliko
vésti, nébrž i néstě museli Pavla vojáci pro
násilí hrnoucího se a krve jeho žíznivého li
du, kteří křičeli jak druhdy proti Pánu;
Pryč sním! Zahlaďjej ! J. 19, 15. Luc. 23, 18.
A tu Favel maje do staniště po schodech se
dáti, vece ku tribunu zdvořile: Smím-li něco
promluviti k tobě? Nad tím, že Pavel řecky
mluví, podivil se Lysias, ješto byl Pavla dle
svého lichého úsudku za buřiče Egyptskéhodržel.Idí:Řeckyznáš?© Nejsitedyten
Egypťan, jenž před něňterými dny kramolu
spůsobil a na poušť uvedl čtyry tisíce mužů
zbrojců ? Viděti z otázky a zvláště z přede
slané negace 00x čo« nejsť tedy? že se do
mníval tisícník býti jej nejiným leč oním e
gyptským lichoprorokem a svůdcem. Za Ne
rona císaře a za Felixa prokurátora palestin
ského přibyl jakýsi muž do Jerusaléma z
Epypta, pravě se prorokem býti a namluvil
lid, aby ho na horu olivetskou následovali,
že uvidí, kterak zdi města Jerusaléma před
jeho jakoby dechem se shroutí a nápotom
všemu vladaření Římanů konec učiněn bude.
Po některý čas on a sstoupenči jeho svatou
zemi nepokojili. Sstoupenců jeho dle počí
tání Lysiova tuto bylo čtyry tisíce; Josef
FI. čítá na třicet tisíc V. Z. 2, 13. 5., hez
pochyby se k němu víc a více lidu toulavé
ho přidávalo, až ten velký počet třiceti ti
síců naplnil se, ač opět jej bezmála opouštěli
někteří a jiní zas se k němu přidávali, tak
že počet přivrženců jeho ustavičně se měnil.
Nestojí tedy počet třiceti tisíců v odporu
s tisíci čtyrmi; leč sám Josef Flavius není
věren sobě a V. Z. 2, 13, 5. praví, že větší
díl z roty té polapeni a usmrcení byli, an
naproti tomu Ant. 20, 8. 6. povídá, že čtyry
sta z nich usmrceno a dvě stě chyceno bylo.
Od malých mečíků čili sik, jež nosili, slouli
sikaři, zbůjci, zbrojníci, mečníci, zákeřníci a
za ničemného Felixa se velice rozplemenili
po zemi svaté. Felixovi se poštěstilo sice
je rozprášiti, ale nedopídil se vůdce jich E
gypťana toho, jenž uběhl na poušť. O tom
to se nyní Lyisas domníval, že přišel v ruce
lidí a že jím Pavel jest ; tázal se a divil, že Pa
vel umí řecky, ješto zuámo bylo, že Egypťan
onen řecky neuměl. Na otázku tribunovu
odpověděl Pavel: Já nejsem oním zbůjcem
egyptským, jsem Žid z Tarsu , neneznamenttého
města měštěnín; prosím tebe, dovol mi promlu
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vitt k lidu. Neneznamenitým, neneznámým
jmenuje Pavel město Tarsenské nějakou li
botou či mejósou, to jest uskrovněním něja
kým, v písmě i v životě obyčejným. O Tar
su mluvili jsme 9, 11. Nedorozumění tri
bunovo Pavel odstraniv a o rodu svém po
čestném svědectví vydav, touží dle lásky své
chtěje ku pravdě aneb aspoň k nehřešení
proti spravedlnosti posloužiti, k národu své
mu přese všelikou zášť a přese všeliké pro
následování milovanému promluviti a nevinu
svoji osvědčiti. I zajímavo a poučno jest,
že sluha voják císaře římského Neróna pro
půjčuje Pavlovi svobody, kteréž by tak řeče
ný lid Boží pravdě Boží a slovu Božímu
nikdá nebyl propůjčil. Dostav pak Pavel
dovolení postavtv se na schodech pokynul ru
kou lidu, jak obyčej byl u řečníků, aby sobě
ticha a mlčení dobyl. 12, 7. Byl buď o
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jednu ruku toliko svázán buď mu vazby ře
tězův uvolněno, že rukou mohl pokynouti. I
stalo se hluboké ticho, an vrátký lid překva
pen byl a velebná smělost Pavlova, jehož
mysl žádnými hrozbami a jehož tělo žádný
mi ranami jejich nepodlehlo, jim úctu a po
divení vymáhala. I jest viděti na něm, jak
docela se Ž. 26, 1. slova v něm ozračovala
a jak skutkem dokázal, že Hospodina ochrán
cem maje se nestrachuje a byť proti němu
táborové povstali, srdce jeho se nebojí. Mlu
vil hebrejským t. j. aramejským tenkrát 0
becným jazykem, aby tím spíše a raději od
lidu uslyšen byl. V řeči své nedotýká své
ho poměru k zákonu Mojžíšovu místněji, což
při té lidu rozhořčenosti zhola radno nebylo,
nébrž jenom události udává, na kterých celé
působení jeho spoléhalo, (Co mluvil, o tom
sv. Lukáš píše v násl.

HLAVA XXII.

Pavel vydává spůsobem dějepravným počet o
víře svojí a svém obrácení a slyší jej
Zidé volně 1—21. až do zmínky, kterou
učinil o pohanech a jich k cérkvi Boží
povolání. Tu počal křik 22—23. Leč
Pavel maje bičován býti odvolává se k
měšťanství svému římskému 24—29. Načež
veleradě židovské přédstaven jest.

1. Muži bratří a otcové, poslechněte
kterouž vám nyní konám obranu. 2.
Uslyševše pak, že hebrejským jazykem
promlouvá k nim, tím více se utišili. 3.
I vece: Já jsem muž Žid, narozen v
Tarsu Cilickém, vychován ale v tomto
městě u nohou Gamalielových, vyučen
podlé zevrubnosti otcovského zákona,
horlitel zákona jakož i vy všickni jstě
podnes. 4. Kterýž jsem tuto cestu pro
následoval až k smrti, svazujíc a do vě
zení dávaje muže i ženy 5. jakož vele
kněz mi vysvědčí a veškeré staršinstvo,
od nichž 1 listy obdržev k bratrům do
Damašku jsem se ubíral, abych přivedl
je odtud svázané do Jerusaléma, aby
potrestáni byli. 6. Stalo se pak, když
jsem se ubíral a přibližoval k Damašku
za poledne, že náhle s nebe oblesklo
mne světlo valné, 7. a padnuv na zem
slyšel jsem hlas praviti mně : Šavle, Šavle,

proč mne pronásleduješ? 8. Já jsem
ale odpověděl: Kdož jsi, Pane? A řekl
ke mně: Já jsem Ježiš Nazaretský, jehož
ty pronásleduješ. 9. A tico se mnou byli
světlo sice viděli, hlas ale neslyšeli toho,
kterýž mluvil se mnou. 10. I řekl jsem:
Což učiniti mám, Pane? Pán ale řekl
ke mně: Vstaň a jdi do Damašku a tam
se tobě poví všecko, co nařízeno jest
tobě činiti, 11. A když jsem neviděl
pro jasnost světla onoho, za ruku veden
jsa od průvodců přišel jsem do Da
mašku. 12. Ananiáš pak nějaký, muž
podle zákona, maje dobré svědectví ode
všech spolubydlitelů židovských, 13. přišed
ke mně a přístoje řekl mně : Savle, bratře
prohlédni! A já v touž hodinu prohlédl
jsem na něho. 14. On ale řekl: Bůh
otců našich předzřídil tebe, abys poznal
vůli jeho a viděl Spravedlivého a slyšel
hlas z úst jeho, 15. nebo budeš svědkem
jeho ke všem lidem o tom, co jsi pa
třil a slyšel. 16. A nyní co prodléváš ?
Vstaň a pokřesti se a obmyj hříchy svoje
vzývav jméno jeho. 17. Stalo se pak,
když jsem se navrátil do Jerusaléma a
modlil se ve chrámě, že jsem přišel u
vytržení mysli 18. a viděl jsem Ho, an
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dí ke mně: Pospěš a vyjdi rychle z Je
rusaléma, nebo nepřijmou svědectví tvého
o mně. 19. A já řekl jsem: Pane, oniť
vědí, že já jsem to byl, jenž úvězňoval
a dal mrskati po sbornicech ty, jenž
uvěřili v tebe; 20. a když se vylévala
krev Stěpána svědka tvého, já jsem tam
stál a přivoloval a ostříhal jsem oděvů
usmrtitelů jeho. 21. I řekl ke mně:
Jdi, nebo já mezi pohany daleko pošlu
tebe. 22. Poslouchali pak ho až do to
hoto slova, a podvihli hlasu svého řkouce:
Pryč ze země stakovým, nebo nesluší mu
žíti. 23. Když pak oni křičeli a svrhali
roucha svá, a prachem házeli do vzduchu,
24. rozkázal tisícník vésti jej do staniště,
a biči mrskati a mučiti jej, aby zvěděl,
pro kterou příčinu tak křičí proti němu.
25. A když upjali jej řemením, řekl ku
přistojícímu setníkovi Pavel: Zida člověka
Římana a to neodsouzeného sluší vám
bičovati ? 26. uslyšev to setník, přistoupil
k tisícníkovi, a ohlásilmu řka: Co chceš

ským jest. 27. Přistoupiv pak tisícník,
řekl jemu: Pověz mi, jsi-li Říman? A on
řekl: Ano. 28. I odvětil tisícník: Já
jsem za veliký peníz toho měšťanství
dosáhl. A Pavel vece: Já pak jsem se i
narodil. 29, Ihned tedy odstoupili od něho,
kteří ho mučiti hodlali, tisícník také bál
se zvěděv, že měšťanem římskýmjest, a
že byl svázal ho. 30. Druhého pak dne
chtěje dověděti sc jistoty, za kterou pří
činou obžalován jest od Židů, dal od
poutati jej a přikázal velekněžům se
jíti se a veškeré veleradě a vyved Pavla,
postavil ho před nimi.

Historickým spůsobem Pavel zapřídá 0
branu svou a vyvinuje z ní především, že
není nepřítel zákona Mojžíšova, ješto Žid jest
rodem, ješto. nemírně horlil pro zákon Moj
ŽÍŠ 1—5. a toliko nebeskému zjevu a naŽÍŠŮV,
pomínce mužem Židem zprostředkované se
podrobil a ustoupil, 6—16. Dokládá, že opě
tované jenom Páně velení jej přimělok tomu,
aby upustiv od národa svého poselství ku
pohanům přijal, 17—21. To jest osnova řeči
Pavlovy, ovšem přetržené a tudy kusé a ne
docelené. Byli při ní netoliko lidé sprostí,

Act 22, I—30, Pavel mluví k lidu; co měšťan římský uchován bičování; postaven před veleradu.

| nébrž také synedristé, muži z velerady ne
mněli býti pode svým důstojenstvím přiměsiti

-se k vrahům křesťanů a především toho, jenž
církev křesťanskou s úžasným úspěchem roz
šiřoval. Tudy vece: Muži, bratří a otcové,
poslechněte, kterou Rkvám nyní konám obranu.
Slovem bratří pospolité Židy, slovem otcové
velerádce zahrnuje, 7, 2. Obranu či omluvu
svou knim konaje nemohl a nesměl pohrdati
zlosoudem jejich o něm, ješto byl muž evan
gelia, jenž pověst dobrou pro církev a spásu
lidí potřebnu má. Mluvil k nim hebrejským
jazykem, jak výše již toho dotčeno, 21, 40.,
a uslyševše hlahol a výhovor vlastenské mluvy
snadněji se utišili a utajihk. Zdálo by se, že
by Pavel byl lépe učinil, ihned řeckého ja
zyka užije, aby totiž byl také tisícník vyroz
uměl, oč tu běží, a se přesvědčil, že ovšem
Židé nemají příčiny proti němu žádné. Ale
Pavlovišlo o národ svůj a všelijak jedině pro
hlédal Židy uchlácholiti a je víře křesťanské
přístupnějšími a příznivějšími učiniti, čehož
mnohem spíše dosíci doufal mluvě v jazyku
oteckém. A spolu dokázal tím, že k nim
Židům zření má a nikoli k Římanům, v čemž
důkaz lásky k lidu židovskému nemalý sc
spatřiti mohl. Vece: Já jsem muž Zd narozen

činiti? 4, ad , kv Tarsu cilickém,vychován ale v tomto městěčiniti? nebo tento člověk měšťanem řím u nohou Gamalielových, vyučen podle zevrub
nosti oteckého zákona, horlitel zákona, jakož
i vy jste podnes. Praví: Zid jsem z Tarsu
cilického. Židé i v pohanských krajináchna
rození stejné váhy měli s Palestýňany Zidy,

ač jestli hebrejským jazykem mluviti uměli,
čehož tuto Pavel skutkem dokázal, aniž bylo
potřebí přidávati, jak činí 2. Kor. 10, 22., že
jest hebrejským Zidem a nikoli takovým,
jenž otcovského jazyka by nepovědom byl.
V tom záležela přednost u Zidů, kteréž se
tedy dostalo Pavlovi plnou měrou a která
zvýšena byla tím, že byl vychován v Jerusa
lémě, svatém městě, a sice u nohou Gama
lielových, toho znamenitého a světoslavného
učitele za mistra svého měv tamto. Zidem
a sice Židem mlékem zákona vypěstovaným
musel býti ten, kdo měl pohany obraceti na
víru Páně, aby se dokázalo, že veškerá spása
jde ze Židů, jak Pán k Samaritánce pravil
Jo. 4, 22. O Gamalielovi výše 5, 34. pra
veno; u nohou dí, poněvadž učitelé výše na
katédře, učeníci níže a jakoby u nohou uči
telových seděli aneb i stáli. Spolu se tím
vynořuje a vykrývá úcta k muži onomu pro
slulému; tak i Maria Luk. 10, 59. u nohou
Páně zasedla poslouchajíc slova jeho a sám
Bůh se představuje co učitel výše sedící a
ti přijímají z náuky jeho, dí písmo, kdož
se k nohám jehopřibůžují. Deut. 33,3. Tudy
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podle rabínů se jinochům napomenutí dávalo :
Obklopte se prachem mistrů svojich. Podle
vulgáty táhnou se slova u nohou Gamaltelo
vých ke slovu vychován či vypěstován. Jiní
ta slova táhnou ku slovu vyučen; smysl se
nemění a tudy slova již tak již onak vázati
se mohou, aniž kdo zapříti může, že by se
vychování či pěstování nemohlo ku Gamalie
lovi odnášeti. Vyučen pak byl od téhož
Gamaliela, podle pravdy, jak vulgáta překládá
slovo axoiBeuuv,t.j. podle přísnosti a zevrub
nosti otcovského zákona. Jest to nový stupeň
a nový důkaz, že Pavel nemohl býti nějakým
nepřítelem zákona, ješto dle přísnoty jeho
vyučen byl. Otecký zákon očividně jest zá
kon Mojžíšův a Pavel nečiní zmínky, že Fa
riseem byl, jako níže 23, 6. toho dotýká,
ješto okolnost ta, nemálo váhy mající v zá
ležitosti této, sama sebou při jménu Gama
lielovu se přimýšlela. Přidává, že horlitelem
byl pro zákon či pro Boha, jak lépe řecký
text jednosvorné čtení vede. Horlivosti do
týká Pavel, dílem aby vyjádřil žel a lítost,
že druhdy dal se tak uvlékati horlivostí ne
vázanou a slepou vášní, žei církev Páně pro
následoval; dílem aby odtud dokázal, že
se ku křesťanství nepřidal z nějakého nevě
domí a nedbání zákona Mojžíšova, něbrž za
příčinami nejdůležitějšími, jimžto se zhola
protiviti nemohl. Slovy: Jakož vy všickní jste
podnes, naráží z nepříma na to, Že i oni
ještě dnes v podobné zarytosti a osleplosti
se nalezají, ve kteréžto on se druhdy byl
nalezal. Ostatně sv. Jeronym (Gal. 4, 24)
dí, že Pavel poněkud doma byv v Tarsu vy
chován spisovatele řecké znal, ovšem doma
již také řeckému se jazyku přiučiv a jím
mimo mateřskou mluvu hebrejskou mluvě,
an veliký díl obyvatelů Tarských z Reků se
stával a domácí obyvatelé Nežidé se pořečti
li tou měrou, že nejvyhlášenější vědecký ú
stav měli.

Takovým pak jsem byl, dí dále Pavel,
horlitelem zákona, že jsem cestu tu prondásle
doval až k smrti. Svazujíc a do vězení dávaje
muže i ženy, jakož velekněz mi svědkem jest
i staršinstvo, od nichž %listy obdržev, k dra
trům do Damašku jsem se ubíral, abych je
přivedl odtud svázané, aby potrestání byli.
Cestou rozumí se 9, 2. náboženství a církev
křesťanská. Podobně 18, 25. 19, 9. 23. Až
do smrti, až k smrti, svrchovanou nenávistí
pronásledoval církev Páně nešetře žádného
aniž se pokoje, leč by zahlazen byl každý,
jehož nepřítelem Mojžíšova zákona býti po
kládal, muž i žena. Dovolává se při tom svě
dectví nepochybnéhoa nezavržitelného,an dí:
Jakož ť velekněz a velerada osvědčují mně.
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Velekněz ten jistý, jenž posud žije; v ř. t.
jest člen 0 doyreočvs Chce říci, že nemluví
vymyšlených věcí, nébrž že týž velekněz,jenž
tehdá byl 9,2., mu vysvědčiti může, když by
toho nějaká pochybnost povstala. Jiným zdá
se, že se Pavel tahne ke spisům, jež dosud
v rukou měl, ač již dvaadvadcet let od doby
té prošlo. O tom dí: od nichžto obdržev lk
sty ku bratrům do Damašku jsem se ubáral.
Slova ku dratrům nepotahují se k slovu
ubíral jsem se, nébrž k slovu listy a bratry
slují tu Židé nepřátelé křesťanů, an Pavel
mluví dle tehdejšího smyslu svéhoještě vírou
neopraveného. Místo abych odtud přivedl svá
zané do Jer. čte textř. snepatrnou obměnou,
abych i tam jsoucí odvedl svázané do Jeru
saléma, aby potrestání byli.

Což dále vypravuje, tojižbylo vyloženo
výše 9, 3—18., ješto Pavel týmiž téměř slovy
obrácení svoje tuto vykládá, jak tamto v ka
pitole deváté Lukáš vyložil, Některé zvlášt
nosti však tu zabíhají. Praví: Stalo se pak,
když jsem se ubíral a přibližoval k Damašku
za poledne, že náhle oblesklo mne snebe světlo
valné. A padnuv na zem slyšel jsem hlas pra
viti ke mně: Savle, Savle, proč mne prond
sleduješ? Já jsem odpověděl: Kdož jsi, Pane?
a řekl ke mně: Já jsem Ježíš Nazaretský,
jehož ty pronásteduješ. A ti co se mnou byli
světlo sice viděli, hlas ale neslyšeli toho, kterýž
mluvil se mnou. Již výšeji jsme v deváté ka
pitole dotkli, že věci, Které se s Pavlem te
hdá u Damašku přihodily, do sebe povahu
symbolickou měly. Obižné a hojné světlo jest
oznakem osvěty, jakou víra Páněnad myslemi
lidskými rozestře. Oslepl Pavel, aby se uká
zala tma vlastní jeho mysle, a zaslepenost
Židů. Ano i to se tím naznačovalo, že kdo
chce viděti světlo evangelia, oslepnouti musí
k lichozáři nedosvětla pohanské filosofie.
Hlas Páně: Savle, Savle, proč mne pronásle
duješ, jest obrazem hlasu svědomí a vniter
ných úhnětků, jimiž Bůh hříšníka ku pokání
povolává. Jako Pán pro obrácení Pavla všeho
použil, světla, jenž ho oslepilo pro jeho osví
cení, ruky, jenž ho porazila pro pozdvižení
jeho, hlasu, jenž ho prorážel pro přivinutí
ho k sobě: takto Bůh všecko činí a všeho
upotřebuje, aby hříšníka napravil. V k. 9,
7. praví se, že průvodcové Pavlovi hlas sly
šeli, an tuto se dí, že světlo viděli ale ne
slyšeli hlasu. Leč slyšeti rozdílně se bráti
může, a tuto jest neuslyšelt toli co nepojali
slov a smyslu jejich, ač ovšem, že hlas se
stává, dobře rozuměli. V tom vyobrazuje se,
že Bůh darů svých uděluje podle velemoudré
rady své, které lidský rozum nedostihuje.
Nedává poznati druhům Pavlovým z toho divu
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leč jedině to, čeho třeba bylo pro jich pře
svědčení, že tu jest prst Boží, ostatek pro
Pavla chová. Ale i to se spatřuje, že zázra
kové Boží jsou zračiti, tak že nemohou jich
neviděti mnevěrci, a že přece veliká část
uši svoje zatýká, aby neslyšela hlasu, jenž
jim praví, že tu působí Bůh, jemuž klaněti,
jehož poslouchati a jemuž sloužiti potřebí.

Dále vypravuje o sobě Pavel: I řekl
jsem, což učiniti mám, Pane? Pán ale ře'l
ke mně: Vstaň a jdi do Damašku a tam se
tobě pové všecko, co nařízeno jest tobě učinit.
A Když jsem neviděl pro jasnost světla onoho,
za ruku veden jsa od průvodců přišel jsem
do Damašku. Odkazuje Pán Pavla do Da
mašku, že tam se doví, co mu věděti třeba.
Praví Pán: Tam se ti poví všecko, co naří
zeno jest tobě vykonati Téraxtounotow; Výšeji
pravil 9, 6. řekne se tobě, co máš činiti del
mowčy.Pavel užívá těch slov tuto, aby ukázal,
že od oné chvíle nebyl již pánem vůle své,
nébrž že řízenímPáněse spravoval. Také slova
TěrTuxT0uUŽÍVÁ,poněvadž aoristem zoujoa se
zde veškeren obor Činnosti a její účel a
kvnec vytýká, ješto v kapitole deváté slovo
sowiv V praesentě jenom vůbec směr Činnosti
se udává. Pavel nyní toli věcí vykonav roz
uměl výroku Páně, jenž se mu na počátku
jenom kmitem nějakým před zrakoma mysli
přehrnoval. Světlo vnitrné roste podle míry
zkušenosti, jíž člověk životem a skutky došel.
Odkazuje ho Pán do Damašku; nás odkazuje
k církvi, tam v nínám chtěje povědíti, conám
k spáse věděti a činiti náleží. Pro jasnost
světla, praví Pavel, neviděl jsem a musel jsem
veden býti. I v tom vidíme obraz, že druhdy
hojnost a obilnost světla vnějšího jenom k vět
šímu oslepení vniternému slouží, jakož také
potřebu spatřujeme, že člověkve věcech Božích
přírodou slep jsa vůdce potřebuje, aby pravdy
Boží došel.

Již pak o Ananiášovi praví, že on to
byl, k němuž jej Pán byl odkázal. Anantáš
pak, nějaký vece, muž podle zákona maje
dobré svědectví ode všech spolubydlitelů židov
ských, přišel ke mně a přistouptů řekl mně:
Šavle bratře, prohlédní ! A já v touž hodinu
prohlédl jsem na něho. On ale řekl: Bůh
otců našich předzřídil tebe, abys poznal vůli
jeho a viděl Spravedlivého a slyšel hlas z
úst jeho; nebo budeš svědkem jeho ke všem
lidem o tom, co jsi spatřil a slyšel. A nyní
co prodléváš? Vstaň a pokřestí se a odmyj
hříchy svoje vzývav jméno jeho. Místněji se
některé věci o Ananiáši předkládají v kapi
tole deváté. Tam spatřuje se, v jakém strachu
vězel pro Šavla, o jehož proti křesťanům zu
řivosti a do Damašku se ubírání byl uslyšel.

Jakou neočekávanou radostí musel Ananiáš
naplněn býti, když Bůh toho zuřivce a pro
následovatele jemu v ruce dal, aby z něho
učinil křesťana a učitele světa.

Praví Pavel v. 12. Ananiášovi, že byl muž
dle zákona totiž pobožný, jak text řecký čte.
To dí, aby ukázal, že tudy nebyl nepřítelem
zákona, ješto jej dokonale zachovával. Také
tím doceluje a doplňuje vypravování sv. Luky,
an udává, jakými slovy Ananiáš rozkaz Páně
jemu projevil: Savle bratře,prohlédní. Ze slova
prohlédni, prohledijsem patrno, že Pavel osle
pnuv nemohl očí otevříti a před Ananiášem
stál s očima zavřitýma a zavřitými povějemi
či víčkami ; když ale Ananiáš slova ta pro
nesl, tedy pozdvih Pavel oči otevřel je spolu
i s pohlédnutím uviděl. Slovo prohlédní bylo
slovo dějné a působivé, jímž učiněno to bylo,
co se jím naznačovalo. Uvádí Pavel slova
Ananiášova: Bůh otců našťch předzřídil tebe,
aby Židům zřejmo bylo, že týž Bůh, jemuž
otcové jejich sloužili, Pavla poslal co apo
štola Krista Ježíše ke všem národům. -Dí
Ananiáš Pavlovi, že předzřízen, předezjednán
či předurčen byl viděti Spravedlivého či Spra
vedlníka. Rozumí toho, jenž jedin v sobě
spravedliv jest, Krista totiž, jak již 3, 14.1,
52. povědíno; proroci podobně Krista Spra
vedlníkem zovou Jes. 41, 2. 10,45, 8. 51,5.
53, 11. a j. a Daniel 9, 24. jej zove Spra
védlností věčnou a Světcem světců. Sv. Zlato
úst vidí ve slově Spravedinéka výtku a důtku
proti Židům, ješto byli Spravedlivého usmr
tili a nyní v apoštelech jeho, nejvíce v něm
samém, jej pronásledují. Přidává se také
tuto, že všechněm lidem má ohlašovati a
osvědčovati Krista, jak 9, 15. praví se, že
králům, pohanům a Ziďům má nositi jméno
Páně. Praví Ananiáš Pavlovi: A nyní co
prodléváš? Nepřenáhlil se tedy Pavel, nébrž
s bedlivou rozvahou podnikal, cokoli se obrá
cení jeho týká. Dal v tom příklad, s jakou
přípravou k svátostem přistoupati máme.
Velí se Pavlovi, obmyjhříchy svoje,t. křestem;
ač Pavel Kristu ve službu se oddav skrou
šeností a lítostí ospravedlněn byl, přece se
mu křest velí, ana lítost a skroušenost tu
v sobě zahrnovala žádost po křestu, a ze
žádosti té svou obmyjnou sílu čerpala, jak
sněm Trid. 14, 4. učí. Přede křestem ale
předcházelo vyznání a vzývání jména Páně,
což se i přidává: pokřestí se Či dej se po
kfestiti vzývav jméno jeho t. j. Kristovo. Ku
Kristovi modliti se přišlo křestěnci, aby té,
jíž doufal křestem dosáhnouti skutečně do
sáhl milosti a spásy.

V k.9,25. vypravuje se, že Pavel z Dz
mašku po vykonaně cestě do Arabie přibyl
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do Jerusaléma, že jej Barnabáš k apoštolům
uvedl a že sice kázal v Jerusalémě, ale Židé
o bezhrdlí jeho ukládali. Tuto v k. 22,
17. doplňuje Pavel, čeho tam Lukáš pomi
nul. Praví: Stalo se pak, když jsem se na
vrátil do Jerusaléma a modlil se ve chrámě,
že jsem přišel u vytržení mysl a viděl jsem
Ho, an dí ke mně: PFospěš a vyjdi rychle z
Jerusaléma, nebo nepřijmou svědectví tvého 0
mně. A já řekl jsem: Pane, oni vědí, že já
jsem to byl, jenž uvězňoval a mrskal po sbor
nícech ty, jenž uvěřili v tebe. A když se vy
lévala krev Stěpána svědka tvého, já jsem tam
stál a přivoloval, a ostříhal jsem oděvuusmr
titelů,jeho. I řekl ke mně: Jdi, nebo já mezi
pohany daleko pošlu tebe. Vypravuje o tom
vzchytu mysli, aby dolíčil, že i po svém ku
Kristu obrácení národ svůj miloval a svatyni
jeho v úctě svrchované choval. Ale právě
na tom posvátném místě ve zvláštním zje
vení se mu Pán ukázal a zrazoval jemu, aby
v Jerusalémě nekázal, ješto nepřijmou svě
dectví jeho, nébrž aby raděj se podal ku po
hanům. Stalo se to tedy třetího léta po jeho
obrácení a nedobře kladou, kdož ku pozděj
ším dobám to přimítají a s viděním 2 Cor.
12, 2. stalým stožnují. Ale 1 tentokráte vz
děl Ho, t.j. Spravedlníka, Krista; nejmenuje
z úcty jména, jak Židé jména Jehóvy nevy
slovovali. Pravil pak mu Pán předvídaje, že
by Židé jej usmrtili: Vyjdi rychle z Jerusa
léma, nepřijmou zajisté tvého svědectví o mně.
Klade tvého svědectví a klade o mně sličně
antithesou tou důraz řeči zvýšujíc. Ale ne
povolil ihned Pavel, nébrž odpíral jak druhdy
Mojžíš, Jeremiáš a j. se odpírali, přijíti na
se břemeno proroctví; nebo on právě byl
ustanovil tu pro Krista působiti a všechny
viny svého proti němu prohřešení-se uhla
diti a smazati, a byť mu i život pro Pána
jako druhdy Stěpánovi položiti přišlo. Tudy
dí: Vědí oni, že jsem já uvězňoval a bičovati
dával ve sbormicech věrce tvoje a při vylévání
krve Štěpána svědka tvého přivoloval, a šatů
hlédal. Dotýká trojí věci, stál při tom, při
voloval a střáhl oděvu. Tak zdálo se Pa
vlovi, musejí Zidé svědectví moje přijmouti,
an poznají, že věci veliké tu se díti musely,
a že já toliko za zvláštním řízením Božím
jim Tebe káži. To Pavel Zidům připomíná,
abý opět ukázal svou k nim lásku, že ovšem
u národa svého zůstati mínil a samému Pánu
odpíral. Stěpána svědkem jmenuje, poněvadž
až k smrti o Kristu svědčil a víru v něho
krví svou spečetil. Ukázal Pavel, jak prav
divě a z útroby srdce mu šla slova v listu
Rom. 9, 4.. kdež žádal zavržen býti, kdyby
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ku Kristu. Leč odepřel Pán toho, aby Pa
vel měl mezi Židy kázati, an jej byl právě
a především pro obrácení pohanův ustanovil;
i pravil mu: Jdi, poněvadž Já tebe daleko
ku pohanům pošlu. Já, s důrazem se praví,
Já, jehož ty poslušen býti, jehož moudrosti
se důvěřiti máš. Já pak jsem tě 9, 15. usta
novil pro pohany a to skrze Anania jsem
objevil tobě. (Což nápotom 13, 3. vyplněno
bylo a Pavel veždy pamětliv toho byl, že
především ku pohanům posílá se ode Krista
a tudy všechny téměř země tehdá známé pro
putoval, od moře rudého až k velmořiatlant
skému, ano celý svět úzek horlivosti jeho
zdál se. Tak nejlépe myslel se Pavel zastá
vati, hoďlal dáleji v řeči pokračovati, an na
jednou bouře prosula se proti němu. Vy
pravuje o tom sv. Lukáš: Poslouchali pak
ho až do tohotoslova; ť pozdvihlí hlasu svého,
řkouce: Pryč ze země s takovým, nebo nesluší
mu žáti, Když pak oni křičeli, svrhali roucha
svá a prachem házeh do vzduchu, rozkázal
tistenék vésti jej do staniště a bičí jej mrskati
a mučiti jej, aby zvěděl, pro kterou příčinu
tak křičí proti němu. Židé velmi byli ura
ženi v pýše a hrdosti své, uslyševše, že měli
pohané povoláni býti k říši messiášově bez
přijetí na bedra svoje zákona starého; zdálo
se jim to netoliko ujmou cti jejich národní,
nébrž ujmou Mojžíše býti a veškeren hněv
proti Pavlovi co zběhovi od zákona tudíž
v nich ožil. Oni sice sami Mt.23, 15. moře
a země obcházeli, aby na víru obrátili po
hany; leč vezdy jim šlo při tom o to, aby
k národu židovskému pohané ti buď dokona
se přivtělili, buď aspoň v nějaké od něho a
od slávy jeho odvislosti ostávali. I pozdvi
hli tu hlasu svého proti Pavlu: Pryč s ta
kovým, totiž národu svého nepřítelem a zbě
hem; vtom dokázali opět, jak pravdiva byla
slova Páně ku Pavlovi pravená. Křičeli: Ne
sluší žíti takovému, neměl z hrdla smrti vy
chvácen býti, nebo právě slova jeho potvr
zují toho, co se o něm jakožto nepříteli zá
kona pravilo. Domnívali se, že dobře a po
právu byliby jednali, usmrtivše Pavla, ješto
zákon Deut. 13, 1. daný k sobě táhli, kdež
se velí ukamenovati toho, kdo náboženství
nové uvádí mezi lidem. Při tom se měli co
praví bezsmyslníci, oďdvrhalí oděvy co takoví,
kteří se někoho kamenovat strojí 7, 58., což
Zidům věcí zamilovanou bylo 5, 26. 14, 29.
J. 10, 31. a j. Nad to metal? prach vzhůru,
kamením házeti nemohouce pro Římany, v
jejichž moci byl Pavel; jest házení a loučení
prachem do vzduchu posaváde na východě
znamením veliké rozjitřenosti lůzy. Co se

jenom mohl vykoupiti tím obrácení lidu svého ; takým prachu házením značí, učíme se ze



356| Act.22,|—30.Pavelmluvíklidu;coméšťanřímskýtehovánbičování;postavénpředvélerádu,
slov Nebemiášových, jenž zavázav Židy k ne
jednomu slibu dí: Kťomu vytřásl jsem ňádra
svá a řekljsem: tak vytřes Bůh každého muže,
jenžby nesplnil slova toho, tak buď vytřesen
a prázen, totiž zbaven všeho požehnání Bo
žiho. Nemohouce skutkem Pavla kamenovati,
aspoň znakem nějakým projevují, čeho by se
podjali, kdyby plnou svobodu měli, spolu
tribunovi návěští dávají, čeho se do něho
nadějí.

Při takové z nova vypuklé proti Pavlu
bouři zazdálo se tisícníkovi, že Pavel přece
nějakým neobyčejným a svrchovaným vele
zločincem býti musí, nechať již hebrejsky
rozuměl aneb nerozuměl. I chtěje se Židům
zalíbiti velel Pavla vésti na Antonii do sta
niště po schodech vzhůru a neohlédaje na
právný pochod, podle něhož vyšetřování a
výslech i u otroků předcházeti měl, ihned
mučidla a trapidla se uchopil a dičovatí dal
Pavla, aby se jistoty ve věci té dověděl.
Nebo kdyby také, o čem mnozí pochybují,
byl hebrejsky uměl, přece z řeči Pavlovy,
kteráž známost věcí židovských a ozvlášté
náboženských pojmů a poměrů dokonalou vě
domost předpokládala, nebylby vyrozuměl,
oč tuto běží, ozvláště pak proto také, že řeč
Pavlova ukončena nebyla. Dálo se bičování
u Římanů nejednou dílem pro uchlácholení
lidu, dílem pro dovědění se příčiny činu ně
jakého a pro dojití pravdy při hrdelném vy
šetřování,. Při tom trestanec obnažen byv ku
sloupu se připoutal, jak o Pánu Mat. 27,20.
se dí. I tuto dotýká toho Lukáš, an dále vy
pravuje: A když uptalt jej řemením, řekl ku
přistojicímu setnákoviPavel: Zda člověka i
mana a to neodsouzeného sluší vám bičovati?
Uslyšev pak to setník přistoupil k ťisteníkovi
a ohlásil mu, řka: Čo chceš čimití? Nebo tento
člověkměšťanemřímským jest. I přistouptv ti
sécník řekl mu: Pověz mně, jsi-lt Ríman? A
on řekl: Auo. I odvětil tisícník: Já jsem za
veliký peníz toho měšťanství dosáhl. A odvece
Pavel: Já pak i narodil jsem se. Ihned
tedy odstoupili od něho, jenž ho mučiti ho
dlali. Sv. Lukáš vypravuje, že se hájil Pa
vel proti dvěma bezprávím, že nebyl souzen
a že co Říman podroben byl bičování. Iájil
se, když upnuli jej řemeny,vece Lukáš ; tak vul
gáta klade čtoucíadstrinxissent s ruk. CD.zoo
erewav, když uvázali řemením Pavla ku slou
pu, pravé Pavel a t. d. Leč lépe čte ř.t.
smooérewav,Když jej protáhli bičům, t. j. pro
šibání a Švihání, když jej roztáhli, aby mohl
bičován býti biči, z řemenů sestávajícími;
nebo při tom bičovanec ke kůlu roztažen a
přivázán býval. Někteří smýšlí, že svisle
roztážen byl Pavel, tak že ruce jeho k je

dnomu, nohy jeho k druhému sloupu přivá
zány byly, a že sám držán jest více k zemi
tváří obrácený, aby odevšad šlehán a bičo
ván býti mohl. Leč toto svislé a visuté po
stavení, jehož zřídka se užívalo, nemá ve
slovech Lukáše základu. Pavel jindy a ve
zdy s radostí podstoupal pro Krista všeliká
příkoří a svízely, rány a bolesti, a moha se
ve Filipech táhnouti ku právu římského mě
šťanství, neučinil toho. Tuto ale jinak se
mu vidělo učiniti a práva sobě náležitého
užiti. Věděl totiž, že Pan do Ríma ho po
slati umínil 29, 21., věděl, že by neužitím
práva jenom hanbu na věc křesťanskou uvalil
a nadto zločin a vinu Židů i tribuna roz
množil; chtěl také jednáním svojím na jevo
dáti Římanu, že pro zalíbení se mocnějším
nesluší od práva a právných spůsobův od
stoupati. Tedy se otázal přístojícího setníka :
Dovoluje-li se vám Rímana a to nevyslýchanehobičovuti?© DvojíbezprávíPaveljimvy
týká, jedno že bez předchozího výslechu a
výšetru bičovati ihned chtěli, což vůbec proti
římskému jednání právnému čelilo, druhé, že
proti zákonu Porciovu Rímana t. j. měště
nína římského, totiž muže právem římským
zaštítěného proti všemu právu bičovati poru
čil. Setník ihned tribunovi oznámil, oč tuto
jde a jak nebezpečno jest dále v bezprávípokračovati.Cožčinitihodláš?© Mužtento
římským jest měšťanem. [| nenadál se tribun
jiného, leč že Pavel nějak koupí došel práva
toho a té výsady, ač ovšem se mu závidělo,
že Pavel chud jest a nuzen více, než aby
byl sobě právo to koupiti mohl. Ledy při
stoupiv ku Pavlovi, táže se ho: Relní m,
jsí-lí Rímanem? a když Pavel přisvědčil ne
toliko, nébrž ovšem 1 dosvědčil, aby mu ode
tribuna mohla věra dána býti, pravil tribun:
Já jsem za znamenitý peníz měšťanskéhopráva
došel. Načež Pavel odvětil: Jú pak jsem 1
zrodil se co římský měšťan. Znamenit jest
ten rozmar dvojího Já v ústech tistoníka a
ústech Pavla. Od některých dob; a sice hned
ještě za republiky římské měšťanství řím
ského práva prodajno bylo a pod Klaudiem
císařem ozvláště od Messaliny, zlověstné man
želky jeho, se jím kupčilo a kramařilo a tím
nějakého šlechtictví kupcům těm se. udělo
valo. Záleželo, jak 16, 37. praveno, v tom,
ze měštěnín takový nesměl svázán ani bi
čován, ani ukřižován býti. Cicero (Verr. 5.)
volá: O sladké jméno svobody! O převýborné

rávo naší svobody! O zákone Porciův a zá
konové Sempronští! ©.Vtom zákoně se dí:
Zločin jest, měšťana římského vázati; pa
doušství jej mrskati; a otcebijství téměř jest
jej usmrtiti K tomu činí otcové pozname



Áct. 23, 1--lí. Pavel před veleradou ; rozbroj Fariseů a Saduceů ; zakročení tisícníka,

náni, jestli měšťanství římské tak převýborno
a vysoce váženo bylo, a tak draho kupováno,
čím snažněji se máme přičiňovati o měšťan
ství nebeské, o němž dí Pavel Hebr. 12:
Přidružili jste se (skrze víru) k městu Boha
živého a tisíců anjelův zdstupům atd. Pavel
praví, že narodil se s měsťanským právem ;
město Tarsus nemělo toho práva, ale rodina
Pavlova nějak za předešlých válek měšťan
ských práva toho dosáhla.

Jak mile pronesl Pavel slova ta, ihned
ti, co tu se na Pavla s bičováním připravo
vali, odstoupili od něho; ano sám tisícník
byl v nemalém strachu, zvěďěv nyní Pavla
býti měšťanem římským, proti němuž se byl
takového bezpraví dopustil, za pouhého zlo
čince jej maje. Znamenitá věc jest spatřova
ti, jak Římané práva pilni jsou a proti němu
prohřešivše sobě to vinou býti kladou, an
Židé všelijak a hluše a slepě jenom náruži
vosti a zarytosti své fanatické hoví. Ostatně
že Pavel později ještě 23, 18. svázán jest,
stalo se pro ubezpečení ho před Zidy, aby
se dokázalo, že Římanům konečný tu soud
příleží. Muselo se také dálejší věcí těch Pa
vlových vyšetřování díti a za vyšetřování bý
valo obyčejno' obžalovance v lehkých vazbách
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udržovati. Právě vyšetřování Pavla leželo tri
bunovi na srdci, aby dověděl se něčeho ji
stého a místného, z čeho Zidé Pavla obvi
ňují. I dal mu nyní okovy sníti, dal svolati
veleradu, což na místě vladaře či prokura
tóra v Césaree bydlejícího se jemu dovolo
valo, a dal dovésti Pavla z oboru hradu an
tonijského dolů do radnice kněžské při bu
dovách chrámových, Mt. 27, 11. Sv. Lukáš
dí o tom: Druhého dne chtěje dozvěděti se
Jistoty, za kterou příčinou obžalován jest od
Zidů, dal odpoutati jej a přikázal velekně
žům sejíti se, a veškeré veleradě, a vyved
Pavla, postavil ho před nim. Památno jest,
že veleknězům a veleradě přikázal sejíti se;
viděti z toho, že Rímané také do nábo
ženských záležitostí sahali. Nehned Pavla
vazby sprostil, ano se mu zdálo, že by sobě
velmi zadal to učiniv a myslel dosti býti,
když Pavla nyní oprostí od bičování a těch
ostudných k němu příprav; teprv dne dru
hého maje jej předvésti před veleradu, činil
celému právu zadost a Pavla odvázal od pout,
ač jej napotom opět 23, 18. ve vazbě vidíme,
bezmála pro ostřežení ho před Židy.

Před veleradou Pavel řeč činil, o niž L.
v hlavě následující.

HLAVA XXIII.

Číně Pavel řeč před veleradou na rozkaz vele
kněze ve tvář udeřen byl 1—5. a při
znáním se k Farisejské straně rozdvoji
mezi Židy příčinu podal 6—9, načež do
torze odveden, kdež Kristus se mu zje
vil 10. 11. Spikli se Židéproti životu
jeho, leč vynikl zptklů těchpřičiněním synovcesvého© 12—22.,načežtisteníkjej
do Césarey pod stráží a s listem ode
slal 23—35.

1. Zrak ale upřev na veleradu Pavel
řekl: Muži bratří, já se vším svědomím
dobrým obcoval jsem před Bohem do
dneška. 2. Velekněz pak Ananiáš přiká
zal těm, co tu stáli, bíti jej v ústa. J.
Tehdy Pavel řekl kněmu: Bíti bude tebe
Bůh, stěno obílená. A ty sedíš, abys
soudil mne podle zákona, a protizákonně
velíš mne bíti. 4. A kdož tustáli řekli:
Veleknězi Božímulaješ ? 5. Dí pak Pavel:
Nevěděl jsem, bratří, že veleknězem jest.
Nebo psáno jest: Náčelníkovi lidu ne
budeš zlořečiti, 6. Věda pak Pavel, že

Bkntkové apošt,

jedna strana jest saducejská a druhá
farisejská, zvolal ve veleradě: Muži,
bratří, já fariseem jsem, synem Fariseů,
pro naději a vzkřísení z mrtvých mne
tu soudí. 7. A když to pověděl, stal se
rozbroj mezi Farisey a Saducey, a roz
štěpilo se množství. 8. Nebo Saduceové
praví nebýti vzkřesuani anjela ani ducha,
Fariseové ale obé vyznávají. 9. I stalse
křik veliký, a povstavše někteří z Fa
riseů přeli se řkouce; Nic zlého nena
lezáme na člověku tomto; což jestliže
duch mluvil k němu neb anjel? 10. A
když velikým rozbroj stal se, boje se
tisícník, aby nebyl rozsápán Pavel od

nich, rozkázal vojákům sejíti a vytrhnouti
jej z prostředu jich, a vésti jej do sta
niště. 11. Zítřejší pak noci stoje při
něm Pán dí: Buď dobré mysli, nebo
jako jsi svědčil o mně v Jerusalémě, tak
musíš i v Římě svěděiti.

17
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Počíná Pavel mluviti zrak pevně upřev
na veleradu, v čemž se neohrožená mysl,
nevina a dobré svědomí vyjevovalo ; sv. Lu
káš dí: Zrak ale upřev na veleradu Favel
řekl: Muží bratří, já se vším svědomímdo
brým obcovaljsem před Bohem až podnes. Dí:
Muží beatří nepřidávaje jak výše 22,1. slova
otcové, ješto je skutečně za rczsudí v náuce
Páně uznati nemohl. Táhne se k dobrému
svědomí svému a dí se vším svědomím do
brým obcoval jsem či úřadoval jsem, sloužil
jsem a ještě sloužím Bohu v každém pří
padě, totiž svědomí zachovávaje takové, ja
kové se s vůlí Boží srovnává 20, 19. Slo
vem odcoval jsem, zahrnuje všechno své ve
řejné obcování a dí, že jako kdys bez úhony
Fil. 3, 6. za židovství svého žil, tak posa
váde ve všelikém počínání svém jen k Bohu
prohlídá a svědomí dobrého pilen jest. Jiní
slovo odcovaljsem toliko o úřadu apoštolském
slyšeti chtějí; leč slovo zoAirevouc netoliko
v úřadním obcování, nébrž vůbec o každém
obcování v písmě se užívá, jak 2 Mace. 6,1.
o všech Zidech v zákoně Božím chodících se
praví. Uslyšev velekněz Ananiáš slova ta
Pavlova rozhněval se a kázal přístojcům svo
jim bíti Pavla v ústa. Přístojci Či těmi, jenž
stáli tuto, rozumí ty, jenž mu po ruce k službě
stáli. Urážel se velekněz v pýše svojí nad
svobodnou řečíPavlovou a zapomněv se nad
svým úřadem Pavla římského měštěnína bez
odsouzení bíti velel, čehož se tam ani krutí
pohané římští nepodjali. Poručil pak jej v ústa
udeřiti, aby tudy dálejší obraně přítrž učinil
a Pavla tím spíše k záhubě přivedl. Ananiáš
tento syn Nebedeův nastoupil ve velekněžství
po Josefu synu Komydovu (Josef Flav. ant.
20, 1, 3. 5, 2.) a měl sám za nástupce Is
maela syna Fabiova ant. 20, 8, 8. 11. Od
syrského vladaře Umídia Kvadráta za příči
nou rozmíšky mezi Samaritány a Židy po
vstalé do Říma byl poslán, aby se ze svého
při tom počínání vyměřil Ant. 20,62. V. Z.2,12,6.| Přičiněnímaochranoumladšího
Agrippy trestu ušel. Ale dálejší osudové jeho
nejsou docela jasní a rozbíhají se na různo
dva náhledové. Jedni praví: Zajisté, že i
dále řádně byl ponechán v důstojenství svém,
druzí ale za to mají, že po návratu svém z
Říma si jenom důstojenství toho za nepřítom
nosti veleknězova osobil. Vadí v tom také
prostrannost pojmu slova velekněz, ješto buď
v užším a vlastním, buď v širším a nevlast
ním významu bráno býti může. Jisto jest,
že ho Pavel co velekněze neznal. Nevzal
Pavel udeření toho s chladnýma lhostejným
citem, nébrá musela se při tom zbouřiti mysl
jeho spravedlivosti pilná,

Act. 23, III: Pavel před veleradou; řozbroj Fariseů a Saduceů ; zakročení tisicníká,

Sv. Lukáš píše: Tehdy Pavel řekl k ně
mu: Báti tebe bude Bůh, stěno obílená. A ty
sedíš, ubys soudil zase po zákonu a proti zá
konu veliš mne bíti? A kdož tu stáliřekli:VeleknězíBožímulaješ?© DípakPa
vel: Nevěděl jsem, bratří, že veleknězem jest.
Nebo psáno jest: Náčelníkoví lidu svého ne
budeš zlořečití. Neučinil toho tuto co velí
Pán Mt. 5, 39., abychom biti byvše v líce
jedno, líce druhého nastavilia sv. Jeronym po
strádá tu tichosti Páně, jenž J. 18, 22, poliček
přijav pravil docela tiše: Zle-liž jsem mluvil,
dosvědě, dobře-li však, proč mne tepeš? ho
roucí letoře Pavlově připisujíc rozhorlení Pa
vlovo. Leč Pavel zastával věc Boží a zdálo
se mu nebýti s prospěchem, kdyby jinak si
byl počínal a trpělivě se choval, jak na př.
ve Filippech to učinil. Dí tedy: Bíti tebe
bude Bůh. Slova ta nejsou kletbou nějakou
a zlopřáním pouhým, nébrž jak z ř. t. zó0
zmvswce uělkec vysvítá, jsou prorockou před
povědí Boží, kterými se již nyní nespravedl
nost stíhala a která ovšem ihned při počát
ku války židovské se vyplnila, kdež Anani
áš před zákeřníky, sikaři či mečníky do stok
se ukryl a odtud vyvlečen a usmrcen byl.
V. 2. 2, 17, 6. 9. Dálo se tu, co Pán před
pověděl, že když budou státi před králi a
knížaty, dá se jim, coby měli mluviti Mr.
13 11. Jmenuje ho stěnou obílenou či olí
čenou v témž smyslu, v němž Pán Mt. 23,
17. farisey ku hrobům vně obíleným, vnitř
ale puchy a smrady naplněným přirovnává.
Značí se očividně pokrytství a licoměrnost,
která nepravost zvláště důstojence velekněz
ské ovládala, jenž k sáducejskému pověre
ctví se hlásíce život svůj všelijak příčný a
se svým úřadem potýkavý vedli, jakož i to
celé důstojenství jejich všeliké důstojnosti
mravné bylo prázno a co věc prodajná a do
kupná od Římanů po libosti se udělovala,
nejsouc leč rouškou a halenou, pod nížto se
zpustlost mravná ukrývala. S důrazem vece
Pavel: £ ty, ty, jenž by zcela jinak měl ú
řad svůj vésti, ješto zákon zastávati maje
proti zákonu mne bíti kážeš. Jiní ve spojce
č xai nenalezají žádného jiného významu,
leč označení rychlosti a náhlosti a jako pře
kvapenosti, s níž Pavel slova ta pronesl.
Přístojci veleknězovi ale napomínali Pavla:
Velekněži-li Božímu lajéš? veleknězi, osobě
posvátné, netknutelné, ješto Bohu patřící 0
sobě. Na ta slova odpověděl Pavel: Nevě
děl jsem, bratří, že veleknězemjest. Slova ta
dosti jasna býti zdají se, leč na nejednu
stranu vykládána byla a posavád se vyklá
dají. Nebo se mnohým zdálo nepodobno bý
ti, aby toho byl Pavel nevěděl; ač zajisté



Áct.23,I—1I.| Pavelpředveleradou:;rozbrojFariseůaSáduceů;zakročenítisioníka.
Imnohlneznati osobnosti veleknězovy, přece
již ze sezení, z řádu, z oděvu, z působení
a podobných věcí musel dovědětise,kdo ten
krát důstojnost tu na sobě nese. Nebo ač
velekněz nepředsedal vezdy ve veleradě, pře
ce výtečné místo v ní zajímal a ač při soudu
v pontifikalném ústroji neseděl, přece něja
kým oděvem odín byl, jímž se důstojenství
velekněžské osvědčovalo. Tudy se mnohým
vidělo, že Pavel ironie užívá, smysl opačný
napovědíti chtěje: takového muže, jenž se
takto chová a tak nesvatě a nekněžsky je
dná, nemohu za velekněze uznati. Leč ač
koli Ananiáš ovšem hoden nebyl velekněžství,
a tudy zasloužil neknězem slouti, jak tam
2. Mach. 4, 13. Jason, jenž od zákona Páně
k nemravům pohanským národ židovský za
váděl, přece to Pavlovo k zákonu Božímu
o nezlořečení knížeti se táhnutí příčí se to
mu, abychom tu nějakou ironii býti pokláda
li. Jiní proto drží, že Pavel slovem nevěděl
jsem chtěl říci: neuznal jsem a neuznávám
ho býti veleknězem, ješto velekněžství od Zi
dův již ku křesťanům přenešeno jest. A
však kdyby to byl P. říci chtěl, tu byl byji
ného slova, v ř. t. jistě aspoň ovx syvov a
neb cos podobnějšího a bližšího užil místo
oúx čeew a nadto před konečným skrze zbo
ření chrámu zavržením Židů veleknězství u
Zidův právem trvalo. Jiným se opět zdálo,
že se Pavel omlouvá, jakoby se byl přenáhlil
a jakoby říci chtěl: Odpusťte bratří, jestli
jsem nedosti povážil, že k veleknězi jinak
mluviti se má. Ale slovo nevěděljsem není
toli co nepovážil jsem. A proto jiní drží, že
tehdá Ananiáš vyzutbyv z důstojenství svého
vetřel se do něho mimo právo a důstojenství
velekněžského užíval za nebytí řádněa nově
ustanoveného velekněze. Od doby té, co
Pavel z Jerusaléma se posléze odebral, vše
liký řád ve veleknězství zrušen byl, a rodiny
velekněžské mezi sebou krvavé půtky míva
ly, sikařů při nich užívajíce. Mohl tedy Pa
vel nevěděti, že si Ananiáš osobuje velekněž
ského důstojenství, ješto právě tehdá skuteč
ného velekněze nebylo. Sám pak Pavel rád
se znal k úctě i k židovské veleradě, a tudy
dokládá: nebo psáno jest: náčelníku lidu ne
budeš zlořečití čili ho tupiti a haniti; jakoby
řekl: kdybych byl věděl jej veleknězem býti,
byl bych jistě se zachoval podle slov těch
písmových, že se předníkům národa nemá
láti. Vzata jsou slova z Exod. 22, 28. dle
sedmdesátců. Z toho již brali sv. otcové dů
vod, jak vysoko ctíti přijde pravé biskupy,
ješto Pavel nepravým a zdánlivým čest ta
kovou dlužen býti vyznával.

Z toho, jak se k němu Ananiáš choval,
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poznal Pavel, že tu všeliká obrana zbytečna
ano nemožna jest. Tudy se chápe jiného
prostředku, aby vynikl z nebezpečí smrti a
užívá pravidla, jež Pán apoštolům dal Mt.
10, 16., aby opatrní jako hadové byli. Pou
ští totiž strany ty dvě, jenž tehdá v Zidov
stvu vládu vedli, do sebe a ješto věděl, že
část velerady ze Saduceů, část zFariseů se
stává, tedy zvolal či vzkřikl na sněmu: Mu
ži bratří! Já fariseem jsem a synemfariseů,
pro nadějí a vstání z mrtvých mne soudí. Ve
sněmě zvolal, vůbec ke všem volaje aniž k
jistým osobám se obrátě. Dále dí netoliko
že fariseem jest, nébrž že také jest rozeným
fariseem, že tedy již předkové jeho k té nej
přísnější straně náboženství židovského se
hlásili. Mezi Saducey a Farisey vezdy vět
ší a větší různice nastávala, čím více se ka
tastrofa židovského národu blížila. Saduce
ové drželi s Římany a nešlo jim o jiné věci,
leč aby v pokoji světa toho požívati mohli.
Naproti tomu Fariseové hořeli národ svůj od
jha Římského oprostiti a časy obnovy 8, 20.
zbrojnou také rukouzavésti, ideu Messiáše
duchovného na dobyvatele politického pře
nesše a v ní dokona zatonuvše. Jednak byli
mezi nimi lepšího zrna mužové, jenž té idey
se toliko z nejlepšího úmyslu a z nevědomo
sti idey vyšší © duchovním Messiáši dr
želi a jak v té straně tak tím více v jiných
náukách nad bezcitný, krutý, nevěrecký a
surový Saduceismus pledčili. Ževíra kře
stanská Fariseům bližší jest než Saduceům,
každý ihned uznati musí, ano na oce jest,
že Saduceism byl pouhým všeho nábožen
ství záporem. Ale i v tom, že se Pavel fari
seem býti pravil, pravdu nalezne každý, kdo
pováží, kterak hlavitá v křesťanství pravda
na vzkřesu Páně záleží a kterak idea spásy
skrze Messiáše, jenž činila naději lidu isra
elského, právě v křesťanství skutečností se
stala. Ješto farisejská strana jenom pravdy
náboženství židovského hájila a pravdy ty v
křesťanství ideálně, čiře a Čistě se vyskýtají,
mohl Pavel ovšem za farisea se prohlásiti se
vší pravdou, jak 1 Filp. 3, 5. docela pravdivě
o sobě píše, že byl obřezán dne osmého, že
pochodí z rodu israelského z pokolení Benja
mínova, id ze Zidů, podle zákona fariseus.
Práv tedy byl, když řekl, že pro čáku avzkříšenízmrtvýchsouzenjest.© Někteří
praví býti ve slovech pro naději a pro vzkří
šení hendiadu a nejiného smyslu leč pro čá
ku vzkříšení z mrtvých, jakoby o jediném to
liko článku Pavel mluvil. Jiní spojku a be
rou co vykládací totiž, což stejný smysl dá
vá: Stojím u soudu pro naději a sice pro
naději o vzkřesu. Leč naděje se raději mu
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sí zvlástě bráti o spáse skrze Messiáše, je
što při vzkřesu se vyplní a dovršía spása ta
vzkřesem uskutečněna býti a dovršena býti
mající činila hlavitou náuku Fariseů. Tím
Pavel prorazil onu na něho umítanou žalobu
21, 28., jakoby proti lidu a zákonu a místu
svatému všady učil, a nadto nemoha ospra
vedlniti se před celou veleradou aspoň pře
de zdravějším a nábožnějším oddílemjejich se
unevinuje. Fariseové museli víře křesťanské
podle zdravé logiky nakládati více než 8a
duceům, a tudy se ku Pavlu naklonili. A
ješto Saduceové právě nepřátelé náuky o
vzkříšení byli a tudy se proti Pavlu vzpírali,
stal se rozbroj mezi nými u rozštěpilo se množ
ství. Příčinu k rozbroji dala rozličná obou
stran náuka, jak jhned dí Lukáš příčinu tu
klada: Nebo Saduceové praví nebýti vzkřesu
ant anjela ant ducha, Fariseové ale obé vy
znávají. O těch obou sektách židovských a
o náukách jejich nám již několikráte mluvit
přišlo, Mt. 3, 7. Mt. 22, 23. Josef Flavij
ský nejednou toho dotýká, že Saduceové o
nesmrtelnosti duše, o vzkřesu a světě duchů
nedrželi. Dle lepšího textu ř. ABCEN. tři
členové se různí, ona slova Čyvehova zvedua čá
sticemi uj zedvakrátpostavenými spoluřadně se
kladou. Ale poněvadž slovo čugpozso«velí, aby
chom předměty dotčené ve dvě hlavné části
dělili, totiž vzkřes pro sebe brali sice, za to
ale anjela a ducha v jeden pojem hlavitý
pojili, tudy se vůbec čte podle rukopisů GH
a jj. a podle Chrysostoma při dvou posled
ních slovech undé dyyslov umre zvevua, tak že
slovo zsetu« slovu dyvyekovpodřaduje. Sadu
ceové popírali býti anjely a vůbec nějakého
ducha nepřijímali; lidskou duši měli za hmo
tu velmi tenou, jenž ale s tělem spolu hyne
a nedosti sličně také o Bohu smýšleli Jos.
Fl. ant. 18, 14. Bell. 2, 8, 14. O Fariséech
týž Josef na dotčeném místě vypovídá věci
docela shodné s tím, co Lukáš o nich praví.

Čeho Pavel docíliti želal, mimo všeliké
očekávání skutečně došel. Ač jinak ohě
strany spiklí nepřátelé byli křesťanů , jiskra
tentokrát mezi ně vhozená rozšlehala plápol
vády a různice aspoň na chvíli a někteří z
Fariseův, či jak čtení jiné má, někteří zá
konníci strany farisejské ujali se Pavla a
přeli se se Saducey a netoliko Pavla zastá
vali pravíce: nic zlého na člověku tom nena
lezíme, nébrž také důtklivě a trpce naráželi
ne ně pravíce: Což, jestli duch meb anjel
mluvil k němu? takovou otázkou zámlčnou
na nesnáz jejich mlčemně ukazujíce a slova
svá vítězně a pohrdavě pronášejíce. Táhnou
se k slovům Pavla, jež v. 6. vyjádřil 0 na
ději vzkříšení a říci chtějí možno býti, že 0

Act. 23, |—1I. Pavel před veleradou; rozbroj Fariseů a Saduceů ; zakročení tisicníka,

věcech těch dvou anjel neb duch nějaký jej
poučil. Jiní méně vhodně slova jich myslí
potahovati se na to, co Pavel 22, 17. o svém
vytržení a Pána uvidění byl pravil. Zbyteč
ná, nepravá a oslabná jest dopověď té zá
mlky, jež se čte v někt. ř. rkp. Nebojujme
proti Bohu. Vsutek ten vzat jest z řeči
Gamalielovy 3, 39.

Rozjařenost tak vzrostla mezi dvěmastra
nama těma, žeťisécnék vida jak s Pavlem při
tom zacházejí sem i tam jej sápajíce obával
se, že Pavla rozsápou, a tudy rozkázal sejíti
s tvrze do veleradnice vojákům a vytrhnouti
Favla z rukou jejích a dovésti do staniště
na Antonii, kdež rozlehli vojáci. Nakládání
takové představenstva celonárodního bylo ná
věštbou, že již se dosýpá s veškerýmná
rodem.

Nenechal ale Pán apoštola svého v té
veliké útrapě bez potěchy Již to jeho po
divné z takového nebezpečí vyniknutí ze
zvláštné ochrany Páně pocházelo. Ale nadto
nyní v noci zejtřejší stoje při něm pravil mu:
Buď dobré mysli, jako jsť mne osvědčil v Je
rusalémě, tak musíš t v Říměmne osvědětti.
Do Ríma již dávno byl zamířil 19, 21. Rom.
1, 10. 15, 24., leč jakým by spůsobem a
během tam dostati se měl, jemu neznámo
bylo. Zjevil se mu Pán u výtrhu a vzchytu
mysli, a jak potěšivo, dí Zlatoúst, bylo zje
vení to! Nejprvé chválí Pán apoštola pro
vytrvalost jeho, nápotom nový obor působe
ní mu otvírá, kdež nová ho vítězství očeká
vají. Leč pokřepiv ho tím nebeským zjeve
ním opět ho zůstavuje úkladům a nástrahám
lidským, ač ochranou svou ho neopouštěje.
Že pak Pavel kolikrátným zjevením Páně
obmyšlen byl, jde odtud, poněvadž on samo
statné a od jiných apoštolů odstojně apoštol
ství dosáhl, a ješto k apoštolství zjevením
povolán byl; převhodno bylo, aby také vidě
ními podporován a posilován býval. Dí mu
Pán: Dobré mysli buď, jak druhdy J. 16, 33.
pravil apoštolům ostatním: Dobré mysli buď
té, já svět jsem přemohl. "Takové potěchy
zázračné se nyní nedostává křesťanům v ne
bezpečích, avšak v slovu jeho a v milostech
jeho a ve svátostech od něho ustanovených
a zvláště ve svaté příčasti se každému věrci
propůjčuje. © úkladech pak a nástrahách
Pavlovi strojených, pro něž jemu té posily
svrchovaně bylo potřebí, dále Lukáš mluví:

12. Když pak se rozednilo, srotili
se někteří ze Zidů a zapřísáhli se řkouce,
že nebudou jísti ani píti, až zabijí Pavla.
13. Bylo pak jich více než čtyřicet
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mužů, kteří to spiknutí učinili. 14. Ti
přišedše k veleknězi ak starostám řekli:
Pod přísahou zakleli jsme se ničeho
neokusiti, až zabijeme Pavla. 15. Nyní
tedy vy oznamte tisícníkovi sveleradou,
aby dovedl jej k vám, jako byste něco
jistějšího hodlali zvěděti o něm; my
však nežli se přiblíží, hotovi jsme usmr
titi jej. 16. Uslyšev pak syn sestry Pa
vlovy o úkladech těch, přibyv a vešed
do staniště ohlásil to Pavlovi. 17. Za
volav pak Pavel jednoho ze setníků vece:
Mládce toho doveď k tisícníkovi, nebo
má něco ohlásiti jemu. 18. Ten tedy
pojav ho dovedl ho k tisícníkovi a řekl:
Vězeň Pavel prosil mne toho mládce
přivésti k tobě, ješto má něcoříci tobě.
19. Ujav tu tisícník jej zaruku odstou
pil s ním soukromí a otázal seho: Což
jest, ježto máš ohlásiti mně ? 20. Onale
řekl: Zidé se zřekli poprositi tebe, abys
zítra přivedl Pavla do velerady, jakoby
zevrubněji hodlali jej vyšetřovati. 21. Ty
ale nepovol jim, nebo číhá na něho z
mužů více než čtyřicet, jenžto se za
kleli nejísti ani nepíti, až usmrtí ho; a
teď hotovi jsou čekajíce přípovědi tvojí.
22. Tisícník tedy propustil mládce při
kázav nikomu nepovědíti, že tyto věci
mu oznámil. 23. A povolav dvou setní
ků řekl jim: Připravte vojáků dvě stě,
aby dali se do Césarey, a jezdců sedm
desáte, a kopinníků dvě stě, ode třetí
hodiny noční. 24. I soumary objednejte,
aby sadíce Pavla na nějej zdráva dovedli
k Felixovi náměstku; 25. nebo se bál,
aby snad neuchvátili ho Židé a neusmr
tili a on potom pomluvy netrpěl, jakoby
měl vzíti peníze. 26. Napsal pak list
obsahu tohoto; Klaudius Lysiáš velmo
žnému náměstku Felixovi pozdravení!
27. Muže tohoto, jatého od Zidů, když
již již měl usmrcen býti od nich, zahr
nuv s vojskem vytrhnul jsem zvěděv, že
Říman jest, 28. a chtěje poznati vinu,
kterou sčítali na něho, uvedl jsem jej
do velerady jejich. 29. I shledal jsem
jej obžalována býti pro otázky zákona
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jejich, žádného však hodného smrti neb
okovů nemíti zločinu. 30. A když mi
ohlášeno bylo o úkladech, jež strojili
jemu, poslal jsem ho k tobě, přikázav
1 žalobníkům při svou vésti před tebou.
Měj se dobře. 31. Vojáci tedy dle roz
kazu jim daného pojavše Pavla vedli
ho v noci do Antipatridy. 32. A na
zejtří nechavše jezdce ubírati se s ním,
vrátili se do staniště. 33. Oni pak při
byvše do Césarey a odevzdavše list ná
městkovi, postavili před něho i Pavla.
34, Přečet pak jej a otázav se, ze které
krajiny jest a zvěděv, že z Úilicie : 35.
Vyslyším tě, vece, když žalobníci tvoji
přibudou. I poručil v paláci Heródově
ostříhati ho.

Kteří to právě Židé byli, jenž, když se
rozednilo se srotili a zapřisáhli, že nebudou
Jésti u píti, až Pavla ze světa sklidt, neudává
se místněji. Tudy nemůže se s jistotou tvr
diti, že to horlivci či zelóti a sikaři byli ti,
jež Ananiáš nastrojil, jak se někteří doha
dovali. To ale ovšem jisto, že největší v
tom proti Pavlu rocení podíl brali Zidé Asi
atští, jenž 21, 27. proti němu Jerusalém po
bouřili. Zapřísahati se a při tom se nějakých
buď světských buď posvátných věcí zdržovati,
bylo u Židů zvykem. V tom i Esséni se
nalezali, kteří jak Flavius Z. V. 2, 8, 6. pí
še, ač přísahy se vůbec vystříhali, přece
hroznými přísahami se zavazovali, nic lidem
nečlenům nevyzrazovati z toho, co k nim
příleželo, by také pohrůžkou smrti je někdo
nutil. Tenkráte ale zbrodně a zločinové vez
dy se více rozmáhali, tak že obětě za ne
spravedlivě vynešenou krev zrušiti se musely.
Zelóti zajisté vraždami svými znenadále a
podtají strojenými předpis onen nemožným
činili. Ano zapřísahati se i ke zbrodněm
tehdá zobyčejnělo a zaříkání-se takové s
kletbou nad sebou pro spáčení-se vynešenou
se spojovalo. Takovým zakletím zaklelo se
těch čtyřicatero mužů nejísti a nepíti, až
usmrtí Pavla. Bylo pak jich více než čtyřicetmužů,kteřítospiknutíučiímh.| It
přišedše k veleknězi a k starostám řekli; Fod
přísahou zakleli jsme se ničeho neokustili, až
zabijeme Pavla. Nyná tedy vy oznamte tisic
nákovi s veleradou, aby dovedl jej k vám ja=
kobyste něco jistějšího hodlali zvědětií o něm;
my však nežli se přiblíží, hotovi jeme usmrtitě
jej. Tu viděti celou zkázu, zpustlost a za
šlost mravnou, jenž zavládla ve svaté zemi.
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Osmělili oni se jíti a velerady a velekněze
žádati, aby Pavel od tisícníka s tvrze anto
nijské do velerady puštěn byl, by ho na ce
stě zavražditi mohli; ač tu žádost svou před
stranou velerady saducejskou přednesli, i to
dává o sešlosti mravův důkaz. Velí těm z
velerady, jichž o pomoc ku svému úkladužádali:© Oznamtetisicníkovisveleradou,aby
dovedl Pavla k vám, to jest ne vy sami, jichž
nyní žádáme a s nimiž radíme se, pokuste
se o věc tu, nébrž připojte k sobě pokud
možná celou veleradu, aby tím důrazu žá
dosti vaší u tisícníka přibylo. Slovy aby ti
sícník dovedl Pavla k vám, vytýká se účel
slov oznamte jim; co oznámiti měli, nepraví
se, ale se toho domysliti můžeme, že totiž
na zejtří Pavla opět vyslýchati hodlají. Při
povídají přeopatrně dříve, nežli se přiblíží,
usmrtíme jej, aby totiž velerada v té věci Ss
žádnou nesnází se nepotkala.

Ale nešlo tak jak zlobajejich nastrojila.
Sv. Lukáš píše: Uslyševpak syn sestry Pa
vlovy o úkladech těch, přibyv a vešed do sta
niště ohlásil to Pavlovi. Zavolav pak Pavel
jednoho ze setníků véce: Mládce toho uveď k
tiséeníkovt, nebo má něco ohlásiti jemu. Ten
tedy pojav ho dovedl ho ktisteníkoví ařekl:
Vězeň Pavel prosil mne toho mládce přivésti
k tobě, ješto má něco řící tobě. Ujav tisícník
je) za ruku, odstoupil s ním soukromí a otá
zal se ho, což jest, ježto máš ohlásití mně?
Kterak synovec Pavlův se o těch úkladech
dověděl, náhodou-li čili schválně věc tu vy
šetřoval, neví se. Rovně se neví, jestli s
mateří svou, sestrou Pavlovou a vůbec s ro
diči svými se v Jerusalémě ubytoval, anebo
tam s ujcem připutoval, aneb odjinud-li byl
sám tam přibyl. Vezdy ale se přijde obdi
vovati prozřetedlnosti Boží, která tím spůso
bem Pavla z rukou Židů vychvátila a při ži
votě zachovala. Viděti také, že zajetí a 0
straha Pavla se strany Rímanů nebyla pří
sná, ješto Pavel sobě svobodně počíná, ač
dosud ani vyšetřován, tím méně odsouzen
nebyl. I ten spůsob vlídný, jakým setník
a tisícník s Pavlem a synovcem jeho zachá
zejí, ukazuje nám vojsko pohanské ve mno
hem slibnějším světle než se nám jeví ti,
jenž na stolici Mojžíšově a Aronově zasedli.
Svobodně mohl synoveé Pavlův do staniště
k ujci přibyti a jemu ty úklady ohlásiti, ja
kož i setník ihned se k službám Pavlovým
propůjčil a synovce k tisícníkovi uvedl. Ti
sícník pak sám ujav za ruku synovce Pavlo
va, a tím vlídnost svou k němu na jevo da
je a důvěru v něm vzbudě, zavedl jej sou
kromí a tam se otázal ho, co by tajného mu
svěřiti měl, On ale řekl: Židé se sřekli po

Act. 23, 12—35. Tisieník K. Lysiáš pro úklady Židů posílá sv, Pavla k Felixovi do Césarey.

prosit tebe, abys zítra přivedl Pavla do vele
rady, jakoby zevrubnějí hodlali jej vyšetřova
ti. Ty ale nepovol jim, nebo číhá na něho
z mich mužů více než čtyřicet, jenžto se za
kleli nejísti a něpíti až usmrtí jej; a teďho
tov: jsou, čekajíce přípovědi tvé. Tiséeník te
dy propustil mládce přikázav nikomu nepoví
dati, že ty věcí mu oznámil. Synovec Pavlův
praví tribunovi o piklech a nástrahách, jež
činí životu Pavlovu čtyřicet mužů zapřísá
hlých nejísti a nepíti, až by Pavla usmrtili;
žádá aby jim nepovoloval a posléz praví: A
teď hotovi jsou, čekajíce přípovědi tvé, t. j.
čekají abys jim připověděl, že jimzítra sku
tečně Pavla do velerady dovésti poručíš, aby
podle toho tímjistěji a zručněji předsevzetí své
provésti mohli. Tisícník propouštěje synovce
Pavlova přikázal mu, aby nikomu nepovádal,
že ty věcí mu oznámil. "Tak čte vulgáta.
Recký text čte náhlým obratem v řeči pří
mé: že jsi ty věci oznámil mně. Přikázal, ni
komu nepovídati, všecko v tajnosti držeti, aby
dověděvše se Židé nových a větších rozmíšek
se nepodjímali.

Tribun či tisícník ihned věděl čeho se
tu chopiti, aby Pavla zachoval. Fovotav dvousetníkůřekljim:| Přistrojtevojákůdvěstě,
aby sevydali do Césarey a jezdců šedesáte a ko
pinníků dvě stě ode třetí hodiny noční. I

| soumary objednejte, aby vsadíce Pavla na něJejzdrávadovedlikFelixovivladaři.© Nebo
se bál, aby snad neuchvátili ho Zidé a neu
smytili a on potom pomluvy netrpěl, jakoby
měl peníze vzití. Místo povolav dvou setníků
čte řecký text dýo ziwac některých dvou, asi
dvou setníků; nebo nevolil určitě, nébrž je
nom přiblíživě počet udati. Pravil k nim:
Přistrojte vojáků dvě stě. Dí: vojáků vůbec
a neurčuje místněji, jaké by vojáky mínil.
Leč poněvadž následuje o koňdcích a kopt
nácích, tudy se právem slovo voják béěře o
pěšácích těžkých; koňáků či jezdců velel pohotověbýtisedmdesáte,anadtoještě© kopi
néků dvě stě do Césarey s ostatními vypra
viti poručil, oděnce to lehké či šarvátníky,
pěšáky, jak se to slovo v staré řečtině ne
zvyklé čdeštolaBor obyčejně a nejlépe slyší,
vlastně dle kmene značíc ty, jenž pravou ru
kou ujímají a uchopují. Dle některých a
dle syrské přelohy rozumíni býti mají dra
banti či životní strážníci vůdcovi či tisicní
kovi; leč tomu již počet jejich se příčí. Ji
ní jinak leč bez důvodů platných o mich
smýšlejí. Toli vojska, čtyry sta sedmdesát,
připraviti kázal, nejenom poněvadž čtyřicet
se bylo proti Pavlovi spiklo, nébrž poněvadž
ti bez pochyby množství dobrodruhů či ra
ději říci zlodruhů, jakými se tehdá země
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hemžila a hmyzela, za sebou potáhli a vů
bec veškera krajina na rozmíškách a nepo
řádcích, na piklech a brojech se nalézala.
Mělo pak družstvo a komonstvo to vypraviti
se do Césarey z Jerusaléma od třetí hodiny
noční, L. j. naší deváté s večera, aby za no
čního temna a za spání Židů výprava tím
bezpečněji se dála. Pro Pavla zvláštní sou
marové, zvláštní dobytek jízdný byl připra
ven, koně-li či mezci či oslové, neví se; by
lo jich více, aby kdyby se unavilo jedno zví
ře, druhé hned k službě pohotově bylo a cesta se
odkládati a zdržovati nemusela. Výprava ta
celá šla do Césárey k Felixovi vladaři. Muž
ten byl brátr Pallanta člověka,jenž z otroka svo
bodníkem se stal a již u císaře Klaudia ne
malé moci nabyl, jenž za Neróna vrchu. do
sáhla. Jeho vlivem se stalo, že Felix od
Klaudia ředitelem v Samarii ustanoven byl,
načež Nero téhož Felixa vladařem nad celou
Palestýnou ustanovil. © povaze jeho píše
Tacitus hist. 5, 9., že se vší krutostí a chlí
pou královské právo spůsobem otroků za
stával. Níže 24, 24. praví Lukáš o něm,že
měl dceru staršího Agrippy Drusillu. Nápo
tom při konci prokuratury jej Zidé u Neró
na obžalovali, leč Pallas bratr jeho mu z té
nesnáze pomohl, že bez trestu zůstal. K to
mu měl Pavel ve zdraví doveden býti.
vulgátě a některém ř. čtení přichází celý
verš 25., v němž se udává příčina, proč tak
ostražitě sobě tisícník vedl, poněvadž totiž
obával se, že by Zidé se mohli zmocniti Pa
vla a na něho samého by se příčina toho
kladla a padl by v útržku a úhonu, jakoby
byl se Židům zu peníze propůjčoval. Ještě
znamenati sluší, že v řeckém textu místo
soumary objednejte stojí nechať objednají atd,
Takto řeč přímá v nepřímou se zaměňuje.

Slušelo, ano potřeba neodbytná byla, a
by tribun či tisícník nějakou zprávu o Pa
vlovi a -0 tom komonstvu, jež s ním vyslal,
Felixovi listem učinil. I přidal list, jejž tu
v celém znění svém Lukáš předkládá. Li
stové takoví průvodní věznům se vezdy dá
vali a slouli nápotom elogia. List ten klada
sv. Lukáš vece o tribunovi či tisícníkovi:
Klaudíus Lysidš velmožnémuvladařiFelixovi,
pozdravení. Muže toho, jatého.od Zidů, když
již již měl usmrcen býti od mich, zakročtv s
vojskem vytrhl jsem zvěděv, že BRiman jest.

Místo list obsahu toho, jak vulgáta má,
aneb, jenž obsahoval toto lépe dle řeckého
přeložiti: toho spůsobu, toho znění, toho 0
brazu. Lukáš věděl dostati listu v plném
znění jeho, buď že tisícník sám Pavlovi ob
sah listu byl četl, buď jakýmkoli jiným bě
hem. Dává Lysiáš Felixovi titul velmožný

Ve.
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optimo xoariore, jaký se vyšším také
úředníkům a velmožům dává L. 1, 3.
O Klaudiovi Lysiovi nevíme dáleji nic míst
nějšího, leč co ze Skutků ap. se dovídáme.
List jeho na spěch psán byl, jak slohování
jeho ukazuje. Táhne se v něm k tomu, co
se bylo 21, 30. 22, 26. s Pavlem v Jerusa
lémě událo a ve hlavné věc se pravdy ne
spouští; jeho přičiněním Pavel zachován byl
a k zachování tomu nemálo přispělo, že byl
Pavel Rímanem,t. j. že užíval římského mě
šťanství. Ale v udávání místnějších okolno
stí nevšelijak pilen jest ryzosti a pouhosti
a vytáčí je tak, že výštěrbky a záviny při
nakládání s Pavlem kryje a tají, čím věc po
někud jinou tvárnost obdržuje. Praví, že
Pavla vytrhl z rukou vrahů Zidů, zvěděv že
Ríman jest. Není ale tomu zhola tak a Ly
Silas nepravdu klade, aby obalil vinu svou a
zvelebil horlivost v úřadě svém.

Dále pokračujíc v listě vece: A chtěje
poznati vinu, kterou sčítali na něho, uvedl
jsem jej do velerady jejich. I shledal jsem
Jej obžalována býti pro otázky zákona jejich,
žádného však zločinu hodného smrti neb oko
vů nemáti. A když mí ohlášené bylo o úkla
dech, jež strojili jemu, poslal jsem ho % tobě
přikázav i žalobníkům při svou vésti předtebou.© TuLysiášopouštímluviti0tom,
že vyzvídání svoje od bičování počínal, ode
kterého nápotom teprva na Pavlovu domluvu
upustil. Přived Pavla do velerady a žalobě
přítomen byv, ač nevěděl rozeznávati mezi
Saducey a Farisey, přece věděl, že se fu 0
jediné otázky zákona židovského jedná a že
viny žádné na Pavlu není, pro kterou by
žaláře neb smrti zasloužil. O věcech nábo
ženských co světák s pohrdou mluví; v tom
ale sobě sličně vece, že za povinnost svou
uznává, aby Pavla z úkladův Židův vychvá
til a k dalejšímu rozsudku k vladaři po
slal.

Komonstvo veškero šlo v noci a přišlo
až do Antipatridy města, jenž dřívenesloulo
Kafarsalama 1. Mace. %, 31., kdež Judas
Mach. Nikanora syrského vůdce porazil, jak
se některým vidělo, nébrž sloulo Kafarsaba,
jak Josef Flavijský výslovně Ant. 13,15. 1.
vece a neleželo oblíž moře, nébrž na Suši
pevné. Heródes I. je znova vystavěl a jmé
nem otce svého Antipatridou nazval; leč
jméno to opět starému jménu ustoupilo jak
ukazuje ves Kefrsuba řečená, kterou mají
právem za město Antipatridu. Bylo město
to ještě od Césarey asi osm hodin vzdálí.
Od Jerusaléma téměř dvakráte osm bodin
vzdálenost mělo, a tudy nemohla cesta ta za
jednu noc dokonána býti, nébrž ještě drahná
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čásť zejtřejšího rána pro cestu sloužiti mu
sela. Druhého dne ale, když jen třetina ce
sty zbývala, komonstvo ztenčilo se, ano ne
bezpečenství hlavné již se bylo přestálo;
sedmdesáte koňáků Pavla dovedlo do (Césa
rey, ostatní vojsko, pěšáci těžci i lehci, vrá
tili se z Antripatridy do Jerusaléma. O tom
všem píše sv. Lukáš v tato slova: Vojáci
tedy dle rozkazu jim daného pojavše Pavla
vedli ho za noci do Antipatridy a na zejtří
nechavše koňdky s ním Jeti, vrátili se do
staniště. A o dálejšku přičiňuje týž sv. Lu
káš: Oni pak přibyvše do Césarey odevzdal
náměstkovi list a představili mu Pavla. Felix
přečetev list a otázav se, ze které krajiny jest
a zvěděv že z Čilicie: Vyslyším tě, vece, když
žalobníci tvoji přibudou. Předběžně se otá

Act. 24, |—23. Obrana sv, Pavla před Felíxem; odročení pře.

zal Pavla, ze které rozen jest krajiny, ješto
v listu onom toho docela pominulo se a
přislíbil pilné a plné vyslyšení, až přibudou
z Jerusaléma žalobci jeho. Vyslyším tě či
přeslyším tě t. j. až do konce zevrubně vše
cko přeslyším a proskoumám; stojí v řeckém
textu diaxovcouau dokona vyslýchati. Zněl
totiž zákon římský: Kdož s elogiem se odest
lají, dokona přeslýchání buďte. Zatim ale
velel, aby se ostříhal Pavel v praetoriu či pa
lácu nejdříve od Heróda Vel. vystavěném,
jenž nápotom za sídlo náměstkům římským
sloužil. Nebyl tedy apoštol do žaláře oby
čejného zavřen, nébrž podle příznivé zprávy
listem oznámené vlídně s ním naloženo a v
palácu někde ho střeženo. Skutečně brzo
vyslýchání Pavla od Felixe předsevzato bylo.

HLAVA XXIV.

Obžalován byv od Tertulla 1—9. zastává se
Pavel před Felixem náměstkem 10—21.,
leč Felix s rozsudkem se odročil 22—23.
Nápotom opět před Felixra předvolán
byv, Krista opovídá 24--25. Leč Felix
neobdržev, jichž očekával peněz, po dvou
letech Pavla nástupci svému v náměstní- .
ctví. Festovi zanechal 26. 27.

1. Po pěti pak dnech došel vele
kněz Ananiáš se starostami některými
a Tertullem řečníkem nějakým, jenž před
stoupili před náměstka, proti Pavlovi.
2. A když povolán byl Pavel, počal ža
lovati Tertullus řka: Ze dobrého po
koje se účastníme skrze tebe a mnohé
věci se opravují tvou prozřetedlností 3.
vezdy a všady uznáváme, velmožný Fe
lixe, se všelikým děkováním. 4. Ale
abych déle tebe nezaměstnával, krátce
vyslyš nás podle své povlovnosti. 5. Shle
dali jsme člověka toho býti morem a
tropitelem rozbrojů mezi všemi Židy
po světě, a náčelníkem odštěpenství na
zaretského, 6 jenž i chrámu poskvrniti
usiloval, jehož i javše jsme chtěli po
zákonu našem souditi. 7. Ale nadešed
tisícník Lysiáš, s násilím velikým vy
mohl jej z rukou našich 8. rozkázav
žalobníkům jeho k tobě jíti. Od něho
budeš moci sám na soudu o všem tom

zvěděti, z čeho my viníme.jej. 9. Do

ložili pak i Židé povídajíce že tomu tak
jesti. 10. Odpověděl ale Pavel, když po
kynul mu náměstník, aby mluvil: Ode
mnohých let tebe býti soudcem národu
toho věda s dobrou myslí se zastávati
budu. 11. Můžeš zajisté zvěděti, že není
tomu více dní než dvanácte, co jsem
vystoupil, abych se pomodlilv Jerusalémě,
12, A ani v chrámě nenalezli mne s
někým se hádati, aneb shon činiti v
lidu ani vesbornicech, 13. ani po městě,
aniž dokázati mohou před tebou, z čeho
nyní na mne žalují. 14. Vyznávám ale
to před tebou, že podle cesty, již nazý
vají odštěpenstvím, takto sloužím Otci a
Bohu svému, věře všemu, Co v zákoně
a prorocích psáno jest, 15. naději maje
k Bohu, kteréž i ti sami očekávají, že
vzkříšení bude spravedlivých i nespra
vedlivých. 16. Protož i sám pílím bez
úrazu svědomí míti před Bohem i před
lidmi vezdy. 17. Po létech pak mnohých
přibyl jsem, abych vykonal almužny ná
rodu svému, a obětě a sliby, 18. při čemž
nalezli mne co očištěnce v chrámě, ne
paks plukem ani shlukem; 19. někteří
ale Zidé z Asie tubyli, kteří by měli u
tebe přítomni býti a žalovati mají-li co
proti mně. 20. Aneb tito sami povězte,
jakou nalezli na mně nepravost, když
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jsem stál před veleradou 21. kromě
jediného toho jenom hlasu, jímž jsem
provolal mezi nimi stoje: Pro vzkříšení
z mrtvých já souzen jsem od vás, 2%.
I odročil pak je Felix, místněji věda o
cestě té řka: Když tisícník Lysiáš přijde,
vyslyším vás. 23. A přikázal setníkovi,
aby ostříhán byl, a měl ulevu, aniž komu
ze svojinců se bránilo, posluhovati jemu.

Ananiáš a ostatní nepřátelé Pavlovi byli
žádali Lysiáše předvésti jim do velerady Pa
vla, aby ho některý ze čtyřicatera spříse
žencův usmrtiti mohl. Ale věc jim docela
opačná se dála a s podivením a ustrnutím
slyšeli, že Pavel vnoci vynikl z rukou jejich
a že tedy spiknutí jejich prozrazeno bylo.
Tudy se uradili za Pavlem do Césarey se
odebrati a tam při svou proti němu vésti,
doufajíce lestmi a podvody právnického po
stupu žádosti své dojíti I zavedena byla
pře proti Pavlovi, která se po léta protáhla,
kterou ale dána byla příležitost, aby Pavel
jméno Pána Ježíše před pohany a krále nosil
9, 15. a konečně do Říma přišel, kam ho Pán
odesílal 28,11. a kam přijíti nejhoroucnější jeho
žádost byla 19,21. Rom. 1,11.15,23. Po pěti
dnech, dí sv. Lukáš, došel velekněz Ananiáš
se starostamt některými a s řečníkem, Tertul
lem nějakým do Césarey. I předstoupili před
náměstka proti Parlovť. Patero dní nepočítá
se od uvěznění Pavlova v Jerusalémě, aniž
také od příchodu Pavlova do Césarey, nébrž
od vypravení Pavlova z Jerusaléma do Cé
sarey. Při tom již z Mt. 12, 40. 27, 63.
víme, že rčení po pěti dnech se nevezdy pří
sně béře, nébrž tytýž toli co dne pátého
značí, jak i tuto přijmouti přijde viz v. 11.
Ananiášovi nejvíce záleželo na odsouzení Pa
vlově; sám se proti němu proviniv, když jej
byl bíti kázal, k většímu nad jiné záští roz
hořel. 8 ním šli starostové velerady, ovšem
ne všickni, nébrž vyslanci, jenž celou vele
radu zastoupali. Mezi tím co Pavel odešel,
ty dvě strany ve veleradě ze svých svárů se
zpamatovaly a všelikou různost mimo pu
stíce, proti společnému nepříteli společnou
rukou se spojily, aby osvobození jeho u Fe
lixa překazily. Vzali s sebou opravce či řeč
níka Tertulla, jak se zdá rodem Rímana, an

ímští oratoři či opravcové obyčejně počátky
cviku v úřadu svém v provinciích činívali.
Toho Ananiáš s veleradou vzali k sobě, aby
tím spíše se žalobou svojí obdrželi, proti for
mám a chodu římského práva nevyštěrbujíce.
I%všichni předstoupili přeď náměstka Felixa
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se žalobou proti Pavlovi či jak t. ř. ohldsili
se u něho proti Pavlovi. Nestalo se to pí
semně, nébrž dle obyčeje se ústně žaloba pro
žalovala, jak i ztoho, že Pavel povolán byl,
vysvítá. Když pak Pavel se z vazby svojí
dostavil, počal Tertullus pronášeti žalobu.
Začátek učinil ucházkou o přízeň Felixovu,
leč učinil to s podlou pochlebivostí zásluhy
Felixovi připisujíc, jichž on zhola do sebe
neměl, an byl opak všeho toho, co na něm
nalézal. Sv. Lukáš píše: A když povolán byl
Pavel, počal žalovati Tertullus, řka: že do
brého pokoje se účastníme skrze tebe a mnohé
věcí se opravují prozřetelnosti tvou, vezdy a
všady uznríváme se vším děkováním. Trochu
přílišně a proti pravdě lichotí Felixovi Ter
tullus, an za něho nemnoho pokojných časů
se nalezalo, ješto brzo zbojníci a úkladníci
krajinu znepokojovali, brzo nepokojové poli
tičtí povstávali, brzo lichomessiášové vystou
pali. Zlodruhové potáhli nemálo lidu za se
bou na poušť, slibujíce před zraky jejich ve
ledivy učiniti a Židům konečné svobody do
pomoci; z nich musel Felix drahnou část
odpraviti. Egypťan svedl lid lichými pro
roctvími a třidcet tisíc lidu šlo S ním na
olivnou horu, přípověď od něho majíce, že
zdi Jerusaléma na slovo jeho shroutí a po
valí se. Felix je rozprášil, ale vůdce jejich
nedostal, ješto byl útěkem spasiti se hleděl.
Act. 21, 38. Nad to Felix nesčíslnými zbrod
němi se provinil nejednou proti lidu židov
skému, všelijak zpravdujíc výrok Tacitův a
královské právo po otrocku veda. O pokoji
tedy mluvě neuhodil do pravdy. Co dále chválí
o opravách od Felixa uvedených, prozřetedl
ností Felixa uvedených, na holých nestyda
tých lžech spolehá. A že i věc třetí, již na
Felixovi chválí, že si vděčnosti u Židů za
sloužil, na sypké osnově postavena jest, vi
děti z toho, že ho nápotom u císaře v Římě
obžalovali. 1 F]1. Ant. 20, 8. 9. Týž Josef
Flavius píše o těch nesčíslných zbrodněch za
Felixa stalých, že ony příčinou byly kone
čného vyhubení města 1 lidu israelského.
Místo: mnohé věci opravují se čte Ť. t. do
bré věci se vykonávají, dobří zdarové se dějí,
podle čtení xeroo9c%ua; leč čtení vulgáty se
osvědčuje rukopisy AB w, kteří mají drooVou«.
Slova vezdy a všady mohou se buď se slo
vem uznáváme vázati v ten smysl, že neto
liko tuto před ním uznávají věc tu, než že
také jinde všady a vezdy to činí; a vazba
ta obyčejnější jest a ve vulgátě se nalezá.
Aneb se mohou slova vezdy a všady pojiti
se slovem: opravují se; leč vazba ta ne
mnoho podobenství v sobě chová. Místo
vezdy chtějí slovo z«évrn, jenž jenom tuto je
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denkrát přichází, překládati všelijak. Leč vul
gáta klade semper a není, proč bychom od
toho odstoupali.

Leč i řečník uskrovnuje dálejších po
chval a k samé věci přistupuje, prosí: Leč
abych déle tebenezaměstnával, od vedení prací
tvojich tebe nezdržoval, prosím krátce, po
slyš dle povlovnosti svojí. Prosba ta o krátký
výslech nadesílá, že bude míti krátkou řeč
toliko; krátkosti šetřiti připovídali řečníci
obyčejně, aby tím více sobě posluchače na
klonili. Povlovnosti a dobrotivosti, přívětivo
sti, vlídnosti a lahodnosti, mírnosti Felixovy
se dovolává; což ostatně ke zdvořilosti pa
tří. Sic jinak historie by jej ze lži kárati
musela. Dí pak již: Shledalt jsme člověka
toho být morem a tropitelem rozbrojů mezi
všemi Zidy po světě a náčelníkem odštěpen
stvé nazaretského, jenž i chrámu poskvrniti
usiloval, jehož javše jsme chtěli po zákonu
našem souditi; ale zakročiv tisicnék Lysidš
násilím velikým vymohl jej z rukou našich,
rozkázav žalobníkům jeho k tobě jíní. Jme
nuje Pavla morem t. j. jedovatým člověkem,
člověkem záhubným, jenž všady nákazu a
zárazu a zhoubu rozšiřuje. Dále jej praví
býti čropitelem či původem rozbrojů mezi Zidy
po všem světě t. j. po oboru římské říše,
Luc. 2, 1.; těžkou to vinu na něho skládá,
jenž velezrádě se vyrovnala S. 11,38. Co po
sud pověděl, týkalo se veřejného života Rí
manů a bylo takové, že velikou tíží převa
hovalo a Pavla o hrdlo připraviti mělo. K
tomu přidává jiné žaloby, jenž se více Židů
týkaly, ale neméně závadny byly. Jmenuje
ho náčelníkem a vůdcem sekty či odtrženstvé
nazaretského či nazaretců, jak křesťané po
hrdlivě a potupně se od Židů jmenovali. Vul
gáta čte: auctorem seditionis, vůdcem bouře
či rozbroje či brojivodem sekty nazaret
ské, tak že Tertullus netoliko Pavla, né
brž veškery křesťany brojiteli činil; leč slovu
seditionis neodpovídá vř.t. žádné slovo. Co
ještě dále praví 0 porušení či poskvrnění
chrámu, to přičinuje proto, aby ukázal, že
velerada židovská právem tuto proti Pavlovi
zakročila, ač v tom neprávě od Lysiáše ti
sícníka překážku utrpěla, jenž násilím, jak
vece Tertullus, z rukou našich Pavla vychvá
tů a žalobníkům k tobě t.j. Felixovi dosta=
viti se poručil. Co tuto z vulgáty o Lysiá
šovi v. T. a začátek v.8. obsahuje, toho po
strádáme vřeckém t. jakož i konec v. 6. slova
totiž a podlé zákona našeho souditi se tam
nenacházejí, ješto rkp. ABGH « jich nemají.
Bezmála se uráželi opisovači na tom, že Ly
siáš se haní a že Tertullus pohan mluví 0
rukou našich, jakoby se mezi Židy počítal:
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právěji sejiní na tom neuráželi, ješto Ter
tullus od Ziďů a nikoli od sebe mluví a ne
přímá žaloba o Lysiovi nemá té povahy, aby
byla mohla Felixa uraziti. Ale i to pozna
menati sluší, že dotčená částka v řeckém vy
nechaná také v nejednom rukopisu vulgáty
se vypouští, ač v textu vydaném se nalézá.

O poskvrněné chrámu se zmiňuje a má
na mysli to, co vytýkali Pavlovi lživě Zidé,
jakoby byl uvedl Trofima do chrámu 21,29.,
na jakýž přestupek smrt pokutou bývala.
Nebéře také Tertullus slov svojich na váhu
pravdy, an praví, že Pavla chtěli podle zá
kona souditi Židé; nechtěli po zákonu ho
Souditi a nad ním nalézati, nébrž ve hluku
jej úkladně usmrtiti. Přidává; Od něho bu
deš moci při soudu dověděťi se o všem, z čeho
mu vina dávána, t. j. sám Pavel bude mu
seti vyznati to, z čeho jej viníme, jak mile
jenom na soudné stolici proti němu zasedneš.
Aby nezdál se nepravdu mluviti, ku svěde
ctví samého Pavla se táhnouti osměluje. Zde
končí řeč Tertullova ne žeby nebyl více
mluvil, než že L. více z ní neuvedl, spoko
jiv se s hlavitými myšlénkami. Dotýká je
ště toliko, že Zidé doložili k tomu, útoky
svoje přičinili, připadli, tvrdíce, že tomu tak
jest. Přívazčivo to bylo od Zidů a nestydato
zbrodně ty, jimiž sami vinni byli, na Pavla
sčítati. Přihodilo se tu Pavlovi co tam
praví sv. Ambrož, že u světa pochvala Kri
sta Pána odbývá a platí za rány a políčky
a když Kristus se velebí, praví bludaři, že
rozbroj se děje. Ale pozorovati také tu, jak
těžko soudci druhdy pravdy se dověděti,
ješto neštítí se lidé pravdu obalovati a lež
na odiv co pravdu vystavovati. A tudy čte
me Ecel. 7, 6. Nehleď býti soudcem, leč bys
mocí přetrhnouti mohl nepravosti, abys snad
neobával se tváři mocného a nepoložil úrazu
pravosti své.

Naproti tomu Pavel důstojně sebe za
stává a moudře i klidně počav řečniti zdr
žuje se všeho toho, co právem na nepřátely
sčítati mohl, nečině o násilí sobě učiněném,
o ranách a bití vydrženém žádné zmínky.
Dávala se obžalovancům svoboda zástupce
a oprávce sobě vyvoliti, leč Pavel neužil svo
body té a práva toho, maje za to, že nevi
nen jsa zhola zastavatele nepotřebuje a že
ovšem s to jest při svou vésti a9z nářku se
vyvésti, ostatně docela v Boha důvěru svou
skládaje. Když byl pokynul náměstek, aby
mluvil a přednesl obranu svou: Ode mnohých
let soudce věda národu toho tebe býti, s do
brou myslí zastanu se. Poněvadž zajisté dé
leji spravuješ lid ten a tu zemi, tedy okol
nosti a povaha lidu nebudou tebe tajny.
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Byl tehdá asi rok sedmý, co se byl Felix ve
vladařství Palestýny uvázal. Nepraví Pavel
náměstkem tě věda býti, nébrž soudcem, po
něvadž o soud nad ním se jednalo. Ne 8
dobrou myslí dle ř. t. přijde dobromyslněji,
totiž než bych to učiniti mohl, kdybys jen
některý čas krátký byl správu soudcovství
vedl. V ř. t. m. zastanu se čteme věcí co se
mne týkají, dobromyslnějt k zastání svému
vynesu. Jeden důvod, že důvěrně se zastá
vati bude, přivedl od Felixovy známosti po
vah a poměrů lidu židovského; druhý béře
od krátkosti času, jenž mezi dneškem, v
němž mluvil, a mezi jeho do Jerusalémapři
bytím uplynul. Není tomu více dní, vece,
než dvanácte, co jsem přišel pomodlit se v Je
rusalémě. Dvanáctero dní dostaneme, spočí
tame-li sedm dní 21. 27., jenž uplynulo od
příchodu apoštolova do jetí jeho a přidáme-li
dní těch patero 24, 1., jenž minuli od výsle
chu jeho v radě až do přibytí žalobníků je
ho do Césarey. Ješto praví, že tomu dní
dvanáctero jest, co do Jerusaléma přibyl,
můžeme den, v němž mluvil, za třináctý po
čítati. A tudy se nám vyskytuje počítání
totohle: Prvý den — den příchodu jeho do
Jerusaléma 21, 15. Druhý den sejití-se S
Jakobem 21, 18. Třetí den vzetí na se sli
bu 21, 26. Čtvrtý, pátý a šestý den byli
dnové nazireátu a brojení Židů proti němu.
Sedmý den zajetí apoštola 21, 27. Osmý den
stání jeho před veleradou 22, 30. Devátý
den, kdež z Jerusaléma odveden s komon
stvem vojenským 23, 23., v desátý den byl
příchod jeho v Antipatridě; jedendotého při
byl do Césarey; dvanáctý (pátý totiž od vy
jití z Jerusaléma) stání k soudu Felixovu.
K tomu třináctý den, v němž Pavel se za
stával, jenž byl pátý od vyjití Pavlova z Je
rusaléma. Ješto Pavel praví Není tomu leč
12 dní, v přítomném čase mluvě, tedy dnové
jež v Césaree pobyl se přičítati musejí. Do
týká toho P., že přišel modlit se v Jerusalé
mě, aby z toho bylo patrno, že žádným zlým
úmyslem do Jerusaléma nepřišel. Slovem
modlit: se tuto všeljaká služba Boží, modlit
by, obětě, sliby atd. se zahrnuje. To pře
deslav Pavel nejprvé žaloby odvodí na něho
metané 12.13., nápotom 14—16. o vůdcovství
svém při odštěpenství nazarétanů mluví,
posléze 17—21. se zastává, že chrámu nikte
rak neposkvrnil O učiněných výtkách vece:
amž mne nalezli ve chrámě s kým se hádati
aneb shon činiti v lidu ani ve sbornicech, ani
po městě, aniž dokázati mohou před tebou,
z čeho nyní na mne žalují. Stačilo povědíti
to, poněvadž Zidé na holých pomluvách pře
stávali, důkazů nepřivedše, Sbornic bylo v
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Jerusalémě více než půl páta sta, kdež se
Židé scházeli k modlitbám, řečem posvátným
a čtení zákona Božího ; bylby Pavel jistě ve
sbornici nějaké vystoupil, leč pro krátkost
času neměl kdy a nemohl se k tomu uprá
zniti, tím méně tedy nějakých kramol se
podijíti. V městě se to tím méně dáti mohlo,
poněvadž netoliko Židé než i Římané nad
poklidem veřejným ostrohu vedli a na Pavla
nic toho neviděli. Vůbec proti výtkám zá
porně praví, že nic toho co mu vyčítali ne
mohou dokázati.

K záporu tomu přičiňuje kladné vyznání
a tudy užívá částice ale řka: Vyznávám ale,
že podle cesty, již nazývají odštěpstvém,takto
sloužím Otci a Bohu SVĚMU,věře všemu co v

zákoně psáno Jest a © pror ocích, naději maje
k Bohu, jíž t oni čekají, že vzkříšení bude
spravedliv nýchť nespravedlivých. V těchto slo
vech prohlídá k slovům Tertullovým, jimiž
nazval Pavla náčelníkem odštěpství nazavetské
ho a praví že nijak není nepřítelem židovské
ho náboženství od Rímanův chráněného.
Cestou zove spůsob života t. j. víru křesťan
skou, o čemž 9, 2. 22, 4. a j. Oni jmenují
sice odštěpstvím, ale neprávě, ješto jak při
kládá ř. t. sloužím Oteč a Bohu Oteckému
narpeoe t. j. Bohu, jemuž sloužili a se kla
něli otcové Židů, aniž jsem od té bohoslužby
otcův našich odstoupil, aniž tedy odstupcem
a odštěpkem jsem. Oťeč vece sloužím co
syn a Bohu Co tvor. Aby ale tím více svou
zákona neodchýlenost osvědčil, vece takto
sloužím věře všemu atd.; slovem věře atd. se
vytýká spůsob, jehož ponětí leží v částicitakto.© VšemuvěřittPavelvyznává,covzá
koně či přes celý zákon aneb skrze zákon
jak ř. t. má «are vonov a v prorocích psáno
jest. Z tolika hlavných článků víry vyjímá
článek jeden nejhlavnější, k němuž se již byl
výše 23, 6. potahoval, totiž ke vzkřesu a pra
ví naději maje, již tito, co před tebou na mne
žalují, očekávají, totiž vzkříšení spravedlivých
t nespravedlvých. Slovem tito ukazuje na
žalobce svoje Zidy a odtahuje se, že mezi
nimi byli Saduceové nevěrci, ješto strana ta
nikdá mezi Židy vrchu neměla, anobrž Sa
ducéové v úřadech církevních postavení si
docela po fariseův spůsobě počšínati museli,
ač neměl-li se lid proti nim vzpouzeti. Pa
vel slovo naději béře ve smyslu předmětném
co předmět naděje, co věc, jíž se naději.
Tit. 2, 13. a j. Dí tedy apoštol, že co kře
stan téhož se Židy Boha ctí, témuž víry S
nimi zákonu se podrobuje a touž s nimi na
dějí se kojí. A mohl ovšem tak řící s pra
vdou všelikou, ješto v křesťanství neviděl
leč vyplnění a dovršení zákona starého a
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výroků prorockých a přesvědčení to vymáha
lo víru a věření všemu, co v St. Z. psánobylo.| Viz.23,6.Ztohojižočekávání
vzkřesu a z té společné se Židy v Bohaví
ry plynula snaha Pavlova, o níž vece: Protož
pro tu víru a naději svou takovou i sám pí
lém svědomí bez úrazu před Bohem máti a
před lidmi vezdy. I sám vece 4 prohlídá
při tom vůbec na křesťany tím jediným slo
vem krásné svědectví jim dávaje; ač druzí
za to mají, že vůbec ke všem Židům zří,vy
znavačům vzkřesu spravedlivých i nespra
vedlivých říci hodlaje, že ve svědomitosti nic
jiným neodevzdá, aniž zadu za nimi drží,
ačkoli by se Židům jinak vidělo. Praví, že
všelijak hledí a snaží se tak zachovati se,
aby člověk žádný právem jemu nic vytýkati
nemohl, a spolu aby před Bohem byl vezdy
bez úhony. Měl na očích výrok Ecel. 12,
13. Boha se boj a příkazy jeho zachovávej,
nebo to jest všeliký člověk. Snažil se vezdy
dobré svědomí bez urážky zachovati, jak 1.
Tim. 1, 5. 2. Tim. 1, 3. a jinde několikráte
se k tomu táhne, an věc nejlepší a největší
zboží a majetství jest svědomí dobré; to je
diné, jak již Bias pravil, nás při smrti stra
chu oprošťuje a v tom jak Periander pravil
pravá svoboda záleží. Před lédmi dobré svě
domí zachovávati potřebí pro nedávání jim
pohoršení, na něž Kristus pokutu velkou u
valuje Mt. 18, 6., pravě, že lépe kdyby se
nebyl narodil pohoršlivý člověk. Leč hlavitá
věc jest svědomí před Bohem čisto zachovati
a neúhonno. Sv. Bernard říkal: Tam hřeš,
kde Bůh nevidí tebe; věře ale, že Bůh tebe
všady vidí, kterak můžeš před Bohem hřeši
ti? Tudy říkával sv. František Xaverský:
Kdežkoli budu, všady si připomenu, že jsem
na divadle světa a že se nalezám na očích
svrchovavého krále nebes.

Leč při tom o dobrém svědomí výroku
zbývalo odpovědíti na výtku sobě v. 6. uči
něnou, kdež mu Tertullus za vinu kladl, že
chrámu poskvrnil. I dí o tom: Po mnohých
létech přibyl jsem, abych almužny vykonal
národu svému a obětě a sliby, při čemě na
lezli mne co očistěnce v chrámě, nepak s plu
kem ani s hlukem. Někteří ale z Aste (tu
byli), Kteří by měli býti u tebe přítomní a
šalovati, mají-li co proti mně. Dí, že po mno
hých létech přibyl do Jerusaléma. Od po
sledního jeho v Jerusalémě pobytu 18, 22.
uplynula čtyry léta a také když tam byl
přede čtyrmi léty byl, velmi zkrátka tam
jen pomeškal, tak že 18, 22. sotva a s tíží
krátce jenom té cesty dotýká se. Poprvé se
tu činí zmínka o sbírání almužny pro chudé
křesťany palestýnské po Asii Macedonii a

Act. 24, I—23. Obrana sv, Pavla před Felixem ; odročení pře.

Grecii, o němž v listech svojich nejednou
píše Rom. 15, 25. 1. Cor. 16, 1. 2. Cor. 8.
9. Při čemž i obětě a dle vulgáty i sliby
připomíná ; slova slidy v Ť. t. není, přece
dobrý a vhodný přípisek jest a vysvětluje, že
obětě některé se dály za příčinou slibu na
zirského 21, 23. Dary lásky a službou a
úctou Boží tedy se zabýval Pavel v Jerusa
Jémě; i kterak mohl chrámu poskvrniti?
Zvláštní důraz mají slova národu svémujsem
přinesl almužny a dary, národu dí, jenž
mne nyní hledí o život připraviti. Almužny
byly pro Židokřesťany palestýnské ponejvíce
jerusalémské a tedy mohl Pavel říci, že byly
přinešeny co obět pro národ jeho; Pavel za
jisté smýšlel, že poněvadž pohané účastni
jsou učinění duchovných dober mají se Židům
s časným majetkem svojím propůjčiti Rom.
15, 27. Připomíná při tom okolnost, kterátunemalouváhupřidává:© Nalezlimnepři
tom očistěného či posvěceného co Nazira 21,
27. a ovšem jsem tedy sám svaté obřady
konaje nemohl pokáleti a poskvrniti chrámu,
ještě sliby a obětmi se neposkvrnuje. A při
tom posvěcení a očisťování mém všechno se
dálo ticho bez hluku a pluku, bez shonu
a sběhu a tudíž žalobajejich zhola na pouhém
výmyslu jest osnována. Nalezlt mne, vece
dále, při tom ne tito, jenž na mne tu žalují
jak nepravdivě v.5. o mně praví, nébrž ně
kteří Zidé z Asie to byli toliko; tak výšin z
vazby a nedoložená myšlenka doplniti se dá.
A ti měli se tu najíti dáti k soudu a žalobě,
ač ovšem mají-li co proti mně.

Aneb, dí dále, poněvadž Asiané ti ne
přibyli tedy — a při tom ukázal Pavel na
veleradu či na údy velerady, z Jerusaléma
sem poslané — čiťosami řekněte, jakou na
lezli na mně nepravost, když jsem stál před
veleradou. Dokládá ještě Pavel ne bez ně
jaké svaté ironie, kromějednoho hlasu, jímž
Jsem provolal stoje mezť mmí. Pro vzkříšení
z mrtvých soudím se já dnes od vás; t. j.
leč byste to chtěli za vinu smrti hodnou vy
staviti, že jsem vzkříkl slovy dotčenými ve
řejně v radě. (23, 6.)

Tak svobodně mluvil a mluviti mohl,
nevinou svou jist jsa apoštol Pavel vybízeje
nepřátely a vrahy své, Jimž všelijak jen 0
bezhrdlí jeho šlo, aby ač mohou-li s něčím
platným proti němu vytasili se. Ale na vy
bídku tu se ti veleradové docela odmlčeli,
ničím proti němu vystoupiti nemohouce. A
což činil soudce Felix? Sv. Lukáš píše: Od
ročil pak je Felix, místnějí věda o cestě té
řka: Když tiséeník Lystas přijde, přeslyším
vds. A přikázal setmíkovi, aby ostřihán byl a
měl úlevu, antž komu ze svojinců se bránilo
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posluhovati jemu. Po mnohá léta vladařil
Felix v Palestýně a ovšem musel nějakých
věcí o křesťanech dověděti se, ješto v samé
Césaree nemálo křesťanů se nacházelo a všady
se o nich mluvilo. On tedy mésťněj? věděl o
cestě té či o víře té a věděl také, že Pavel
zhola nevinen jest; avšak aby Zidův proti
sobě nepopudil, tedy nepropustil Pavla na
svobodu, ale také aby spravedlnosti podle
spůsobu svého za dost učinil, ho neodsoudil
takto středokruhu se drže, jak se toho asi
Pilát učiniti snažil. Tudy odročil! žalobu v
zavěšení ji zanechav a sličný zámysl a plášť
předstíral, že opět vyšetření předejme, až
Lysiáš tisícník z Jerusaléma přibude. Pod
záminkou tou zbyl velerady židovské. Ač ale
Pavla nepropustil a ostřihatt ho dal, avšak
poručil při tom, aby Pavel všelijak úlevyužil,
aniž komu se zlidů jeho bránilo jemu poslu
hovati. Z přátelů Pavlových byli v Césaree
jahen Filip 21, 8. Trofim 21, 29. Aristarch
20, 2. a Lukáš a příbuzenci Pavlovi 23, 16.
se jemu službami svými propůjčovali. Ještě
zbývá přiložiti, že někteří, mezi nimiž Gro
tius, Beza a po něm B.C. jinou vazbu slovům
mástnějí věděl přičinují, je k řeči Felixově tá
huouce odložil jim, ažby o té cestě néco
mástnějšího vyzvěděl; leč vazba ta příkrá, v
novém Zákoně bezpříkladná a téměř nemožná
jest.

Skutečně Felix Pavla ještě slyšel, jak
dále o tom Lukáš vypravuje.

24. Po několika pak dnech přibyv
Felix s Drusillou manželkou svou, jenž
byla Zidovka, obeslal Pavla a slyšel od
něho o víře v Krista Ježíše. 25. Když
ale rozmlouval o spravedlnosti a zdr
želivosti, a -o soudu budoucím, ulek se
Felix odpověděl: Pro nynějšek jdi, v
čas pak příhodný povolám tebe. 26.
Spolu i nadál se, že peníze se mu dají
od Pavla; pročež i častěji obesílaje jej,
besedoval s ním. 27. Když ale se dvě
létě naplnila, obdržel nástupcem Felix
Porcia Festa. Chtěje pak libost proká
zati Zidům Felix, zanechal Pavlav oko
vech.

Nevíme kam se Felix byl z Césarey
odebral, a kde a jak dlouho se tam zdržoval,
když opět přibyv po několika dnech s Dru
sillou manželkou, Pavla obeslal a jej o Kristu
a víře v něho slyšel, Drusilla ta byla dcerou
Agrippy I. a tudy sestrou Agrippy II. (25,
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13.); v mládí byla zasnoubena s Autiochem
Epifanem králem Komagénským, leč poněvadž
tento se obřízce podrobiti zpěčoval, provdána
byla za Aziza krále emeského, jenž jí k
vůli se podrobil obřadu židovskému. Leč
nedlouho užil krásy její vůbec proslulé. Felix
ovdověv po Drusille manželce, dceři krále
Juby numidského, Antoniově a Kleopatřině
vnučce, zamilovav ji všelijak hleděl ji sobě
osobiti, až ji přičiněním goéta Šimona cy
perského manželu skutečně odloudil a za
manželku svou pojal, při čemž s její strany

„zákona židovského zhola nešetřeno tak, že
za polovičnou odpadlici se od Židů považo
vala. Jos. Fl. Ant. 20, 7, 1. Jak miles man
želkou tou do Césarey přibyl, obeslal Pavla,
jakému povolání bez mála manželka jeho
Židovka rozená a věcí žiďovských povědomáa
bez pochyby také se záležitostmi křesťanů
obeznalá, nemálo přispěla, ješto zvědavá byla
muže toho poznati, proti němuž Židé až na smrt
zahořeli. Pavel ale zavolán byv zhola nepro
hlídal k tomu, aby si snad Felixa a Drusillu
naklonil, ač na jejich milosti a nemilosti
osud jeho závisl, nébrž naopak k spáse lidí
všech zřetel maje mluvil právě o ctnostech
těch, kterých zdálo se při Felixovi a Drusille
se nedostávati. Mluvil totiž o spravedlivosti,
čistotě a o budoucím soudu; řeči té zastrašiv
se Felix pravil: Nyní jíž odejdi, časem svým
opět obešlu tebe. Podivu hodna smělost a
věrnost Pavlova! O spravedlivosti uzdrželivosti
káže vůči toho velmože, jenž všelijak ne
zdrželivým byl a veškery zločiny bez trestů
vykonávati moci se domýšlel Tacit. hist. 2,
9. annal. 12, 54. Mluví před všemohutným
Felixem takto Pavel, vězeň a bezbrannýza
jatec. Před Felixem, jemuž protivno bylo na
pomínání slyšeti, že právě proto byl Jona
thana velekněze od sikařů usmrtiti dal. Ale
kdo smrt a muka za hru klade, ten velmože
může klásti za komáry a komu Kristus a
zákon jeho jedinou jest výsostí, ten nikdy
nezadá se tak, aby pro získání sobě lidské
přízně za nehýtek ode pravdy aúkolu svého
se vzdálil. Při tom aby kázaní o ctnostech
spravedlivosti a zdrželivosti důrazněji se
přištěpila, mluvil o souďu, ješto památka na
soud podlé Ecel. 7, 40. člověka nejvíce ode
hříchu odstrašovati povinna. Tudy Pavel ne
jednou se o soudu tom pronáší 1. Cor. 3,
13. 4, 1. 2. Cor. 5, 10. a j. A tu skutečně
veliký dojem učiněn na Felixa, ač nikoli
ten, jejž Pavel zamýšlel. Ulekl se Felir a
bezmála i Drusilla, jenž měla přičinu ovšem
spolu s Felixem se ustrašiti. Tu právem
otcové sv. ukazují na strach onen, kterýž
hříšníky pojme tenkráte, když Kristus přibuda
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k soudu. Leč Felix tudíž se z úleku spa
matoval a stránce v sobě lepší odmlčeti se
velel, do podlosti své obyčejné opět docela
poklesnuv. Nebo — a v tom svrchovaná
podlost se nalezá — nadál se a očekával,že Pavel bude hleděti získati sobě náklonnost

jeho podplacením, an věděl, že křesťané po
oboru zeměapoštola svého by vykoupili a žeby
jim žádná výplata velikou se nezdála. Ne
viděl a nemyslel leč o penězích, ačkoli zákon
římský přísně zakazoval, pro uvěznění a pro
puštění vězně darů přijímati. Felix se bez
mála domněl, že Pavel podoben jest Šimonu
mágovi, a že i jemu jde o shromáždění po
kladů ; slyše on, že Pavel tak velikou sumu
peněz do Jerusaléma přinesl, nemyslel jinak,lečžePavelviádnevelikýmpokladem; iza
chtělo se mu po něm. Proto pravil ku Pa
vlovi: pro tentokrát jdi, ale často volal ho k
sobě a s ním rozmlouval o náboženských za
jisté věcech; nebo i nevěrcové a nemravcové
tytýž o věcech mravů a zbožnosti se týka
jících rádi mluví, aby aspoň mluvením ně
jakou měrou náboženskému citu a nábožen
ským potřebám vyhověli. Leč dvě létě Pavla
tak ve vězení tom ač čestném zanechav,
když nápotom 1. 60. po Kr. od Židův u Ne
róna císaře obžalován a s vladařství svého
složen byl, obdržel za nástupce Porcia Festa,
kterýž ale nedlouho úřadten zastával, po dvou
letech smrtí sešed. Ale i tuto mluví sv. Lukáš
o dvouletí v. 27. dieziug mAnomWelonspo skon
čeném dvouletí, či když se ukončila léta dvě
obdržel Felix ndstupcem Porcia Festa. Téměř
jednohlasně rozumějí se ta dvě léta od po
čátku zajetí Pavlova v Césaree a výkladu
toho vymáhá souvislost. Jednak chtěli a
chtějí někteří k začetí prokuratory Felixovy
potahovati. Mají však hráz tomu domnění
na slovech 24, 20. Pavlových trochu výše

| předchozích,
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že Felix ode mnohých let v
Palestýně prokuratoroval. Mimochodem do
týkáme, že v tom častém náměstků střídání
se a jich nad Judeou krutovládě, spatřují
někteří duchovního života pěstovatelé obraz
neštěstí té duše, která se zdráhá Krista co
krále poslouchati; nebo vytahujíc se z pod
ručí jedné náruživosti, padá v manství ná
ruživostí jiných. Ostatně Felix sice bratrem
svým Pallantem zachráněn byl od pokuty,
leč později se naň sčítala vina velezrády a
smrti násilné neušel.

Drusilla se společným svým a Felixovým
synem Agrippou zahynula při zasutí měst
Pompéja a Herkulána. Pavel ale ne bez
ozvláštní ochrany Boží zachován při životě,
ač nepropuštěn, ješto Felix pro umalení ne
návisti Židů apoštola u vězení a v okovech
zanechal, ve vazbě totiž vojenské, podle níž
obyčejně řetězem k vojákovi přivázán byl.
Dvě létě pobyl Pavel v Césaree, aniž víme
co se bylo tehdá za dlouhý ten čas přiho
dilo. Podivno nám také býti musí, že Pán
tak sobě Pavla ustrojiv a schválně tak zá
zračně vyvolív, nyní po taký čas honechává
bez působení, an nesčíslné množství lidstva
obrátiti mohl na víru. Stalo se to bezmála,
aby Pavel více s sebou se obíral a ve vněj
ších věcech nezaníkal, a zvláště aby toli věcí
vykonav nepadl do vysekomyslnosti a pýchy.
Zdá se to dvouleté v žaláři bezdějné pře
bývání některým učencům zhola nepodobno.
Kdož prý věřiti může, žeby ten velečinný,
velehorlivý apoštol, ten římský měšťan byl
dal sebou hru nehodnou prováděti, aby jí
nebyl ihned odvoláním k císaři konec učinil ?

S novým prokuratorem nový obrat v
život Pavla uveden byl, o němž dáleji L. vy
pravuje.

HLAVA XXV.

Pavel u Festa obžalován byv 1—5. za
stával se před ním a před Židy 6—9. a
odvolal se k císaři 10—12. Při ndvště
vě Agrippy a Berentky soběučiněné Festus
radí se s Agrippou, co s Pavlem čtniti
13—22., načež Pavel před soud znova po
slaven, aby Agrippa jej vyslyšel23—27.

1. Festus tedy přišed do krajiny
po třech dnech odebral se do Jerusa
léma z Césarey. 2. I předstoupili před

Pavlovi a žádali ho 3. prosíce milosti
proti němu, aby kázal přivésti jej do
Jerusaléma, úklady strojíce, aby usmrtili
jej na cestě. 4. Festus ale odpověděl,
že se ostříhá Pavel v Césaree, sám ale
že hodlá záhy odjeti. 5. Kteří tedy z
vás, vece, mocenci jsou, spolu sstoupíce,
jestli jaká na muži vina, žalujtež na něho.
6. Pobyv pak mezi nimi dnů nevíce než
osm aneb deset, podal se do Césarey a

něho velekněží a náčelníci Židů proti i druhého dne zasednuv na soudné stolici,
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poručil Pavla přivésti. 7. Když pak při
veden byl, obstoupili jej tiz Jerusaléma
přišlí Zidé, mnohé a těžké žaloby ve
douce, kterých nemohli, dokázati, 8. ješto
Pavel se zastával: Ani proti zákonu
židovskému, ani proti chrámu, ani proti
císaři jsem seničím neprovinil. 9. Festus
ale chtěje zavděčiti se Zidům, odvětiv
Pavlovi pravil: Chceš-li do Jerusaléma
se podati a tam o to souzen býti přede
mnou ? 10. Řekl ale Pavel: Před stolicí
císařovou stojím, tam musím souzen
býti, Židům jsem neublížil jak ty lépe
víš. 11. Nebo jestli jsem ublížil, aneb
hodného smrti něco učinil, nezdráhám se
umříti, pakli nic není toho, co tito ža
lují na mne, nikdo nemůže mne jim
darovati. K císaři se odvolávám. 12.
Tedy Festus s radou promluviv odpo
věděl: K císaři se's odvolal, k císaři
půjdeš.

Sv. Lukáš otvírá kapitolu tu takto: Fe
stus tedy přišed do krajiny, po třech dnech
vstoupil do Jerusaléma z Čésarey. I předstou
pili před něho velekněží a náčelníci Židů
proti Pavlovi, a žádal: ho, prosíce milosti
proti němu, aby kázal přivésti jej do Jerusa
léma, úklady strojíce, aby usmrtit jej na ce
stě. Samo sebou se rozumělo u Festa, že
jak mile se uvázal v náměstnictví nad Palestý
nou, záhy z Césarey, sídla svého se podal
do Jerusaléma, kdež bylo ohniště všeho ži
vota národa toho, nad nímžto nyní správu
vedl. On sice, jak jsme již výše pravili, ne
spravoval dlouho krajinu tu, brzo smrtí se
šed ; leč všelijak nad jiné předchůdce a ná
stupce svoje lépe se o pokoj krajiny, ač ne
vezdy súspěchem, přičiňoval. Po třech dnech
vydav se do Jerusaléma ihned se viděl s
prosbou od velekněze, jímž tehdá byl Ismael,
syn Fabův, Jos. FI. ant. 20, 8. 8, 11. od
Agrippy II. ustanovený, a od jiných, jimž se
titul veleknězů dával, a nad to odpohlavarů
a předních mužů mezi Židy obklíčena a ob
sypána. Za tak drahný čas neutuchlo záští,
neochladl hněv a neopadla nenávist proti
náčelníku a vůdci sekty nazaretské, jak jej
nazývali. A tudy první prosba jejich týkala
se Pavla, aby Festus jej vyvedl do Jerusa
léma, při čemž oni jej úkladně skliditi Si
předevzali. S jedné strany musí nás zá
rmutkem naplniti ta nesmířenlivá nenávist,
ta krvežíznivost a podlost duchovních i svět
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ských pohlavarů, kteříž se nestyděli takovou
prosbu pohanu přednášeti a k takovým
praktikám útočiště bráti; se strany druhé
musíme se obdivovati duchové síle, mravné
výsosti a vznešené vážnosti muže toho, jehož
se celá synagóga, se vší slávou a mocí svojí,
tak strachovala, že 1 pomoci všemohútného
Ríma zažádala. Neméně ale přijde se kla
něti božské Prozřetedlnosti, která apoštola
1 tehdá v těch na pohled přenebezpečných
okoličnostech hájiti věděla a k tomu i po
hanův použila. Předešle 24, 1. vystoupila
proti Pavlovi toliko velerada, nyní také ještě
jiní velmožové a mocenci s ní proti Pavlovi
se spojili a nežádali práva, nébrž milosti od
soudce, nejiné, leč kterou by zálohy svoje
uskutečniti mohli. Obyčejně se při nastou
pání úřadu milost nějaká dává a od jiné
strany se 0 ni prosí. Zidé tu nevěděli pro
siti leč o smrt, kterou sami podlým během
nastrájeli.

Leč nepovolil Festus jejich žádosti. Fe
stus ale odpověděl, píše sv. Lukáš, že se 0
stříhá Pavel v Césaree, sám ale že hodlá zá
hy odjetí. Kteří tedy z vás, vece, mocenci jsou,
spolu sstoupíce,jestli jaká na muži vina, ža
bujtež na něho. U Rímanů, jak sám niže v.
10. pověděl, se každému dává příležitost za
stati se. A tehdy toho se drže dí, že Pa
vel zůstane v Césaree, a ti, kdož mezi Židy
mocí vládnou a úřad nějaký k vedení pře s
Pavlem platný mají, aby do Césarey přibyli
a tam, Coproti němu mají, prožalovali. Nedí
kdo mohou, jak někteří překládači, nébrž
kdož mocnt či zmocněnt jsou úřadem, aby
platně tu vyjednávati mohli.

To jim v Jerusalémě vyslovil. Pobyv
pak, vece Lukáš, mezť ními dnů nevíce než
osm neb deset, podal se do Césarey a druhého
dne zasednuv na soudné stolici, poručil Pavla
přivéstí. Když pak přiveden byl, obstoupili
jej Midé z Jerusaléma došli, mnohé a těžké
žaloby vedouce, jichžto nemohli dokázati, ješto
Pavel se zastával: Ant proti zákonu židov
skému, ant protichrámu, aniproti císaři jsem
se měčímneprovim!. Skutečně tedy, když se Fe
stus asl po desíti dnech z Jerusaléma vrá
tl a na zejtří Pavla povolav, na soudné sto
lei zasedl, obstávali Pavla, co praví dravci,
Zidé z Jerusaléma došlí, velké věci pronáše
jíce, jichž dovésti nemohli. Ač Festus spra
vedlnosti hájiti ustanovil, jednak se všelijak
Zidům až pokud nejvíce moha propůjčoval,
a hned zejtřejšího dne soudné vyšetřování
předsevzal. Pavel na žaloby Židů přostě od
pověděl, že ani proti zákonu židovskému, ant
proti chrámu, anť proti císaří se neprovinil,
aby také v tom samém Pánu se podoba,
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Z toho viděti, že k žalobám výšeji před Fe
lixa přednešeným 24, 5. připojili novou po
litickou vinu, sčítajíce nějakou velezrádu na
Pavla, ješto se hájiti musel, že proti císaři
nijak neprovinil se. Reč Pavlova, kterou ne
vinu svou hájil, delší byla, a Lukáš jenom
věci ve hlavních rysech předkládá. Přesvěd
čen byl Festus z obrany Pavlovy, ženevi
nen jest; jednak se zavděčiti hodlaje Zidům,
učinil ku Pavlovi otázku: Chceš-li jíti doJe
rusaléma a tam 0 ty věci souzen býti přede
mnou? Jak slova znějí, zdá se, že Festus
jen mnástosoudné změniti hodlá k vůli Zi
dům ; avšak blíže-li přihlédneme, ihned zví
me, že veškeren soud nad Pavlem odevzdává
veleradě židovské, aby ta v přítomnosti ovšem
Festově, avšak podle svých zákonů nad Pa
vlem soud vynesla. Vidíme zde nějakou změ
nu na Festovi. Dříve odpíral Zidům, pevně
na tom stoje, že Pavel v Césaree ostati musí;
nyní se jim propůjčuje, shledav, že se vůli
jeho byli podrobili. Jest to u státníků vů
bec zásadou, ukázati moc svou a nápotom
vyjeviti také náchylnost svou k žádostem
lidu, pro získání si lásky jejich. Leč to se
zde na útraty Pavlovy dálo a dálo se s u
rážkou samého práva. Politika druhdy hrá
si s právem, S nevinou a S náboženstvím ;
neblah člověk, jenž neprohlídá k vyššímu
směru, leč ke štěstí svému.

To dobře nahlížeje Pavel odpíral tomu.
Řekl ale Pavel, píše sv. Lukáš: Před stolicí
císařovou stojím, tam musím souzen býti. Ztdůmjsemneublížil,jaktylépeváš.© Nebo
jestli jsem ublížil neb hodného smrti něcouči
ml, nezdráhám se umříti; pakli me nenžtoho,
co tito žalují na mne, nikdo nemůže mne jim
darovati. K císaři se odvolávám. Nemohl
Festus apoštola přinutiti, ješto Pavel, co řím
ský měštěnín, obzvláštné výsady užíval, od
římského soudu k židovskému odevzdán býti
nesměje, A tudy se táže: Chceš-li? Nemohl
neprohlídati krvežíznivosti Zidů a smysliti,
že věc, otázek náboženských se týkající, by
aejlépe od velerady židovské se rozhodnouti
dala. On dobře obojí věda a znaje i úklady
a zálohy Židů o Pavla strojené, i předvídaje,
že Pavel na otázku jeho CAces-li, záporně od
poví, otázku tu jenom proto klade, aby Zi
dům okázal, že na něm nic nesešlo, a že
by on sám všelijak jim k libosti věci nastrá
jel, leč že skutečně žádosti jejich povoliti v
moci jeho není.

Pavel na onu Festovu otázku odpově
děl napřed kladně a pevně: Před soudem
císařovým stojím a tu souzen býti musím.
Soudem císařovým nazývá Pavel stolici Fe
sta vladaře, jenž na místě císařově soud nad
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ním vynésti měl.. Ale i záporně ohledem
Židův odpovídá: Zidům jsem neublížil, aniž
jsem se nějak proti nim provinil, abych měl
v Jerusalémě před nimi státi, jak ty lépevíš.
Dí: jak ty lépe víš, než totiž věděti se sta
víš a děláš, a jde odtud výtka Pavlova, že
Festus, kdyby chtěl spravedlivě jednati, 0
tázky té, zda jíti chce do Jerusaléma, ani
podati na něho neměl. Avšak se Pavel ne
odtahuje a nezpečuje pokuty na se bráti,
ano hodlá i umřítí a všelijak právu se pod
robiti, jestli v čem ublážil a něco smrti ho
dného spáchal; jenom proti tomu odpor dů
razně klade, aby Zidům darován byl, ješto
dle zákonů římských římský měštěnín od
krajinských soudů mimo vůli svou souzen
býti nesměl. V odpovědi Pavlově čte vul
gáta v. 11. takto: Nebojestli práv nejsem ...
nezdráhám se umřiti. Podle jiného čtení do
bře osvědčeného má státi: Jestli tedy nejsem
práv . . . nezdráhám se umříti. Rozcházejí
se tedy dvěčtení; jedno má ei učvoťv siigi
tur, jestli, tedy, a druhé másč uěvyco sienim
nebo jestli, Čteme-li Jestli tedy .. . jak větší
díl rukopisů řeckých tvrdí, tedy slova ta u
vedená verše 11. jsou vývodek ze slov v.
10. a Pavel z toho, že ne od Židů, nébrž od
císaře souzen býti žádá, vyvozuje, že tedy oúv
nezpírá se umříti. Nebo volati se k vyššímu
soudu, není toli, co ze soudu se vytahovati.
Podle čtení yce, enim, nebo, vulgáty a někt.
rkp. ř. udává Pavel příčinu, proč od císaře
souzen býti žádá, příčinu tu totiž, nebýti, ja
koby váhal se umříti ve případě, kdyby se
co smrti hodného proti němu nalezlo. A
tudy se čte yče nebo. Logickým tím různo
čtením, jak samozřejmě, smysl se nerůzní;

jak praveno také osvědčenější, ješto od rkp.
ABCE X osvědčená, tedy jí přede druhou
předek dáti musíme.

Aby pak posléze přece Festus Pavla ne
mohl libovůli Zidů, tak krvežíznivých jeho
nepřátelů darovati, odvolává se slušně Pavel
k císaři: K císaři se odvolávám, vece. Byla
to hlavitá výsada měšťanství římského, od
soudce se odvolati moci k římskému lidu
neb ku tribunu, co zástupci lidu; za časů
Pavlových císařové římští práva toho k sobě
potáhli. Práva toho užívati mohli ústně, aniž
čeho jiného potřebí bylo, leč vyvolati: Od
volávím se. Užil práva toho Pavel, poněvadž
dávno dychtil do Říma se dostati; také ho
vedla sama vůle Páně, poněvadž život jeho
pro církev zachován měl býti, a poněvadž
ode Krista 23, 11. mu zjeveno bylo, že má
v Římě o něm svědčiti.

Odvolání fo vyslyšev Festus se soudci
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šobě přivtěélenými či radou římskou soběpři
danou potaz vzal; takovou radu všady v pro
vinciech vladařové mívali, jejich členové pří
sedci, assessóři, zapedoor se nazyvali. Tázal
se jich a radil se s nimi, zda by odvolání
tomu k císaři nic v závadě nebylo, ješto se
mu někdy místa nedávalo, na př. při kramo
lách a nebezpečném brojení. Na to vynesl
Festus soud: K císaři ses volal, k císaři
půjdeš. Pavel jenom pod výminkou volal se
k císaři, kdyby mél Zidům dán býti; leč
Festus snad nemile nesa Pavlovu výtku, že
ho Židům chce darovati, uchopuje se příle
žitosti, aby se té mrzuté záležitosti docela
zbavil. Ovšem tím se jenom stalo, co Boží
rada předustanovila a co Kristus, aby stalo
se, uložil a předpověděl. Ostatně Plinius
ep. 10, 97. také křesťany z DBythinie, jimž
právo měšťanství římského příslušelo, do Říma
ku Trajanovi odeslal, soudu nad nimi vyné
sti neosměliv se.

Leč Pavel nehned byl tam odeslán, né
OOM UV

13. A když dnů několik minulo,
Agrippa král a Bernice přijeli do Césarey,
pozdravit Festa, 14. A když dní mnoho
tam pobyli, estus královi oznámil 0
Pavlovi řka: Muž jeden jest zanechán
od Felixa u vězení, 15. o něhožto, když
jsem byl v Jerusalémě, došli ke mně
velekněží a starostové židovští, žádajíce
proti němu odsouzení. 16. Kterýmžto
jsem odpověděl, že není obyčej Římanů
odsouzeti některého člověka dříve, než
obžalovanec přítomny má žalobníky a
místo k obraně obdrží pro očistění se
z nářku. 1. Když se tedy tu sešli, beze
všeho odkladu na zejtří zasednuvna sou
dné stolici rozkázal jsem přivésti muže.
18. Proti němu postavivše se žalobníci,
žádné příčiny nepřednášeli, o které jsem
se domýšlel zlého, 19. nébrž hádky nějaké©svémnáboženstvíměli| proti
němu a 0 jakémsi Ježíši zemřelém, o
němž jistil Pavel, že žije. 20. Rozpa
kujíc pak se já o takové otázce pravil
jsem, chtěl-liby jíti doJerusaléma a tam
souzen býti o věcech těch? 21. Když
ale se Pavel odvolal, aby byl zachován
k Augustově rozeznání, rozkázal jsem
jej chovati, až odešlu jej k císaři. 22.

skutkové apošt.

273

Agrippa ale řekl k Festovi: Chtělbych
1 já člověka toho slyšeti. Zítra, vece,
uslyšíš ho. 23. Na zejtří pak když přišli
Agrippa a Bernice s velikou nádherou,
a vešli do posluchárny, stisícníky a muži
výtečnými z města, k rozkazu Festovu
přiveden byl Pavel. 24. I vece Festus:
Agrippo králi, a všickni přítomnís námi
mužové, spatřujete toho, o kterého veš
kero množství Židů naléhalo na mne v
Jerusalémě, žádajíce a křičíce, že nemá
žíti déleji. 25. Já ale shledal jsem, že
nic hodného smrti neučinil. Ješto ale
sám se odvolal k Augustovi, umínil jsem
ho poslati. 26. O němž co jistého na
psati Pánu nevím. Proto jsem ho vy
vedl před vás, a nejvíce před tebe, králi
Agrippo, abych po učiněném vyšetřování
věděl co napsati, 27. Nebo nerozumno
se býti mně zdá, posílati vězně a vin
jeho neoznámiti.

Zvláštní ten případ, že AgrippalII. přišel
do Césarey nového vladaře přivítat, zavdal
příležitost k novému přeslyšení Pavla apo
štola. Agrippa tento II. byl při smrti otce
svého 12, 1. teprv sedmnácte let stár a ač
v Rímě vychován byv mnoho přátel u cí
sařské rodiny měl, jednak mu Klaudius nedal
celé říše otcovy, nébrž na počátku jenom
knížetství chalcidské na Libanoně smrtí ujce
Heróda II. oprázdněné, ponechav mu spolu
titulu královského. Při tom požíval práva
nad pořádkem posvátným lidu židovského,
a s úřadu velekněze složiti, a na úřad usta
noviti jemu přináleželo. Osmého asi teprvé
po smrti otcově léta propůjčil mu Klaudius
císař tetrarchie Heróda Filipa, čímž se mu
dostalo vládnouti severovýchodními v Zájor
dání krajinami, trachonitskou, gaulonitskou,
abylenskou, batanskou Jos. ant. 19, 9. 2.20,
1, 1. 7, 1. k čemuž Néro ještě nápotom
některé části v Galilée přidal. Postavení
jeho k národu židovskému bylo mnohem
vratčejší, než se dělo u otce jeho, a jakož
slabšího byl ducha než otec jeho, také u
větší míře se Rímanům lichotil, ač tím více
u Zidů proti němu nenávist rostla. Sestra
jeho Bernice či Bernika, Beronika, Veronika
byla provdaná za strýce svého Heróda II.
chalcidského , po němž ovdověvši u bratra
Agrippy II. žila, ne beze zlé pověsti neči
stého s ním života Jos. ant. 20, 7, 3. 5.,
kteréž ujíti chtějíc vzala si Polemona, krále

15
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cilického, jenž jí k vůli se obřezati dal, ale
pro vrátkomyslnost její dlouhojí neužil, ješto
se opět ku bratru navrátila. Tenkráte uží
vala ještě u Zidův dosti veliké vážnosti a
nejednou se mezi nimi a mezi Rímany S
prospěchem prostředkovati podjímala. Ná
potom ale se připravila o vážnost, když Ve
spasiánu a Titovi hovivši, odmítnuta byla
od nich.

Učel návštěvy vytýká Lukáš slovy: A
když dnů několik minulo, Agrippa král a
Bernice jeli do Césarey, pozdravit Festa. Při
šli pozdravit či uvítat vladaře nového, jak
to područí králů takových od Rímanů uči
něných a závislých vymáhalo. A když dní
mnoho tam pobyli, vypravuje sv. Lukáš, o
známi! Festus královi o Pavlovi řka: Muž ně
jaký zanechán jest od Felica u vězení, o ně
hož když jsem byl v Jerusalémě, došhh ke mně
velekněží a starostové židovští, žádajíce proti
němu odsouzení. Jim jsem odpověděl, že nemá
obyčej Rímanů odsouzeti nějakého člověka
dříve, než obžalovanec přítomny má žalobníky
a místo k obraně obdrží, aby se očistil z ná
řku. Když se tedy tu sešli, bez odkladu na
zejtří zasednuv na stolici rozkázal jsem při
vésti muže. Proti němu postarivše se žalobnáct
žádné příčiny nepřednášeli, o které jsem se
domýšlel co zlého, nébrž hádky nějaké o svém
náboženstuí měli proti němu, a 0 jakémsi Je
žiši zemřelém, o němžto jisti Pavel, že žije.
Festus tu činí ze záležitostí apoštola světa
předmětem k osvědčení zdvořilosti. Nevě
děl a netušil ani on ani ti hosté jeho, ja
kého se jim štěstí dostalo, že se s Pavlem
sešli. Tak tu pravdu poznati a spásu svou
opatřiti mohli. Již tam několik dnů po
byli, an přišlo k řeči o Pavlovi, kterak ve
lekněží, když Festus bylv Jerusalémě, na něho
naléhali, aby jej odsoudil; jak ale Festus
oťvětil, u Rímanův nebýti obyčejem odsou
zeti člověka nevyslyšena, a dříve, než se mu
brániti se propůjčí; dále jak když přibyliža
lobníci Pavlovi do Césarey, shledal nebýti
žalob, jakých se domněl, nébrž hádky nábo
ženské, ao Ježíšť jakémsi, oněmžPavel pravil,
že žije. Spůsob, jakým Festus věci vypravuje,
jeví nám, že horlivost svou v úřadě, svou
spravedlivost a římského práva výtečnost v
nejskvělejším světle vystavil, při čemž takto
celou záležitostlíčí, aby to vyniklo, čeho žádá,
ač by se to docela a na vlas s pravdou ne
srovnávalo. Při pojmu náboženství užívá co
člověk opatrný slova obojetného Oeordemovim,
kteréž na zlou i na dobrou stranu bráti se
může; plyne z toho jeho nevšímavost věcí ná
boženských a světácký duch jeho se vyskytá
na jevo. Dotýká o Ježíši; z toho viděti, že
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nejedna věc při výslechu Pavlově se pojedná
vala, o níž Lukáš mlčí.

Tedy já v nesnázi, vede věc svou Festus,
optal jsem se Pavla, chce-li v Jerusalémě
soud podniknouti? Čemuž ale když odepřel
a k císaři se odvolal, poručil jsem ostříhati
ho, až bych jej tam odeslal. To vypravoval
Agrippovi Festus, domněje se, že Agrippa
židovských věcí mnohem povědomější jest
a mu tudy radou přispěti může, co by do
Říma psáti přišlo; nad to Agrippovi přislu
šelo nadzornictví nad chrámem a kněžstvím
a tudy také zdálo se přislušeti k němu vy
nesení soudu o věci náboženské, o které ve
lerada souditi hodlala. Jos. ant. 20, 1, 3.
Sv. Lukáš o tom v ta slova píše: Rozpaku
Jíc se pak já o takové otázce, pravit jsem,
chtěl-hibyjíti do Jerusaléma a tam souzen
býti o věcech těch. Když ale se Pavel odvo
lal, aby byl zachován k Augustově rozeznání,
rozkázal jsem jej chovati, až odešlujej císařt.
Pozorovali jsme již výšeji, jak Festus všeli
jak snaží se jednání svoje ve příznivém své
tle vystaviti a kterak prozrazuje svou k o
tázkám náboženským netečnost a nejetnost.
O císaři ale co politik a opatrný muž mluví
s náležitou a u veřejných úředníků obyčej
nou úctou Pánem a Augustem t. j. převeleb
ným zva jej, kterýž titul od senátu Oktavia
novi daný nápotom na veškery císaře přešel,
Při tom dává nevině Pavlově krásné svěde
ctví; domněl se, vece, že při vězni tak dlou
ho ostříhaném velké viny se naleznou, leč
nic toho nebylo a všechno se točilo o hádky
náboženské. Leč při tom, co praví, že pro
nesnáz a nevědomost svou a pro rozpaky
svoje Pavla chtěl poslati do Jerusaléma, vy
vinuje a od pravdy odšinuje se, ješto ne z
nesnáze nébrž pro zalíbení se Židům Pavla
do Jerusaléma poslati hodlal. Ovšem v tom
pravdu má, že se Pavel odvolal, ale kdožjejktomupřinutil?© Neměl-liFestusjej
propustiti, že nic při něm se nenalezá zlého ?
Rozpakové jeho byli zcela prázníi a marni,
an tu nesnáze nebylo.

Vypravování toto Festovo vzbudilo zvě
davost Agrippy. Sv. Lukáš dí 0 tom: Ag
rippa řekl k Festovi: Chtěl bych i já člověka
toho slyšet. Prokurator velmi tomu zarado
vav se ihned přivolil a pravil: Zítra jej u
slyšíš. A skutečně jak vypravuje Lukáš: Na
zejtří když přišli Agrippa a Bernice s velikou
nádherou a vešli do posluchárny s tisteníky
a s muži výtečnými městským, byl R rozkazu
Festovu přiveden Pavel. I vece Festus: Ag
rippo králi a všickní přítomní s námi mužo
vé, spatřujete toho, o kterého veškeré množstvé
Židů naléhalo na mne v Jerusalémě, žádajíce
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a křičice, že nemá žáti déleji. Já ale shledal
jsem, že me hodného smrti neučinil. Agrippa
a Bermka s velikou nádherou vešli do po
stuchárny, nějaké veliké síně nebo koby,
jichž tam v Césaree hojnost bylo. Přibyli
k tomu také hodnostáři vojenští a městští,
ješto v Césaree pět kohort se zdržovalo a
tudy pěttribunů při tom dostaviti se mohlo
Jos. V. Z. 3, 4, 2. a civilných velmožů ne
malé množství se tam co v sídlu vlády na
lézalo. Vedla je tam zvědavost. Jest ovšem
také zvědavost jedna, které Bůh žehná a
odplácí, jaká byla u Zachea pocházejíc ze
srdce prostého a čirého. Ale u Agrippy a
Bereniky byla zvědavost ješitna; ta nádhera,
se kterou se ocitli v městě, kdež otec jejich
tak bídně a trapně zahynul, svědčí o lehké
mysli jejich nebeských věcí nevšímavé. Tu
se vyplnilo, co 9, 15. pravil Pán o Pavlovi,
že ponese jméno jeho a svědectví o něm
před krále a znova mravná a nebeská dů
stojnost apoštolova měřila se s nádherou a
velebou zemskou. Ve své řeči přilišuje po
někud Festus, an dí: vidíte muže, o něhož
veškero množství židovské v Jerusalémě na
mne naléhalo žádajíc (jak vulgáta dodává,
čehož v Ť. t. není) a křičíc, že nemá déle žáti.

HLAVA

Pavel při svépředAgrippou obraněvypravuje
o svém obrácené 1—29. Pestus jej vyhla
šuje za pominutého se smyslem 24—27.,
Agrippa za nevinného 28 —J2.

1. Agrippa ale ku Pavlovi pravil:
Dopouští se tobě mluviti za sebe. Tehdy
Pavel vztáh ruku počal se vyměřovati.
2. Za šťastného se kladu, že všechněch
věcí, ze kterých mne viní Židé, králi
Agrippo, před tebou se zpravovati budu
dnes, S. ješto nejvíce povědom jsi všech
mezi Zidy obyčejů a hádek; protož pro
sím, trpělivě mne vyslyš. 4. O živobytí
mém zajisté z mládí, jaké od počátku
bylo v národu mém v Jerusalémě, vědí
všickni Židé. 5. Znajíce mne hned z
prva, kdyby chtěli svědčiti, že jsem po
dle nejzevrubnější strany našeho nábo
ženství, žil co fariseus. 6. A nyní sto
jím před soudem pro naději záslibu
otcůin našim daného od Boha, 7. kte
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Ještě jednou praví veřejně, co dříve byl A
grippovi povídal, že neshledal na něm nic
smrti hodného, že však jej do Ríma k císaři
odeslati hodlá, poněvadž se sám byl k císaři
odvolal.

Ještě ale Festus o nesnázi mluví takto
dle slov sv. Lukáše: O něm co jistého napsatiPánunevím.| Protojsemhovyvedl
před vás a nejvíce před tebe, králi Agrippo,
abych po učiněném vyšetření věděl co napsati.
Nebo nerozumno se mně býti zdá, posílati vě
zně a vín jeho neoznámiti. Praví v nesnázi
býti, co by měl psáti Pánu t. j. Císaři a ja
kou by vinu udati měl, maje za věc neroz
umnou posílati vězně, ale obvinu jeho neu
dati Tím vyznal, jak vrátka byla jeho vla
stní a Felixova spravedlnost a že jenom ně
jaká k Zidům náchylnost a snahajim zalíbiti
se Pavla propustiti bránila. V nesnázi své
žádá Agrippu, aby vyslyšev Pavla zprávu mu
dal, co by do Ríma měl napsati, když Pavla
tam odešle. Prnem nazývácísaře; Augustus
Oktavianus nepřijal toho titulu, aniž Tiberi
us ho sobě dávati povolil. Nástupcové jich
jej sobě dali dávati, a tudy Festus se podletohozachovává.© SkutečněPavelobranu
svou před králem Agrippou rozvinuje.

XXVI.

réhož dvanáctero pokolení naše nocí,
dnem Bohu sloužíce, doufají dostihnouti.
A pro tu naději obžalován jsem od Židů.
8. Což neuvěřitedlno klade se býti u
vás, když Bůh mrtvé křísí? 9. A já
ovšem domněl jsem se, že bych měl
proti jménu Ježíše Nazaretského mnoho
protivného konati, 10. což jsem i činil
v Jerusalémě, a mnohé ze svatých já
jsem do žalářů zavřel, od velekněžů moc
obdržev, a když še usmrcovali, já jsem
na to hlasoval. 11. A po všech sbor
nicech, často je trestaje, přinucovaljsem
je rouhati se, a náramně se rozlítiv na
ně, pronásledoval jsem je až do cizích
měst. 12. Pro tyto věci se bera do
Damašku s mocenstvím a poručenstvím
velekněžů, 13. o polednách na cestě
uzřel jsem. Ó králi, s nebe nad jasnost
sluneční ozářena se světlem, 1 (i, co
se mnou cestovali. 14. A když všickni

18"
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my jsme padli na zem, uslyšel jsem prá
viti ke mně hebrejským jazykem: Šavle,
Šavle, proč mne pronásleduješ? tvrdo
jest tobě, proti ostnu kopati. 15. Já ale
jsem řekl: Kdo jsi, Pane? Pán pak
řekl: Já jsem Ježíš, jejž ty pronásle
duješ. 16. Ale vstaň a postav se na
nohy svoje, nebo proto jsem se ukázal
tobě, abych tě ustanovil služebníkem
a svědkem těch věcí, kteréž jsi uzřel, a
těch, ve kterých se budu ukazovati tobě,
17. vybavujíc tebe od lidu a z pohanů,
k nimž nyní já posílám tebe, 18. abys
otevřel oči jejich, by se obrátili ode tmy
k světlu, a z moci satanovy k Bohu,
aby vzali odpuštění hříchů a dědictví
mezi posvěcenci, skrze víru ve mne,
19. Odtad, králi Agrippo, nebyl jsem
neposlušen nebeského vidění, 20. nébrž
lidem v Damašku nejprv a v Jerusalé
mě a po vší krajině judské a pohanům
zvěstoval jsem, aby se káli a obraceli
se k Bohu, hodné skutky kajicnosti ko
najíce.e 21. Za tou příčinou mne Židé,
když jsem byl v chrámě, jali a pokoušeli
se mne usmrtiti. 22. Leč pomocí Boží
obhájen byv až do dneška, stojím, svědče
malému i velkému, nic jiného nemluvě,
než co proroci opovídali, že se budoucně
stane, a Mojžíš, 23. zda Kristus stráda
telným jest, zda co prvenec ze vstání
z mrtvých světlo zvěstovati bude lidu
a pohafům?

Agrippa král dává povolení Pavlovi sebe
zastávati, ješto mu byl Festus cti oné po
stoupil, aby předsedou býti mohl při soudu
či výslechu tom. Tudy Agrippa jemu pově
děl: Dopoušťí se tobě se zastávati. Nepraví:
Já dovoluji tobě, nébrž dí: dovoluje se tobě,
aby náměstkovi neublížil. Pavel vztáh ruku
počal se vyměřovati. Vztažení rukou nedělo
se tuto, jak výše 12, 17. 13, 10., kdež bě
želo © učinění ticha, nébrž vztažení toto
Pavlovo se dálo na osvědčení svobodné my
sli a dobrého svědomí. Pavel si tu počíná
jak jiní řečníci, věda že právem mezi obža
lovance a vězně nepatří. Při tom rukou
vztažení, jak Apulej. Metam. 8. praví, dva
prstové nejmenší se shýbli, tři ostatní vztý
čili. Spolu se mu aspoň na chvíli okovy
sňaly aneb uvolnily, tak aby lehko při mlu
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vě své pohybovati se mohl. Levá ruka, by
la-li volna, zůstala pod pláštěm a cíp pláště
shrnul na levé rameno, aby se mu ve mlu
vení překážka nedála. Při celé řeči své 0
slovuje Agrippu co toho, jenž prvenství tu
držel nejenom ve výsosti rodu než i v tom,
co se vyrozumění sporu mezi Pavlem a Židy
zašlému týkalo. Pátá jest to mluva, již Pa
vel činil od doby svého zajetí; v ní Pavel
se táhne nejpříze 1—3. ke známosti Agrip
pově věcí židovských, mluví potom o pomě
ru svém k Zidům 4—8, o své proti křesťa
nům zuřivosti 9— 11. a 0 svém obrácení
12—18, načež ukazuje, že se při svém apo
štolském povolání docela s výroky prorokův
sjednává 19—23. Reč prvá před králem či
něna a vyplnilo se slovo Páně 9, 15. jemu
dané, že před králem jméno jeho ponese.
Ta přípověď Páně mu jistě na mysli tanula:
nebo nejednou Agrippu slovem králi oslovu
je. Vyznačuje se řeč tato zvláštním horová
ním a udatnou, radostivou myslí, jež vítězství
jista jest. Jsou královské myšlénky, řeč ce
lá královskou nese povahu, obhajná ale spo
lu výbojná. Počíná pak řeč svou takto: Za
šťastného se kladu, že všech věcí, ze kterých
mne viní Ziďé, králi Agrippo, před tebou se
spravovat: budu dnes, ješto nejvíce povědom
jsi všech mezi Zidy obyčejů a hádek; proto
prosím trpělivě mne vyslyš. Těmi slovy ob
náší se vchod a přístup řeči; vděčí se králi,
ale mu nepochlebuje. Praví, že šťastným se
býti klade o věcech, jež naň sčítají Židé,
před ním se zastávati, Zidé totiž, k nimž
1 král se počítal, a tudy lépe o nich než
Festus souditi mohl, který jim nerozuměl, a
lépe než velerada, která tu docela že před
pojata byla. Pročby se těšil z toho, že před
Agrippou se může vyměřovati, udává dále
že nejvíce povědom jest obyčejů a otázek
mezi Židy sporných. Takto se slovo nejvíce
nahore spojuje se slovem vozy povědom
sciente. Jinou vazbou se táhne slovce po
More k slovu předchozímu: za šťastného se
kladu či blahám se a smysl jest: Blahám
se, že před králem záštitu svou vésti mohu,
nejvíce ale že před králem věcí židovských
vědomým při svou vésti může.

To předeslav přistoupá k obhájení své
mu a počíná líčením jinošství svého. Dí:
O živobytí mém zajisté z mláďí, jaké od po
čátku bylo v národu mém v Jvrusalémě, vědí
všichni Zidé, znajíce mne hned z prva, kdyby
chtěli svědčit, že jsem podle nejzevrubnější
strany našeho náboženství žiď co fariseus.
Spojka zajisté odpovídá tu řeckému mčvovy,
latinskému eguidem a jest zde jenom pře
chodna a převodna. Vece: Od mládí mého
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a Sice z počdtku hned totiž, od doby, co
jsem z Tarsu do Jerusaléma přibyl, znají
mne Židé a musejí mně — ač chtějí-li věr
ni zůstati pravdě — dobré dáti svědectví, že
jsem totiž přísně se držel nejpřísnější strany
náboženství našeho co fariseus. To jeho nej
přísnější straně mezi třemi židovskými stra
nami bezúhonné obcování nebylo nejmenším
pro nevinnost Pavla a pro pravdu víry kře
stanské důkazem. O straně farisejské výše
22, 3. řeč byla. Dí: našeho náboženství a
zahrnuje spolu i Agrippu; a opět dí na
šeho, díl že mluví o sobě, kdež fariseem byl
jenom, díl poněvadž jak výše 23, 6. praveno
křesťanství co svrchovanost a zdokonalení
židovství se považovati může v jistém ohle
du. Za mládí, vece, bezúhonně žil jsem a
pravověrné strany jsem přidržel se. Ale ani
nyní, stav se křesťanem a apoštolem Kristo
vým, vece, nevypadl jsem z pravého Zi
dovství.

Náhlým obratem řeči přechází totiž k
žalobě samé: A nyné stojím před soudempro
naději záslibu otcům naším daného od Boha,
jehož dvanáctero pokolení naše dnem nocí
Bohu sloužíce doufají dostiíhnouti. A pro tu
nadějt obžalovánjsem od Zidů. Nebyl jsem,
chce říci, obžalován od Židů pro nějaké vy
štěrbování ve víře a pro odštěpení nějaké
od náboženství, nébrž právě pro naději,
Židům všechněm společnou, záslibu Božího.
Slibem tu se nerozumí vzkříšení z mrtvých
23, 6. nébrž jak z násl. slov v. 6 viděti, za
slíbení Messiáše a říše od něho založené.
Jest to, co tam Act. 13, 32. 33. v Antiochii
pisidské kázal, když pravil: Zvěstujeme vám
zaslábení, které se stalo otcům naším, že je
Bůh naplnil vzkřísiv Ježíše. 28, 20. Slib
ten místněji vykládá, an dí: kteréžto dvand
ctero pokolení naše či dvanáctikmen náš bo
hosloužíce nocé dnem, jak přidává text řecký,úsilnědostěknoutidoufá.© Dvanáctikmenem
se rozumějí veškeři Zidé, kteří i po zajetí
a odvedení desatera kmenů, či pokolení ve
zdy se dle dvanáctera praotců svojich počí
tal a počítati mohli, poněvadž nevšickni I
sraelité do zajetí se odstěhovali a veliký díl
jich se vrátil a poněvadž se vezdy tím jmé
nem vůbec všickni po světě roztroušení Židé
zahrnovali. A pro tu naději, opětuje, obža
lován jsem — od Židů; klade slovo od Ziďů
naposledy, aby tím více patrna byla onapo
týkavost a protiřekost, že pro naději Zidů
od Židů obžalován byl a sice pro naději, o
jejíž vyplnění dvanáctekmení israelské nocí
1 dnem k Bohu se modlilo! Modlili se 0
všem, ale nepřijali Messiáše Krista Ježíše,
když přibyl mezi ně v nízkosti, aniž uvěřiti

„jsem je až do cizích měst.
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chtěli, že z mrtvých vstal; ano právě to, že
P. vzkříšení Ježíšovo za základ svého o Mes
stáši kázaní položil, Zidy ku hněvu a nená
visti nejvíce pudilo, an toho zhola připustiti
nechtěli 25, 19.

Tudy přetržitým a patrným spůsobem
klade v rozčilenosti otázku: Což nevěřitedl
ným u vás se klade, když Bůh mrtvé křísí?
Má na mysli „Ježíše vzkříseného; a v tom
se rozcházela naděje Pavlova od naděje Židů
nevěrců, že oni v budoucnu jakéhosi tam
messiáše očekávali, ješto Pavel životně pře
svědčen byl, že Messiáš v Ježíši Nazaretském
již přišel. Pohané o vzkříšení zhola nedr
želi, za pošetilost je kladouce. A přece ve
škera víra, veškero kázaní Pavlovo spoléhalo
na článku o vzkříšení z mrtvých. Nebo jest
že Kristus nevstal z mrtvých, daremna jest
víra naše, vece v listu ku Korinfanům 1.
Cor. 15, 14. "Tuto se táhne ku vzkříšení
vůbec a usiluje o to, aby posluchači možnost
vzkřesu uznali. Někteří překládají, že Bůh
mrtvé křísí ; leč v řeckém stojí ei a v lat.
st a nelze libovolně pojem částice měniti.

h ALDA
Ješto ale Zidé vůbec vzkříšení z mrtvých

věřili, tudy jim ukazuje P. na tu potýkavost
jejich v myšlení, a v dálejšku dotvrzuje, že
by ovšem on tak s tíží a zázračně obrácen
byv ve svědčení o vzkřesu Páně měl co svě
dek dokonalý slyšán býti. Já sám, vece,
ponořen byv v nevěře domněl jsem se, že
bych mnoho protivného proti jménu Ježšíšovu
měl konati, což jsem tt činil (v Jerusalémě)
a mnohé ze svatých jsem všalářoval od vele
knězů zmocněn byv a když je usmrcovali, já
jsem na to hlasoval. A po všech sbornicech
často je trestaje, přinucoval jsem je rouhati se
a náramně se rozlítiv na ně pronásledoval

Ze slov když je
usmrcovalí viděti, že kromě sv. Štěpána také
jiní ode Pavla k smrti byli přivedeni, což
ostatně 9, 1. ze slov dýchaje hrozbou a vra
ždou atd. očividno jest. Dí, že činil mnoho
proti jménu Ježíšovu, ješto všelijak se snažil
vyznávání a jmenování Jesu Krista zameziti.
Čiro a upřímě ale i s bolestí vyznává co či
nil; bolest jeho se zvláště jeví ve slově
svatých, jak ty jmenuje nyní křesťany, lidi
ty, kteří se mu tenkráte nepřátely zákona
býti viděli; i slovo já sám bolest tu pronáší.
Ano po všechněch sbornicech, opisuje dále
P. svou šílenost tehdejší trestaje, t. j. tre
stům je vydávaje donucoval jsem je rouhatt
se totiž Ježíši Kristu, jak samozřejmě se
rozumí. Ještě přidává; a náramně se rozlí
tiv proti ním pronásledoval jsem je až do ct
zích měst, Má tu přede vším na mysli vý
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pravu svou do Damašku, k nížto ihned pře
chází.

V těch věcech, dí dále, t. j. v těch úmy
slech na křesťany vražedlných se bera cestou
do Damašku s plnomocenstvéma poručenstvím
veleknězů za poledne, Ó králi, jsem uzřel s
nebe nad jasnost slunečnou oblesknuta sebe 1
ty, co se mnou cestovali. A když všickní
jsme padli na zem,uslyšeljsem ke mněpraviti
hebrejskýmjazykem: Savle, Šavle, proč mnepronásleduješ?© Tvrdojesttoběprotiostnukopati.Jáalejsemřekl:© Kdožjsi,Pane?
A Pán: Já jsem Ježíš, jejš ty pronásleduješ.
Ale vstaň a postav se mna nohy svoje nebo
proto jsem se ukázal tobě, abych tě ustanovil
služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi vi
děl a těch, ve kterých se budu ukazovati tobě
vybavujíc tebe z lidu a z pohanů, k nímž
nyná já posílám tebe pro otevření očí jejich,
aby se obrátili ode tmy k světlu a moci sa
tanovy k Bohu, aby dostali odpuštění hříchů
a dědictví mezť posvěcenci skrze víru ve mne.
Praví že se viděl světlem „ozářenanad světlo
slunečné. Od těla Kristova zářilo to světlo9,4.22,T.| Všickníjsmepadlinazem,leč
s rozdílem, že druzí se opět brzo spamato
vali a povstali, Pavel ale déleji na zemi le
žel. I uslyšel jsem hlas mluviti ke mně he
brejským jazykem; Savle, Savle, co mne pronásleduješ?© VposvátnéřečimluvilPánk
tomu, jejžto ku posvátné věci z posvátného
národa vyvolil; ze slov těch jde, že Pavel
řeč před Agrippou činil v jazyku řeckém
vůbec rozšířeném. Tu píše francouzský vy
kladatel: Pane, jenžto si zpomenul na Šavla
pronásledovatele a na církev jím pronásledo
vanou, rozpomeň se 1 nyní na církev tu,
jenž na neustálém zápase a boji trvá, roz
pomeň Sepna ty, jenž jsou odštěpení od ní
a pokoj její kormoutí. Rci jim: Proč mne
pronásledujete? Nebo když ty se dotkneš
srdcí jejich, kdož odolá Tobě? A hned Pán
na mysl mu uvádí, že jeho se jemu Kristu
protivení nebude s prospěchem a užitkem,
an vece: Těžko tobě proti ostnu kopýtati.
Rčení to či řek ten vzat od volů, kteří proti
ostnu, jímž poháněni bývají, se zpečují, tr
hají, kopají a vyhazují nohou a tudy tím
více poranění bývají. Osten jest tyč či prut
opatřený hrotem na konci ostrým, tak že
vůl, když se zpečuje a vyhazuje, osten či 0
strohu sobě tím hlouběji vráží. Chtěl tedy
říci Pán, že Šavel jenom na sebe větší po
mstu Boží uvaluje. Na otázku: Kdo jsi, Pane?
vzal jsem odpověď: Já jsem Ježíš, jehož ty
pronásleďuješ. I zde činí ten vykladatel po
znamenání podobné, an dí: Dej Pane, aby
ti, kdo Tebe neznají, hledali Tebe poznati.

Act. 26, 1—23. Obrana Pavlova před Agrippou,

Rci srdci mému, že jsi mým Ježíšem, Spasi
telem mým; ale rci to se vší silou všemoc
nosti své, nebo tojest jediná žádost má, abys
ty ve mně panoval. Leč an Pavel ležel je
ště na zemi, tedy Pán, jenž byl jej porazil
a pokořil, nyní jej pozvedl a povztyčil řka
k němu; Vstaň a postav se na nohy, nebo
jsemproto se zjevil tobě,abych tě ustanovil poslu
hovatelem a svědkem těch věcí, ježto jsi uviděl
a kteréž ukáži tobě. Tu Pán slíbil Pavlovi,
že nápotom zvláštním spůsobem u viděních
a vzchytech s Pavlem obcovati a jemu vůli
svou zjevovati bude. Při tom se mu netají
s tím, jaká protivenství naň čekají od Zidů
i odpohanů,ale vece Pán: já vytrhovati bu
du tebe od lidu israelského a od pohanů, k
nimě teď posílám tebe. Nepotýkají se tedy
ta slova Páně o vybavování ho se slovy 9,16.
Páně, kdež praví: Ukážt mu, copro jméno moje
trpěti bude. A účel a záměr mého posílání
tebe jest, abys otvíral oči jejich, by se obrá
tii ode tmy k světlu a z moci satanovy k
Bohu. "Tmou rozumí se nevědomost a stav
bezmilostný J. 3, 19. Ef.5, 8., naproti tomu
světlem slyší se poznání Bola a všech věcí
k spáse náležitých, jakož 1 hojné opatření
milostmi Božími 1. J. 2, 8. J. 8, 12. Kde
hřích a blud vládne, tam vládne kníže světa
tohoto, satan J. 12, 31. Z okovů pak knížete
toho nás Kristus osvobodil Luc. 10, 18.J. 14,
30. 10, 11. a děje se to, an nám odpouští
hříchy; leč při tom záporném výsledku ne
zůstává Pán, nébrž přidává spolu kladný vý
sledek apoštolování Pavlova, k jehož usku
tečnění jej vysílá: aby došli údělu či dědictví
mezi posvěcenci skrze víru ve mne. Víra jest
cesta a výminka, klerou se těch věcí dochá
zí, kterými Kristus lidstvo obmysliti hodlá.
Leč pro otupělost duchového zraku lidského
potřebí jest, aby dříve otevřeny byly oči, což
se kázaním slova Božího a Spojenou s ním
milostí Boží děje. Vytknul Pán Šavlovi hla
vité stránky duchovného života křesťanského,
očistu ode hříchu, osvětu a sjednocení v ne
beském účelu. Dotýká tu Pavel některých
okolností, jichžto dříve v k. 9 a k. 22. po
míjí, a věci některé v takovém spůsobu vy
stavuje, že se s předešlýma dvěma o jeho
obrácení vypravováníma potýkati zdají. Roz
ličný účel rozličného vypravování vymáhá.
Zde v naší kapitole všecko tak vede, jakoby
všechna ta napomínání byla vycházela od
samého Pána, ješto z 22, 14. víme, že se to
skrze Ananiáše dálo. Ale tam v dvaadvacá
té kapitole mluví Pavel před Zidy a bylo
potřeba, aby věc byla vystavena jak se dála,
ješto prostředkování muže zákonu věrného
mluvě váhy přičiniti muselo. Zde'ale v na
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ší kapitole mluví Pavel před pohany a míst
něji o prostředkování Ananiáše se zmiňovati
spíše překážkou býti mohlo. Tudy je opou
ští a částka ta tudy tak vypadá, jakoby Kri
stus byl bezprostředně slova ta veškera k
Savlovi pravil. Viděti, že nesluší v písmě
všady a vezdy na slovech lípati, nébrž k
duchu se povždy povznášeti, ješto písmena
zabijí, a jen duch oživuje. Agrippovi slova
Pavlova o otvírání očí atd. známa a dostup
na byla, ovšem ale pohané slovůmjeho ne
rozuměli; ač ale měli zastřeny oči Zidé smy
slu St. Z. nedocházejíce, 2. Cor. 3, 15. mno
hem bustější tma ulehla na myslech po
hanů.

Když byl Pán tak posílal Pavla, mohl
tento neposlechnouti a vzepříti se milostivému
povolání tomu. Leč Pavel vece: Proto králi
nebyl jsem meposlušen vidu toho nebeského,nébržvDamašku,vJerusalémě,po| zemí
Judské a pohanům hlásal jsem, aby se káli
a obrátili k Bohu hodná dila kajicnosti či
náce. Obsah kázaní svého Pavel udává té
měř jak byl Jan Křestitel kázal L. 3, 8. Ani
u něho nemohl býti jiný spůsob při hlásání
na začátku, leč jaký byl u Pána Mt. 4, 17.
a víra v Krista v. 18. vezdy se pojila s po
káním. Avšak Zidé se uráželi na kázaní
jeho, ozvláště proto, že náukou o vzkřesu
či raději událostí vzkřesu, dokazoval messi
ášskou důstojnost Ježíšovu, a žepokání všem
bez rozdílu kázal, a pohanům stejné se Zidy
právo k církvi přisvojoval. Za tou příčinou,
dí, mne Zidé, když jsem byl v chrámě, jali a
pokoušeli se o usmrcení moje.

Ale, klade o tom dále, pomocí Boží obhájen
byv pak až do dneška stojím a svědčím malé
mu %velkému, nic jiného nemluvě, než co pro
roci předpovídali, žese budoucně stane a Mojžíš,
zda Kristus strádatelným jest, zda coprvenec
ze vstání z mrtvých světlo zvěstovati bude
lidu a pohanům. Takto vedl Pavel obranu
svou. O nářcích naň sčítaných od Zidů pro
ukalení chrámu a urážku císaře 25, 8. mlčí,
poněvadž věc tu sami Židé mimo sebe pu
stili, a od ní odstoupili. Bera se ku konci
s řečí svou shrnuje obsah její zkrátka a vy
týká rozpor, o němž se mezi ním a Zidyje
dnalo jako v ohnisku dovodě,že nové v Kristu
zjevení se docela sjednává se zjevením St.
Z. Nebo co káže o Kristu, to v Mojžíši a v
prorocích se předpovídalo, a veškeren zákon
starý k novému se odnášel Rom. 10, 4. pří
pravou byl jeho Gal. 3, 21. a jeho nástrojem
Hebr. 10, 1. Při tom velebí zvláštní opatro
vání Boží, jímž při tolikých a takových ne
bezpečích zachráněn a zachovánbyl: Pomocí
Boží až do dneška ochráněn byv, di, svědčím
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malému i velkému o Kristu a vzkřesu jeho, a
důstojenství jeho, o pokání atd. jak předešlo,
že pro věcí těch hlásání ode Krista poslán byl.
Jiní chtěli překládati podle čtení uaprvpov
Mevososvědčenjsa t. j. dobré svědectví maje
ode všech lidí; leč ABC £ čtou nuaozvoous
vog a vulgáta s tím čtením shodně aschodně
klade svěďděím. Při svědčení tom, dí Pavel,
me jiného nevynáším, leč co proroci opovídali,
že se stane a Mojžíš, totiž zda Kristus strá
datelným byl. zda coprvenec zevzkřísenimrtvých
světlo kázati bude lidu apohanům ? Třivěcity,
o nichžto svědčí, praví docela nebýti v od
poru se starým písmem, nébrž se nejlépe S
ním shodovati. Totiž první, že Krista strá
dati bude, za druhé, že vstal z mrtvých a
sice Co prvenec a počátek našeho vzkřísení;
za třetí, že světlo netoliko Židům než i po
hanům dá zvěstovati. Dva články poslední
Pavel shrnuje do jednoho, poněvadž Kristus
jen co prvenec povstalý z mrtvých jest spa
sitelem lidstva. Utrpení Páně jest jakobitva,
vzkřísení jest vítězství a zvěstování t.j. shro
máždění církve jest vybojovaným majetkem.
Tyto věci, že Kristus trpěti má a žepo svém
vzkřesu nejenom čiďdu israelskému, než i
pohanům bude světlo, pravdu a blaho hlásati
skrze seslání Ducha sv. a rozeslání mezi ná
rody apoštolů, tyto věci byly na sporu mezi
Pavlem a Židy nevěrci, a tudy užívá částice
zda místo že, ač Pavlovi nic na světě jistěj
šího nebylo nad ony dvě pravdy, any v pro
rocích také nad pochybenství jasněji před
povědíny byly. Prohlídá při strastech k
Zalmu 21. a ku hlavě 53. proroka Isaiáše
a při druhé větě o hlásání pohanůmsvětla
podobně hledí k výrokům téhož veleproroka
Isaiáše 42, 6. 49, 6.60,1. kdežna posledním
místě čteme: Fovstaň, osvětlí se Jerusaléme,
pohané choditi budou ve světle tvém t. j. ú
častni budou světla, kteréž rozežehne v tobě
Messiáš, a skrze apoštoly rozšiřovati po celém
oboru zemském poručí. © prvenství Páně
se strany vzkřesu praví týž apoštol i jinde 1.
Cor. 15, 20. a Col. 1, 8. nazývá Krista pr
vorodcem ze vzkřísení mrtvých. O Mojžíši,
kterak o Kristu předpovídal, jsme pravili při
Luc. 24, 27. 5v. Justin Tryf. 36. výslovně
hájí proti Zidovi Tryfonu, že Kristus strá
datelný či strádanlivý t. j. strádání podro
bený ve prorocích se předpovídá. Ty věci
veškery srozumitedlny byly Agrippovi židov
ských obyčejů a náuk povědomému; leč
Festovi a Rímanům zdálo se to, co pravil, ne
smyslem býti, jak praví dále Lukáš.

24. To když mluvil on a Se vy
měřoval, Festus velikým hlasem vece:
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Blázníš Pavle, ta mnohá tě učenost ku
bláznovství převracuje. 25. A Pavel:
Neblázním, vece, velmožný Feste, nébižslovapravdyastřízlivosti© povídám.
26. Ví zajisté o těch věcech král, k
němuž i svobodně mluvím, nebo žetajno
ho nic není z těch věcí pokládám ; aniž
zajisté pokoutně něco z těch věcí Se
dálo. 27. Věříš,králi Agrippo, prorokům ?
Vím, že věříš. 28. Agrippa ale ku Pa
vlovi: Málem bys mne namlouval kře
sťanem se státi. 29. A Pavel: Zádám
Boha, aby buď málem, buď mnohem ne
toliko ty, nébrž ivšickni, kdož mneslyší,
dnes stali se takovými, jakým i já jsem
kromě okovů těchto. 30. I vstal král i
náměstek i Bernika i co s nimi seděli.
31. A odstranivše se mluvili spolu pra
více: Nic smrti neb okovů hodného ne
učinil člověk tento. 32. Agrippa ale
Festovi řekl: Propuštěn býti mohl člověk
ten, kdyby se byl neodvolal k císaři.

Výsledek řeči Pavlovy a věcí v nípřed
nešených byla nejprvé nevole Festova. To
když Pavel mluvil, píše Lukáš, a sevyměřovat,
Festus velikým hlasem vece: Blázníš Favle,
ta mnohá učenost v bláznovství těpřepravuje.
Představme sobě Festa a položení jeho.
Když Festus předložil Agrippovi, zdaby sly
šeti chtěl Pavla, domněl se, že při výslechu
tom wovém něčeho se doví, čeho by při své
k císaři zprávě použíti mohl jakožto důvodu,
že Pavel tak dlouho držán byl ve vězení,
a že potřeba se vidí jej do Říma poslati.
Ale nic toho nenašed a mnohým věcem ne
rozuměje, vylívá nevoli svou na Pavla, an
vece: Blázníš Pavle, velká učenosttěpošeťuje.
Byl jak tam Pilát jenom chladnýmstátníkem
a pohanem a světskému smyslu jeho nezdálo
se jinak než že ten svatým nadšením une
šený řečník není leč pošetilec,jenž nemírným
se učením 0 rozum přišel, a mysl veškeru
skroutil; viděl zajisté, že z Pavla Cosi nad
přírodného mluví, ale milosti Boží neuznal.
Velikým hlasem pravil, že Pavel blázní a tudy
nebylo to řečeno žertem, jak se některým
vidělo vykladačům, aniž také postavení Fe
stově žertové nějak svědčili.

Na důtklivá ta slova Pavel vlídně a
mírně odvětil nic senerozhněvav: Neblázním,
nébrž pravdy a střízlivostislovapovídcím. Kdo
pravdu a tu ve vší střízlivosti mluví, ovšem
dovodí, že se nepošetí, Dále se a Festem
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pouštěti, nezdálo se Pavlovi, nébrž raději
se nu vidělo táhnouti se k úsudku krále
Agrippy, k němuž nejpříze řeč jeho šla, a
jenž povědom byl věcí těch o Kristu, o nichž
Pavel v posledních větách řeči svojí dotekl.
Tudy dí: Ví zajisté o těch věcech král, k
němuž i svobodně mluvím, nebo pokládám, že
ho nic není tajno z těch věcí, amiž zajisté
něco z toho pokoutně se dálo. Klade za ne
možno, aby se věcí oněch Agrippa byl ne
dověděl, totiž co se s Kristem stalo a co
učeníci jeho o tom hlásají, poněvadž se to
neudálo nekde v koutě, nébrž v Jerusalémě na
dějišti veřejném, a na odiv všeho lidu. Je
ště jiný důvod, že pravda střízlivě mluví,

těch prorokovali. Leč důvodu toho nevede
Pavel prostě, nébrž s rostoucím důrazem se
táže krále: Věříš prorokům? a sám sobě
ihned na otázku tu doufanlivě odpovídá:
Vím, že věříš. Takto posvátnou věc tu vy

jímá a vydírá libovůli a sobětné úvaze a u
vádí ji do svědomí králova. Ovšem ale po
něvadž události jisty jsou a prorokové také,
co o nich prorokovali, všelijak víry zaslu
hují, následuje, že v křesťanství pravda se
nalezá. Agrippa cítil váhu slov Pavlových,
ale co světák věcem posvátným (iz jsa, aniž
sobě usmyshti hodlaje, přívětivou ironií zba
vuje se všelikých ztad plynoucích důsledů,
an dí: Málem bys mne namlouval křesťanem
státi se.. Někteří to rozumějí v ten spůsob,
jakoby pravil: Ty bys rád mne přemluvil.
Málem t. j. nemnohými slovy, krátkou řečí,
skrovnou náukou, bez velikého trudu a beze
drahných rozmluv. Jiní jinak. Ale nejlépe
se vykládají ta slova v ten spůsob: Téměř,
málo chybí, učinil bys mne křesťanem. Jiní
o čase to slyší, a ještě jiným se vidí, že slovo
to šířeji se bráti musí a veškery ty smysly
spojiti usilují. O slovech těch píše hr. Stol
berg: Co prospěje, že pravda rozumu jejich
zasvitla, ješto jí ani osvítiti sobě mysl, ani
srdce rozehřáti a obroditi nedali? Zda je
uslyší druhdy soudce, když řeknou: Málem
bych byl vyrval se snahám zemským, leč
lakomství mne poutalo; ctižádost mne za
vedla, Berenika a Drusilla krásou zajala. Bla
ženi ale budou druzí, jenž v nebezpečích se
podobných octnuvše, dali se osvoboditi od
milosti toho, jenž všechny spasiti žádá. Má
lem by mne byla mamona ošálila, větrný
vůz ctižádosti uvlekl, Berenika a Drusilla v
něžná a zlatá pouta upoutala; málem byl
by duch můj závratě dostal. Ale milost
Tvá mne, Pane, předešla a prosnul jsem se
a sebral z omraku toho a ušel jsem jako
pták číhadla. Věčné díky buďtež Tobě,
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Pavel se.odtahoval od toho, že Agrippa
ironicky a opačně mluví, a béře slova ta jak
znějí a hned přičinuje svou nejvřelejší tužbu
an vece: ZádámBoha, aby buď málem buď
mnohem, nejen ty, nébrž všickni, kdož mne
slyší, stali se čím já jsem, vyjma okovy tyto.
Tím matorným spůsobem pokáral poněkud
lehkovážný úšklebek Agrippův a projevil žá
dost, aby veškeři lidé účastní se stali víry
jeho, buď málem, buď mnohem t. j. nechať
již u těchto malá věc, u oněch věci veliké
a mnohé k tomu přispívají, aby se obrátili.
Jiní vykládají: nechať již v krátkém aneb v
prodleném čase; jiní zase: netoltko poněkud,
nébrž docela a dokona. Praví: Jak já jsem,
křesťanem aby se stali, ovšem ale jak při
dává: vyjma okovy, jež mu nyní visely s
rukou, ale u vězení jej více skličovati měly
a jimiž se, jak jindy Filem. 1. Ef. 4, 1.
chlubiti se mu nemístno vidělo.

Byla to poslední řeč v zemi zaslíbené

HLAVA

Plavení-se Pavlovo do Říma v čas nepříhodný
1—12., při čeměpocestné náramnou bouři
podnikli 1321., leč od Pavla zjevením
Božím v naději utvrzení byli 22—26.
Konečné při bouři se pachtění a stroskot
lodi, leč mužstva při tom zachování
2—44.

1. Když pak rozhodlo se, že se
plaviti má do Italie, a vydán býti Pa
vel s ostatními vězni setníkovi jménem
Juhu z čety císařské, 2. vstoupivše na
loď adrumetskou a majíce plouti podle
míst Asie, pustili jsme se, an byl snámi
Aristarch Macedoňan solunský. 3. Dru
hého dne jsme dostihli do Sidónu; pří
větivě se pak maje Julius ku Pavlovi,
dovolil mu ku přátelům jíti a opatrování
jich užiti. 4. A odtud se pustivše plouli
jsme pod Cyprem, poněvadž byli vě
trové odporni. 5. A moře cilické a pam
fylské propluvše přibyli jsme do Ly
stry v Lycil. 6. A tu našed setník loď
alexandrijskou ploucí do Italie, přesadil
nás na ni. 7. A drahně dnů se váhavě
plavíce a s tíží proti Knidu přibyvše,
ješto bránil nám vítr, plouli jsme pod
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činěná, a zdá se, že důrazem a důkladem
jejím nemálo dojat byl Agrippa, neb že as
poň na chvíli v nesnáz přišel, cítě pravdu
slov Pavlových, ale pravdě povoliti nechtěje.
Tudy se pozdvihl, aby zbavil se nemilých
řečí, a s ním vstali všickni, tak že ukončeno
bylo jednání to. Všickni ti, Agrippa, Felix,
Bernika a jiní přísedci odstoupíce na chvíli,
rozmlouvali spolu o vině a nevině Pavlově
a shodli se lehkou měrou, že mte smrtť a
vazby hodného nespáchal či nepáchá, bezmála
za blouznivce ho považujíce. Agrippa nadto
ještě vynesl své zdání a pravil k Festovi:
Mohl propuštěn býti člověk ten, kdyby se
nebyl k císaři odvolal; tím spůsobem doko
nalé svědectví nevině Pavlově vydal. Od
voláním-se k vyššímu soudci přestává prá
vomocnost soudce nižšího a Festovi nezbý
valo leč Pavla do Ríma poslati. I ustanoveno
skutečně, že P. do Ríma odpluje. Jak ta
dála se plavba, obšírně vypisuje sv Lukáš.

XXVII.

Krétou podle Salmóny. 8. A s těží jí
pomíjejíce přibyli jsme na místo jedno,
jenž sluje Dobré přístavy, oblíž kterého
bylo město Thalassa. 9. An ale drahný
čas prošel a již nebezpečná byla plavba,
ješto i půst minul, napomínal jich Pavel
10. řka jim: Muži, spatřuji, že s příkořím
a mnohou škodou nejenom nákladu a
lodě, nébrž 1 životů našich, počíná býti
plavba. 11. Leč setník kormidelníku a
majetníku lodě více věřil než tomu, co
Pavel pravil. 12. A poněvadž nepříhoden
byl přístav ku přezimování, uradila se
většina odpraviti se odtud, zdaby snad
mohli dostati se do Féniky ku přezi
mování, přístavu kretského, jenž leží k
jihozápadu a k severozápadu. 13. An
ale zadul vítr jižný, domnějíce se, že
úmyslu dostihli, pustivše sez Assa plouli
oblíž Kréty. 14. Nedrahně na to ale
obořil se na ni vichor,jenž sluje meznec.
15. A když zachvácena byla loď a ne
mohla čeliti větru, pustivše loď větrům
hnáni jsme byli. 16. Na ostrov ale ně
jaký naběhše, jenž slove Kauda, mohli
jsme sotva dostati člunu. 17. Ten vztáhše
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užívali pomahadel, podpásajíce loď a bo
jíce se, aby na Syrtu neuhodili, spustivše
plachty takto hnáni byli. 18. Poněvadž ale
náramně námibouře zmítala, druhého dne
výkyd učinili 19. a třetího dne vlastno
ručně nádobí lodní vyhodili. 20. Když
pak ani slunko ani hvězdy se neukázaly
po mnoho dní a bouře nemalá naléhala,
odňata byla naděje veškera zachování na
šeho. 21. Ješto pak drahně se nic nejedlo,
tedy postaviv se Pavel uprostřed nichpravil:© Mělijsteovšem,6muži,upo
slechnouti mne a nepodávati se od Kréty
a toho příkořía té škody sobě uspořiti, 22.
A nyní napomínám vás obodřeti, nebo
ztráta žádného života nestane se mezi
vámi, leč jediné lodě. 23. Nebo stál u
mne této noci anjel Boha, jehožto jsem
já ajemužto sloužím 24. řka: Neboj se
Pavle, před císařem musíš státi, a aj
daroval tobě Bůh všecky coplují s tebou.
25. Protož obodřete muži, nebo věřím
Bohu, že se takto stane, jakož vovědíno
bylo mně. 26. Naostrovale nějaký máme
doraziti.

Pravil sice Agrippa, že se Pavel propu
stiti?mohl, ale jak doložil, vadilo mu jeho
k císaři se odvolání, a tudy zůstáno na tom,
že Pavel má býti poslán do Říma k císaři.
Když pak se rozhodlo, pravil sv. Lukáš, že
se plaviti má do Itahe, a že má vydán býti
Pavel s ostatnémi vězní setníkovi jmenem Ju
lu z čety císařské, vstoupivše na loď adru
metskou a majíce plouti podlé míst Asie, pu
stili jsme se, an byl s námi Artstarch MacedoňanSoluňský.| Pravíkdyžserozhodlo
či ustanovilo, když na tom zůstáno ; poněvadž
s takovou odvolatelův výpravou bez mála če
kalo se, až několik se jich sešlo, aneb až
příhodná příležitost se vyskytla; tudy se pra
ví, že Pavel ploul S ostatními vězní, S ostat
ním, nedí s jinými, aby ukázal, že ostatní
vězňové nebyli pro víru do Říma vezeni. Byla
to plavba jiného spůsobu, než kterou druhdy
prorok Jonáš se plavil. Pavel rád, Jonáš
nerad plavbu podnikl. Pro Jonáše stala se
bouře a byliby všickni zahynuli pro něho;
skrze Pavla však všickni zlí i dobří zacho
váni byli. Jonáš obraz starého, Pavel nového
zákona jest. Bylo to na podzim 1. 60. po
Kr., když Pavel do Italie plouti měl. Plavil
se Pavel s vězni, mezi nimiž velicí byli zlo
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čincové. A tak se té vyvolené nádobě do
stalo připodobniti se Kristu, jenž byl počten
mezi zločince, Luk. 22, 37, M. 15, 28. Ale
přátelé ho neopustili, což jemu ku potěše
muselo sloužiti. Nebo S ním cestovali LukášaAristarchMacedoňanzeSoluna.© Vydánbyl
Pavel a co jiných ještě bylo zajatců, péči a
stráži setníka Julia, kterýž byl z čety císařské,
2 čety Augustské t. j. patřil k císařské ko
hortě, jejížto mužstvo v Césaree leželo. Ji
ným se vidí, že Julius přišel z Ríma v ně
jaké záležitosti do Palestýny a že nyní zpátky
se bera Pavla a jiné vězně poručeny sobě k
k stráži obdržel. Jeli pak na lodi adďrumetské
t. j. na lodi, jenž patřila do Adrumeta či
jejíž majetník v Adrumetě přebýval. Bylo
Adrumétum či lépe dle t. ř. Adramytium
město přímořské v Mysii naproti Lesbu ostro
vu, a nesmí se másti s Adrumétem městem
na severném břehu Afriky. Loď ta byla lod
kupeckáa složila zboží svoje v Césaree; nyní
při návratu najal ji Festus pro vězně zajaté
svoje a pro zavezení jich do Maloasie, ažby
tam v těch přáslech nějaký jiný koráb se
vyskytl, jenž by je do Říma zavezl. O Ari
starchu viz 19, 29.

Druhého dne, píše sv. Lukáš, jsme do
stihli do Sidonu; přívětivě se pak maje Ju
ltus ku Pavlovi, dovolď mu ku přátelům jíti
a opatrování jejich užit. V Sidónu loď ně
kterou chvíli pobyla. O Šidóně jsme již vý
šeji 12, 20. mluvili a poznali potom, že byli
tam křesťané jako i vTýru 21, 3. —Druhdy
sám Pán byl až do končin měst Sidónu a
Týru přišel, L. 6, 17. Mt. 15, 21. a pravil
Mt. 11, 21.: Kdyby v nich se byli divové
dáli, jež učinil v Kafarnau, dávno by se byli
obyvatelé jeho na pokání dali. Nyní sku
tečně aspoň někteří bydlitelé v Sidóně také
byli křesťané a města ta pro Krista ducho
vně vybojována, jichž staří Israelité nikdá
dobýti nemohli. Pověděl Pavel Juliovi o tom,
že tu má něco přátel; Julius pak díl z po
ručení Festova, díl vlastního srdce poslou
chaje a k muži, jakým Pavěl byl, úctou se
nesa, vlídně se choval k němu a dovolil mu,
aby ty přátely t. j. křesťany navštívil a od
nich, čím by koli se mu propůjčili, užíti mohl.
Bůh řídí srdce lidská jako strouhy a po
toky, a je nastrojuje tak, aby se schýlila k
účelům jeho, a k zavděčování se služební
kům jeho, když se mu zalíbí. Tudý se obra
címe k Bohu na modlitbách, když něčí ná
chylnost získati ohceme. M

O dálejší cestě píše Lukáš: A odtud se
pustivše plouli jsme pod Cyprem, poněvadž
větrové byli odporní. A moře otlické a pamfylsképropluvše,| přibyltjsme"do| Lystry
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v Lycii. A tu našed setník loď alexandri
skou ploucé do Italie přeložil nás na ni. Ze
Sidónu šla plavba k severu, a dle tehdejší
nezkušenosti neodvážili se na pučinu a hlu
binu, nébrž drželi se všady co nejblíže bře
hu, a tudy plouli pod Cyprem či doslovně
podplouli Cypr ostrov, veškeren jej oplouli
a nedaleko východního břehu jeho se plavi
li; učiniti tak museli pro odporný vítr, jenž
Jim jinou cestou dáti se bránil a mořem od
Cypru k západu plouti nedovolil, jak výšeji
21, 3. se bylo stalo. Mořem cilickým a
pamiylským dostali se do Lystry, jak vul
gáta čte a s ní rkp. A. Dle lepších rkp.
čte se: do Myry, v Lycii města, jenž ne
bylo daleko ode břehu, asi dvadcet honů
či naší půl hodiny vzdálí. Myra byla tehdá
znamenitým městem kupeckým a přístav její
Andriaka řečený posud jméno svoje nese,
leže při ústí stejnojmenné řeky. Z města,
bývalé hlavy v Lycii, jenž tehdy s Pamfylií
byla spojena, néco zřícenin pozůstalo. Tamto
nalezl setník loď alexrandrůjskou.Ita loď zdá
se byla kupecká, a Julius ji najal pro po
třebu státu; zdá se, že i ona touž cestou
se byla brala jako předešlá, že totiž pod
Cyprem byla plynula. Alexandria byla jak
víme hlavním městem Egypta, a Egyptská
země byla zásobárna či obilna pro Italii. Jos.
Flavius času toho nalezal se na podobné
lodi 1.63., když bera se do Říma ztěží z lodi
té, ana se stroskotala, vyplouti mohl, Měly
takové lodě kupecké jenom jeden stožár s
hlavitým parasem a na předku ještě úzkou
plachtu.

O dálejší plavbě vypravuje Lukáš: A
drahně dnů se váhavě plavíce a s túží proti
Knidu přibyvše, ješto bránil nám vétr, plouli
jsme pod Krétou podle Salmony. A s těží
JE pomájejíce, přibyli jsme na místo jedno,
jenž sluje Dobré přístavy, oblíž kterého bylo
město Thalassa. Dalejší tedy plavba jejich
pro vítr protivný s velikou se dála obtíží,
aniž mohli jak žádali na poloostrově Kníd
ském mezi koským a rhodským ostrovem
přistáti, nébrž se museli dle větru pustiti
ku Krétě ostrovu směrem jižným, na jehožto
konci východním se nalezalo předhoří čili
mys jménem Salmóna, posud tak zvané. Ostatně© Knidusměstobylonapoloostrově
soujmenném totiž na Knidii; proslulo službou
Afrodity 2 sochou Praxitelovou. Sama loď,
abychom se k ní vrátili, majíc plouti do I
talie měla se bráti směrem k západu sever
ně od ostrova Kréty, ale tuhý vítr k jihujipohnal,žeseocitlausaméKrétya ji
podploula, t. j. brala se okolo jižného břehu
jejího. Plavba s tíží šla a sotva se loď do

stati mohla na místo, jenž sluje Dobropří
stavy či také Krasopřístavy, nedaleko města
Thalassy, či jak pravidelněji má text řecký
Lasey, ješto latinské čtení Thalassa povstalo
z potvořeného opisovateli jména Alséa či
Alessa. Přístav dotčený a dotčené město
málo jsou známy ze starožitností, ač posaváde
zbořeniny po nich se nalezají. Tuto se loď
jak mohouc zakotvila a poněkud zůstala 0
chrany nějaké před větry užívajíc.

Byla ta nebezpečná a obtížná plavba
dosti dlouho trvala a nyní již doba nastala,
kdež plavba nejista a téměř pro staré lid
stvo nemožna byla. Nebo vece s. L.: An
ale drahný čas prošel a již nebezpečnu byla
plavba, ješto 1 půst minul, napoměnal jich
Pavel, řka jim: Muži, spatřují, že s příkořím
a mnohou škodou nejenom nákladu a lodě,
než 1 životů naších počíná býti plavba. Ale
setník Rormidelníku a majetníku lodě více vě
řil než tomu, co Pavel pravil. A poněvadž
nepříhoden byl přístav ku přezimování, uradi
la se většina odpraviti se odtud, zdaby snad
se dostati mohli do Fentky ku přezimování,
přístavu to kretského, jenž leží k jihozápadu
a severozápadu. Praví Lukáš, že pominul
již půst, a tím dává důvod toho, že nebez
pečna byla plavba. Jest to očividně půst u
Zidů obyčejný, den totiž smírný Lev. 16, 29.,
jenž u Josefa Flavia a u Filóna velikým po
stem aneb postem po přednosti se zove a při
padá na desátý den ku konci sedmého mě
síce, ku konci našeho septembra neb na
začátku oktobra, kdež větrové a bouře na
moři plavbu nebezpečnu činiti počínají. Tu
dy za stara od tehdejší asi doby po celou
zimu až do prostředku března plavba odpo
čívala. Pro to nastalé při plavbě nebezpečí
radil Pavel a napomínal, vece Lukáš. Ve
den byl při tom péčí a láskou o blaho bli
žních svojich, a veden tolikero vlastní, zku
Šeností, ješto byl již 2. Cor. 11, 25. aspoň
třikrát troskot lodě zkusil. Mluvil to o své
ujmě, aniž jsa nějakým nadšením vyšším pojat.
Tudy se nevyplnila bázeň jeho v tom, co se
životův týkalo; oázně té nápotom teprv byl
sproštěn zvláštním zjevením Božím. Ač jist
byl, že jej Pán, jak předpověděl, přivede do
Ríma, přece se své strany ničeho nevolil 0
pominouti, co radu tu Boží v skutek uvésti
a závady její odstraniti mohlo. (Chtěl tedy,
aby tuto přezimovali na Krétě, aniž se dále
pouštěli. Leč jinak se vidělo Juliovi setní
ku, jenž se 0 to poradil se správcem či ře
ditelem lodě a s majitelem lodě, jenž oby
čejně vezdy při plavbách na lodi jeho pro
voděných přítomen býval; kromě dvou těch
měl správce lodě ještě podsprávce ke své
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ruce. Těm se zdálo, že snad ještě dostihnou
do Italie aneb aspoň vyhledají přístavu po
hodlnějšího než byl v Dobropřístavé, kteréž
opačnou jménu svému povahu mělo. Není
však divu, že setník majetníku a pak správci
lodě více věřil, jakož věci zkušeným, než
Pavlovi, o němž dokonalé známosti neměl a
jenž ač nějakou zkušenost maje, přece pla
vectvím se výhradně nikdá nezanášel. Zů
stáno konečně na tom, aby se plavili až do
Feniky, přístavu k západnější straně na 0
strově krétském, kdež mnoho korábů zimo
vávalo, a jenž bezmála — ač jiní opak sou
dí —v nynějším Leňtru se spatřuje posa
váde. Tudy propadla rada Pavlova, již byl
pronesl slovy: Vidím, že příkořím a škodou ve
hikou netobiko pro náklad, nébrž ť pro životy
plavba počíná býti.

Co jsme přeložili s příkořím, to jiní
překládají s opovážností, ohýralostí a dějí,
že se tu vytýká věcslidské strany. Leč lépe
jiní vykládají s ublížením, s urážkou, kruto
stí, násilím, příkořím nechvíle větru a bou
ře. Vulgáta má injuria, původný text má
vBorw. Nepříhoden byl sice v Lasée přístav
a ve Fénice ovšem příhodnější; leč Pavlovi
se zdálo voliti menší mezi dvěma zloma.
Fenika ležela či zřela od jihozápadu k seve
rozápadu; t.j. přístav byl zakřiven a jeden
břeh se prostíral k severozápadu, druhý k
jihozápadu.

Tím spíše pak dále odplouli, an zaďul
příhodný vílr jižný, tak že se jim zdálo ja
koby jistě záměru dostihnouti měli, poněvadž
Fenika ležela na jižném břehu krétském a
právě od jihu vanul vítr je tam šťastně do
praviti maje. Píše sv. Lukáš: An ale zadul
vítr jižný, domnějíce se, že úmyslu dostihli,
pustivše se z Assa plouli oblíž Kréty. Místo:
z Assu se pustili čte text řecký dooov blížejt,
příslovce klada místo jména vlastního Assos:
pustili se blážejí ku břehu; Assos město nele
želo na přímoří, aniž tedy k němu postih
nouti žádali. Brzo ale se pohoda pro ně
v nehodu obrátila, an se změnil vítr. Ne
drahně na to ale obořil se na mi vichor, jenž
sluje Meznec. A ana zachvácena byla loď a
nemohla čeliti větru, pustivše loď větrůmhnáni
jsme byl. Obořil se či udeřil na n t.j.
na Krétu víchor, Jeně sluje meznee. V
řeckém jest Euroklydon, Sřroval či 84
ronor, t. j. jenž šíré nurty a vlny valí a po
hání, vichor nebezpečný. Jiní čtou Euroa
kylon, Euroaguilo severovýchodec,vichor seve
rovýchodní a jest nemalý zpor o čtení toto.
Mají za to mnozí, že těžko věřiti, aby pří
stupné a každému srozumitedlné slovo Eu
roaguilo se bylo zaměnilo na slovo nezná

mé a mnohým záhadné euroklydon a že tu
dy předkuje čtení euroklydon a že čtení
rkp. A a vulgáty za opravení a ulehčení se
považovati musí. Ale čtení vulgáty se po
tvrzuje rukopisem sinajským. Při takovém
vichoru veškero lidské zpírání se proti ná
valu a síle větru zbytečno bylo; loď spolu
větrem uchvácena byla a nijak ostáti ajemu
odolati nemohla, a tudy lodě větrům zane
chavše se brali, jak Anám či puzení byli.
Hnal pak je vítr k ostrůvku Kauda či Kluu
da řečenému, jenž nyní Gozzo sluje a od
Kréty či Kaudie k jihu leží. Dí sv. Lukáš;
Na ostrov ale jeden naběhše, jenž sluje Kauda,mohlijsmesotvadostatičlunu.© Vichor
otáčel loď a člun od korábu, k němuž při
vázán byl, odtrhnouti hrozil. Clunu se užívá
k vyvážení z lodě lidí i zboží a v Čas
nebezpečenství k ochránění života. Přece
ale ač s těží konečně člunu na loď dostali
a ku potřebám svojim ho ochránili. Píše
sv. Lukáš: Ten (člun) vztáhše užívali poma
hadel podpásajíce loď, a bojíce se, aby na
Syrtu neuhodili, pustivše nářadí takto hnáni
byči. Člunu zachránili, ale loď sama v nej
větším nebezpečí se roztroskati nalézala se.
I užili tedy pro ni chranidla či pomahadel
a opásali loď. Za dnův našich takových
chranidel velezřídka se užívá, ale za stara
zhusta se to dálo. Byla chranidla ta řetězy,
svory, opasadla a lana, jimiž dřík lodě pří
mou čárou opásán, obdán a obtáhnut, od
vrchu až dolů, od předku až do zadku ovi
nut, a tak svázán a sjednán býval, aby se
neroztrhnul bouří a nerozstoupl. Poněvadž
vítr bouřil od severovýchodu, báli se všickni,
že by na Syrtu tv Žvorw, ne vůbec na písči
ny a jespy, nébrž na jistou písčinu, na je
sep africký, buď menší buď dokona větší za
puzeni býti mohli, ač obůj dosti vzdálen byl.
Proto nářadí t. j. lana veškera stažena dolů
a sundána, aby vítr o plachty se opírati a
loď hnáti nemohl na ty písčiny, jichžto setakobávali.Lečnebylozbytí.| Foněvadž
ale bouře náramně námi zmítala, druhého dne
výkyd učinili a třetího dne vlastnoručně ná
dobí lodná vyhodil. Při trvání a rostu bouře
tedy na druhý den náklad a dne třetího to
likéž 1 lodní náčiní, jehož svrchovaná po
třeba se neviděla, do moře uvrhli. Dí Lu
káš: VWlastnímarukama, a namítá, že bez
mála Pavel a kdo s ním jeli při té neblahé
práci pomáhali. Ten ve vyhazování z korá
bu se pořádek zachovává, že se napřed věci
užitečné a posléz i potřebné, napřed náklad,
pak nářadí, jako věci, jenž k sedění, k ležení,
k odpočívání sloužily, rozličná nádobí, lože,
stoly, sedadla, kazně, posléze 1 strava vyha
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zuje, aby nějak život zachráněn byl. Málo
však to spomáhalo k upravení a zlepšení
stavu jejich. Největší pohromou pro ně by
lo, že již nemohli věděti, ve kterou stranu
je vichor unáší, an ani slunce a měsíc ne
svítily ani hvězdy se neukazovaly a přece
tenkráte dokud kompasu neznali, jenom hvě
zdami se spravovali. Když pak, píše sv.
Lukáš, ant slunko ant hvězdy se neukazovaly
po mnohé dni a bouře nemalá naléhala, od
ňata byla již naděje veškera zachovánínaše
ho. Zmohlo se všech lidí oněch zoufání, a
již docela naději o svém zachování pustili.

Leč tu se ukázala duchová výše Pavlo
va; plynula ona z jisté víry u vidění, jakým
se mu Pán opět propůjčil. Odnechtělo se
lidem lodným jísti, pro strach věcí, jenž na
stávaly, a bezjedlí, nejedění to dlouho trvalo,
a ostrada velika byla. Tím hynuly síly tě
lesné, jichž přece potřebí bylo, ač měli-li za
chováni býti lidé. Sv. Lukáš píše: Ješťopak
drahně se me nejedlo, tedy postaviv se Paveluprostřednichpravil:© Alěljsteovšem,6
muži, uposlechnouti mne a nepoďávali ode
Kréty, a to příkoří a tu škodu sobě uspořiti.

nyní napomínám vás, obodřeti (či dobré
mysli býti), nebo ztráta života nestane semezi
vámi, leč (ztráta) jediné lodě. Protož obo
dřete muži, nebo věřímBohu, že se takto stane,
jakož pověďíno bylo mně. Tak je káral, ne
ze všetečnosti ani z hrdosti, že zamítli radu
jeho, nébrž poněvadž chtěl je upozorniti, že
co předešle mluvil, nebylo praveno na prázdno.
A dává příčinu k obodření. Nebo, vece, stál
u mne noci této anjel Boha, jehož jsem a je
muž sloužím, a řekl mi: Neboj se, Pavle, cí
saři se musíš představiti. A aj, Bůh ti da
roval všechny, co plují s tebou. Když dřívěji
mluvil u Kréty v. 10., tehdá se 1 0 životy
ještě obával, ode Pána neměv žádného ještě
zjevení; nyní ale mu byl poslán anjel, a ten
mu zjevil za noci, že všickni Životové lidstvatohozachováníbudou.© MluvilPavel
ku pohanům, a ti věděli, že Zidé, k nimž
Pavla počítali, Boha zvláštního ctí; slovu
anjel mohli také pohané rozuměti, ješto ne
značí slovo to leč posla či vyslance. Petr
vysvobozen byl ze žaláře té noci právě, na
níž měla nastati smrt jeho 12, 7.; tak i Pa
vlovi před samými trosky lodními teprvé se
anjel zjevuje. Zbouřili se proti životu apo
štolovu, jemuž svět se podroboval při kázaní
víry Kristovy, nesnad jenom nepřátelé Židé
a pobouřené massy lidu, nébrž živlové se
proti němu spikli, ne beze vlivu satanova,
jak sv. Zlatoúst praví. I dopustil Bůh ne
snázi té vyrůsti, až dokonale se poznati mo
hlo, že lidskou pomocí spása tu nekyne. Ku

285

dokázání toho loď měla zahynouti; ale ží
voty lidí zachráněny měly býti k vůli Pavlu,
jenž co vězeň v okovách se vezl a příčinou
a původem osvobození jich z nesnáze smrti
se býti ukázal. Jaký důraz to muselo uči
niti na pohany, že Bůh ten, jemuž neslou
žili a k němuž se nemodlili, na ně vzpome
nul a pro sluhu svého, toho nepatrného
vězně Pavla, je zachovati hodlá! Samému
apoštolu to nemalou bylo útěchou, že tak
Pána sobě milostiva a věrna býti poznal, a
že tím čest Páně rostla a spása lidí aspoň
se připravovala v některém srdci těch lidí,
kteří tu přítomní byli. Daroval Bůh lidi
apoštolu; a z toho Ssouditi lze, že určeni
byl k záhynu a že by, kdyby na lodi Pavla
nebylo bývalo, veškeři lidé byli spolu s lodí
zahynuli. Aj, vece sv. Zlatoúst, jaké po
žehnání vede sebou blíže světcova; kde no
ha jeho šlape, tam záhbynu není a když i
úzkost a smutek přijdou, slouží ke zkušení
a k větší cti Páně. Stál Pavel to povídaje,
vece svatý Rehoř, nebo koráb mysli jeho
nebyl bouří zmítán, nébrž pevně a nepohnutě
stál, ješto byl zakotven v Bohu. Sv. Jero
nym proti Vigil. zavírá, že mohl-li Pavelza
chovati přímluvou svou, veza se do Říma,
na lodi dvě stě sedmdesáte životů, ovšem
držeti, že nyní ve slávě jsa většího darování
od Boha lidem vyžádati může. Bůh, Ž. 144,
19. vůlé těch, kdo se bojí, učiní a prosbu je
jich vyslyší a spaseny učiní je. Domněli se
staří, že veliký díl z lidí oněch obrátil se
nápotom k víře křesťanské.

Ještě pak doložil Pavel ke konci své
řeči: Musíme na nějaký ostrov doraziti, tak
dílem z polohy věcí, dílem ze zjevení Božího
soudě a předvídaje. Což i stalo se, jak dále
vypravuje sv. L.

27. Když pak čtrnáctá noc nade
šlaa my poháněni byli v moři adriatském,
zazdávala se o půlnoci plavcům ukazovati
nějaká krajina. 28. I spustivše olovnici
nalezli sáhů dvadcet a něco poodjedše,
nalezli sáhů patnáct. 29. I bojíce se
na skalné nádory naraziti, ze zadku spu
stivše kotví čtvero přáli, aby se roze
dnilo, 30. Když ale plavci hleděli útéci
z lodě a spustili člun do moře, pod zá
myslem, že hodlají s předku kotve roz
tahovati, 31, řekl Pavel k setníkovi a
k vojákům: Tito-li nezůstanou na lodi,
vy zachování býti nemůžete. 33. Tedy
poutínali vojáci provazy u člunu a ne
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chali ho odpadnouti. 33. A když se ro
zednívalo, napomínal Pavel všech pojísti
řka: Útrnáctý den dnes čekajíce lačni
ostáváte nic nepožívajíce. 534. Protož
napomínám vás, abyste přijali stravu pro
zachování svoje, nebo žádnému Z vás
vlas z hlavy nezahyne. 35. A to pověděv
vzal chleb, díky vzdal Bohu přede všemiapolomivpočaljísti36.| Obodřevše
tedy všickni také oni přijali stravu. 37.
Bylo pak nás všech duší na lodi dvě
stě sedmdesát šest. 38. A nasytivše se
pokrmem oblehčovali lod, metajíce obilí
do moře. 39. Když pak se rozednilo,
nepoznávali země, chobot ale nějaký
znamenali, jenž břeh měl, k němužto
umínili, možno- vyraziti loď. 40. A
kotvy vytáhše podali se moři, spolu
Tozpustivše úvazy kormidel a pozdvihše
přednici podle vání větru brali se ku
břehu. (41. A když jsme uhodili na
ostrožnu, vrazili loď na ni. A předek
uváznuv zůstával nepohnut, zadek ale
se troskotal násilím moře. 42. Vojáků
pak úmysl bylvězně usmrtiti, aby ně
který vyplyna neutekl. 43. Setník ale
chtěje zachovati Pavla, nedal to učiniti
a přikázal těm, kdož umějí plovati, spu
stiti sc nejdříve, a vyváznouti na zem.
44. Z ostatních pak některé na deskách
vynesli, některé na troskách z lodě, a
tak se stalo, že všechny osoby zachrá
nily se na zem.

Čtrnácte dní bylo uplynulo od doby, co
se byli pohnuli z dobrýchpřístavů, kdež Pavel
zůstati radil. Když pak čtrnáctá nocnadešla,
píše sv. Lukáš, a my pohánění byli v moři
adriatickém, zazdávala se o půlnoci plavcům
ukazovati nějaká krajina. I spustivšeolovnicí
nalezli sáhů dvadcet, a něcopoodjedše nalezli
sáhů patnácte. I bojíce se nu skalné nádory
naraziti, se zadku spustivše kotví čtveropřáli,
aby se rozedmilo. Neustále se zmítali na
moři adriatickém, praví sv. Lukáš. Moře
adriatickým zvalo se celé mořemezi Reckem
a Italií jižné až k Sicilii, netoliko zátoka
benátská tím jménem se obsahovala, než se
zahrnovalo jonické a sicilské moře spolu.
Tu se jim zazdávala ukazovati se krajina.
Tak vulgáta. Text řecký praví opticky: blí
žití se krajinu zdála,jak lodníci a plavci vůbec
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mluvívají. Opak toho jest ubíhati, jak i Virg.
aen. 3, 73. mluví: Ostavujem přístav; v zad
ubíhají země i města. V samé pak noci se
jim zazdálo, že se jim krajina blíží, poněvadž
příbojové se k nim valili takového druhu,
jací toliko u blíži země obyčejní jsou. Aby
se přesvědčili o tom, spustili olovnici,závaží
olověné na provazu pověšené, k ohledání
hlubokosti vody. Učinili to spolu, aby na zá
dor neb jesep nějaký nevrazili. I nalezli
hloub dvadcet sáhů, kteréž sáhy teměřnašim
rovny byly. Dále se podadouce,a opět olovnici
spustivše, nalezli patnácte sáhů jenom býti
hloubku. Přitakovém ubývání hloubky mořské
rostlo nebezpečí na skalné zádory s lodí
naraziti a ji stroskotati, jaké zádory se u
malých ostrovů často nalezají. Strachem
aby na ně nevrazili, zakotvili se tu na tom
místě, čtyry kotvy vyvrhnuvše, aby loď tím
pevněji stála a návalům odolávala.

Zatím ale co se loď byla zakotvila a
všickni lodní lidé dne očekávali, aby se do
věděli, skutečně-li země blízka jest, plavci se
o zrádu uradili. Píše sv. Lukáš: Když ale
plavci hleděli utéci z lodě a spustili člun do
moře pod zámyslem, žehodlají v předku kotve
vysťtírati, řekl Pavel k setníkoví ak vojákům:
Nezůstanou-li tito na lodi, vy zachování býti
nemůžete. Tedy poutinali vojáci provazy u
člunu, a nechalé ho odpadnouti. Plavci tedy
pro zachování svojich životů ma člunu od
plynouti chtěli k té zemi, již se nyní nadáli
na jisto; snad ptáci nějací se vyskytli, aneb
jinak jistější známky se jim zjevily. Bárku
či člun vypouštěli z korábu do vody pod po
kličkou, jakoby napřed ku lodi chtěli se za
kotvovati,anebi kotvám přitužiti, a lidé plavby
nepovědomí se tím snadně mohli ošáliti.
Správce lodi snad nevěděl o té zrádě, jistěalemajetníkovilodě© nazachováníkorábu
záleželo, a on tedy nijak nemohl připustiti,
aby plavci se vzdálili a utekli, Poněvadž Pavel
slova svá obrací k vojákům a k setníkovi,
soudí z toho vykladatelé, že Pavel ani těm
nedůvěřoval, a kladl je v témž spiknutí se
nalezati. Leč z toho ještě neplyne, co oni
odtud vyvodí, ana ovšem jiná příčina věci té
býti může. Neušla zráda ta svatého Pavla,
a V čiré noci a hustých tmách viděl ty ú
mysly jejich, díl že nejednou přirozbití lodí
se nalezal a zkušenosti nabyl, díl, že vnu
knutím Páně mu srdce otevřena byla. I
pravil k setníkovi: Nezůstanou-iG tiťo plavci
na lodi, nemůžete vy zachován býti. Bylo
sice připověděno ode Pána, že zachováno
bude veškero množství, jenž se nalezalo na
korábě, ale při tom nepřipověděl divů, nébrž
tomu chtěl, aby lidé všech proštředkův se
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podjali, jakými sobě obyčejně pomáhají, a
teprv pod touto vlastního všemožného úsilí
výminkou volil Pán je zachovati. Slova Pa
vlova ihned působila, a vojáci proťali pro
vazy, na nichž člun visel, a nechali ho spa
dnouti do vody, ješto posud docela nebyl do
padl. Neobrátil se Pavel na správce lodi,
nébrž na vojáky, poněvadžtito ihned skutkem
a rázně zakročiti museli, neměla-li se zráda
marynářům podařiti. Praví nemůžete vyzacho
vání býti, a nedí nemůžememy zachovánibýti,
aby tím spíše je k důraznému činu připudil.

Jedno nebezpečí vzdáleno bylo obezřet
ností Pavlovou; ješto ale spolu pracovati
měli plavci při lodi, aby všickni zachovati
se mohli, kdož na lodi nalezali se, tudy Pavel
také o posilu pracovníků péči vedl, a než
rozednilo se a tedy než se ku práci mohlo
přikročiti, napomenul P. všechněch, aby pokrm
přijali a pojedli. A když se rozednávalo, vy
pravuje písmo, napoménal Pavel všech po
jisti řka: Čtrnácte dní čekajíce lační ostáváte
nic nepožívajíce. Protožnapomínám vás, abyste
pojedli pro zachování svoje, nebo žádnému z
vás vlas z hlavy nezahyne. A to pověděv,
vzal chleb, díky vzdal Bohu přede všemi a
polomiv počal jisti. Obodřevše tedy omvštckní
přijali pokrm. Bylo pak nás všech na lodi
duší dvě stě sedmdesát šest. Čtrnácte dní
lační trvají. Mluví přesažitě, a chce říci, že
po těch nebezpečných čtrnáctero dní aniku
pořádnému jedění se uprázniti nemohli. Proto,
vece dále, napomínám vás pojísťi pro zacho
váné vaše; © zachování pak mluvím, vece,
poněvadž vlas žádnému z hlavy nezahyne.
Příslovím tím, u všech národův užívaným,
Pavel dokonalou jistotu zachování jich při
povídá. 1. Reg. 14, 45. 3. Reg. 1, 51. Mt.
10, 30. Luc. 21, 18. Pověděv Pavel ona
slova sám příkladem svojím předejíti a na
ději lidí oněch ukřepiti ustanovil. Vzal chleb;
leč dříve než počal lámati a jísti, činil co
obyčejně činíval Pán, a po příkladu jeho J.
6, 11. Mt. 14, 19. a j. i Pavel modlil se, k
jakéž modlitbě bez mála 1 pohané dle spů
sobu svého se přiúčastnili, ješto nebezpečí
modliti se učí. Posílili se stravoua ztad po
někud obodřeli t. j. dobré mysli nabyli na
sycením-se i síly životné, a dobrá mysl rostla
při všechněch.Nyní nepohrdali radou Paylovou
a celé jeho postavení se proměnilo. Před

nyní docela jak vládce sobě vede. O počtu
osob klade písmo, že bylo na té velké lodi
neméně osob, než dvě stě sedmdesát šest.
Tuto se čítají živí, ješto Římané čítali mrtvé,
když propůjčovali vítězovi triumf.

Ti lidé, nyní síly a důvěry nabyvše, po
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čali o to mysliti, jak by sami k svému za
chování přispívati měli. Začátek učinili tím,
že potravu, aneb jak jiní překládají pšenici
vyhodil, aby tak loď polehčena byvši snáze
nad mělčiny vynikala a ne tak snadně na
nich ustrnula. A nasytřvše se pokrmem
oblehčovaly loď, metajíce obilí do moře. Již
dříve byli výhoz učinili v. 18., kdež o nákladu
se mluví a tedy zďe nemůže řeč býti o pše
nici nákladné, nébrž o zásoběa potravě, kterou
nyní v nejvyšším nebezpečí vymítli, a tím
jak mluví sv. Zlatoúst sami se docela v ruce
a naději Pavlovu uvrhl. Tak se člověk věcí
nejpotřebnějších vzdává, aby život zachoval.
Koli věcí marných a ješitných, jichž by se
měl odříci pro obdržení života věčného !

Posaváde oni, ač vidouce se oblíže země
býti, nevěděli, kde by se nalezali, ajaká země
by se tu rozprostírala, an nikdo z marynářů
nebyl při Melitě či Maltě se plavil. Proto
dí Lukáš: Když pak se rozednilo,nepoznávali
země, chobot ale nějaký znamenali, jenž břeh
měl, k němužto uzavírali možno-li vyraziti
loď. A kotvy vytáhnuvše podali se moři
spolu rozpustivše úvazy Rormidel, a po
zdvihše bránici podle vání větru brali se ku
břehu. Záliv či chobot spatřili, vece L., jenž
měl břeh, totiž nízký břeh, kde totiž se při
státi mohlo bez nebezpečí, že by se loď do
cela rozkotala, dříve než by se zachrániti
mohli; «čysehov,jejž má text řecký, břehplochý
a naopak čxrý břeh bradelný a příkrý značí.
A jak dále vulgáta klade, vytáhše kotvy, po
dali se mořt k dálejšímu plutí; leč lépe čte
text f.: A kotvy pouťínavše, pustili se v moře,
a rozvázal! vazby Či úvazy u pravidel či
opačin. Veliké lodě u starých měly dvě pra
vidla, jenž vyníti se mohla také, na každé
straně zadu po jednom pravidlu. Když plavba
bouřlivá byla, ač druhdy také za ticha moř
ského uvazovala se k lodi pravidla úvazy,
aby se před návalem příbojův ochránila. Nyní
ale, poněvadž loď kotev se zbavila usekáním
lan, a kormidla potřebovala, rozvázány byly
úvazy pravidel, aby za pomoci jejich a za
pomoci přední plachty loď lehčeji ku břehu se
pošinula. Přední tedy plachta, bránice či před
nice zdvižena a rozvinuta proti větru, a směr
lodi dán ku břehu. Jiní slyšíslovo textu latin
ského a řeckého, artemón o plachtě stožárné,
jiní jinak, leč nejlépe jak vyloženo 0 brá
nici či přední plachtě.

Ješto nyní opět se vítr opírati mohl 0
plachty, tedy na ostrožnu je vyhnal. A když
jsme uhodili na ostrožnu, vece sv. Lukáš,
vrazila loď na ni. A předek uváznuvzůstával
nepohnut, zadek ale se troskotal násilém moře,
Na ostrožně přistáli, koráb na ni vrazil;
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tak čte vulgáta a s ní nejlepší rkp. 1 si
najský snimi. Jiné čtení řecké klade rozbilř
se s lodí. Ostrožna ta s hrotem svým topila
se do vody, tak že loď předkem svým na
ostrožně stála a uvázla, avšak od pravé země
ještě vodami oddělenabyla, přese kteréžto roz
bitkové jenom plováním se přenésti mohli.
Poněvadž ale ostrožna na straně k moři čím
dále tím hlubší vody nad sebou měla, tedy
se stalo, že an přída či předek ustrnul ne
pohnut, záď či zadek se rozbíjel pod násilím
příbojů a návalů. Troskot ten lodí byl na
nejméně čtvrtý, jejž Pavel utrpěl 2. Cor. 11,
25. Na místě suchém nejbližším místa, kdež
se Pavel rozbitkem u Malty stal, stojí kapla.
A chobot, o němž tuto řečjest, sluje chobotem
sv. Pavla; leží na východní straně Malty,
zasahá hluboko do země. Břehové jsou zde
velmi skalnati, ajen dvě místa jsou plochá;
na jednom z těchto plochých míst s lodí
přiraziti umínili. Takto se tedy zdálo, že věc
již dobře se skončila.

Ale an jisto bylo, že se zachrániti mo
hou všickni, uradili se vojáci vězně pozabí
jeti, aby nikdo vyváznouti a utéci nemohl,
poněvadž věznovi utéci dáti za zločin se stráž
ným vojákům pokládalo. Vidí se v tom ne
vděk lidstva k Bohu, a spatřuje se, že bez

víry není pravé vlídnosti a pravé humanity.

HLAVA

Pavel za svého na Maltě pobytu se obyva
telům zázračnou pomocí, oni pak jemu
všelikou ochotou propůjčují 1—10. Od
nich se ubírá do Ríma 11—15, kdež
dvě létě káže, ač uvězněnjsa 16—31.

1. A vyváznuvše tehda poznali jsme,
že Melita ostrov ten sloul. Čizáci pak
ti prokazovali nám nemalou přívětivost.
2. Nebo zapálivše hraň, propůjčovali sec
nám všechněm pro déšt nastalý a pro
zimu. 3. Když ale nasbíral drahně roždí,
a vložil na oheň, zmije pro horko vy
nikši připiala se k ruce jeho. 4. Když
pak uzřeli cizáci viseti zvíře s ruky
jeho, vespolek pravili: Ovšem vrah jest
člověk ten, ješto po vyváznutí z moře
pomsta nedává mu žíti. 5. On tu vy
raziv zvíře do ohně, nic zlého neutrpěl,
6. oni ale očekávali, že opuchne a náhle
padne a umře. Dlouho ale čekajíce a

Áct. 28, i—i5. Pavel na Maltě osírovu; odtud do Říma se ubírá.

A sv. Zlatoúst praví, že satan ještě jednou
pokusil se zničiti radu Boží s Pavlem. Avšak
nedopustil toho usmrcení setník, jenž zacho
vati chtěl Pavla, nébrž naopak poručil, aby
kdo moha plováním se zachoval, ostatní ale
aby na deskách a troskách lodě na břeh pře
veďení byli. Tak vážnost ku Pavlovi všem
ostatním život zachovala a tak stalo se, že
všickní se živi na břeh uchránili. Předpověď
apoštola se očividně naplnila. Bůh jemu toli
životů daroval a ovšem musela tím vážnost
k takovému muži u všech opanovati. Ostatně
dotknouti třeba, že vojáci všickni plavati
uměli, u plavců to samo sebou rozumí se;
mezi těmi, jenž plovati nemohli, byly děti,
ženy, nemocní a ti, jimž v moře se potopiti
nemožným dílem pro strach se vidělo. Mnozí
o statek tu přišli, Pavel největší statek za
choval sobě a světu v srdci svém, víru, k
obohacení a oblažení světa. Trosky a desky
bývají druhdy rozbitkům drahocennější než
zlato a stříbro. My všickni lidé jsme roz
bitkové a troska, na níž spasení býti může,
jest kříž Páně. Lukáš obšírně napsal o tro
skách a celém rozbití lodě, zapsav bezmála
okoličnosti ihned na ostrově Melitě, kamž
jak dále píše, se dostal rozbitkové a to
noucí.

XXVIII.

spatřujíce, že nic zlého se mu neděje,
obrátíce pravili jej býti bohem. 7. V
okolí pak tom měl popluží předník ostro
va jménem Publius, jenžto přijav nás, po
tři dni dobrotivě hostil. 8. Přihodilo se
pak, že otec Publiův zimnicí a oupla
vicí sklíčen ležel, k němuž vešel Pavel,
a pomodliv se a vloživ na něj ruce u
zdravil jej. 9. Což když se stalo, všickni
kdož na ostrově měli nemoci, přicházeli
a uzdravování byli. 10. Tu také mnohou
ctí nás poctili, a když jsme se odpra
vovali, nakladli čeho potřeba bylo. 11.
Po třech pak měsícech odplavili jsme
se na lodi alexandrijské, jenž na ostrově
přezimovala a měla znak dioskurů. 12.
A dostavše se do Syrakus, zůstali jsme
tam tři dni 13. a odtad odjedše dostali
jsme se do Regia; a „když den na to
vítr jižný zavál, přibyli jsme druhého dne



Act. 28, I—15. Pavel na Maltě ostrov; odtud do Říma se ubírá.

do Puteol, 14. kdež naleznuvše bratry,
požádání jsme byli zůstati u nich dnů
sedm,a tak jsme přišli do Ríma 15.a
odtamtud uslyševše bratři vyšli nám ve
stříc až do fora Appiova a Tří-Tabe
ren, ježto uzřev Pavel, poděkovav Bohu
obodřel.

Plavajíce aneb raději zmítajíce se po
moři nevěděli jaký to ostrov by byl, 0 nějž
to se rozbíjeli; sloul pak Melita či Malta.
Nemíní se tu ostrov Meleda ilyrská, jak se
vidělo Konstantinu Porphyrogenetovi a po
něm učencům některým, nejvíce ale dalmat
ským, jejichž důvod hlavný bylo jméno 27,
21. moře adriatického, pak jméno, jenž se
dává bydlitelům jeho barbařť či cizáci a po
sléze z toho, že na Maltě žádných jedových
zmíjí není, jaké se tuto tam býti pokládají.
Leč důvodové ti jsou velmi mělci. Prvního
co se týká víme, že slovo adrvatické moře
šířeji se ode starých bralo, jak na svém mí
stě se řeklo. Barbařť čí etzác? slouli proto,
poněvadž ani Rímané ani Řekové nebyli,
nébrž byli Punové, ješto Malta ostrov 0
sadou Karthaga byla. Pro Pavla nebyli ci
záci, ješto s nimi dobře se domluviti mohl;
mluvili zajisté jazykem jazyku aramejskému
a hebrejskému příbuzným, jakož i posud a
rabsky mluví, předešlé nářečí na jiné zamě
nivše. Zenyní na Maltě žádných zmijí se
nenalezá, pravda jest; leč ode stavu toho
za nynějška nelze s jistotou zavírati, že stav
ten se již tenkráte nalezal, když Pavel tam
co rozbitek přistál. Vítr severovýchodný ne
jinam leč na Maltu ostrov pod Sicilií je mohl
unésti, jakož i cesta, kterou se ubírali potom,
do Ríma, očividně na ostrov pod Šicilií uka
zuje. Jest to ostrov o šesti čtverečných mí
lech, úrodný, příjemný a zdraví prospěšný,
jenž od Karla V. darován byl Johanitům,
odtad Maltésany zvaným, kteří vládli ostrovem
až do léta 1798, vněmž Napoleon zmocnil se
ostrova, avšak po dvou létech již Angličanům
ho postoupiti přinucen byl. Jsou ostrované
ti katolíci a vláda anglická dosud málo pro
testantskou propagandou mezi nimi pořídila.
Samo sebou se rozumí, že ti křesťané Pavla
ctí a že jemu ke cti nemálo kapel se tam
nalezá, ozvláště tam, kde dle tradice Pavel
zdržoval se, totiž na pobřeží, kdež huba
morská od něho jméno nese.

Obyvatelé ostrova toho se nemalou vlíd
ností a ochotou propůjčili rozbitkům. (*
zdácipak ti, vece Lukáš, prokazovali nám ne
malou přívětivost, nebo hraň ohně zapálivše

čkntkové apošt,

ŽB

propůjčovalí se všechněm pro nastalý déšť a
pro zému. Byli oni již od toho mokři, že
na mořise v bouři neustále nalézali, a že
se plováním museli zachovati; nyní pak na
stal déšť a k tomu zima byla; i přišlo jim
velmi vhod, že hraň dřev jim roznítili, aby
osechnouti a se ohřáti mohli.

I apoštol Pavel shromáždoval roždí, aby
mohl přiložiti na oheň. Píše Lukáš: Když
ale nasbíral Favel drahně roždí a vložil na
oheň, zmije pro horko vynikšt připiala se k
ruce jeho. Když pak uzřeli cizácí viseti zvířesrukyjeho,praviltivespolek:© Ovšemvrah
jest člověk ten, ješto po vyváznutí z mořepo
msta nedává mu žili. On tu vyraziv zvíře
do ohně nic zlého neutrpěl. Omi ale očekáva
l, že opuchne a náhle padne a umře. Dlou
ho ale čekajíce a spatřujíce, že mic zlého se
mu neděje, obrátice pravili jej býti bohem.,
S roždím se zachytla zmije zimou zkřehlá.
Ta byvši k ohni přičiněna ožila a tak se roz
lítila, že se docela do ruky apoštolovy zaťa
la a ovšemjej uštiknula. Obyvatelé znali jedo
vatost zmije té, věděli také bezmála a po
znali, že jest vězněm. I pravili vidouce
zmiji otočenou o ruku Pavlovu, jej jistě
vrahem býti, an mu, když z moře sotva vy
nikl, nedopouští pomsta Boží déle živu býti.
Nedomněli se jiného, leč že tudíž skoná a
mrtev spadne. Praví jej vrahem býti, poně
vadž vražedlnictví rukou se páše a poněvadž
se vůbec za takový zločin veliký pokládá,
jehož pomsta Boží bez pokárání nenechává.
Pomstu kladli pohané býti dcerou Jovovou
Hesiod. op. 256. theog. 902., jenž příseděla
jemu a křivd mu sobě činěných toužila a 0
pokutu na ně žádala. Druhdy za věku zla
tého prý po přátelsku s lidmi zacházela ;
leč když lidé počali spřažné voly zabíjeti,
rozmrzevši se nad nimi ulítla do nebe. Jest
to idea o mravném řádé světa, podle něhož
zbrodněm a zločinům nemůže splynouti bez
pokuty. Idea ta hluboce jest v duši lidské
zakotvena, aniž nějak ze svědomí se vymá
zati může. Tudy nemeza či Nemesis co bo
hyně se ctila. Pravili ti Melitané, že pomsta
Boží nědává mu žíti; tak čte vulgáta. Dů
razněji čte text řeckýv minulém čase: nedala
mu žití. Podle toho kladou, že jižjiž skoná.
A z toho viděti, že zmije uštikla Pavla, ač
toho dopovědíti Lukáš opustil. Oheň, kru
pobití, hlad a smrt ku pomstě stvořeny jsou.
Dí písmo Ecel. 39, 35., zubové lité zvěře a
štérové a hadové připravení jsou, aby časy
svými rozkazů Božích poslechli. Leč čeho
se ostrované nadáli, to nestalo se, nébrž
právě opak toho se přihodil. Nepošel smrtí
Pavel, nébrž zmije pošla a vyplnilo se, co
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přislíbil Pán Mt. 16, 18., že beze škody ha
dy bráti a jed piti budou. Vyrazil či vy
třásl Pavel z ruky zmiji do ohně a nic neu
trpěl. Nenalezla, dí Oecumenius, v Pavlu
zmije ta jedu hříchu a tudy ztratil jed její
všelikou moc. A sama zakusila pomsty, že
se na tak svatého muže opovážila, nebyvši
vytřesena na zem, nébrž do ohně. Nemálo
světců podobnou vládou od Boha nadáno
bylo, že jim nic jedového neškodilo, jakoví
byli sv. František, sv. Antonín, sv. Makarij a
jj. Netoliko tu Pavel neutrpěl ničeho zlého,
nébrž došel tím veliké slávy u pohanů toho
ostrova, ješto proměnivše úsudek tudíž pra
vili: Jistě to bůh nějaký jest. Zmije má jed
silný a kdo od ní uštiknut jest, napuchne a
takovou bolest cítí, jakoby za živa jej pálili,
a tudy křičí a naříká, až dříve neb později
smrti dochází. Pravili jej bohem nějakým,
snad Aeskulápiem neb Herkulem býti, an
Aeskuláp se s hadem maluje a Herkules již
v plénkách hady umořil. Podobně byl dru
hdy Pavel v Lykaonii 14, 18. za Merkuria
držán. Tak najednou změnili úsudek svůj
a na krajnostise ocitli. Čím více člověk Boha
vzdálen jest, tím více sobě v zámezích libu
je a jimi unášeti se dává kompasu nemaje.
Praví pověst, že od té doby zmije na Maltě
bez jedu jsou a odjinud tam dovlečeny by
vše jed ztrácejí, jakmile však odtad jinam
se přenesou, opět jedu svého dosahují. Na
lézají se tam zkamenělí hadové, jichž očí,
jazyků a střev proti úštikům hadím se užívá
a také je co amulety na krku nosí.

O divu tom dověděl se náčelník a před
nák ostrova Publius, Říman to jak již jméno
jeho praví a náměstek praetora na Sicilii u
sedlého, ostrova toho ředitel. O něm vy
pravuje Lukáš: V okolí pak onom měť po
pluží předník ostrova jménem Publius, jenžtopřijavnáspotřidnídobrotivěhostil.© Při
hodilo se pak, že otec Publtův zimnicí a ou
plavicí sklíčen ležel. K němu vešel Favel a po
modliv se a vloživ na něj ruce, uzdravit jej.
Jmenuje Publia předníkem. Našli se na 0
strově kamenové s nápisem: PředníkMaltanů,
a tak se ten neobyčejný titul potvrzuje. Ří
man ten měl popluží a statky na ostrově
Římanům podrobeném a povolal Pavla a ov
šem jeho společníkův Luky a Aristarcha a
snad i Julia a po tři dni hostil je. Jiným se
vidí, že všech 276 povolal a po dui tři vše
chny hostil. Leč poněvadž Lukáš jedině praví
nás přijal, slova všechnynepřidávaje, patrno a
pravdivěji se za to má, že jenom nejbližší
stoupenstvo Pavlovo povolal. Otec Publiův
sklíčen byl zemnicemi a úplavicí; praví Lu
káš: febribus rvosroře ve plurále, poněvadž

Act. 28, I—I5. Pavel na Maltě ostřovu ; odtud do Říma se ubírá,

nápady zimnice různí. Pavel přistoupil k
nemocnému otci Publiovu a pomodliv se a
ruce na něho položiv uzdravil jej. Viděti,
že se tu doslovně přípověď Páně Mr. 16, 18.
daná vyplňuje. Uzdravil zázračně Pavel ot
ce Publiova, an jistě pomoc lékařův nic
nebyla prospěla; tudy neuzdravil ho lékař
Lukáš Col. 4, 14., nébrž Pavel stanař. Což
když se stalo, všickní ostatné, kdož se na
ostrově nalézali, nemocné své přinášeli a při
váželi, aby uzdravené dosáhli. Mohlo se státi
to dovážení z celého ostrova, jenžto neveliký
jest a ješto Pavel po tři měsíce na tom 0
strově se zdržoval. Za to vděční byli ostro
vané a netoliko všelikou čest prokázali Pa
vlovi a společníkům jeho, nébrž když od
plouti měli, vším čeho na cestu potřebí bylo
je zaopatřili. © hlásání evangelia Lukáš
nezmiňuje se, ale jistě to činil Pavel a Lu
káš 1 Aristarchus mu v tom pomocní byli
a tradice praví, že sám Publius se obrátil a
biskupem prvním na ostrově tom stal se.
Kterak také dáse mysliti, aby Pavel, tak ho
roucí apoštol, byl bez působení tři měsíce
na ostrově strávil? Odplavili se zajisté te
prva po třech měsícech na lodi alexandrijské,
jenž byla tam na ostrově přezimovala a měla
za znak Doskury. Nastoupili z jara plavbu,
kdež již bez nebezpečí plaviti se mohli. Znak
měla každá loď na předku a znakem byl
buď obraz boha nějakého, buď obraz nějaké
ho zvířete; na zadku se nadto nalezalo vy
obrazení boha-strážce nebo bohyně-strážkyně
korábu. Dioskurové či Dioskorové jsou S8y
nové Zeusovi či Jovovi z Lédy Tyndara
krále manželky a tedy bratři Heleniny; ti
byli co strážcové plavců od pohanů ctěni.
U jiných lodí dvou, na nichž se byl Pavel
vezl, toho nezaznamenal Lukáš, až teprv při
korábu tom třetím, na němž se dovezli do
Italie. Dohadují se, proč takto si počínal a
jiné a jiné o tom domněnky vynášejí. Jedni
myslí, že chce tím namítati, že na tom ko
rábu již nevládla ona ohýralá bezpečlivost,
v jaké si lodnictvo v dřívějším korábu libo
valo, nébrž že nějaká důvěra k božské o
chraně je opanovala. Ale těžko jest za to
míti, že by byl Lukáš v tom pohanském
znaku cos takového spatřoval. Raději se
zdá, že přípis ten učiněn ze živého na věc
tu upamatování, ješlo loď ta je tam dovezla,
kam nyní dojeti měli.

Dali se nyní obyčejnou Cestou 4
přibyli napřed do Syrakus, hlavy to ostro
va Sicilského bohaté a nádherné a velmi
lidnaté, před některým desítiletím od Au
gusta upevněné a nejednou "stavbou ozdo
bené a ze starých dob proslulé; sv. Lu



Act. 28, 16—31. Pavel vězněm jsa dvě létě káže v Římě.

Po tři dní pobyla v Syra
kusách ioď a sv. Pavel, jak tradice tomu
chce, založil tuto církev. Ve chrámě tam
nějším, jenž apoštolům Petru a Pavlu věno
ván jest, čísti lze na soše Pavlovi věnované
tato slova: Apoštolovi pohanů, hostovi svému,
církev Syrakuská postavila. Ze slova hosto
vi zavírá se, že Syrakůzané zakladatelem
církve své sv. Petra býti se domnívají, sic
by byli jiného slova místo pouhého hosta
užili.

O dálejší cestě píše sv. Lukáš: A odtad
objedše dostali jsme se do Regia, a když
den na to vítr jižný zavál, přibyli jsme dru
hého dne do Půteol, kdež nalezše bratry do
žádání jsme byli zůstati u mich dmí sedmero,
a tak jsme přišli do Říma. A odtamtud bra
tři uslyševše vyšli nám v ústrety až do fora
Apptova a do Tří Taberen, ježto uzřev Pa
vel poděkovav Bohu obodřel. Z přístavu sy
rakuského tedy po třech dnech vydavše se
pobřeží sicilské oplouli a dostali se do Regia
v Italii naproti Messině, sicilskému městu.
Leželo Regium v Kalabrii či Brutii provincii
a druhdy proslulým městem bylo. V Regiu
den pobyli a an den na to zadul vítr jižný
a tudy velmi pohodlný, dali se cestou dále
a přibyli dne druhého do Puteol. Puteoli
město přímořské s přístavem nedaleko Nea
pole velmi četně navštěvovaným ; posud
Pozzuoli sluje a starožitnostmi i zvláštním jí
lem slyne. Tam nápotom 1 sv. Ignatius mu
čeník přibyl, kráčeti žádaje ve stopách sv.
Pavla. Tam v Puteolech se již bratři, t. j,
křesťané nalézali a Pavel tam pobyl po sédm
dní. Že mu setník tam tak dlouho pobyti
dovolil, snadně sobě vysvětlíme, povážíme-li,
že svědkem byl toli divů ode Pavla činěných
a že ihned na počátku plavby se všelijak
vlídně k němu choval. A tak jsme přišli
do Říma, t. j. tak po zemi a po sedmidenní
lhůtě dotčené. Tak praví L. o cíli cesty
předchodně a nápotom v. 15. něco místnější
ho o tom klade, což s přibytím oním souvi
sí. Křesťané Puteolští dali o tom k nim
apoštola Pavla přibytí zprávu do Říma, a
tudy šlo z Říma nemálo křesťanů Pavlovi v
ústrety, z nichž jedni až do Fora Apptova,
druzí do Tří Taberendošli. Vedla z Puteol
nádherná silnice do Ríma a tou se z Ríma
křesťané vydali. Kdo se spíše na cestu vy
pravili, zastihl Pavla v městečku Forum Ap
pi zvaném, na appickésilnici vybudovaném,
asi dvacet hodin od Říma vzdáleném. Do
stalo jména svého od Appia Římana bohatce,
jenž na útraty svoje cestu z Říma k Nea
poli vystavěti dal; ve Foru socha ke cti je
ho se nalézala. Jiní Římané co se později

cie odtad pošla.
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na cestu vypravili, sešli se s Pavlem ve
Třech Tabernách čili Třech Hospodách neb
Hostincech, o pět hodin blíže k Římu, v
nynějším městečku Cřsterně. Uvida Pavel
křesťany ty římské, po nichž tak toužil Rom.
1, 11., o jejichž víře tak krásné svědectví
celá církev vydávala Rom. 1, 8. a jenž pa
třili ku prvocírkvi, k církvi ode Petra zalo
žené 12, 17. a za hlavu církve místo Jerusa
léma povolané, uvida Pavel křesťany ty, ve
ce Lukáš děkoval Bohu a obodřel, t. j. na
byl důvěry, Již pak klade dále Lukáš o Pa
vlově v Rímě přebývání.

16. Když pak jsme přišli do Říma,
dovolilo se Pavlovi o sobě ostávati, s ostří
hajícím ho vojákem. 17. Po třech pak
dnech svolal náčelníky Židů ; a když se
sešli, pravil jim: Já, muži bratří , nic
proti lidu neučiniv aneb proti obyčejům
oteckým, co vězeň z Jerusaléma vydán
jsem byl v ruce Římanů. 18. Ti vyše
tření o mně učinivše ehtěli mne propu
stiti, ješto žádné nebylo viny smrti na

mně. 19. Ale poněvadž odpírali Židé,
přinucen jsem byl odvolati se k císaři,
ne jakobych na národ svůj měl co ža
lovati. 20. Pro tu tedy příčinu žádal
jsem vás spatřiti a s vámi promluviti;
nebo pro naději Israelovu řetězem tím
obklíčen jsem. 21. Oni aleřeklik němu;
My jsme ani listův nedostali o tobě z
Judéy, aniž přišed kdo z bratrů oznámil
neb pověděl nám o tobě co zlého, 22.

Žádáme ale od tebe slyšeti, co smýšlíš,
nebo o rozkolu tom vědomo jest nám,
že všady se mu odpírá. 23. Ustanovili
pak mu den a přišlo jich k němu do
obydlí přemnoho, jimžto vykládal svědče
o království Božím a dokazujíc o Ježí
šovi, ze zákona Mojžíšova a z prorokův
od jitra až do večera. 24. A někteří
věřili věcem praveným, jiní ale nevěřili.
25. Jsouce pak vespolek nesvorni roz
cházeli se, an byl pravil Pavel jednoslovo:© DobřeDuchsvatýmluvilskrze
Isaiáše proroka k otcům našim 26. řka:
Jdi k lidu tomu a rci jim: Uchem usly
šíte a nesrozumíte, a hledíce hleděti bu
dete a neuvidíte. 27, Nebo otylo srdce
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lidu toho a ušima těžce slyšeli a oči
své zamhouřili, aby snad neviděli očima
a ušima neslyšelh a srdcem nerozuměli, a
neobrátili se a já neuzdravil jich. 28.
Známo tedy budiž vám, že pohanům
posláno jest to spasení Boží;a ti uslyší.
29. A když to pověděl, odešli od něho
Zidé mnohou majíce mezi sebou hádku.
30. Pobyl pak dvouletí celé ve svém ná
jemništi a přijímal všecky kdož přichá
zeli k němu, 31. hlásaje království Boží
a uče věcem o Pánu Jesu Kristoví, se
vší svobodou bez překážky.

O přibytí Pavla do Říma kratčeji se
pronáší sv. Lukáš, než bychom želali klada
pouze: Když pak jsme přišli do Říma, do
vohlo se Pavlovi o soběostávati s ostříhajícím
ho vojákem. Tuto přidává některé řecké čtení:© DoŘímakdyžjsmepřibyliodevzdal
setník vězně náčelníkovi stráže. Pavlovi ale
se dovolilo o sobě ostati. Ale čtení to není
průvodno vnepatrných rkp. jen se nalezajíc.
Tak přibyl P. do Říma města, jenž dle rady
Boží mělo se státi hlavou nového pořádku
ve světě. Bylo Babylónem, horší než vlastní
Babylón, ale smělo se Jerusalémem státi,
vyšším než Jerusalém v Judée. 8 jakými
city P. přibyl do města toho! Ozvláště
jestli Duch B. mu poněkud příští slávu mě
sta toho projevil! Náčelník životní stráže
či praetoria, © němž v dotčeném vsutém
příipisku se mluví, měl právo a povinnost,
nad vězněmi z krajin dovezenými hlídku vé
sti, Tím prefektem praetoria či strážníkem
životným byl tehdá Afranius Burrus, jenž
nemálo k tomu přispěl, aby Néro za císaře
vyhlášen byl a také vlivem svojím za prvých
dob císařování Nerónova špatnou povahucí
sařovu zahaloval dobrotou a obezřetností
svojí. Leč umřel již léta 62. s počátku
března. Jiným věznům poručeno ve věze
ních veřejných odbývati tresty a přes dobu
vyšetřování trvati. Pavlovi ale zvláštní mi
losti dostalo se, že mohl ve zvláštním po
byti příbytku najatém či raději ode přítele
sobě poskytnutém, pod dohlídkou ovšemvojí
na, jenžto k ruce jeho řetězem přivázán jsa,
stráž nad ním vedl a životem svojím za to
ručil, aby každou chvíli vězeň mohl před
soud se postaviti. Tak ho Rím uvítal v lů
nu svém, jej rozbitka, zajatce, sám jím ma
je býti od rozbití mravného a zajetí zlokní
žetem uhájen. Jednak, jak Zlatoúst vece,
přišel co vítěz a co král do královského

Act. 28, [6--31. Pavel vězněm jsa dvě létě káže v Římě,

hradu vstupoval. Řím ho přijal v poutech,
maje v něm brzo okrasu a slávu svou vidě
ti. První triumf nad Římem to byl, k ně
muž za nedrahný čas jiní triumfové se při
dati měli. Vlídnosti a svobody té Pavel do
šel, poněvadž již list z Césarey příznivě o
něm zněl; nad to nemálo přispěl k tomu
setník Julius zprávou svou o tom, kterak
Pavel všemu komonstvu na korábě život za
choval. Takovýmto během Pavel ve zná
most vešel nejednomu muži výše postavené
mu, a ješto praetoriáni ho střehoucíse stří
dali, také se stalo, že vcelém praetoriu jmé
no Kristovo oznámělo a že křesťané z domu
císařova Filipany pozdravovati mohli Fil. 1,
13. 4, 22. .

Nejprvé ale i v Římě k Židům se ob
rátil a jim k spáse posloužiti hodlal. Píše
sv. Lukáš: Po třechdnechsvolal náčelníky Z
dů a když se sešli, pravil jim: Já, muži bra
tří, nie proti lidu neučintv amiproti obyčejům
oteckým, co vězeň z Jerusaléma vydán jsem
byl v ruce Římanů. I% vyšetření o mně uči
nivše chtěli mne propustili, ješto nebylo na
mne víny smrti. Ale poněvadž odpírali Zidé,
přinucen jsem byl odvolati se k císaři, ne ja
kobych na národ svůj měl co žalovati. Pro
tu tedy příčinu žádal jsem vás spatřiti a s
vámi promluviti, nebo pro nadějí Isrůelovu
řetězem tím obklíčen jsem. Dí po třech dnech;
dni první prošli vítáním Pavla ode křesťanů
a uváděním a odporoučením jej u ouřadů.
Po třech dnech svolal předmníky ze Ziďů, t. j.
náčelníky v rodinách a v úřadech mezi nimi.
Klaudius sice, jak jsme výše viděli 18, 2.,
byl Zidy z Římavypověděl; leč za Neróna
odvolán byl zákaz ten, ano Zidé se do Ríma
navrátili již za Klaudia, za Neróna ale
v samé císařovně Poppée Sabíně zástupkyni
přemocnou nalezli. O vniterném poměru
církve nic Lukáš nepovídá. Ale jisto jest,
že Petr církev římskou založil. Pavel v li
stu Rom. 1, 11. 8. sám byl vylíčil blahý
stav její. Podle zásady mnacizém nestavěti
základě Rom. 15, 20., nébrž těm toliko
Pána hlásati, kterým nebylo oznámeno o
něm, aby ti vyrozuměli, kteří o něm ne
slýchali Is. 52, 13. podle této zásady obrá
til se k získání nových věrcův u Zidů. Když
Židé přibyli, učinil k nim P. řeč, v níž pře
devším o sobě mluviti a se sebe všeliký
stín úhony odstraniti musel, ač měl-li dále
od Židů slyšen býti s prospěchem nějakým.
Lukáš jenom hlavitých věcí, jež Pavel pravil,
tuto dotýká a ovšem pokládati můžeme, že
obšírněji se o věcech těch pronášel. Dvě
věci jsou, které muvaditi musely. Nejprvé
to, že co vězeň od Zidů obžalovaný do Říma
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přišel, je proti Pavlovi nedůvěrou naplnití
muselo; nebo se tu nemohli jiného domý
šleti, leda že se velice provinil proti lidu a
jeho náboženství. Pavel odmítá od sebe
domnění takové a tvrdí, že nic zlého nedo
činil se proti národu Židovskému ani proti
mravům a zákonům jeho. Ale zbývala větší
příčina nedůvěry Židů k němu, totiž jeho k
císaři se odvolání a na soudu Židů nepřestá
vání. Proč se takového prostředku chopil
ten muž, napadalo jim: zda nechtěl národ
náš u pohanů v ošklivost uvésti? I tu od
vodí od sebe zlé domnění a dí, že tak uči
nil, poněvadž Židé jej pohanům vydali, ano
i tenkráte, když od pohanů nevinným býti
uznán jest, jemu odpírali a tudy jej k císaři
odvolati se přinutili. A nyní jim otvírá
příčinu, pro kterou se nalézá přivázán k vo
jákovi strážci, an vece: Pro naději Israel
ského lidu řetězem tímto obklíčen jsem. Na
děje Israelova jest 26, 6. Messiáš a proroctví
o něm v Ježíši vyplněná, 1. Tim, 1, 1.zve
se naděje naše. Mohl tak mluviti, jak jsme
již výše 26, 6. dokázali, ješto právě ta na
děje o Messiáši byla neustálým předmětem
kázaní, lásky a blaha jeho. Mohl tedy prá
vem říci, že všeliké důvěry od nich za
sluhuje.

A co pravili Židé římští? Sv. Lukáš
píše: Onť ale řekl? k němu: My jsme ani U
stů nedostali o tobě z Judey, aniž kdo z bra
trů přišed oznámil a pověděl nám o tobě co
zlého. Zádáme ale od tebe slyšetí co smýšliš,
nebo o rozkolu tom vědomo jest nám, že vša
dy se muodpírá. Podivná zdá se býti ta
odpověď Židů: Nedostali jsme žádného pří
pisu o tobě, amiž nějaký přišlec o tobě zprá
vy zlé nějaké donesl. Možno-li, aby byli
římští Zidé o tom muži neslyšeli, jenž celým
po světě Židovstvem a nadto i pohanstvem
hýbal a předmětem svrchované zášti a ne
návisti Židů byl? Ale podivení naše zname
nitě klesne, ano vymizí, blížeji-li k věci při
hledíme. Před apelací či před odvoláním-se
k císaři neměli Židé příčiny do Ríma psáti,
ješto se nadáli, že spor s Pavlem dle vůle
jejich rozřešen bude. Po dotčeném odvolání
ale nestačilo jim času, aby se již byli s ně
jakou proti Pavlu žalobou vytasili. Pavel
opustil Judéu na podzim, právě při samém
zavřetí plavby, aniž mohli Židé ihned do
Ríma zprávu o něm dáti. On po veškeren
čas se na východě zdržoval, i mohlo-li Zi
dům zdáti se, žeby mohl Pavel také na zápa
dě působiti? A tudy zprávy o něm do Ríma
dáti nepíleli. Nadto Pavel ihned při prvním
otevření plavby z jara do Ríma odeploul, a
niž tedy kdo z Palestýny dřívěji do Italie
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a do Říma dojíti a na Pavla žalovati mohl.
Uředně tedy téměř nemožno bylo dověděti
se o věcech Pavla se týkajících. Ale ovšem
těžko věřiti, že by Židé nebyli žádné zprávy
piivátné o Pavlovi dosáhli, ješto věci v Je
rusalémě za svátků stalé brzo po veškerém
světě se rozšiřovaly a ozvláště věci ty od
Pavla konané, jimiž, jak se Židé báli, konec
zákonu Mojžíšovu byl obmýšlen. Ale Zidé
ti náčelní, jenžto se u Pavla sešli, ostali na
stanovisku úředném nehod se bojíce, kdyby
privátných a soukromých zpráv tuto použiti
chtěli.. Tím choulostivým a opatrným se
vyjádřením doufali tím spíše Pavla přiměti
k tomu, aby se přímě a otevřeně o víře v
Krista Ježíše před nimi vyjádřil. Naléhají
tedy na něho, aby co smýšlí jim slyšeti dal;
nebo o sektě té či o rozkolu tom — včme, že
se všady mu odporuje. Rozkolem jmenují
víru křesťanskou, ješto majíc základ v Šta
rém Zákoně od něho jim odstoupati se vi
děla. Předpokládá tu žádost Židů, že o ne
jedné věci Pavel obšírněji se pronesl v řeči
své k Židům oněm předním, ač Lukáš ml
čením toho pomíjí. A tu opět s nemalým
podivením nám býti musí, že ti Židé tak
málo se zdají věděti o církvi křesťanskév
Římě. Příčinou toho bylo prý, že když Zi
dokřesťané z vyhnanství, jímž s jinými Zidy
nekřesťany za Klaudia zastižení byli, se vrá
tit do Ríma,ode pohanokřesťanů docela od
loučeně žili. Okoličnost ta ale nevysvětluje
věci té a ovšem přijmouti musíme ještě dvojí
toho nevědomí příčinu. Jedna a to hlavná
jest, že Zidé ti přední velmi opatrně a až
do chytrosti a pokrytství zabíhajíce se vyja
dřují. A druhá příčina jest pohrda ku kře
stanství, kterou dosti patrně projevují, dě
jíce: Všady rozkolu tomu se odpírá. V Rímě
sice Zidé neměli té moci, aby platně odpí
rali, an větším dílem z bývalých'pohanů cír
kev křesťanská sestávala. Ale však i tu
se to dálo, jak z událostí nápotomných a z
pronásledování proti křesťanům zdviženého
patrno jest.

Nemohlo se na té jedné schůzi přestá
vati. Pavel želal z celého srdce, aby Židům
veškery důvody svoje přednésti a je tudy na
víru křesťanskou obrátiti mohl. Tím mileji
mu bylo, že i Židé to žádali. Ustanovili jemu
den, píše sv. Lukáš, a přišlo jich k němu do
obydlí přemnoho, jiměto vykládal svědče o
království Božím a dokazujíc o Ježíšovi ze
zákona Mojžíšova a prorokův od jitra až dovečera,© Aněkteřívěřilivěcempraveným,ji
ná ale nevěřili. Jsouce pak vespolek nesvorní
rozcházeli se, an byl pravil Pavel jedno slo
vo: Dobře Duch svatý mluvil skrze Isaiáše
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proroka k otcům našim, řka: Jdi k lidu to
mu a rect jim: Uchem uslyšíte a nesrozuméte
a hledíce hleděti budete a neuvidíte. Nebo 0
tylo srdce lidu toho a ušima těžce slyšeli a
oči své zamhouřili, aby snad neviděli očima
a ušima neslyšeli a srdcem nerozuměli a neobrátilise'ajáneuzdraviljich.© Známotedy
budiž. vám, že pohanům posláno jest to spa
sení Boží, a tt uslyší. Propůjčil se Pavel
žádosti Židů; v ustanovený den sešlo se jich
více nežli poprvé a Pavel vykládal a pře
svědčoval je o Jesu Kristovi. Přišli do ho
stnice Čevi«, t. j. příbytku, jejž mu přítel ně
jaký křesťanský postoupil na čas, buď že to
Aguila buď kdo jiný byl. Vykládal jim od
zákona Mojžíšova a proroků vyšed a je za

MDV
základ výuky své položiv o říši Boží Kristem
založené, jiné, nežli se tam Židé ve snách
svojich politických nadáli; vykládal jim a
přesvědčoval je, že v Ježíši naděje Israela se
vyplnila a všickni proroci dostihují cíle své
ho. 13, 27. Od Božího pak rána až do
večera k nim mluvil, an spása Židůmu ná
ramně na srdci ležela Rom. 9, 1. ední z
mch věřili, druzí nevěřili a mesvorní jsouce
rozcházelt se, když byl Pavel pravil jedno
slovo, t. j. jedním znamenitým výrokem pro
roka Isaláše řeč svou ukončil. Pro větší
důraz Ducha svatého jmenuje co původce
výroku toho, zečehož opět se bíledně vidí,
že proroci z nadšení Ducha svatého mluvili.
Slova ta Is. 6, 9. nejednou o Židech se v
Novém Z. praví Mt. 13, 14. Jo. 12, 40. atd.,
kdež i vysvětlena se nalezají, a zbytečno by
bylo, znovu je tu rozbírati.

Tímto během Pavel v Římě Kristasvěd
čil, jak mu ode Pána veleno a předpovědí
no 23, 11. 27, 24. Tak Rím, bez toho již
hlavou církve jsa místo Jerusaléma, an Petr
byl tam stolici zarazil, druhým knížetem a
pošťolů byl poctěn a ozdoben a Židům nová.
pobudka obrátiti se dává. Leč Židé v za
rytí svém zůstali a proto dí dále Pavel: Vě
domo vám tudy buď, že pohanům posláno
Jest spasení to, poněvadž vy totiž jím pohr
dáte; tí pak ť slyšeti budou, jiné povahy
jsouce. Jistotu projevuje, že nyní při tako
vém novém odmítnutí spásy se strany Židů
pohané s radostí spásu v Kristu přijmou a
že nadarmo se namáhati nebude. Již dříve
po dvakrát vyjádřil Židům, že, poněvadž
odmítají spásu, ku pohanům se obrací, v
Antiochii 13, 46. a v Korintě; nyní totéž
po třetí činí v Římě.

O konečném výsledku dokládají se slo
va: Když to pověděl, odešli Židé od něho ne
malou hádku mezt seboumajíce. Aleslova ta
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nenacházejí se ve znamenitějších rukopisech
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řeckých a mnozí výteční rukopisové vulgáty
jich vynechávají a jenom vkladným přípiskem
se býti zdají.

Ještě dokládá Lukáš ku konci své kni
hy: Pobyl pak dvouletí celé ve svém nájem
něšti a přijímal všecky, kdož přicházeli k ně
mu hlásaje království Boží a uče věcem o
Pánu Ježíší Kristu se vší svobodou bez pře
kážky. Pavel pobyl dvě celé létě v nájmu
či nájemnosti, kam se z příbytku přátelského
odstěhoval. Ač byl ustavičně pod vojenskou
stráží, přece se mu propůjčovala svoboda
Krista kázati a návštěvy přijímati ode všech,
od Zidů totiž, pohanů 1křesťanů; nájemniště
to nápotom ve chrám proměněno. Kázal o
království Božím; slovem tím se veškerá
správa zahrnuje, kterou Bůh vládu svou nad
národy a osobami ujímá. O všem tom muvil
Pavel; ozvláště ale o věcechPána Ježíše Krt
sta co hlavitém předmětu všeho kázaní. Za
dvouletého vězení v Rímě poslali k němu
Filipští Epafrodita, aby ho potěšili a podpo
rovali; sám Pavel čtvero listů, k Efešaňům,
Filipanům, Filemonovi a Kološanům napsal
a nejednoho v samém palácu císařském 0
brátil. Fil. 4, 22. Po dvouletém vězení
propuštěn byv do Spaněl zaputoval Rom. 15,
24., jak o tom svědčí zlomek Muratoriův.

Za svého prvního v Římě pobytu kázal bez
závadně. Tím se skončuje kniha skutků apoštol
ských,jíž dokázána pravda slov Páně: Budete
o mně svědčiti v Judée, v Samaril a až do končin
země. S Judéou počala kniha, pak přešla
do Syrie, odtad do Maloasie a odtad do Ev
ropy. Petr sice již 12, 17. byl přenesl sto
lici z Jerusaléma do Ríma, pohanskou tu hla
vu také hlavou církve učiniv; leč přece déle
jiní apoštolé, Jakob MI. a sám Pavel Zidů
ku pokání ve svaté zemi napomínati měli,
aby všeliká u nich výmluva se ztratila. Ale
když i Pavel vydán byl pohanům, tu se do
sýpala hodina soudu nad Jerusalémem a tě
žištěm všeho působení a všech dějů stal se
starožitný Rím, z něhož věci nevídané po
cházeti a životné síly do všech končin světa
k spáse veškerého lidstva se rozlévati měly.

Conám divnojest, že Pavel jenom se Zidy
ve při se dostal a ode pohanů Římských do
saváde na pokoji se ponechával. Ještě oni
netušili, kam bohy a bohyně jejich přivede
ta nepatrná nepatrných lidí náuka, ku kte
réž se tolikéž jenom lidé nepatrní obraceli.
Stát římský se všemi náboženstvími shovíval
a všem průchodu propůjčoval. Ale pohr
dání vlastními bohy, jakéž se'v náuce kře
sťanské tajilo, toho Říman zhola neztrpěl,
nébrž náramným a bezpřemným spůsobem po
kutoval, Ale právě to, že se ještě zrakům



Act. 28, i6—3i. Pavel vězném jsa dvě létě káže v Říme.

Římana ta protiva a ten odpor skrývaly,
přišlo vhod křesťanství. Pohrdání bohy svý
mi považoval Ríman co nějaký útok na 08
novu a základy svoje. Rím se chlubil býti
městem svatým, z počátku znameními zvlášt
ními zasvěceným a nejeden Rímanín se do
mníval, že Jupiter víceji na kapitoliu než
na nebi mešká. Připisujíce oni svá vítězství
bohům, měli bohy své za pány jinonárodních
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bohů a po zmožení Židů samého Boha jejich
přemoženým od bohů svých býti kladli. Kdy
by byli Římané tušili, kam víra, co Pavel
káže, směřuje, byli by jižtehdá veškery kře
stany za nepřátely státu měli a na vyhlazení
jejich celou sílu vynaložili, jak to proti
vrahům a nepřátelům Partům, Dakům a Mar
komanům činili.


