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Předmluva.m
Dokončeno jest dílo velikolepé, kteréž Dědictví naše přijalo z pilných

rukou slovůtného učence Dra. Františka Sušila a jehož tuto poslední svazek kla
de do rukou členům svým. Můžeť se literatura naše honositi nyní komentárem
veškerých písem sv. Nového Zákona tak důkladným, že nejvýtečnějším spisům
cizojazyčným, v oboru tom vydaným, se úplně vyrovná, ano nad mnohé z nich
daleko předčí.

V posledním dílu ťomto vyloženy jsou následující částky písma sv.
Nového Zákona:

Sv. Pavla list k Židům str. I.
Sv. Jakoba apoštola list „ 133.
Sv. Petra apoštola list I. „ 183.

Ň „ » list HH. „ 235.
Sv. Jana apoštola list 1. „ 261
NN » list II. 307.
m . list III. „ 515.

Sv. Jůdy apoštola list „ 321.
Sv. Jana Zjevení ,„ 339,

Péčí o přehlédnutí rukopisu a správné vytištění komentáru jakož i cen
surou ordinariatní byli pověřeni Dr. Klement Borový, c. kr. řádný profesor cír
kevního práva a fundamentalní theologie, i Dr. Jan Velhartický, c. kr. mimo
řádný profesor exegese Nového Zákona na Pražské universitě. Dr, Velhartický
po všecka léta úkolu sobě svěřenému se svědomitou pílí dostáti se snažil, nadto
však se zvláštní zálibou v hlubiny ducha Sušilova se ponořoval; netušilť, že se
ukončení díla věhlasného učence tohoto nedočká. Zesnulť v Pánu po dvoudenní
toliko nemoci 20, října 1872. maje věku svého 33 let. Výbor jej nábožné pa
mátce členův Dědictví poroučí.

Kéž by Duch Páně požehnáním svým knihy tyto provázel, tak aby vša
dy, kdekoli na základě jich slovo Boží hlásáno bude, sterého ovoce přinášely!

V Praze 1. prosince 1572,

Výbor Dědictví sv. Prokopa.
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List k Židům.

Při listu tomto netoliko otázky obyčejné,
jak při listech jiných odpovědi žádají, nébrž
tu se namítá hned v popředí ta podivnost,
že list ten vůbec toliko nadepsán jest Lost
k Zidům, jména spisatelova na čele ve vy
dáních řeckých a latinských nenesa. Nepo
chází-liž tedy ode Pavla? A pochází-li, proč
rukopisové a vydání latinská a řecká jméno
jeho na hlavě připsati se oštídali! Odtad
nám samozřejmě povstává nevyhnutná po
vinnost otázku o skladateli epištoly této na
přetřes vzíti, abychom na čem Se stavit
věděli.

Každý spis povahu na sobě více méně
nese ducha a mysli svého skladatele a ráz
jeho na sobě vytištěný pronáší. Povaha Pa
vlova nám z listův jeho třinácti známa jest,
zračen sloh jeho, zřejem spůsob jeho my
šlénky projadřovati, průhledna jest nám 0
Ssnovapojmů jeho, a otevřena takořka dílna,
z níž se pomyslové jeho rodili. I přiložme
měřítko toto k listu k Zidům a vizme, zdali
povaha jeho S povahou ostatních listů sro
vnává se.

1. Ale tu nás nejedna věc zaráží. Nej
prvé vidíme, že přípisu jména Pavlova list
ten nemá, nébrž že skladatel bezprostředně
pojednání počíná, ani jména církve neb 0
soby, které by svědčil list, ani pozdravení
nepředeslav. I nepoznává čtenář po celý
obsah, že list před sebou má, pojednání neb
homilii nějakou jej býti pokládaje. Na konci
teprv spatřuje, že ve svém toho spisu za
homilii pokládání se zmýlil a že ovšem list
před rukama jeho jest. Z výrokův tam na
konci se nalézajících domněnka nějaká, že
Pavel spisatelem listu toho jest, povstati
může, ale jistoty z toho nikterak nenabý
váme, poněvadž Pavel nikde místněji toho
nedokládá. Ano prosba spisatele tam13,
22. projádřená, aby připomínání jeho vděčně
přijali, odchodna se býti vidí ode spůsobu, jejž
Pavel jinde zachovává. Leč pozorování ta
by nemnohých pohnula, aby list ten svatému

Pavlovi odpírali, kdyby sloh listu tak nero
ven slohu Pavlovu se býti neviděl, a nad to
zvláště kdyby myšlénky některé tu příchodné
naukám sv. Pavla protiviti se nezdály.

Co se slohu týká, jednosvitně a prů
vodně na tom se všickni kritikové nalézají,
že v Novém Zákoně není jiného spisu, který
by se této epištole porovnati mohl. Netoliko
mluva řecká čista jest a klasickým plyne
tokem, čehož nikde v jiné knize N. Z. ne
spatřujeme; netoliko sloh správný jest, če
hož u Pavla, jak výšinové jeho z vazby do
kazují, často pohřešujeme; nébrž mluva ta
slavným chodem se nese a zvláštním poletem
horuje. Rytmický libozvuk, řečnická záře a
nějaká záplava jarní rozplvnula se nad listem
tím, ne jako příčinek nějaký od zevnějšku
úsilně přidaný, nébrž co z nitra samorostle
vyvinulá povaha. Štýká se sice sloh listu
toho namnoze s listy sv. Pavla v povaze
dialektické a řečnické, ale přece rozdíl od
Pavlových listů velmi patrný jest; mluva
není tak přeskočná a řezká jak wuPavla ke
Galatům, není tak prudká a podnikavá jak
v listu k Rímanům. není tak neustavná a
přeplývavá jak v listu k Efeským; nébrž
chod epištoly té jest slavný, velebný, rázný
ale tichý, pokojný a klidný. Kdo epištoly
ostatní sv. Pavla přečta ku čtení listu to
hoto přejde, ten nemalého rozdílu toho syr
chovaně pociťuje.

Ale větší důraz zdá se míti ten rozdíl,
který se, jak se některým zazdálo, mezi my
šlénkami listu toho a pomysly ostatních listův
sv. Pavla povahuje. Za nejstaršího věku
církve již mnohým ten rozdíl takový zdál se
býti, že bez mála i ti, jenžto za vněšnými
důvody list ten Pavlův býti přesvědčiti se
mohli, přece pro vniterné ty nesrovnalosti
zdánlivé sv. Pavla toho listu odsuzovali.
Hlavní v té straně závada — bychom jiných
míst pominuli — byl dvojí výrok listu toho,
Jeden v k.6, 4—6., kdež dí spisatel, že ne
možno jest, aby ti, jenž osvícení byvše a všech
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milostí křesťanské víry zakustvše v těžký hřích
padli, opět se ku pokání obnovili. Druhý vý
rok podobá se předešlému azní: Jestliže po
přijetí pravdy dobrovolně hřešíme, již nám
nezůstává oběti za hříchy, nébrž hrozné oče
kávání soudu. Dvě tyto výpovědi byly hla
vitou bez mála příčinou, proč list ten v ně
kterých církvech svatému Pavlovi připisován
nebyl, poněvadž záhy někteří haeretikové
slova ta k neblahým smyslům svojim pota
hujíce dosti slibnou podporu své liché nauce
v nich nalézali, že člověk křesťan po křestu
jedenkrát jenom pokání přiúčastněn býti
může, a že po opětném do smrtelného hří
chu padnutí se mu pokání již od církve pro
půjčiti nemá.

Avšak ani tento poslední, ani oni dva
důvodové předešlí nejsou té váhy, aby nás
k tomu přiměli, že sv. Pavel spisovatelem
listu toho není, an lehkou měrou odvedeni
býti mohou.

Co se týká onoho opuštění přípisu a
vynechání jména hned na začátku, dálo se,
bychom užili slov Klémenta Alexandr. (u
Euseb. h. e. 6, 14.) z dobré příčiny.
Nebo poněvadž psal Zidům, kteří předsudek
proti němu pojali a jej podhlédali, přemou
dře jména svého nepoložil, aby jich hnedle
na začátku neodvrátil. Nad to pak dokládá
KI. z Panténa, poněvadž Pán sám byl apo
štolem od Otce k Zidům poslaným, Pavel
ze skromnosti apoštolem se psát: pominul,
čině to spolu z úcty ku Pánu a poněvadž již
věc nadbytečnou učinil, an jsa apoštolem po
hanův (a můžeme přidati apoštolství mezi
Židy Palestýnskými se odečta Gal. 2,9.10.)
Zidům byl epištolu napsal. Příčiny ty ovšem
stačí k vyložení úkazu toho, že Pavel hned,
na začátku jméno připsati opustil.

Co se námítky týká, že sv. Pavel v li
stech svojich nikde tak se nesnižuje, aby
zapomněv na důstojnost svou apoštolskou
čtenářů žádal a prosil list jeho s dobrou
volí přijíti, ani ta nás nemůže odvrátiti od
pokládání Pavla za spisatele našeho listu,
an víme, že on církví Palestýnských nezalo
žil a tudy k nim s tou dovahou jak k cír
kvím od něho založeným a opatrovaným se
chovati nemohl.

Sloh sice ode slohu jiných epištol sv.
Pavla odestává, avšak víme, že rozličnost
obsahu také rozličnosti slohu vymáhá, anať
povaha slohu ku povaze věci samé připo
dobniti se musí. I v listech od sv. Pavla
beze všeliké pochyby psaných, ač jeden duch
věje v nich, přece nestejný sloh a nestejný
chod myšlének panuje a jinou povahu nese
list k Římanům než ku Korinťanům, ano
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jiný ráz epištola k Římanům a jiný epištolá
ku Galatům nese, ač ony obě téhože téměř
obsahu jsou. Přece ale nechceme tajiti, že
čistota jazyka řeckého a řečnická úměrnost
v listu našem vyskytlá a ta všady se jevící
a okázalá ozdobnost nějakého vysvětlení vy
máhá a že v té straně, ač Pavla za vlastního
skladatele spisu toho pokládáno, sluší při
stoupiti k domněnce Origena, kterýž, jak
nám zdá se, nejvíce na pravdu uhodil. O
tom hned nížeji řeč bude.

Co se konečně 0 myšlénkách toho listu
od myšlének listův sv. Pavla odchodných
praví, to z nedorozumění výrokům listu po
šlo, jakož místa ona výše uvedená, z nichž
bludaři nepravdy své potvrzovali, dosvědčují ;
neučí se tam zajisté holé nemožnosti dáti
se na pokání, nébrž toliko náramná slovem
tím se těžkost, nesnadnost a trudnost po
kání toho namítá, o čemž na svém místě
šířeji řeč bude. Na opak nacházíme v listu
k Zidům takovou shodu v myšlénkách, že i
ti kritikové, ježto slohová rozdílnost listu
toho velice rozcházela, pomysly toho listu
Pavlovy býti kladou, Avšak o věci té se
tu rozprostraňovati upouštíme; výklad sám
dostatečné toho důkazy podá.

Jak na oko se vidí, z listu samého nic
nevadí, proč bychom ho svatému Pavlovi
nepřipisovali, ano na opak věci a rčení jeho
dobře se k němu hlásí.

2. Vizme, co vněšní důvodové o tom
listu nám praviti budou, jakou měrou vý
sledku předběžného z listu vzatého potvrdí.
Počněme nejprvé s méně příznivými 0 listu
tom co do původu od apoštola Pavla výro
ky. Tu hned nám divno býti musí, že SV.
Irenej ve spisech svojich listu toho nedotýká,
ano jak Stefan Gobar (u Fotia bib. cod.
232.) svědčí, ho Pavlovým nebýti pokládal;
podle Eus. h.e.5, 27. jinde v zašlém spisu
místa některá uváděl, ač nevíme, zda to jmé
nem Pavlovým činil. Zlomek katalogu sva
tého písma z druhé polovice druhého sto
Jetí Muratorim vynešený zná jenom třináctero
listů sv. Pavla. Kajus kněz Rímský za pa
peže Zefyrina s Prokulem montanistou hádku
maje, podobně třinácte jen epištol Pavlovi
přičítá (Eus. h.e.6, 20.) listu k Židům k nim
neklada. Tertullian (pud. 20.) jej zhola Bar
nabovi připisuje a přede konciliem nicejským
(325) nikdo téměř z latinské církve k listu
tomu co k apoštolskému se nepotahuje. Ano
ještě za Jeronyma, jak cat. 5. praví, někteří
v církvi Římské listu toho Pavlovým býti
nepokládali, ač již Hilarius Piktavský (trin.
4, 11. ete.) i Ambrosius na nesčíslných mí
stech epištolu tu výslovně sy. Pavlovi při
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pisovali. Až pak posléze na sněmu v Kar
tágu 1. 397 držaném v c. 47, prostě ve čtr
nácteru epištol Pavlových počten jest, čehož
předujetím Filastrius biskup v Brescii (+
385, haer. 89) ty, ježto listu toho co Pavlo
va nepřijímají, mezi héretiky počítá. Od
doby té list náš téměř všady a vezdy za Pa
vláv počítán.

Ale kterak povstaly ony o apoštolském
původu listu našeho v římské církvi pochyb
nosti? Věc ta docela průsvitna není, aniž
ji dokonale vysvětliti umíme. Ale nemalý
vliv jistě v té věci nejprvé Montanisté a po
nich Novatiáni provodili. Obojí se pro svou
ku padlým křesťanům přísnost vyznačovali
učíce, že křesťané po křestu do velikého
hříchu padlí nijak žádným během a žádnou
měrou do církve přijati býti nemohou. Obojí
též se pro potvrzení nauky svojí, jak jsme
již zmínili, k listu našemu potahovali, a
slova 6, 4. 10, 25. výšeji od nás uvedená
za hradbu a tvrz svého učení považovali,
jak nejední svatí Otcové o tom svědčí. (Hier.
Jovin. 2, 3. Dard., Epiph. haer. 59. Theodo
ret in Hebr. 0.). Tím drzým bludařů těch
počínáním bez mála a bez pochyby se dálo,
že někteří v Rímské církvi raději listu toho
neužívali, aby důvodů od bludařů neprávě z
něho čerpaných tím lehčeji ujíti mohli. Vak
povstalo, jak se zdá, ono v Rímské církvi od
některých epištoly naší nepřijímání a zavr
hování. Času, kterého se to dálo, zevrub
něji určiti nemůžeme, ale Montanisté již v
polovici druhého století vyskýtají se a tudy
nemineme se s pravdou, řekneme-li, že od
té doby ona k našemu listu nepřízeň v la
tinské církvi zavládla. Dříve zajisté jinak
to bylo, jak toho svědek jest sv. Klément
Rímský, kterýž přemnohá místa z listu na
šeho, jak to již staří pozorovali, Eus. h. e.
3, 38. doslovně co písmo svaté uvádí.

Udaná toho, proč v církvi latinské za
řečených dob list náš za apoštolský nepři
jímán, příčina pravdě podobna sice jest, ale
my ji za jistou vydávati se neosmělujeme,
an jak jsme pravili pravý věci té původ do
sud nevyšetřen se tají a nám podobnost tam
stačiti musí, kde čiré a jasné pravdy dopá
trati se nemůžeme. Toli jisto, že list ten
pro dogmatické příčiny od latiníků zavrho
ván a že nikdo z těch v latinské církvi li
stu toho popíratelů nějaké o tom tradice
aneb nějakého důvodu historického neu
váděl.

Může zajisté pochybností oněchi to
příčinou býti, že list ten jakožto Zidům
psaný křesťanům z pohanstva méně svěd
čiti zdál se, a tudy že nejprvé ho poněkud

Římané zanedbali, až pak pro neznámost
— která nemilost podle přísloví našeho
působí — někteří jej zhola zamítati se 0
smělili.

Obratme se již k církvi řecké, syrské
a vůbec k východním církvem a vizme, jak
tam s naší epištolou nakládali. A tu nikde

pochybnosti o jejím od apoštola Pavla po
cházení nenalezáme; všady o původu listu
toho od Pavla přesvědčení panuje, které ne
může od jinud leč z tradice pocházeti. Na
mítal se Řekům ovšem ten rozdíl, jenž vlá
dne ve slohu a rčení v tomto listu velmi
odchodný ode slohu v jiných epištolách od
Pavla užívaného, ale oni námitku tu sprá
vně odkliditi hleděli, ve víře v původ listu
toho apoštolský a sice Pavlovský zhola má
sti se nedávajíce. Než slyšme výroky jejich,
ač v tom pro krátkost poněkud uskrovniti
potřeba bude.

Nahoře jsme již z Eus. (h. e. 6, 14.)
poznali, že Pantaen a Klément Alexandrín
ský list náš za list Pavlův přijímali a pří
činu toho, proč se na začátku nejmenuje,
jasnými důvody vysvětlovali. Ale na témže
místě uvodí Eusebius dále, že Klément Al.
pokládal list náš původně jazykem hebrej
ským psaný, že ale sv. Lukáš s velikou
pílí jej na jazyk řecký přeložil, odkud prý
ona ve rčeních a výpovědech stejná barvi
tost v listu tom a ve Skutcích Apoštolských
se nalezá.

Podobně světlé a nepochybné svědectví
o pojití listu našeho od Pavla máme od O
rigena, zachované nám od téhož Eusebia v
církevní historii 6, 25., kdežto historik ten
praví: O listu k Židům se Origenes v ho
miliích na list ten strojenýchtakto pronáší:
„Povaha mluvy v epištole k Zidům nemá té
neuhlazenosti, o které Pavel (2. Cor. 10,
6.) sám dí, že v řeči nedospělým jest, to
jest ve slohu, nébrž list ten ve skladbě či
stěji po řecku se nese, čemuž každý rozdíly
mluvy rozeznati umělý přisvědčí. A na obrat,
že myšlénky listu podivuhodny jsou a spisům
apoštola jednomyslně uznaným nic neoddá
vají, i tomu každý pozorný čtenář apoštol
ských písem místo dá.“ K tomu málo níže
doložil i toto: „Já o věci soudě bych řekl,
že myšlénky apoštolovy jsou, sloh ale a
skladba někoho, jenž projádření se apošto
lovo zaznamenal a nauku po učiteli jako
pérem přejal. Jestli tedy církev některá list
ten za Pavlův drží, ta měj i v tom ohledu
chválu svou. Nebo ne maně nám ji staří co
list Pavlův podali a zůstavil. Kdo ale však
list ten napsal, o tom Bůh pravdu zná; nás
však došla vědomost, že se od některých
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praví, že Klément bývalý biskup Římský
epištolu tu napsal, od jiných ale že Lukáš
spisovatel evangelia a Skutkův Apoštolských.“
Až potud slova Origenesova. Hlavitá váha
spoléhá ve slovích, že staří maně, bezroz
myslně, nerozvážlivě listu toho co Pavlova
nepodali. Mluví tedy o podání ode starých,
podle něhož list ten Pavlovi se připisoval
a tudy dí chvalitebně počínati sobě každou
církev, kteráž epištolu tu za bezprostředný
plod svatého Pavla drží. Na jiném místě
(v listu k Juliu Afr. c. 9.) týž Origenes se
nabídá, zvláštním pojednáním dokázati, že
list ten od apoštola Pavla pochodí. Jeron.
co do sebe a svého 0 ní náhledu pronesl
domněnku, že myšlénky sice Pavlovy, slova
a rčení někoho jiného jsou.

Uvedli jsme dvé mužů řecké církve a
mohli bychom jich přemnoho ještě načítati,
kteří s nimi jednohlasně list náš Pavlovým
býti kladou, leč s tím ponejvíce rozdílem,
že jinorodé té slohu povahy listu našeho
zhola nedotýkajíce prostě epištolu naši co
Pavlovu citují; tak Dionysius, Athanasius a
jiní. Tudy my výroků jejich pomíjejíce, u
vedeme jedno jenom svědectví, kteréž nám
ostatní zastati může. Jest to svědectví Eu
sebia samého, kterýž co historik v seznamu
kněh Nového Zákona h. e. 3, 25. list k Zi
dům beze všeliké poznámky a pochyby mezi
listy Pavlovy počítá. On tedy list k He
bréům za rodný plod Pavla držel a pochyb
nosti © něm povstalé nijakou váhu nepři
kládal; sic jinak byl by jistě něco toho do
tekl, aniž vesměs toliko o epištolách Pavlo
vých mluvil.

V syrské a v jiných východních církvech
beze všeliké pochybnosti a bez výminkylist
ten za Pavlův považován byl, o čemž tu
místněji mluviti pro krátkost opouštíme.

Vidíme tedy, že, jak jsme již výše pra
vili, ode čtvrtého století nejvíce vlivem kon
cilia nicejského ve všech končinách katoli
cké církve list náš za autentický spis Pa
vlův považován byl. Když potom za doby
reformace někteří učenci se starověkými po
chybnostmi o kanonické platnosti listu na
šeho se vytasili, tedy sněm Tridentský sess.
4. dekrétem zvláště vyneseným dogmatickou
stránku otázky té konečně rozhodl, list ten
svatému Pavlovi připsav.

3. Ale v jakém jazyku Pavel epištolu
tu napsal? © tom ovšem církev nerozsou
dila, aniž bez mála kdy o tu otázku zavadí,
a tudy volného každému nechává soudu.
Jedni za to mají, ano najisto tvrdí, že list
psán byl řecky a že sv. Pavel při spisování
ho užil pomoci buď sv. Lukáše, buď Klé

menta Římsk. tou měrou, jak se 0 tom vý
šeji Origenes pronesl. Ti se táhnou zvláště
k dovodění, jenž se v k. 10, 5. ano již 9,
16. a 2, 5—8. vede, kteréž dovodění jediné
jazykem řeckým provésti se dá, v hebrejském
zhola místa míti nemohouc. Jiným ale vidí
se věc tu sobě podobným jak tam při evan
geliu sv. Matouše spůsobem urovnati a k
náhledu Klémenta Alex. zhora uvedenému v
jisté míře přistoupiti, ano úsudek sv. Jero
nyma docela následovati, kterýžto (cat. 5.)
vece: Napsal Pavel hebrejsky a to co v he
brejštině výmluvně pronesl, ještě výmluvnějí v
jazyk řecký převedeno bylo. Ti tedy smyslí.
že někdo — buď Klément Ř., buď Barnabáš,
buď Lukáš, o všeeh třech již staří se domý
šleli — list Pavlův hebrejský volně přeložil,
myšlénky jeho, jak na dotčeném místě sv.
Jeroným dí, vlastní mluvou uspořádav a při
oděv.

Dvě tyto podmínky již v starověkosti
své přívržence měly a za věku našeho mají;
leč všelikou měrou přední a prvotný původ
sv. Pavlovi připsán býti musí.

4. Odbyli jsme sice jednuotázku o
listu k Zidům; avšak nás ještě jiné očeká
vají, stejnou aneb podobnou měrou odpovědi
se domáhajíce. Kdož byli čtenářové listu to
ho? Ta otázka se nejprv prodírá a tudy jí
před jinými zadost učiníme.

Nápis epištoly té jest: List k Hebréům.
Kdož jsou Hebréové ti? Kde jich hledati
máme? Kdyby nápis ten pocházel od sa
mého apoštola, tedy bychom již věděli, že
list nemohl jinam svědčiti leč křesťanům
palestinským ze Židovstva pošlým; nebo slovo
Hebréj v biblické mluvě (2. Cor, 11, 22.
Act. 6, 1.) značí lidi, kteří ze Zidovstva
pošli jazyka hebrejského co přirozenéhouží
vali, což na jiné leč Židy v Palestýně ne

připadá. Ač zajisté také jinde byli někteří
Židé, kteří v krajinách svojich mimo Pale
stýnu vlastenského jazyka píleli, což podle
2. Cor. 11, 6. na samém Pavlovi spatřujeme,
přece to jenom jednotlivci byli; list náš ale
pokládá celou církev, sestávající ze Židů mlu
vících, což jenom na Palestýnu se hodí.

Ale zdaž pochází nápis ten od apoštola
aneb z časů apoštolských? Nevyšel-li raději
od církve a tudy nemusíme-li Hebréje ty ve
mluvě církevní bráti? Ve mluvě církevní
slovo Hebréj (Eus. h. e. 3, 24. [r. haer. 3,
1. atd.) vesměs také lidi židovského národu
bez jiného příznaku znamená, a tudy jestli
od církve pochodí nápis ten, nic z něho o
krajině a vlasti čtenářů dovědovati nemůže
me. Ovšem jestli hebrejsky psán byl původně
list ten, tedy by přece jenom čtenářovéjeho
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v Palestýně hledání býti museli; avšak jak
víme domněnka o hebrejském původu listu
našeho nestojí vně všelikých pochybností.
Užito slova Hebreja, nikoli slova Žid, poně
vadž slovo poslední se dávalo pro označení
náboženství a tudy pro křesťany ze Zidov
stva pošlé nehodilo se, což dobře o prvněj
ším platí.

Leč vizme obsah samého listu, zdaž nám
odtad nějaké světlo zakmitne, ježto by nás
na pravou v té otázce stezku přivodilo.

Spůsob, jehož se Pavel drží a jímž ke
čtenářům promlouvá, jest spůsob prosby 13,
22., aby napomenutí jeho dobrotivě snesli,
an v ní krátkosti šetřil. Byl-liž by apoštol
Pavel takovou měrou psal k lidem, ježto sám
obrátil, aneb jenžto vážnost jeho uznávali ?
Pokládá prosebný spůsob ten lidi, jenžto se
k apoštolu nedosti důvěrně měli a od něho
se poněkud odchylovali. Těch pak nelze
jinde leč v Palestýně hledati.

Dáleji-li do listu připatříme, nalezáme,
že Pavel mluví k církvi pouze ze Zidů se
stávající, s pohanokřesťany nesmíšené; tako
vé pak jinde než v jediné Palestýně hledati
marno by bylo.

Učitelé a představení těch lidí, jimž náš
list svědčí, podle 13, 7. smrtí mučenickou
sešli, učenci pak sami 10, 32. n. ztrátu
jmění, příkoří a vazbu pro víru podstoupili,
ačkoli ještě 12, 4. za víru svou v té míře,
jak tam Machabejci 11, 34—39., krev cediti
nemuseli. To nehodí se nikam leč opět na
židokřesťany v Palestýně, kteří veliká muka
pro víru trpěli, avšak toho krveprolití jak
za Machabejských časův nezakusili, an ne
přátelé některými zloby své obětmi Stěpá
nem, Jakobem spokojili se, aniž také více
na křesťanypotrhovati se mohouce, poněvadž
jim moc od Rímanův odjata byla.

Ale nač déle se zdržovati při důvodech
a důvodcích, an jediný dobře stačiti a věc
konečně rozhodnouti může? List náš nade
sílá čtenáře takové, kteří netoliko všech ob
řadů chrámových, všech služeb při něm ko
naných a vůbec veškerého k němu příslu
šenstva dobře povědomi byli, nébrž kteří je
denně před očima mívali a takovou od ne
ustavného jich nazírání mocí ovládání byl,
že odtad se největší díl jejich k odpadu od
víry křesťanské náklonnosti řinul. Potřeba-liž
tu se tázati, kdo a kde bydleli ti, jež má
Pavel před očima? Kdož jiní to byli, než
židokřesťané Falestýnští.

Proto na tom pevně stojíme, že list ten
slušel oněm ze ZŽidovstva křesťanům, kteří
v Palestýně bydleli, aniž pak dáme se od
náhledu toho nějakými zdánlivými ale mat

nými důvody odvésti, abychom buď ve Fé
nici, buď v Galatii, v Egyptě, v Leontopoli
aneb dokonce ve Spanělích čtenářův listu
tohoto hledali. Nejenom zajisté všickni dů
vodové pro Palestýnu co místo, kam poslána
epištola ta, se sbíhají, nébrž celá starožit
nost nevěděla jinak, než že čtenářové listu
toho ve svaté zemi hledáni býti musejí,

5. Tímto důvoděním jsme spolu poněkud
dotekli té otázky, proč a za jakým účelemlist
čen psán byl? Z obsahu samého vysvítá, že
Zidokřesťané Palestýnští ve víře své křesťan
ské velice zchoulostivěli a nemálo se k od
padnutí od víry nakloňovali. Příčina toho ne
jedna byla. Oni sice již drahně času (5, 12.)
na víru obrácení byli, a nejedním spůsobem
víru svou osvědčili, 6, 9. 10. Ale první jich
pro víru nadšení již bylo utuchlo; obrácením
svojím ke Kristu odestali od té nesmírně
větší národu svého části, která Krista za
messiáše neuznávajíc v nevěře zůstávala a
proto mnohá příkoří a protivenství podni
kati museli. Tím pronásledováním horlivost
jejich pro víru v Krista nemálo ochladla,

na lidu jejich, že představení a učení lidé
jejich Krista uznati odepřeli. I namítala se
jim znenáhla nejedna pochybnost o pravdě
víry křesťanské, anoť se jim nemožno zdálo,
aby právě ti, jimž svěřena svatyně, byli S
pravdou se minuli v Krista neuvěřivše. Ochla
zení to se bez mála již k odpadení od víry
navažovalo.

K tomu nenepatrně přispívalo, že oni do
sud ke chrámu Jerusalémskému a službám
jeho se držíce Act. 2, 46. 3, 11. 5, 12. a
vůbec zákon celý zachovávajíce pozorovali,
kterak mnozí na víru křesťanskou ze Zidov
stva obrácenci zákonu Mojžíšova Si nevší
mali, ano nad to i odstoupení od něho lidi
učili (Act. 21, 21.). Tu se probudil národní
jejich cit ve vší své síle a vzmohlo se hor
lení jejich pro Mojžíše a zákon jeho; a čím
více ta k Mojžíšovu zákonu přivinulost ro
stla, tím více lásky a oddanosti ku Kristu
ubývalo, anoť se jím za nevniknutím jich do
pravého náhledu o vazbě obojího zákona
jedno s druhým potýkati zdálo.

Vrstevníci jich židovští ku křesťanství
neobrácení ochladlost tu jejich vidouce, ne
málo k tomu přihlídali, aby jí ku koneč
nému krajanů svojich ode Krista odelnutí
užili. Nejenom zajisté, o čem jsme již pra
vili, je pronásledovali, nébrž všelijakým oby
čejem také víru křesťanskou jim zostuditi
usilovali. Ten-li může býti konec veškerých
zámluv jim od Boba činěných, aby Římanům
poddáni ostávali? Ten-li má býti spasitel a
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vavO
messiáš, jenž na kříži smrtí tak hanebnou
sešel? Kdež jest ta sláva národu vyvole
ného, kdež jeho nade vše národy povýše
nost? Dokad křesťanství panovati bude,
všecky ty starozákonné přípovědi o vzmo
žení se národu Hebrejského vyplniti se ne
mohou.

Ten ohled bez mála nejvíce váhy činil
k tomu, že pochybenství jejich o víře kře
sťanské rostlo, ač nechceme tomu odpírati,
že i jiní důvodové od okázalosti, velebnosti
a slávy služeb a obřadů mosaických, od chu
dosti a neúhlednosti obřadů křesťanských,
od neobětování u křesťanů zápalných hmot
ných obětí a jiné příčiny ještě povstalou je
jich ku víře křesťanské netečnost zvyšovaly.

Při takovém stavu bylo se ovšem obá
vati, že víra křesťanská u Zidů v Palestýně
dokona vymizí a obávání to zmáhati se mu
selo tenkráte, když apoštol Jakob Menší bi
skup Jerusalemský I. 63, tak ukrutným spů
sobem od Zidů usmrcen byl. I což bylo tu
svatému Pavlovi činiti? Viděl brzy, kam smě
řovati a čeho se chopiti potřebí, aby obá
vané odpadnutí předešel. Musel totiž všeli
kým během je ve víře utvrditi a víruv Kri
sta jm v tom světle vystaviti, že odpad
nutí od něho odpadnutím od Mojžíše býti
jim ozračil. Tudy především jim pravý smysl
Starého Zákona otevříti a ona místa z něho,
která o Kristu, o vykonaném od něho vy
koupení lidstva, o dočasném toliko Starého
Zákona trvání, o nevyhnutedlnosti smrti Vy
kupitelovy, o pravé vznešenosti Mesiášově,
o dověčné oběti a jiných podobných na novou
úmluvu se potahujících jednala, v pravém
jim světle vyložiti musel. I bylo třeba je
na vyšší postaviti stanoviště, se kterého by
jasně záměr a účel Starého Zákona nahlí
želi a všem ukrytým v něm tajnostem vy
rozuměli; bylo jim ukázati, že veškeren
Starý Zákon k Novému směřuje, že Kristus
a zákon jeho je cílem a koncem Starého'Zá
kona, že tedy Starým Zákonem samým ku
Kristu vedeni jsou a týž Starý Zákon že jich
napomíná, aby v Kristu Ježíši svrchované a
jediné spásy hledali. Tu jim opadnouti mu
sela ona plena a onen závoj nade zraky jich
rozestřený a nahlednouti museli, že veške
ren Zákon Starý jest stupeň a příprava k
Zákonu Novému, že obřady, služby, dějové,
příběhové a oběti Starozákonné jsou nástiny
toliko a náznakové Zákona Starého, a že
ovšem s přibytím věci samé obrazy pomi
nouti a tudy Zákon Starý založením skrze
Krista nové úmluvy platnost pozbyti musel.
Posléze aby všelikým ze slavných obřadů
starozákonných k odpadání ode křesťanské

víry návnadám ve stříc vešel, potřebí bylo
ukázati, že Zákon Nový má mnohem vzne
šenější svatyni, vyneslejší a platnější oběť a
neskončeně vyvýšenějšího velekněze, nežli
Starému Zákonu se dostalo.

Takovým spůsobem sv. Pavel ovšem na
díti se mohl, že odpadnutí jich zamezí a
mysli jejich opět víře křesťanské získá.

6. Obsah, Vizme již, kterak sobě sku
tečně počíná a jakým pochodem a postu
pem myšlénky svoje vynáší. Exegetické a
dogmatické důvody střídají se v listu našem
Ssmravnými napomínáními, až pak od hlavy
desáté verše 19. dogmatické vykládání na
pomínáním docela ustupují.

Především vznešenost Krista nad pro
středníky staré úmluvy a tím vznešenost Zá
kona Nového nad Zákon Starý vystavuje;
Nový Z. zajisté pochodí ode Krista Syna
Božího, nade všecky anjely vyvýšeného(k. 1.).
Odtad tudíž v k. 2. povinnost odvozuje Krt
sta se přidržeti, poněvadž ovšem větších tre
stů se dočiní ten, který se Synu Božímu
protiví, než kdo tam Zákonu Starému pro
tivil se skrze anjely vydanému. Avšak Kri
stus měl-li nám lidem prospěti, naši lidskou
přírodu obléci a smrt podstoupiti musel.
Ale Kristus mnohem vznešenější jest nad
Mojžíše (k. 3.), jak syn vyneslejší jest nad
sluhu a stvořitel nade dílem svým horuje;
a tudy ovšem, nemá-li člověk zahynouti,
musí uchopiti tu spásu nám v Kristu uchy
stanou v čas nám dle Z. 94. vyměřený, sic
jinak by mu zahynouti přišlo (k. 4, 13).

Přechází nyní k velekněžství Kristovu
4, 14., jímž dává se nám přístup k Otci, a
obšírně o věci té nejdůležitější pro židokře
sťany se rozprostranuje a všestranně se sta
rozákonným kněžstvem porovnává, kteréž ne
bylo leč nástin velekněžství Kristova. Kněz
béře se z lidí křehkých, aby zástupcem je
jich tím horlivějším byl; neosobuje si úřadu
toho sám, nébrž od Boha jak Aron volen
bývá; obojí na Kristu se shledává, kterýž
veleknězem dle řádu Melchisedechova učiněn
5, 10. Poněvadž ale náhled ten předůležit
jest, tedv pobízí jich dílem ku pomstám Bo
žím prohlídaje, dílem lepší naději o nich jevě,
aby k vyšším těm pravdám otevřenou mysl
chovali 6, 20.

I počíná jednati o Melchizedechu a praví
jej vznesenějším nad Abrahama a jeho kněž
ství vyšším nad kněžství levítské býti. Z če
hož odvětuje, že novým kněžstvím Kristo
vým staré levitské a s ním i Starý Zákon
se vyzdvihuje; což tím více místo má, že
Kristus velekněz věčně žije, že velekněžství
jeho přísahou ztvrzeno bylo, a poněvadž Kri
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stus jedin nás bytedlně ospravedlniti může
T, 28. On zajisté na pravici Boží sedě v
nadzemské svatyni působí a prostředníkem
jest dokonalé úmluvy, kteráž na místo ne
dokonalé staré ustanovena jest 8, 13. Ob
šírně se nyní vydává v popisování a poro
vnávání starého velekněžství s novým, vypi
suje stánek a službu onoho, jenž do vnitra
svatyně jednou každého roku vcházel, čímž
naznačovalo se, že a) vchod do blahoslaven
ství dosud zavřen jest a že b) starozákonné
oběti člověka smířiti s Bohem ovšem ne
mohly, což Kristus jedním sebe obětováním
učinil 9, 14. Tudy potřebna byla smrt Kri
stova, aby nám dědictví nebeské vymohl,je
likož každý závět platnosti své teprv po smrti
závětníka dochází; avšak Kristus podruhé
přijde pro donesení nám spásy 9, 28. Nebo
any obéti Zákona Starébo nepůsobny byly,
což, jak již výše díno, z opětování jejich pa
trno jest: tudy Kristus sám v obět se vydal
a dokonav všecko, obětem Starého Zákona
konec učinil. 10, 18.

Pro tu příčinu mají oni neodvratně při
vyžnávání Krista zůstávati, aby pomsta Boží
jich nezastihla, a aby zásluhy jejich a pro
tivenství od nich pro víru snášená zmařena
nebyla 10, 39.: nebo vírou jediné spásy do
jíti lze jest, jak příkladové patriarchů tomu
zřetelně učí 11, 40. I sám Pán příkladem
svým nabádá je, na mysli neklesati, nébrž
příkoří a protivenství za otcovskou kázeň
pokládati 12, 11.

Odtud přechází apoštol k jednotlivým
napomínáním, jak v jiných listech, předeslav
dříve obecné nabízení rozhodně v dobrém
prospívati a Ezava nenásledovati, nébrž k
milostným zámluvám Zákona Nov. prohlédati
12, 29. A tu následují podrobní předpisové 0
hostinosti, čistotě, o šetření zarmoucených
podle příkladu představených již sešlých; 0
varování se nauk bludných, o dobročinnosti,
o poslušnosti představených církve, o mo
dlení se za spisatele; konec činí některá
pozdravení.

To jest obsah převýtečného listu, v němž
dialektické důvodění se spekulativnými ideami
mile se střídá a nejednou původností svou
čtenáře podivením naplňuje. Veskrze ale při
tom prohlídá apoštol k výrokům staré ú=
mluvy a nejenom hluboký smysl prorokův
vynořuje, nébrž také na rozum dává spůsob,

jakým se od nás Zákon Starý čísti má, aby
chom se s výdatným odtud prospěchem ne
minuli.

Zbývají posud otázky o tom, kde a kdy
list náš psán byl, o čemž v krátkosti se tu
vyslovíme. 9

7. Doba a místo sepsání listu k Židům.
List náš všady pokládá, že čtenářové jeho
obřady Starého Zákona nazírati mohou, a že
tudy chrám posaváde ve slávě své stojí. Z
toho již jde, že list k Židům dříve než ko
nečná katastrofa nešťastný ten národ zasti
hla, vyhotoven byl, to jest před létem 70.
Avšak tím meze jen se zadní strany stano
veny jsou; potřebí též místněji určiti se
strany přední. A tu můžeme za jisto doha
dovati, že epištola ta před letem 65. psána
býti nemohla. Léta zajisté onoho již válka
židovská vypukla byla a Pavel by jistě ne
byl pominul nebezpečenství a příkoří těch
dotknouti a jmenovitě o tom, o němž Kri
stus Mt. 24, 16. vece, útěku se zmíniti,
kdyby teprv dotčeného roku byl psal list
ten. Ale i místněji ještě dobu sepsání listu
našeho podobně určiti můžeme. Celý ten
stav církve Palestýnské v listu vypsaný před
pokládá, že byl po smrti sv. Jakoba Men
šího vydán. na jehožto úmrtí bez mála 13,
ď. naráží. Víme ale, že apoštol Jakob Menší
usmrcen byl 1. 63. Tudy nejpodobuěji list
ten mezi lety 63 a 66 po Kristu psán byl;
dříve již také proto vyhotoven býti nemohl,
poněvadž 2, 3. nadesílá, že pokolení ode
Krista vyučené již větším dílem sešlo.

A to jest právě doba, když sv. Pavel
buď ještě v Římě byl, buď již Řím po svém
prvém vězení opustiv v Italii někde se zdr
žoval. Píše zajisté 13, 23. vězte, že Timotheus
jest propuštěn, s nímž, když příjde, vás na
vštťívém. Byl tedy již Pavel vazby svojí do

buje, jenom toliko na osvobození Timothe
ovo čekaje. To pak jest právě rok 63. po
Kristu.

Z toho ale již domýšleti se můžeme, že
list psán byl buď v Římě, buď v Italii; a v
tom domnívání se našem nás potvrzuje místo
13, 34., kdež Pavel pozdravení ode bratrů
či ode křesťanů z Italie vyřizuje. Ve kterém
ale městě, jestli ještě z Ríma či z jiného
města list vydal, ovšem průvodno není.



Hlava L.

Pověděv apoštol, že v Kristu svrchované a
nejvyšší zjevení Boží se nalézá (v. 1. 2.)
přistupuje k důkazu, že Kristus nad an
jely mnohem jest vzněšenější, a důvody
toho vede a) ze jména jeho (v. 4. 5.), b)
z klanění se jemu anjelův (v. 6.), c) z
vlády nad světemjemu od Otce dané (7.
8. 9.), d) ze stvoření jím dokonaného (v.
10.), z jeho neproměnnosti (v. 11. 12);
posléze ze slávy jeho (13. 14.)

1. Mnohokráte a mnohými spůsoby
druhdy Bůh mluviv otcům skrze proroky,
nejposléze ve dnech těchto mluvil nám
skrze Syna, 2. jejž ustanovil dědicem
všech věcí, skrze něhož i světy učinil.

Počátek listu svého činí apoštol nena
dálý a náhlý a z nedojepí pozdravení nepře
deslav a nijak mysli čtenářův nepřipraviv k
věci samé přistoupá. V tom podobá se list
náš prvnímu listu sv. Jana, kdež podobně
apoštol tento se u věc samu neprostředně
pouští; leč tuto se to děje slavněji a okrou
hlejší a úměrnější obvětou, kterou se před
běžně hlavité myšlénky celého listu obsahují.
Uměrnost ta v řeckém textu již z prvých
dvou slov patrna, ze kterých každé péonem
se nese © —<——) a takto jak okřídleným
rytmem rozdíl mezi Novým a Starým Záko
nem navrhuje. Dvě slova ta znamenají jedno
posloupnost, druhé rozdělenost zjevení Bo
žího v Starém Zákoně. Mnohokráte, mnoho
částečně, mnohočíslně, značí, že se zjevené
pravdy otcům či patriarchům nedostalo na
jednou, nébrž postoupně a podílně podle
toho, jak věk byl dozrál a schopným stal se
a jak Bůh toho neb onoho proroka pravdy
svojí zúčastniti zamyslil. Tudy jsou periody
a doby ve zjevení a celé zjevení Boží dějiny
svoje má; člověk byl vezdy péče a starost
Boží mysli, ale nevezdy stejně péče ona se
jevila; nebyly všechny věci B. jednomu pro

roku zjeveny, nébrž část jich obdržel ten,
část onen. Jesaiáš nazíral porod Krista z
panny (kap. 7.) a náměstnou smrt jeho (k.
53.), Daniel (k. 9.) dobu příchodu jeho, Ma
lachiáš příští předchůdcovo (k. 4.); v Jonáši
předobrazeno pobytí jeho v zemi atd. A jak
s strany Krista tak i v jiných ohledech prav
da Boží v Starém Zákoně po částech a po
nenáhlu se jevila a záře věčného slunka po
málu a po male se rozbřeskovala a uehned
ku př. celé učení o svaté Trojici v jasném
světle se lidu starozakonnému ozračovalo.
Druhé slovo, jímž povahu starozákonného
zjevení vyličuje apoštol, samozřejmo jest.
Mnohospůsobně, mnohoobrazně, mnohými oby
čeji mluvil Bůh v St. Z.; neveždy stejným
během se zjevoval, nébrž již bezprostředně
jak tam Abrahamovi Gen. 12, atd. a Moj
žíšovi Exod. 33, 11., již v rozmanitých vi
děních, ve snách, vytrženích, obrazech pro
roky o budoucnu a o tajemstvích vyučoval.
Ezechielovi (k. 1.) se ukázal na voze che
rubův, Jesaiáši na velebném trůně (k. 6.),
Danielovi (k. 7.) co starý dnův; Oseáši a
Zachariáši prorokům mnohými oznaky a po
dobiznami se jevil. Na to Hospodin sám u
Os. 12, 10. připomíná, an vece: Mluvil jsem
skrze proroky, rozmnožil jsem vidění a vydal
jsem podobizny skrze ně. V té rozličnosti a
částečnosti ráz Starého Zákona se spatřuje
a naznačuje se nedokonalost jeho, ješto ten
kráte jádro tajemství Božích nedospělým dě
tem ve skořepině zavřené podával. Tak či
nil Bůh druhdy, za stara, za dávnějších časů ;
zdá se, že apoštol slovem tím spolu naráží
na událost tu, že již od věku proroka
Malachiáše po toli století žádného proroka
zjevení svojich byl nepříúčastnil, toliko za
dávna otcům t.j. předkům národu israelského
se otvírav. Avšak to jenom vedlejší pomysl
jest, poněvadž zajisté ne k dávnosti a ne
dávnosti, nébrž k dřívější a nynější době bez
ohledu dálejšího prohlídá, i rozumí slovem
druhdy veškeren věk předkristový. Za věku
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onoho mluvíval Bůh skrze proroky. Stojí v
řečtině vlastně a doslovně ve prorocích; ale
slovíčko ve tu platí toli co skrze, poněvadž
prorokové považují se tuto co nástrojové,
jimiž Bůh zjevení svoje k lidu israelskému
konal. Z čehož patrno, že ne tak ku písmům
prorockým, jak raději k ústnému prorokův
kázaní prohlídá, jak také z protikladu skrze
Syna vysvítá. Přece však dí ve prorocích a
nikoli skrze proroky, poněvadž prorokv po
važuje co muže, v nichž Bůh co ve chrámě
přebýval a jazyk jejich k mluvení nastrojo
val sr. Mt. 10, 20. Prorokem vůbec jest, kdo
vůli Boží proříká či pronáší a tudy nejenom
proroci úžeji tak jmenovaní zde se vyroz
umívají, nébrž všickní vyslanci Boží před
Mojžíšem a po Mojžíšovi a sám Mojžíš mesi
nimi co popředník jejich. Luc. 1, 70. Act.
3, 21—24. Ačkoli však tím mlčečky Mojžíše
klade v počet těch, jenž Krista mnohem
menší jsou, přece z opatrnosti ho nejme
nuje, aby čtenářů svojich nemírnou vážností
k Mojžíšovi se nesoucích hned na začátku
neodrazil,

Toli o St. Z. předeslav přistoupá nyní
k Zákonu Novému, a přednost jeho před
oním v některých protivách vystavuje. I
vece: Nejposléze ve dnech těchto, či abychom
vlastněji přeložili: Na konec dnů těchto, ku
posledku dná těchto, mluvil Bůh skrze Syna.:
Posledek dnů či poslední dnové (jak text řecký
dříve výkládavě četl) jest čas ten, po němž
jiné zjevení, věk jiný již nepřijde, nébrž na
kterýž věčnost nastoupí, poněvadž v němjiž
všecko, co k spáse lidstva potřebí, zjeveno
a uskutečněno jest; trvají dnové ti ode prv
ního do druhého příchodu Páně Act. 2, 17.
1. Cor. 10, 11. 1. Petr. 1, 5. 20. Slova ta
se kladou proti slovu druhdy, kteréž tedy,
jak jsme pravili, čas před Kristem značí.
Ve dnech těchto mluví k nám Bůh; tak dí,
an v obecenství s těmi, jimž píše, vchází;
nám, Israelitům, k nimž Kristus Mt. 15, 16.
Rom. 15, 8. ozvláště a před jinými poslána
se býti pravil, nám mluvil Bůh skrze Syna
či v Synu svém. Aneb raději nám křesťanům
všem, kteříž jsme v Krista uvěřili, jelikož
Zákon Starý na jeden národ se obmezoval,
Zákon ale Nový pro veškery národy určen
jest. Obšírnější smysl tento o veškerých kře
sťanech pravdiv sice jest, ale sv. Pavel zde
toliko k Zidům mluví a tudy užší výklad o
Hebréjích předčí. Hlavitá myšlénka se pro
Jadřuje slovem «wSynu či skrze Syna, kteréž
slovce v řeckém textu bez artikulu se klade,
dílem že o Synu dále mluví a tudy míst
nějšího určování potřebí nebylo, dílem že
slovo to Syn výhradně o Kristu pravené po

li

vahu jmen vlastních na se přijalo; slovo v
Synu toli tuto značí co skrze Syna, ale dí
v Synu a nedí skrze Syna, poněvadž Krista
sice jako prostředníka zámluv, úmluv a pro
mluv Božích vystavuje, ale toho spolu pova
žuje, že v něm Bůh netoliko dary svými jako
tam v prorocích, nébrž podstatně přebýval.

Již pak ohledněme se na ty mnohé pro“
tiklady, jimiž apoštol vznešenost nové úmlu
vy nad starou vyličuje. Tam mluvil Bůh
skrze proroky, pouhé lidi; zde ne skrze člo
věky, ani skrze anjely, nébrž skrze Syna
svého. Tam posloupně a tedy nehned do
cela jasně pravda Boží se rozvíjela a po část
kách udělována bývala; tuto Kristus veške
rou vůli Otcovu Jo. 1, 17. 18. 17, 6. 20.
vyjevil; tam v podobiznách, obrazích a ve
snách se pravda Boží otvírala, tak že pro
rokové sami nedosti do ní pronikali, ač ji
věrně pronášejíce 1. P. 1, 12., tuto Kristus
osobně a bez podobenství Jo. 16, 25. 29,
mluvil. Avšak rozdílové ti spojeni jsou tím,
že tam i tuto Bůh mluvil, čímž souvislost a
úzká spojitost Zákona Starého s Novým zře
tedlně se vyslovuje. Samozřejmá pak věc
jest, že o Kristu tuto mluví co již vtěleném,
an dí, že v posledku dní těch mluvil k nám;
nebo co Logos či Slovo již také v Starém Z.
zjevoval se.

Z toho již vznešenost Krista nezakrytě
projasňuje; ale apoštol ji v následujících vě
tách přídatkových místněji vypisuje. Dí za
jisté o Kristu, že jej Bůh doložil či usťa
novil dědicem všech věcí. Slovo dědic sličně
vyplývá ze slova syn, kteřížto dva pojmové
u Pavla spojeni bývají Gal. 4, 7. Dědic tu,
jak samozřejmo jest, znamená vládaře a pána
Gal. 4 1. Luc. 20, 14. Rom. 8, 17. Tit. 3
7. Jac. 2, 15. Ze slova ustanovil či učinil
určil, patrno, že ku člověčenství Krista pro
hlídá, poněvadž co Bůh maje vládu nad ve
škerenstvem, bytně a odvěčně nepotřeboval
teprv v tu vládu ustanoven býti. Podobně
vece Z. 2, 8. Požádej ode mne a dámtobě
národy dědictvím a vladařstvím končiny země
A Jo. 13, 3. jasně dí evangelista: Věda Je
žiš, že dal Otec všecky věcí v ruce Jeho. Ale
může se tu naskytnouti otázka, kdy Kristus
vladařství veškerenstva obdržel? Na ni nám
zá odpověď sloužiti mohou slova Act. 2, 36.,
kdež vece sv. Petr: Věziž každý, že ho Bůh
pánem a Kristem učinil. Pokládá tedy sv.
Petr, že touž dobou pánem stal se, kterou
Kristem učiněn byl. To pak bylo hned ten
kráte, když člověčenství na se přijal, ač u
jmutí vlády té dálo se ponenáhlu a postupně,
a dokonalá vláda s koncem teprv světa na
stoupí 1. Cor, 15, 27. Hebr. 2, 8. Ale Pa
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vel nespokojuje se s tímto dějepravným, v
času obdrženým povýšením Krista, nébrž
vracuje se na počátek veškerého dějinstva,
an dí skrze něhožto 1 světy učinil, takto od
člověčenství Kristova k božství jeho pře
chodě. Co jsme světy přeložili, zní vlastně
časy, věky, jak i stará přeložení česká mají.
Ale poněvadž s počátkem časů svět a ve
škerenstvo počalo býti, a poněvadž cov pro
storu se nalezá, bez času obstáti nemůže,
tudy sličně totéž slovo ? světy znamená;
značí slovo to totéž co předešlé všecky věci,
veškerenstvo, stvořenstvo či tvorstvo veškeré.
Dí sArze něho v tomž smyslu, jak tam Jo.
1, 3. Neklade se tu Syn Boží co pouhý ná
stroj ke stvoření světa, nébrž se částicí skrze
Órč navrhuje, že Kristus jest prostředník
mezi Otcem a tvorstvem a že Syn všemoc
nost svou odvěčně a nám nevystižně od Otce
přijal Jo. 16, 15.; aneb jak sv. Augu
stín vykládá, že Kristus co věčná Moudrost
Otcova chová v sobě idey, jež ve stvoření
uskutečněny jsou. Ostatně abychom slovci
čr nevhodně nerozuměli, sluší přípomenouti
sobě, že se ho také o Otci užívá 1. Cor. 1,
1. Zid. 2, 10.

Apoštol ale sám tuto pro lepší dolíčení
vznešenosti Kristovy pokračuje:

3. Kterýžto jsa výblesk slávy a
obraz podstaty jeho a nesa všecky věci
slovem moci své, očištění hříchův uči
niv, sedí na pravici velebnosti na VÝ
sostech.

Vztažitá tato vícečlenná věta nějakou
měrou ku předešlým dvěma větám se při
rovnává a povýšení Kristovo ač jiným spů
sobem vystavuje. Přestupnické či příčastové
věty jsa a nesa vyslovují vniterný předča
sový základ bytování Synova, příčastová věta
učintv ale vyjadřuje něco časového, dějeprav
ného, dílo totiž, jehož vykonáním se Kri
stovi toho na výsostech sezení dostalo. Pří
Čina povýšení Kristova jest vykonané jím
hříchův očistění, věty příčastími jsa a nesa
vázané vypisují naprostou Kristovu povahu,
kterou dílu tomu cena a hodnota se uděluje.

I jmenuje apoštol Krista výbleskemslávy
otcovy; není Kristus toliko oblesk slávy
otcovy, tak že se v něm sláva otcova od
bíjí a odráží jako na př. slunce na vodě,
což ovšem jest, an Jo. 14, 9. se ve Kristu
Otec spatřuje; nébrž slovce výdlesk spolu
také značí, že Kristus od Otce jako papr
slek ode slunce vychází, že jest světlem ze
světla, a tudy že jest stejné s Otcem byt

Žid. I, 2, Vznešenost Kristova nade všedko,

nosti. Tak svatí otcové vykládali, dovodíce
odtad, že porod Syna z Otce jest úkon při
rozený, nutný spolu i svobodný; že porodem
tím žádná proměna v podstatě nezaběhla, a
že syn odvěčně od Otce vybleskuje, jakož
slunko či světlo jeho nikdá bez paprskův
nebylo. Sláva, jejíž výbleskem Kristus jest,
jest úhrnek a soujem všech vlastností Bo
žích; všeliká ta veleba, sláva, vznešenost,
majesta Otcova a všecky nejvýtečnější vlast
nosti a přednosti na Krista splynuly a v
něm se obrážejí.

Aby ale se nezdál Kristus přechodným,
částečným a miznoucím nějakým jenom oble
skem býti, jak tam Gabellius a Fotinus ně
čeho podobného o něm se domýšleli, nébrž
aby samostatnost Kristova a dokonalá spo
lubytnost a shoda Jeho s Otcem v podstatě
mysli čtenářů vysvitla, přidává Pavel, že
Kristus jest obraz podstaty Jeho, totiž Otce.
Obraz či vlastně otisk, ráz podstaty čili byt
nosti Otcovy sluje Kristus, že v něm byte
dlně bytnost ta Otcova otišťéna, vtlačena,
vryta a vznačena jest, jak na pečeti listiny
pečátko se obráží a opodobňuje. Veleba,
sláva, bytnost a podstata Otcova neumaleně,
neproměnně a jasně na Kristu se spatřuje.

Dvěma těma přístavkama vylíčil apo
štol nadčasnou bytost Kristovu ohledem k
Otci; následuje věta, která neproměnnou a
bohorovnou povahu jeho opisuje ohledem na
stvořenstvo. Díť apoštol: nesa všecky věci
slovem moct své. Nésti světa věci v něm
jest toli, co je v bytu chovati a ovšem tak
spravovati, aby bytování jich neustávalo, a
stejnou vezdy měrou se povahovalo. V ten
smysl vece prorok Jes. 9, 6. o Kristu, že
vláda na ramenu jeho spoléhá. A Hermas
III. 9, 14. Slyš, vece, jméno Syna Božího
velké jest a nesmírné a veškeren obor světa
jím se udržuje. Ale kterak udržuje Kristus
veškerenstvo to? Nejinak, než veškeren obor
světa stvořen byl; jakož se o stvoření Z.
147, 5., Gen. 1, 3. 9., 2. Petr 3, 5., Hebr.
11, 3. a j. praví, že slovem vyvedeno bylo,
tak podobně i o zachovávání a řízení světa
praví, že se děje slovem moci Kristovy, t. j.
slovem od moci Jeho pochodícím, slovem
Kristovou všemocí naplněným, čili slovem
všemocným jeho, všemohutným jeho velením
a rozkazem Ž. 32, 6. Tím se bezobtížnost,
lehkost, netrudnost a spolu velebnost řádu
světův od Krista vedeného vyjádřuje.

Vylíčiv apoštol neučasnénou bytost a
podstatu Kristovou, jíž veškera hodnota a
cena na skutky od něho činěné se vylévá,
přechází na dílo samo, kterým se povýšení
Kristovi dostalo, od ideí nadpřírodných k
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dějépravným pomyslům sstoupaje. I praví,
že očištění hříchův vykonav zasedl na pravici
B.; skutek to kněžský, jejž Kristus co spa
sitel světa vyplnil. Od nečistoty hříchův
očisťovati a za očistěné prohlašovati bylo
zajisté úřadem kněží Starého Zákona (Lev.
16, 30. výše Mt. 8, 4.). To učinil Kristus
velekněz náš, an sám skrze sebe (což již v
řeckém slově zvratnočinném složeno jest)
hříchův očistění spůsobil na kříži za nás
umřev a milostí svou nám síly k odolání
hříchům udéluje. Dí očištění a nedí shluzení,
aby hřích co ohavnost nějakou vypsal Bez
pochyby prohlídá k oněm proroctvím, v nichž
se od Boha budoucí ode hříchův očistění
přislibuje (Ez. 36, 35. Jer. 31, 34. etc.);
spolu také krátce to namítá, co nížeji ze
vrubně o rozdílu levitského od novozáko
ného očisťování rozbírá. Těmi pak slovy
očistění ode hříchů dokonav apoštol vytknul
záslužný skutek Kristův, jímž sobě vydobyl,
že zasedl na pravict velebnosti. Zasednul,
toli co sedí; leč zasednul, posadil se, lépe
doličuje právo, kteréhož sobě Kristus za
sloužil Fil. 2, 8. Posadil se, vece, na pravicivelebnosti.© Velebnostslujeto,cosláva,
o níž výše, či raději značí slovo to Boha
samého v nestižné velebnosti jeho; podobně
Mt. 26, 64. praví Pán sám o sobě, že za
sedne na pravict moci Boží, kdež moc totéž
Co velebnosť tuto znamená. Seděti na pra
vici Boží jest veleznámé rčení, jímž jak ně
kolikráte jsme pravili přiúčastnění se nej
vyšší vlády a mocnosti se znamená. Slovce
na výsostech značí toli co na nebesích E.
4, 10. níže 8, 1. a určuje místněji sloveso
posadil se znamenajíc nejvznešenější pový
šenost Kristovu, kdež největší důstojností
onou dotčenou oplývá. V táž téměřslova
se o Kristu projadřuje sv. Klément hímský
v L Korint. 36.

Takové vznešenosti, vece Chrys., tu Pa
vel o Kristu hromadí, abychom o něm vzne
šeně smýšleli, vznešených věcí od něho se
nadáli, ale také vznešené věci pro něho pod
pikali.

Avšak apoštol tyto věci předeslav a
napřed o důstojenství nadpřírodném, potom
o dějepravném pomluviv nyní přeumělým
obratem v následující větě přístavkové pře
chází ku pojednání listu svého. I porovnává
důstojnost Kristovu nejpříze v kapitole té s
důstojenstvím anjelů v dalejšku porovnání
důstojnosti Jeho s proroky a kněžími učiniti
maje. Díť:

4. Tím přednější nad anjely učiněn,
čím výtečnější nad ně jméno zdědil,
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S anjely napřed porovnává Krista, po
něvadž i anjelé na vysostř bydlejí, ač niko
livěk na pravici Boží, sstoupá od vyšších k
nižším. Vyšším anjelův praví Krista učiněna
býti; tedy Krista podle člověčenství pova
žuje, jak výše v. 2. v slově ustanovil, a jako
tam tak i tady naskýtá se otázka o době,
ve které nad anjely přednějším učiněn byl.
Z toho, co tam povědíno, i tu zavírati mů
žeme, že Kristus již při svém vtělení pro
spojení člověčenství jeho s božstvím všem
anjelům v důstojenství předkoval, ač před
nosti té docela teprv po svém z mrtvých
vstání úplně došel, jí sobě právě smrtí svou
vydobyv a zaslouživ; dí zajisté písmo Fil.
2, 9., že včlověčiv se spůsobu služebníka
na se přijal, a sebe ponížil až k smrti kříže,
a že proto, pro ty zásluhy Bůh ho povýšil a
dal jemu jméno nade všeliká jména. Podobně
1 tuto dí, že tím důstojnějším stal se nad
anjely, čím vznešenějšího Jména se mu dě
dictvím dostalo. Věc sama sebou zřejma
sice, ale blíže-li přihlédneme, tedy slovo
jméno a slovo zdědil s místnější otázkou na
lehají na nás rozsudku želajíce. Jméno za
jisté velmi často (Fil. 2, 9. Ef. 1, 21.) zna
mená toli co důstojenství; na našem místě
ale vlastně jméno, pojmenování značí, poně
vadž Pavel v následujících větách právě ze
jména Kristova co Syna Božího důvod beře
pro jeho nad anjely výtečnost. Druhé slovo,
kteréž by nám s podivením býti mohlo, jest,
že apoštol praví o Kristu, že jméno to zdě
dil čili dědictvím obdržel. Ale mocnost slova
toho již jsme shora poznali při slově, že
Kristus dědicem veškerenstva učiněn. Značí
tudy slovo děditi toli co obdržeti, dostati,
účastným se státi, jakož 1, 14. nížeji a jinde
Mt. 19, 29. atd. v tom smyslu přichází.
Apoštol ale přece raději toho než jiného
slova užil, aby vyjádřil, že jméno to nebylo
pro Krista nové, nezasloužené a nepovinné,
ješto nikdá bez něho nebýval.

Již ale přikročuje ku pojednání svému,
výrokem předešlým cestu sobě k němu při
praviv. 1 táže se:

5. Nebo kterému kdy z anjelů
řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil
jsem tebe? A opět: Já budu jemu
Otcem a on mi bude Synem?

V otázkách sobě vede, poněvadž z pří
pustkův důvody beře a k lidem mluví, jimž
místa z písma uvoděná známa a co taková,
jež k Messiáši se odnášejí, přijata byla. Jsou
tu dvě otázky a při obou se přimysliti musí
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slovo Bůh, jehož apoštol vynechal, poněvadž
vesměs předpokládáto vědomí, že Bůh prvním
a posledním původem jsa písma sv. v něm
mluví. První otázka prohlídá k Z. II. 7., kte
réžto místo níže 5, 5. opětuje; votázce té po
pírá Pavel, že anjel kdy synem Božím v pí
smě sluje. Anjelé vespolek Job. 1, 6. 2, 1.
38, 2. ps. 28, 1. ano i lidi vespolek 81, 1.
slují co konatelé úřadu od Boha na, ně slo
ženého jménem synů Božích; sámlid israel
ský sluje synem Božím Os. 11, 1. Ex. 4,
22. Ale to všecko v nevlastním smyslu a
ve významu přenosném. Ve smyslu vlastním
o žádném slovo Syn neplatí leč jediné o
Kristovi. Tudy také jemu jedinému pravil
Bůh: Ty syn můj jsi, já dnes zplodil jsem
tebe. Zalm II., z něhož slova ta vzata jsou,
ne o jiném někom, nébrž vlastně a jedině
prorocky o Kristu jedná; sami Židé ten
žalm o Messiášovi vykládali. Tak sv. Ju
stin Tryf. 88. 89. svědčí. A tudy jak jsme
pravili důvod z přípustků se tu nalezá. Ale
jak slovům těm rozuměti? Syn můj jsi ty,
ta slova ovšem výkladu lišiti se mohou; ale
co značí dnes a Co značí zplodil jsem tebe?
Rozcházejí se vykladači na trojí stranu a
trojí výklad místu tomu nalezají. Někteří
prohlídajíce k Act. 13, 33. Rom. 1, 4. slova
zplodil jsem tebe neberou vlastně 0 přiro
zeném či raději nadpřirozeném zplození Syna
Božího, nébrž o vplození Ho, o vrození Ho
ve vládu královskou, o vejití jeho do života
nadzemské slávy, 0 zplození jeho do života
smrti na věky prostého, slovem o vzkříšení,
jímž Kristus Synem Božím býti osvědčen
jest; tudy též Col. 1, 18. Apoc. 1, 5. sluje
prvorozeným z mrtvých. Nebo prý tenkráte
člověk býti něčím počíná, když za takového,
čím jest, ode světa uznán jest. Slovo dnes
ve výkladu tom se táhne ku vzkříšení z
mrtvých, poněvadž zázrak ten jest počátek
oslavy Kristovy. Druzí vykládají slova dnes
zplodil jsem tebe o včlověčení se Krista, 0
početí Jeho v Marii Panně skrze Ducha sva
tého. Ti se odvolávají obzvláště na v. 6.,
kdež apoštol o opětném uvedení Syna Bo
žího do světa řečvede, což prý předpokládá
první jeho do světa úvod přinarození. Avšak
úvod ten jeho druhý stane se právě pro 0
slavení jeho a jeho ode veškerenstva za
Syna Božího uznání, což by ale předešlému
výkladu nasvědčovalo. I obsah Zalmu, k ně
muž se táhnou, a zvláště slova já pak krá
lem postaven jsem nad Sťonem a zákon jeho
ohlašují, a což ještě tam o slávě Kristově
následuje, to více ku prvnímu výkladu při
sluší, anoť vůbec o uznání Krista a slávy
jeho řeč vede se, z čehož patrno, že výklad

++ B : , | si . i Po ď . čs 1.2,
Žid. I, 4—5. Kristus důstojnější anjelů, an Synem B, slůje.

ten slov splodil jsem tebe o Kristově z Pau
ny narození prvnějšímu ve mnohém ohleduustoupitimusí.—© Zbýváaletřetívýklad,
o věčném totiž Syna Božího z Otce pojití,
kterému výkladu slovce dnes obzvláště pří
znivo jest. Dnes, t.j. od věčnosti, ve kte
réž ustavičný dnešek jest, ustavičná totiž a
stálá přítomnost bez proměny časové. A
výklad tento zdá se nám nejvíc přiléhati k
záměru apoštola Pavla, kterýž Krista Sy
nem Božím ve vlastním a jediném smyslu
býti tu dovodí. Proto také větší díl Sv.
Otců toho výkladu následuje. (Co tam Žal
mista v dotě. ž. o království a moci Kri
stově mluví, to vše očividně s výkladem
tímto dobře srovnává se. Ze pak sv. Pavel
na dotčeném místě ve Skutcích Apoštolských
v jiném smyslu místa toho užívá, nemůže
nám s podivením býti, poněvadž tam důvo
děním svojím jinam směřuje a místa našeho
více mimochodem dotýká, než aby se ho co
zvláštního důkazu výrokův svojich dokládal.
Leč o tom viz na svém místě.

Apoštol pro dokázání svoje uvodí jiné
místo ještě, a sice dí: A opět na jiném mí
stě vece o něm Bůh: jd budu jemu za otce
a on mné bude za syna. Slova ta vzata json
z 2. knihy královské 7, 14. Tam řeč jest
o vystavění chrámu Bohu od Davida; poví
dá prorok Davidovi, že ne on, nébrž símě
či potomek, jejž zbudí Bůh Davidovi, chrám
ten vybuduje. A tomu, vece Hospodin, budu
za otce a on mně bude za syna. Ješto Sa
lomoun Bohu chrám vystavěl, odnášejí se
slova ta nejbiíže a neprostředně k Salomou
novi a smysl jejich jest: Já potomka tvého
otcovskon láskou pěstovati a všemi dary se
jemu propůjčovati budu. Avšak tím se pří
pověď ta Boží docela nevyčerpala, a Duch
Boží ve slovech těch povšechných prohlídal
k jinému potomku, vyššímu, jedinému, K
němuž dáleji ve vyšším a dokonalém význa
mu slova ta se odnášela, totiž ku Kristovi,
jak sv. Pavel týmž Duchem svatým osvícený,
jímž Nathan u Davida mluvil, tuto vykládá,
ku Kristovi, v němž veškero potomstvo Da
vidovo vrchovalo, bez něho dříkem bezhla
vým toliko zůstávajíc. Můžeme také říci,
že onen smysl o Salomounovi slouží za pod
kladek smyslu a výkladu o Kristovi, jak na
př. při zázracích příroda za podkladek nad
přirozeným věcem slouží. A tu slova ta
znamenají: Já Kristovi pravým Otcem a on
mně pravým bude Synem, a jakož takového
všelikou láskou k němu vinouti se a veške
rou slávou jej obdávati budu. Dí pak v bu
doucím čase: budu a buďe, ne jakoby se
teprv synem měl státi, dříve jím nebyv,
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ánoť synovství jeho odvěčno jest; nébrž
takto dí, dílem poněvadž v bezprostředném
smyslu se to k Šalomounovi, jenž králem
později učiněn byl, potahovalo, dílem co se
Krista tkne, poněvadž synovství Kristovo
dříve světu neznámé, tenkrát se vesměs
světu ovědomělo, když Syn Boží Otci svému
dům stavěti, t. j. církev stanoviti počal. Je
ště připomenouti dlužno, že rčení za otce
Čl V otce a za syna či V Syna, jak v textu
řeckém a latinském vlastně zní, jest hebrej
ský spůsob mluvení a neznačí jiného leč
otcem a synem, jak z nesčíslných míst prů
vodno. Gen. 24, 67., Deut. 21, 13., 1. Cor.
15, 45., Hebr. 8, 10.

Dovodiv apoštol vznešenost Krista nad
anjely ze jména jeho, přistupuje k jinému
toho důvodu z klanění se Kristovi od an
jelů čili z pocty jemu od nich činěné. A
vece:

6. A když opět uvodí prvorod
ného na svět, dí: A klanějte se jemu
všickni anjelé Boží.

Především povědíti musíme, že některá
přeložení a sice česká hned od časů bratr
ských slova přestavují kladouce: A opět
když prvorozencé uvodďí, jakoby slovem opět
nechtěl jiného apoštol, leč nový citát ze Sta
rého Zákona uvésti. Ale taková přeloha či
přesmyk takový násilí činí textu, a uvádí
lichý výklad a liché spojení vět; očividně
slůvko opět patří k slovci uvoďé čili jakby
se dle řeckého lépe řeklo když uvede, ač ani
tím vlastní ráz času řeckého, jehož my ne
máme, totižto budoucně skonalého (futura
exacta) se nevynořuje. Tu pakjiž z té pře-.
sadby slov viděti, že vykladatelé nějak v ne
snázi se nacházeli. A skutečně na čem se
stanoviti nevěděli. Apoštol mluví o druhém
a opětném příchodu Krista na svět a před
pokládá prvnější nějaký úvod Jeho. Všeliká
váha spoléhá na tom, což za prvý úvod Kri
sta na svět pokládati máme, an od toho vý
klad slova opěť t. druhý úvod Jeho se ur
čiti musí. A tu někteří prvý úvod kladli o
stvoření anjelů, druhý pak o vtělení Páně.
Avšak stvoření anjelů jest úvod anjelů na
svět a nikoli Kristův. Tudy lepšího hledati
výkladu potřebí. Po prvé uveden byl co člo
věk na svět skrze vtělení; opéť pak či po
druhé uvede ho Bůh Otec ua konci věkův
na svět co soudce, a tehdy se Jemu anjelé
veřejně a všemu tvorstvu zřetedlně klaněti
budou, an právě tenkrát úplná vláda všeho
stvořenstva mu dokonale připadne; přijde
zajisté s mocí velkou a velebností a anjelé
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přijdou s ním co sluhové jeho Mt. 16, 27.
25, 31. 2. Thess. 1, 7. Sluje tu Kristus
Prvorodným, což toli jest co Jednorozeným,
jak Gen. 10, 15. Jes. 17, 1. Mt. 1,25. Byli
pak prvorodci u Hebréův po přednosti dě
dicové a pánové, tudy slovo prvorodec značí
výtečníka, knížete, prvence, vládce Ex. 4, 22,
Ž. 88, 27. Hebr. 12, 23. Jednorodcem jest,
jelikož z Boha odvěčně pochodí a podobníka
nemá; prvorodcem ale sluje, prohlédáme-li
k rozdílu obojího slova, jelikož jiným lidem
se připodobnil vtěliv se z Ducha svatého v
Mariu Panně. Tudy nazývá se prvorodým
mezi bratřími 8, 29., poněvadž sám přírodně
synem jest, druhým pak lidem svými záslu
bami vymohl, aby zálibnými, zvolenými, pří
svojnými Syny Božími byli. Prvorodcem ale
zvláště sluje podle Col. 1, 18, po svém z
mrtvých vstání, poněvadž tenkráte vzkříšením
svým počátek novému člověčenstvu položil.
Za svého pobytu na zemi a ozvláště po vzkří
šení od některých sice uznán byl co prvo
rodec Boží I. Cor. 1, 15.; ale při posledku
časův ho B. všemu tvorstvu jakožto tako
vého ukáže, když ho totiž do oboru světa
opět uvede. Při čemž se předpokládá, že
mezi prvním a druhým tímto uváděním Syn
Boží v nadsvětové bytí k Bohu se vrátil.
Když pak se vyskytne po druhé na konci
světa, tedy ďé Bůh, totiž B. prohlásí veške
renstvu; klade přítomný místo budoucího
času; dá místo řekne, poněvadž věc příští
sobě prorocky zpřítomnuje.

Jiná nesnáze mezi vykladači povstala,
odkud by slova ta, jež apoštol tuto přitáčí,
vzata byla, a klanějte neb pokloňte se, či jak
v starých přeloženích českých modlete se
jemu všickni anjelové Boží. Vidí se totiž ně
kterým, že slova ta jsou vzata z páté knihy
Mojž. 32, 43., kdež se v řeckém překladu
Sedmdesátcův čtou, ač v hebrejském a ovšem
ani v latinském textu slov těch zhola není.
Věc jista jest, že se v tom překladě řeckém
nalezají; ale přípisek a vkladek onen od
kavad tam vklouzl, neví se, ač již za věku
Justinova se tam nalézal, poněvadž světec
ten (Tryf. 130) slova ta z páté knihý Moj
žíšovy odvodí. Avšak zdá se podobněji, že
slova naše přijata jsou od apoštola ze Žalmu
96, 8. Tam zajisté čteme slova: Klanějte
se jemu, čt modlete se jemu všickni anjelé
jeho, Místo anjelé stojí sice v hebrejském
všickní bohové (elohim), avšak víme, že slovo
elohim značí netoliko božství, nébíž i tvory,
pokud jsou nositelé moci božské, a úřad od
Boha na ně vzložený zastávají, což ozvláště
o anjelích platí. A tudy právem v řecké a
latinské bibli a odtad na našem také místé
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v epištole k Židům slovo to přeloženo čteme
anjelé.

Již pak z toho, že anjelé se Kristovi
klaněti mají, ovšem odvětovati mohl apoštol,
že Kristus nad ně důstojenstvím vyniká, ano
božské cti účasten jsa i SynemBožím v nej
užším smyslu jest. Po dvakráte ještě v cír
kvi se učitelé k témuž výroku žalmovému
spůsobem slavným táhli. Jednou staří svatí
otcové proti arianům se slov těch dovolá
vali na důkaz, že Kristus božské jest by
tosti, poněvadž apoštol v listu našem slov
žalmu toho o Kristovi užívá, která v Žalmn
k Bohu pravému Israelskému se odnášejí.
Po druhé se slov dotčených dokládá konci
hhum Tridentské sess. 13. k. 5., kdež učí, že

čjší Svátosti eucharistie klaněti se
přisluší, poněvadž v ní týž bytuje, o němž
Otec v písmě pravil: Klanějte sejemu všickní
anjelé.

Leč apoštol jasněji ještě důstojnost Kri
stovu ozračiti míní a poněvadž 0 anjelích
již mluví, tedy místněji s anjely Syna Kri
sta přilicuje.

4. A o anjelích sice dí: Kterýž
činí anjely své větry a služebníky své
plamenem ohně, 8. o synu ale vece:
Trůn tvůj ó Bože (trvá) na věky věků,
berla pravosti jest berla království tvé
ho; 9. miloval jsi spravedlivost a ne
náviděl jsi nepravosti, protož pomazal
tebe Bože Bůh tvůj olejem radosti nad
účastníky tvé.

Výroků z písma a jmenovitě ze Žalmův
apoštol užívá pro dolíčení té, o níž výše
Kristovy nad anjely vznešenosti. Výrok o
anjelích (v. 7.) vzat jest ze Zalmu 103, 4.;
výrok o Kristu přejat ale jest ze žalmu 44,
1. 8.. Obojí ten výrok nám nyní rozebrati
nastává. Při prvním textě o anjelích (v. 1.)
všecko pravého smyslu se dobírání záleží
na dvojí věci; jedné, jestli slova řecká v
tom pořádku, jak se nalezají, necháme, jak
ovšem slušno jest, a jak jsme my v našem
překladě učinili, aneb-liž sobě s některými
je přesaditi a přesmyčiti dovolíme pro lepší,
jak předstírají, slovům těm vyrozumění. A
tu přecházíme k druhé otázce, jenž není leč
dálejší určení otázky první. Druhá totiž 0
tázka jest, která slova za podmět a která za
přísudek držeti máme? Někteří zajisté slova
větry a plamen ohněza podměty majíce, takto
přesadnym pořádkem vykládají: Jenž činí
větry anjely svýma L. ). jenž větrův co po

žid, I, 7—, Kristu švětovládá jěsé dáňá,

slův užívá, aby jimi lidem, když potřebá,
vyhrážel, což se stává, když větrové nad
zemí a mořem se rozprudí a bouři na ně
uvodí; a člen druhý jenž činí plamen ohně
či oheň plamenný t. j. blesky ohnivé stuhami
svými, když totižto jich užívá pro vzetí nad
bezbožníky pomsty, jakož čteme, že Pěti
městí ohněm s nebe podvráceuo bylo Gen.
19, 25. Vykladači ti se táhnou ke spojitosti,
že totiž v dotčeném žalmu řeč o větrech
jest a k místu podobnému v žalmu 148, 8.,
kdež větrové a oheň co vyslancové Boží a
rozkazův jeho plnitelé se vypisují; tak znějí
slova tamtější: Oheň, krupobití, snéh i led
a vítr bouřlivý, jenž vykonávají rozkaz jeho
Z. 148, 8. Nad to pak prohlašují výklad ten
veleshodný se záměrem sv. Pavla, jenž tuto
vznešenost anjelův v ohledu na Krista poní
žiti hodlá; a toho právě tím výkladem se
dociluje. Jest zajisté jakoby pravil: Jméno
anjela nemnoho váží, poněvadž se v písmích
také větrům a ohni dává. Ale výklad ten
jakkoli slibný a jakkoli s hebrejským textem
shodovati zdá se, přece jenom jest nucený,
převrácený a lichý a překladu Sedmdesátera,
jehož Pavel následuje, odporný. Podle toho
zajisté slova anjely a sluhy předcházejí a na
důkaz, že za podměty bráti se mají, člénem
v textu řeckém opatřeny jsou, ježto slova
větry a plamen ohně následují a bezečlenna
jsou. A podlé tohoto lepšího výkladu, jenž
spolu pořádku slov šetří, jsme překlad uči
nilis jest pak výklad ten v tuto míru: Bůh
činí anjely své větry, t. j. bystrými, čilými,
běhutými a brzkými jak větrové, a stuhy
svoje činí ohnivým plamenem t. j. tytéž an
jely činí ohnivými, plamennými, že netoliko v
krátkém čase vůli jeho vykonávají, nébrž
také ohnivě a plápolem lásky svaté vedeni
jsouce. Aneb raději a přiléhavěji : Jenž (Bůh)
činí anjely větry a plameny, t. j. užívá jich
místo větrův a plamenův za sluhy Svoje;
předchází zajisté, že oblakův co vozu svého
užívá, a na křídlách větrův chodí. Chce tedy
říci, že anjelé vůz Boží jako nějací větrové
a plamenové či bleskové táhnou. Důraz spo
léhá na slovích činí a sluhy, jimiž se na oko
vystavuje, že anjelé tvorové jsou a k sloužení
stvořeni byli. Jinak docela mluví písmo 0 Synu.
O něm zajisté vece: Trůn tvůj Bože na věky
věkův a žezlem pravosti žezlo království tvého.
Slova ta vzata jsou ze Z. 44, 7. 8., kterýžto
žalm docela o jediném Kristu prorocky zní,
jak se v tom nejenom Sv. Otcové, nébrž i
rabíhi snášejí, žalm ten o Messiášovi slyšíce.
Jest to jakoby píseň svatební, ve které se
sňatek církve s Kristem co choti s chotěm
oslavuje. Trůn či stolec značí královskou a
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ozvláště soudnou moc. Slovem Bože oslovuje
Messiáše a jej tedy Bohem nazývá. V hebr.
sice stojí elohim, kterýmž slovem druhdy se
vesměs a vůbec anjelé, ano i lidé nazývají;
leč již víme z předešl., že nikdy o jednom
človéku aneb anjelu se ho neužívá, nébrž
vezdy toliko o Bohu. Protož svatí otcové se
k slovům těm co ke zračitému důkazu 0 bož
ství Krista Pána táhnou. Smysl jest: Vláda
tvá jest věčná a nekonečná. Tím bezčasnost
vlády Kristovy naznačil. Ale apoštol 1 po
vahu vlády Kristovy ze slov téhož žalmu
doličuje, an vece: Žezlem pravosti jest žezlo
královské tvoje. Žezlo jest význak královské
moci jak v první větě trůn; dí prorok žezlo
království tvého jest žezlopravosti, t.j. pravo,
spravedlivo, svato jest t. j. spravedlivě sou
díš a spravedlivě řídíš a spravuješ. Výrok
ten povšechný spravedlivé správy místněji
určuje Žalmista, an dí dále: zamiloval jsi
spravedlivost a znenáviděl jst nepravosti; mi
lováním spravedlivosti a nenáviděním nepra
vosti zajisté ukazuješ, že berla tvá jest ber
lou pravosti, přímosti a spravedlnosti. Á proto,
vece dále, pomazal tě Bože Bůh tvůj olejem
plesání. Slovce proto dvojím během bráno
býti může; buď totiž udává příčinu, kterou
se to zamilování pravdy a nenávidění nepra
vosti dálo, buď udává účinek oné lásky ku
spravedlnosti a onoho nepravosti nenávidění.
Podle rozličnosti této také význam slov ole
jem plesání rozličen ovšem býti musí. Podle
prvního výkladu, jímž částici proto příčinnou
býti klademe, olej plesáné jest olej milosti
Boží, jíž se plesání v duši uvodí; a poma
zánu byti olejem tím jest milosti Boží a moci
a síly Boží účastným státi se. Tady ve Sta
rém Zákoně králové (1. Reg. 10, 1. 16, 13.)
proroci (Jes. 61, 1. 3, Reg. 19, 16.) a kněží
(Lev. 4, 3. Num. 35, 25. 2. Mac. 1, 10.) po
mazováni byli, čímž se označovalo, že se jim
milosti a síly proto od Boha uděluje, aby
milost tu na lid vylévali, jakož olej vylívá
se na věci a jim povahy své uštědřuje. Tudy
se nazývali Pomazanci Ž. 104, 15.; a přede
všemi Vykupitel sluje Pomazaným či Kri
stem po řecku a messiášem po hebrejsku,
jakož i sv. Petr Act. 10, 38. praví, že Bůh
pomazal Krista Duchem svatým a mocí,

Avšak lépe druhý výklad slovce proto
přiléhá, poněvadž veškeren žalm o slávě je
dná a tudy slova naše projádřují následek
oné Kristovy ku pravdě a spravedlivosti
lásky. Olej radosti, či plesání, čili mast obra
dující, radostí, plesáním, rozkoší naplňující
tu samozřejmě znamená hojnost a výbornost
slávy, jíž Kristus zasloužil sobě. Smysl tu
jest: Poněvadž jsi zamiloval spravedlnost, a

Svatý Faycl
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odporoval jsi nepravosti, proto Bůh za krále
pomazal tě, a slávou tě korunoval, abys ode
všeho tvorstva za takého považován a ctěn
byl. Přidává prorok: před spoludruhy tvý
mi či nad účastníky tvé, t. j. nade přátely,
bratry, tovaryši, druhy tvé: to věz, povýšení
a oslavení se tobě dostane. Druhy nazývá
lidi, jenž k stejné slávě, avšak skrze Krista
jim teprv přibudoucí určeni jsou, a jež bra=
třími nazývá svými (2, 11. Rom. 8, 29.).
Při tom naráží na Davida, kterýž přede bra
třími ač nejmladší jsa a úhlednosti bratrův
svojich nemaje, od Boha skrze Samuela za
krále pomazán byl 1. Reg. 16, 1.

Nemůžeme nedotknouti, co vykladatelé
tu připomínají, že my ode Krista slujeme
křesťané, t. j. pomazaní a milost Boží nám
od něho udělena jmenuje se pomazání 1.
Jo. 2, 27. jakož 1 že pro dolíčení vyvýšeno
sti v té míře Krista nade všechny člověky
vece (Jan 3, 34.) písmo, že Kristus ducha
Božího bez méry obdržel, t. j. v nekonečné
hojnosti.

Apoštol při svém postupu líčení vzne
šenosti Kristovy přechází k novému důvodu
vzatému od stvoření Jím světa a od nepro
měnnosti Jeho. Nový důvod ten béře ze Z.
101, 16. n.; při čemž upozorňují vykladači,
že slova Žalmu tohoto ke slovům Ž. 44. pře
dešle uvedeným povahují se jako část druhá
v. 2. ke části první. Vece:

10. A (opět dí): Ty na počátku,
Pane, zemi založil jsi, a díla rukou
tvých jsou nebesa. 11. Ona zahynou,
ty ale zůstaneš, a všechna jako roucho
zvetšejí, 12. a jak oděv změníš je a
změněna budou; ty pak tentýž jsi, a
léta tvá nepřestanou.

Slova ta přejal apoštol ze Zalmu 101,
26—28. jak jsme již pravili. Žalm ten od
náší se k zajetí babylonskému a jedná o ob
novení chrámu skrze Chaldéje zbořeného.
Avšak zemský Jerusalém byl podobiznou
církve, a tudy ve smyslu podneseném či da
lejším a duchovním řeč a modlitba se vede
tam o obnovení církve staré či opravení je
jím v novou církev křesťanskou. Oslovuje
se Bůh; ale právě z listu našeho patrno,
že zjevný v St. Z. Bůh byl Syn Boží, o
kterémž tedy tu se jedná, kterýž tu Pánem
či Hospodinem sluje, a ku kterémuž prosba
ta se vztahuje. Slova samozřejma jsou: Tys
Pane z počátku zemt osnoval či založil a
utvrdil a skutkové rukou tvých či díla všemocnostitvéjsounebesa| Nebemazemí

2
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zahrnuje veškeré tvorstvo, jakož i ha jiných
místech těma dvěma věcma celý svět se ob
sabuje. Již pak dále praví toliko o nebe
sích jakožto o částce vznešenější, 0 nížto
se nejméně domýšleti bylo, že by zahynouti
měla: Ona zahynou. Zahynou nikolivěk
podle podstaty a bytnosti, nébrž podle tvaru
a podoby vnější, jelikož povahu pomíjivou
na sobě nesou, což hned níže dí, že pro
měněna budou jako říza a roucho. O té
veškerenstva proměně vece písmo Ap. 21,
1. Viděl jsem nebesa nová a zemi novou.A2.Petr3,10.vece:| Nebesasvelikou
prudkosté pominou, živlové horkostí se rozply
nou, země pak a dila na ní vypálena budou.
13. Nového pak nebe a nové země čekáme
atd. Z čehož jasně vysvítá, že země a nebe
ne tak zahynouti, jak raděj v lepší stav pro
měněna býti mají; praví ale přece, že zahy
nou, poněvadž když vněšná tvárnost věci po
mine, celá věc sama nějakou měrou zkázu
bráti zdá se. Naproti té veškerenstva pro
měnlivosti praví o Synu Božím: Ty pak zů
staneš, aneb jak jiné čtení zní zůstáváš, to
tiž vezdy tentýž proměně žádné nepodléhaje.
Leč prorok obnoveným protikladem pokra
čuje opět tutéž jiným spůsobem pronášeje
myšlénku: A veškera ta nebesa jako roucho
zvetšejí, sestárnou, sestařejí, sestarají Se,
zvetchnou; jako šat ošumí a se otře a 0
déře, tak veškerenstvo ustavičným kolotáním
jakoby se odírá a otírá a tudy proměnu
béře až druhdy obráceno a jako na jiný líc
přetvořeno bude, aneb raději jak oděv starý
za nový se zaměňuje, tak oblek světa obno
šený svlečen a nové jemu roucho přiodíno
bude. Tudy dí v týž rozum: A jak oděv
proměníš je a proměněna budou. Pokládá,
že nejen proměnu vezmou věci veškery,
nébrž že ta proměna se od Krista stane. Co
tu v našem přeložení klademe proměníš je,
to podobně v hebrejském zní a Vulgátus
ovšem 1 v řeckém textu svém takto četl. V
nynějším ale textu řeckém již ode dávna a
téměř obecně stojí čtení svtinešje, t. j. ne
besa jako roucho svineš, zavineš, shrneš,
stočíš, učiníš, aby zmizela a minula a zraku
se vyskýtati přestala. Míní tu co tam Ap.
6, 14. Nebe ustoupilo jako svinutá kniha;
jako totiž to, když se kniha stočí, shrne a
Svime, ničehe se V ní nevidí a čísti nemůže,
dokad nerozvine se: tak celá tvárnost ne
bes, kdež hvězdy co nějaká písmena slávy
Boží zvěstovatelkyně se nalezají, druhdy
Svine se, stáhne, shalí a zastře, že z veškera
pomine a nic se z ní spatřovati nebude, až
obnovením, jehož se jí druhdy dostane, opět
rozvinuta, rozestřena, rozhalena a odhalena

bude. Celé stvoření, dí apoštol R. 8, 20.
21. marnostť a porušnosti poddáno jest pro
hřích člověkův, avšak očekavá oproštění ze
služebnosti té a převedení ve slávu synů Bo
žéch. (Opětným ještě posléz obratem zahýbá
apoštol ku protivě porušitedlnosti, an dí:
Ty pak tentýž jsi a léta tvvje neminou či
neustávají, neochabují, nescházejí. Ve slo
vích čentýžjst důraz spoléhá a neproměnli
vost a dověčná stálost se jimi značí; naráží
apoštol na slova Exod. 3, 14. Já jsem, kte
rýž jsem. Což dále dí: a léta tvá neminou,
to nějakou nadužitbou praví, jelikož léta o
během slunka se dokonávají, na Boha a tuto
na Krista žádná proměna, žádný nedostatek,
žádný úchabek nepřipadá. Tím pak na roz
um se dává věčná stálost a bezměnná věč
nost B., jakož tudy i božská Kristova by
tost se jasně doličuje.

Dvěma dvojitýma protikladama již byl
apoštol vystavoval přednost Kristovu před
anjely 5—-6, 7—12. jež z písma vypsal,
dříve základ nadpřírodných bezprostředných
pomyslů sobě k nim připraviv. Následuje
nyní třetí dvé takových protisad či protiv.

13. Ku kterému pak kdy z anjelů
řekl: Seď na pravici mé, až položím ne
přátely tvé podnožím nohou tvojich ?
14. Nejsou-liž oni všickní služební du

h Mdh4
chové posílaní k službě pro ty, kteříž
spasení děditi mají?

Novým tímto z písma vzatým o před
nosti Krista nad anjely důvodem vratmo a
poštol o tom jedná, čeho již byl výše 3, v. do
tekl. Vzata jsou slova ta ze Z. 109. Žádný
Žalm tolikrát se v Z. N. necituje, jak tento,
an desetkráte přichází Mt. 22, 44. Mr. 12,
95. n., L. 20, 41. n., Act. 2, 34., 1. C. 15,
25., Hebr. 1, 13. 5, 6. 7, 17. 21. 10, 13.
Za věku Páně a apoštolův jeho vůbec od
Zidův uznáván byl žalm ten co messiášský,
a činil jeden z nejvýtečnějších důvodů pro
Kristovu nadělověckou, nadtvorovou, božskou
vznešenost. Jedná Žalmista o králování a
kněžství toho, jejž před jitřenkou, t. j. před
časně a nadčasně Bůa zplodil, t. j. Krista,
jenž vládu ujal s hory Sionské, s Jerusa
léma, nad veškerým oborem světa a JI po
vede, až veškeři nepřátelé se jemu podrobí.
Seděti na pravici B., jak jsme 1, 3. viděli,
znamená účastenství míti VmoOCIa vládě a
ve všeliké slávě toho, na jehož pravici se
někdo posadí; Kristus tedy moci, slávy a
vlády Otcovy účastným býti se praví Col.
3, 1. a sice bude seděti na pravici, bude
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vládnouti a panovati, až položí Bůh Otec
nepřátely za podnoží jemu. Za podnoží po
ložiti sluje toli co dokonale podrobiti a
podmaniti; vzat jest ten přenosný výraz ode
druhdějšího u výchoďanův obyčeje přemo
ženci na hrdla stoupati a šlapati Jes. 10,
24. 25. Nepřátelé Kristovi jsou veškeří, kdož
se Jemu, církvi Jeho a povšechnému pravdy
a ctnosti panování protivují, protivníci neto
liko zemští, nébrž i podzemští; úplné pak
jejich podrobení stane se v den posledníhosoudu,kdyžvšelikáprotivnámoca sílaa
důstojnost se vyprázní, jak apoštol místněji
praví 1. Cor. 15, 24. n. O slovci až jsme
již Mt. 1, 25. pravili, že neukazuje, co dá
Jeji díti se bude, nébrž že obyčejem Hebrejů
toliko důrazně, co se skutečně státi má, vy
jadřuje, totiž že přese všecko nepřátel Kri
stových usilování a namáhání přece veškeři
protivníci a odpůrcové Kristovi, svět, i smrt
a ďábel jemu za podnož položení budou.
Naproti té slávě a vládě Kristově anjelé
vštickní, tedy i nejvyšší anjelův kůrové a
všechna knížatstva anjelská nejsou leč slu
žební duchové, jsou služebníci, an Kristus
Pán jest; stojí k službám, an Kristus co
vladař sedí. Slovem vštckní rozhodnuta jest
hádka ona druhdy mezi bohovědci zašlá,
zdaliž také nejvyšší duchové ku spasení
hdstva poselství vykonávají, čemuž někteří
bezdůvodně místa dáti nechtěli. Jes. 6, ©,
Gen. 3, 24. Služebníci jsou Boží, k. službě
Boží určeni, ale ustavičně posíláni bývají od
Boha pro ty a k užitku a pomoci těch, jimž
se věčná spása dědictvém dostane. Mluvě o
těch zvláště, kteří spasení dosáhnou, nemíní
od ostříhání a stráže anjelů vylučovati ji
ných lidí v ten rozum, jakoby vyvolenci jen
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ostrahu anjelův měli, lidé zlí a nepravostem
některým oddaní ale jí zbaveni byli, nébrž
apoštol mluví podle záměrů a úmyslů Bo
žích a dle věčné rady jeho, za kteroužto ve
škery lidi 1. Tim. 2, 4. spasiti chce, a tudy
také všem lidem anjely strážné posílá; nad
to pak ostraha anjelův u těch, jenž za svoů
vinou spásy nedojdou, neplatna a neužitečna
jest a podle úspěchu jakoby jí zhola nebylo.
Avšak vysvítá ze slov ku spáse také účel,
konec a cíl toho anjelův posílání, a poslední
jich v tom služba jest, duše světců a svě
tic po smrti těla jejich do nebeského krá
lovství uváděti. Protož, dí Pán Luc. 16,22.
nesena duše Lazarova od anjelů do lůna
Abrahamova, a mnohým světcům a světicem
se dostalo při skonávání přítomnosti stráž
cův anjelův zkusiti a chvalozpěvy jich usly
šeti; v životech sv. Antonia poustevníka,
sv. Martina, sv, Servaca, sv. Kateřiny muče
nice služba ta anjelův při smrti na jisto se
vypravuje. Tudy sv. Bernard v řeči 1.1. o
Zalm. povídá: Anjelovi strážci dlužní jsme
úctu pro jeho přítomnost, oddanost, pro lá
sku, důvěru, pro ostříhání jeho. Opatrně se
chovej jako ten, komu (jehož) anjelé příto
mni jsou a na všech cestách a na každém
místě se k anjelovi strážci uctivě nes, atd.
Ještě vykladatelé ukazují na to, že Ap. 2,
1. atd. biskupové slují anjely, poněvadž 1i
oni posílají se pro spasení lidí. Ostatně a
poštol slova veškeř? anjelé, jak samozřejmo
jest, rozčastěně užívá a ovšem nevolí říci,
že veškeři nejednou vezdy posíláni bývají,
nébrž že již ten, již onen, již z té, již zoné
třídy se vysílá.

Již pak z toho, co tu Pavel pojednával,
některá napomenutí vyvodí.

Hlava II.

Předeslav ve hlavě této některé výstrahy a
k horlivému Nového Zákona zachovává
ni napomenuwv 1—4, dále o Kristově
přednosti pokračuje a jmenovitě 5—8.
mluvé o oddání jemu budoucího světa a
posléz 9—18. o ujetí nad ním vlády
skrze smrt svoji.

1. Protož potřebí tím snažněji to
ho, (co jsme slyšeli, šetřiti, abychom
snad neprotekli.

Slovo protož táhne se ku předešlému
vznešenosti Kristovy dokazování. Poněvadž
taková jest důstojnost Kristova, poněvadž

tak náramně a nesmírně nad anjely vyniká,
že jemu všecky věci poddány jsou a poně
vadž pánem veškerenstva jest, tedy ovšem
nastává povinnost pro nás tím pilněji, snaž
něji, úsilněji se tomu propůjčovati, co jsme
slyšeli; potřebí jest, dí, ač chceme-li věčné
pokuty ujíti; nedí pouze sluší. Rčení co
jsme slyšeli jest opis evangelia, an naproti
tomu písmo Zákon Starý znamená; chce říci,
že tím snažněji mají šetřiti toho, co evan
gelium přikazuje; snažněji dí u přirovnání
se 5t. Z.; čím zajisté výše stojí Kristus nad
anjely, tím více a zevrubněji musí zákon a
nauka Jeho zachovávána býti. Potřeba ve

iká byla Židům to připomenout, poněvadža
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oni bezpřemně k St. Zákonu sé táhli a cenu
mu nadbytečnou přikládali. Potřebí pak té
veliké snahy jest, vece dále, proto, abychom
neprotekli. (Co jsme neprotekli přeložili, dá
se též přeložiti nezatekli, nezaplouli, nepro
plouli, mimo netekli, mimo neplynuli, ne
prominuli, nepropadli, toho nepozbyli. Tudy
již domysliti se jest, že slovo to všelijak
vykládáno bylo, čemu diviti se nemůžeme,
anoť jedenkrát jenom v Nov. Z. přichází, a
z míst řeckého překladu starozákonného a
ze spisovatelů světských málo světla pro
vyrozumění jemu čerpati se dá. V písmě
St. Z. značí slovo to minouti, odcházeti.
Prov. 3, 21. 4, 21. V obojím čteme: Synu,
ať nemenou tebe slova zákona Božího; ale
zachovej je. Ale slovo to málo známo bylo
a rodilí Řekové jemu nerozuměli. Tudy již
řečtí vykladatelové slovo to jiným zaměňo
val. Sám překlad latinský přítemný jest,
a ne všickni latinští vykladači jedním spů
sobem je vyložili. Nejpodobněji naráží apo
štol slovem tím na rozpukalé, štěrbinaté,
skulinaté, děravé nádobí, kteréž tekutinu,
jež do něho vlita zdržeti nemůže, nébrž ji
propouští, a jí se po zemi rozplynouti do
pouští, že již nijak sebrána býti nemůže.
Tudy smysl jest: abychom nepropadli, nevy
padli, neušli spásy, neminuli se se spase
ním. V podobný rozum Ecel. 21, 17. vece
písmo: Srdce člověka pošetilého jest jako ná
doba vozražená a žádné moudrosti nebude
držeti. Chce říci, že nic mu nespomáhá vše
Jiká moudrost, ano, že mu, poněvadž jí ne
přijal, ač ji slyšev, k většímu pádu slouží
a k větší vlně se připočítá. Jiní odnášejí
slovo to k lodi a vykládají, abychom neza
plynuli, abychom neminuli se s přístavem,
což týž smysl dává. Ale spisovatel svatý
nejenom na to nebezpečí, jež jim nastává,
ukazuje, nébrž také je odůvodňuje, an praví;

2. Nebo jestliže řeč skrze anjely
mluvená byla pevná a každé přestou
pení a neposlušenství vzalo náležitou
odplatu: 3. Kterak my utečeme, za
nedbáme-li tolikého spasení? Kteréž
počátek vypravování vzavši skrze Pána
od těch, kteří je slyšeli, na nás utvr
zeno jest.

Důvod vede od menšího k většímu.
Nebo Luc. 12, 48. od každého, komu jest
mnoho dáno, bude mnoho požádáno. Reč
skrze anjely mluvená jest zákon Boží na
hoře Sinaji, jak ze spojitosti samozřejmo
jest, ant apoštol Nový Zákon k Starémupři

Žid. li, 1—4. Napoiéniti k hóriivémi žachovávání N. Ž.

licuje. Zákon Starý na dotčené hoře výdaný,
praví P., vydán či mluven byl skrze anjely;
podobně Gal. 3, 19. se dí, že zákon ten
zřízen byl skrze anjely v ruce prostředníka
Mojžíše a sv. Štěpán Act. 7, 53. podobně
se vyjadřuje, že Zákon Starý na hoře Sinaj
ské otcové israelitů přijali řízením anjelů.
V Ex. 19. sice o anjelích řeči není, avšak
Deut. 33, 2. jasně povídá se, že Hospodin
přišel a s ném tisícové svatých, a v pravici
jeho že byl zákon ohnivý. Svatí oni byli an
jelové, jak i překlad Sedmdesátců přeložil.
V tom svrchovanost Zákona Nového nad
Starý Zákon spoléhá, že Starý sprostředko
ván byl skrze anjely, Nový Zákon bezpro
středně od samého Syna Božího vydán byl.
Avšak i ten Starý Zákon peven byl, utyrzen
byl divy a zázraky, či raděj (kam vlastně
zaměřuje apoštol) neporušitedlný, nepřestu
pitedlný byl, an hroznými pomstami na pře
stupníky vydanými chráněna a chována byla
velebnost a platnost jeho. Nebo, jak vece
dále přidává, peven byl, že každé přestou
pení a neposlušenství pokuta zastihala. Slo
vem každé pevnost onu Zákona St. zvyšuje.
Ne to neb ono. přestoupení trestáno, vece
Chrys., nébrž každé, žádného nevyjímaje.
Ve slovích přestoupení a neposlušenství jest
postup; nejen každý přestupek, nébrž každé
neposlušenství, t. j. oslýchání, zanedbávání
zákona slušnou, náležitou, určitou pomstu,
či jak nevlastně a nadužitebně vece, odplatu
vzalo. Sv. Pavel 1. Cor. 10, 4. nn. 0 ně
kterých takových pokutách St. Z. dotýká, k
místům Ex. 32, Num. 15, 25. a jiným pro
hlídaje. Tu povahu přísnou Starého Z. vy
psav táže se: Kterak my, my lidé Nového
Z. utečeme či ujdeme náležité oné odplaty,
oné totiž pomsty, jestliže nebudeme sobě
vážiti tolikého, tak velikého, tak vznešeného
spasení? Spasením tu bez mála rozumíslovo
spasen či nauku 0 spáse Act. 13, 20., na
uku Kristovu a staví slovo to naproti před
chozí řečí od anjelů mluvené; přece však
nepraví slovo spásy, nébrž pouze spasení,
poněvadž tím namítá rozdíl mezi Zákonem
Novým a Starým; Starý Zákon sice měl
slovo, měl kázaní a hlásání o spáse, Zákon
Nový spásou samou jest. Slovem čoliká
spása již sice navrhnul přesažitou a svrcho
vanou Nov. Z. vyneslost, avšak ji místněji
doličuje: kteráž, dí, (spása) počavší hlásána
a zvěstována býti skrze Pána, ne jak tam
skrze anjely, od těch, jenž slyšel, t. j. jenž
byli očití a ušití svědkové všech skutkův
a nauk Páně, t. j. apoštolé, nds došla. Po
čal Pán sám kázati a velká část od něho
slovo spásy uslyšela. Avšak od doby té již
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drahně let uplynulo a ti, jimž teď apoštol
píše, větším dílem teprv od apoštolů na víru
obrácení byli. Leží ve slově od těch, jež
slyšel, spolu jistý a pevný důvod, proč by
oni, ač snad neslyševše na vlastní uši Pána,
přece pevně se víry držeti a pravdou její
bezpeční býti měli; nauka ta Páně, vece,
nedošla vás nějak jenom z nejistého dosle
chu, nébrž ode svědků jistých a neklamných,
očitých totiž a neprostředných učeníků Kri
stových na nás utvrzena jest. Dí nás, po
něvadá lahodnější řeč a milejší jest, když se
k těm, k nimž mluví řečník, připojuje;
skromnost zajisté ta takovou přípojnou mlu
vu vítanější činí. Takto poradně a přípojně
již v. 1. mluvil (abychom neprotekli) a po
vaha řeči s sebou nesla, aby od počatého
mluvení spůsobu neodstoupal. Dí na nás
utvrzena jest, Což značí buď jistým, bezpeč
ným, utvrzeným spůsobem nás došla, v na
šich útrobách a myslích se na jisto ujala,
aneb raději mezi námi jistého dosvědčení a
pojištění dostala spůsobem tím, o němž hned
níže dokládá usvědčena jsouc. Nebo k dů
vodu tomu od očitosti hlasatelů vzatému
připojuje důvod jiný od zázraků, jimiž po
tvrzena byla nauka Páně, vzatý, či svědectví
Boha samého. Vece:

4.. An Bůh spolusvědčil znamení
mi a divy a rozličnými mocmi a po
dělováními Ducha svatého podle vůle
svojí.

Spolusvědčil Bůh, an svědectví apoštolů
divy potvrzoval; podobně Mr. 16, 20. praví,
že učeníci Kristovi kázali, an Pán jim po
máhal a řečíjejich potvrzoval divy následu
jicémi. Slova znamení, zázraky, moci, jak
Act. 2, 22. touž věc značí, ale z rozličného
ohledu. Zázrakové slují znamení, poněvadž
přítomnost Boží a tudy pravdivost proroka
divotvorce osvědčují; zázrakové slují dtvové,
poněvadž mysl lidskou podivením a užasnu
tím naplňují; zázrakové slují moci, poně
vadž všemoc Boží je působí; dí rozličným:,
aby hojnost a rozdílnost darův a zázrakův
dolíčil. Třemi slovy těmi apoštol vůbec a
vesměs zázraky znamená; čtvrtým slovem
podělováními či účastněními úaznačuje apo
štol rozličné dary či charismy, kterých Duch
svatý v prvotné církvi obilně, hojně, obižně
a podle užitku církve uděloval jednomu tím,
druhému druhým darem se propůjčívaje. O
těch darech již 1. Cor. 12, 4. se projádřil
a rozličné jimi podělování a rozličnou darů
těch povahu vylíčil. Posléze přidává podle

vůle své, t. Boží; jiní kladou podle vůle
jeho, t.j. Ducha sv. Ač pak oboje čtení
dobrou nauku dává, poněvadž vůle nejsvě
tější Trojice nerozdílna jest, přece raději
přeložili jsme vůle svojí k Otci táhnouce ta
slova, poněvadž v Písmě sv. veškera rada
o provedení spásy lidské Otci připisuje se
1. Cor. 1, 1., Gal. 1, 1. Apoc. 4, 11. Ef.
1, 11. Tím výrokem pak značí apoštol, že
činění divů a přiúčastnění se darů Ducha
svatého nezávisí ode člověka, nébrž ode
svobodné milosti Boží, kterážto rozdává kaž
dému, jak se jí líbí. 1. Cor. 12, 4.11. Kte
rak Bůh skrze divy, zázraky a dary Ducha
sv. pravdy křesťanské potvrzoval a svědectví
svá velmi hodnověrnýmičinil Ž. 92, 5., toho
nejeden důkaz ve Skutcích Apoštolských a
církevních dějinách nalezáme. Ano ještě za
věku Theodora Mopsuestského na sklonku
čtvrtého a počátku pátého století učený bi
skup tento dává svědectví, že ode křesťanů
zázračným spůsobem i pohané uzdravení
docházejí, a že taková hojnost divů v cír
kvi jest, že i mrtví vzkřísení a nepřátelé
církvi buď slepotou, buď smrtí poráženi
bývají.

Apoštolpravil, že spása v Novém Zá
koně propůjčená, tolikými divy potvrzená
ovšem vznešená a nad Starý Zákon neskon
čeně vyvýšená jest. Vznešenost tuto nyní
dále doličuje a tím od napomínání se opět
vrací k dogmatickému Krista Pána nad an
jely vystavování. Praví pak:

5. Nebo nepoddal Bůh anjelům
budoucího světa, © němžto mluvíme ;
6. nébrž osvědčil kdesi někdo řka:
Což jest člověk, že naň pomníš a syn
člověka, že naň pohlídáš? 7%.Ponížil
jsi ho málo pod anjely, slávou a ctí
korunoval jsi jej a ustanovil jsi jej nad
díla rukou svojich; 8. všecko jsi poddal
pod nohy jeho.

Budoucím světem sluje nový Kristem za
počatý řád světa, kdež Kristus vládne a mi
lost jeho hříchům horovati nedopouští, slo
vem říše bezhříchá a bezsmrtá. Svět bu
doucí Hebr. 2, 5. sluje věk Kristův, ješto
ještě panství Kristovo všady utvrzeno neni,
a vnovém obrozeném světě svět starý neob
rozený co šupka skryta jest, majíc teprva
odpadnouti docela, až nové nebe a nová ze
mě se vyskytnou. Kde víra v Krista přijata,
tam prošel věk starý; kde ale se to nestalo,
tam vládne starý věk. Doba ta dlepráva ovšem
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již narozením a zvláště smrtí Kristovou přibyla,
avšak pro nedokonalost lidské vůle, jíž mi
lost Boží násilí učiniti nevolí, průchodu vša
dy a vlády nedochází, nébrž často skryta
jest co jádro pod skořepinou, tam, kde vůle
hotova jest, na jasné světlo se prodírajíc.
Jest to církev Kristova ne tak ve svých po
čátcích, jak v dokonání svém, jest to idealná
stránka její a ta její povaha, kterou s ne
beským královstvím společnou má, ana říše
nebeskánení leč vrchování a dokonání věku
či světa budoucího. Budoucí ten svět tedy
již sice přibyl, život jeho již nastal a tudy
sv. Jan nenadarmo všady slova má život
věčný o tom užívá, kdo se Kristovi docela
odevzdal Jo. 3, 30., ale úplná vláda jeho
ujme se, až nová země a nové nebe 2. P.
3, 13. Ap. 21, 1. stvořeno bude. Této doby,
vece ap., toho věku, o něměto mluvéme, ©
němžto pojednávati jsme předsevzali, jenž
hlavitým předmětem řečimé jest, nepodrobil,
nepodmanil Bůh anjelům, neoddal jim správu
jeho, nébrž Synu svému, jak přimysliti apo
štol zůstavuje. Z toho, že budoucího věku
B. neoddal anjelům, odvětovali někteří vy
kladači, jakoby tím Pavel říci chtěl, že věk
předešlý anjelům podroben byl, poněvadž
Bůh anjelův k vydání zákona na Sinaji uží
val a jimi veliké věci St. Z. provodil. Avšak
tobo my tuto, poněvadž apoštol toho zjevně
nedotýká, o své míře a váze či raději nedo
míře a nedováze necháváme, vědouce, že
Kristus jak v N. tak i v Starém Z. lidi 0
svěcoval, Jo. 1, 9. a přistoupáme k důkazu,
jímž dokazuje, že ne anjelům, nébrž Synu
Kristu dotčený věk odevzdán jest. Důkaz ten
béře apoštol z osmého Zalmu. Nejmenuje
ani Davida skladatele žalmu toho, ani také
místněji určuje, kde slova ta, jež cituje, za
znamenána jsou, poněvadž mluví k lidem
písma sv. povědomým a poněvadž okolnosti
osoby a místa k věci a důkazu neprospívají,
an mu všecka váha na tom spoléhá, žeslo
va ta z písma sv. vzata jsou. Jak ten Zalm
zní, nemůžeme jinak souditi, leč že se ve
smyslu nejbližším ke člověku vůbec odnáší;
velebí zajisté velikost a podivnost Boží ze
tvorů tak krásných, sličných a vznešených,
a ozvláště ze stvoření člověka, jehož výteč
nosti a přednosti od Boha jemu propůjčené
skladatele podivením naplňují. Avšak slova
žalmu v dálejším, vidinném, ideálném, vyš
ším, duchovním, od Ducha sv. tam již za
mýšleném smyslu platí o Kristu jakožto člo
věku, jenž prvotnému Boha o člověku po
myslu docela odpovídá, jenž druhý jest Adam,
druhý, lepší a pravdivější lidského pokolení
otec, kníže a hlava, a na kterémž to, o čem
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Žalm pěje, plnou měrou se spatřovalo. Tudy
sám Pán Mt. 21, 16. k němu co ku proro
ctví o sobě se táhne, a apoštol tuto posled
ními slovy v. 8. a prvými slovy v. 9. právě
dovodí, že žalm onen o člověku pouhém vy
ložen býti nemůže. Žalm ten osmý za noci
skládán byl, any hvězdy a krása i velikost
a nesčíslnost jejich mysl ku podivení pod
nášely; a tu na nejvýše vzrostlo žasnutí jeho,
když povážil malost a mdlobu člověka a že
přes to se Bůh tak k němu nachýlil a pá
nem tvorstva jej učinil. I táže se pln podl
vení: Což jest člověk, že Ty Pane, jehož ne
besa velebí, jemuž vojsko to nesčíslných
světel slávu prozpěvuje, což jest člověk, že
na něho pamětliv jsi a jemu milostmi a dary
svými se vyléváš? Pamatovati, pomnáti u Boha
znamená dobrodiními obmýšleti, a pohlédati
sluje ku spáse a opatrování jeho prohlédati.
Co jsme čťověkpřeložili, v hebr. jazyku sluje
člověk s přímyslem nestateče, slaboty, ochab
losti, čímž milostivost Boží u větší se zračí
záři. Ponážil Bůh člověka něco málo pod an
jely, vece apoštol ze žalmu. V hebr. místo
anjelů čte se elohťm, ale již víme, že slovo
to netoliko Boha, nébrž i anjely a člověky,
pokud se v nich moc a majestátnost Boží
odbíjí a obráží, vyznačuje. Něco málo, slova
ta slyší mnozí o důstojnosti, že člověk dů
stojenstvím anjelů něco neb maličko nižším
učiněn byl. Což ač pravda jest vůbec, přece
zdá se slovo málo k budoucí jeho slávě, jenž
ho druhdy očekává, prohlédati. Proto raději
vykladatelé jiní slyší slova málo něco 0 času
a době ponížení, což ovšem lépe ke člověku
vůbec přiléhá a mluvení biblickému Act. 5,
34. odpovídá. Človék tuto pod anjely jest,
avšak po vzkřísení z mrtvých anjelům po
doben bude Luc. 20, 36. Doba ta pomen
šení či poménění se vzkřísením jeho konec
vezme a od doby té počne se vyplňovati to,
co následuje: Slávou a ctí jsť ověnčil jej.

| Sláva člověkova, ku kterémuž nejpříze pro
hlédá, jest ta, že podle obrazu Božího stvo
řen byl a obraz ten vzoru svého t. Boha na
zemi na sobě pronáší, a jak hned dokládá
žalmista, vládu nade vším tvorstvem ujal;
pro ty přednosti jej tvorové v čest mají a
ctí se mu propůjčují, nebo čest jest následek
slávy. Slávou tou a ctí tou člověk v ráji
svrchovaně oplýval, však po spáchaném hříchu
v něm umalena a uméněna jest, ač poněkud
se posaváde na něm spatřuje a zvláště u
těch vidna jest, kteříž tu na zemi již jako
v nebi obcují síly života budoucího na sobě
pronášejíce svatostí života; a tudy také moc
člověkovi prvotně danou nade tvory provodí.
Dí pak jej slávou a ctí korunována býti;
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znamená slovo to hojnost a obižnost cti a
slávy člověkovi propůjčené, že jimi jakoby
ověnčen, obdán, obklopen aovinut jest jako
věncem a korunou, jak v Z. 5, 13. 102, 4.
rčení smilováném a milesrdenstvím ověnčiti
či Korunovati značí oplývavě, hojně a bohatě
milosrdenstvím se někomu propůjčiti. Slova
dálejší: A ustanovil jsi jej nade dílami rukou
svojich £. j. ustanovil jsi jej pánem všech
věcí rukop. nejlepších ABE nečtou se a zdají
se přípiskem nějakou náhodou vklouzlým
býti. Bez toho myšlénka jimi vyslovená při
chází hned v následujících slovech v. 8.
Všeckojsi poddal pod nohy jeho, kterýmižto
slovy úplné veškerenstva podrobení rozumí.
Všecky věci odevzdány byly na počátku světa
člověku, aby jimi vládl a jich ku potřebám
svojim užíval Gen. 1, 28. Aby ale nikdo v
tom, jakby slovo Všecko bráti se mělo, na
rozpacích nebyl, vykládá sám.

8. Všecko zajisté jemu poddav ne
zanechal ničeho jemu nepoddaného. Nyní
pak ještě nevidíme, aby mu všecko pod
dáno bylo, 9. ale vidíme toho, jenž
málo pod anjely ponížen byl, Ježíše, pro
utrpení smrti slávou a ctí korunovaného,
aby skrze milost Boží okusil smrti.

Těmito slovy apoštol počíná vykládati
slova žalmu a porovnávati obsah jeho se
skutečností. Bůh podrobiv člověkovi veške
renstvo, ničeho nezanechal, coby z tvorů
jemu podrobeno nebylo. Ale — vece dále
apoštol — nyní ve skutečnosti, ve přítom
nosti jemu všecko podrobeno býti nespatřu
jeme. Země vzpírá se ploditi, zvěř netoliko
ho poslouchati váhá, nébrž se jemu protiví,
proti němu sápá se, smrtí hrozí jemu, ano
jej i skutečně usmrcuje. Tudy člověk ve
přítomném stavě není pánem světa a tudy
určení člověkovo veškeren svět opanovati
Gen. 1, 28. dosud není vyplněno. Ale v Je
žíši naplnilo se, a tudy Ježíš jest onen člo
věk a onen syn člověka, k němuž žalm do
tčený ve smyslu vyšším a dokonalém pro
hlédá a slova žalmova o podrobení světa
člověku se ku světu a věku budoucímu od
nášejí, na světě přítomném vyplněna neby
vše. Takto dovodí apoštol a tudy doličuje
toho, co v. 5. povídal, že totiž věk budoucí
nebyl anjelům, nébrž člověku, jenž po před
nosti a ideálně, avšak i realně člověk jest,
Kristovi poddán; nebo slova všecko a věk
budoucí dopadají na sebe. Ježíše praví málo
něco pod anjely pomenšeného t. j. na krátký
čas pod anjely poníženého, jelikož na ne
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drahnou dobu £. j. po čas svého na zemi
putování, utrpení a svého v útrobách země
za tři dni potrvávání pod anjely pomenšen
býti dopustil, nejenom podle stavu svého
smrtelnost anjelům nepřípadnou na sebe
vzav, nébrž také v domnění člověkův, kteří
o něm nesličně a ovšem nízko smyslili. Krát
kou dobou byl poméněn, nyní ale pro utr
pení smrti slávou a ctékorunován. Slovy těmi
prohlídá ku povýšení Krista a k tomu, co
dříve o sedění Jeho na pravici Boží pravil.
Dí vidíme, poněvadž přemocní skutkové, jež
koná a 0 nichž v. 4. pravil, že slávou a ctí
korunován jest. Jo. 1, 51. Ve slově koru
nován sličně vyjadřuje se zásluha a to vítěz
ství, jímž sobě slávy a cti dobyl; dobyl sobě
slávy té a té cti podstoupením té hrozné
smrti na kříži. I to není bez významu, že
apoštol příčastí minulých a ne aoristův u
žívá; chce tím navrhnouti, že protiv oněch,
ponížení a povýšení Páně, nepovažuje co dějů,
nébrž co stavů. Slova pro utrpení nevztahují
se k slovu ponžženého, jakoby Kristus utr
pením byl se ponížil, což ovšem pravdajest,
ale apoštol toho zde před očima nemá; né
brž slova ta spojena býti musejí se slovy
následujícími slávou a ctí korunována ho vi
díme, ana vypovídají, že Kristus podstoupe
ním smrti povýšení dotčeného zasloužil; tak
jsme 1 také přeložili. Proč ale Ježíš skrze
utrpení smrti povýšen býti měl, toho příčinu
apoštol v následujících slovích udává, an
praví: Aby skrze milost Boží za všeckysmrti
okusil, a tudy poníženost smrtelnosti na se
přijav, nám k oné povýšenosti dopomohl, 0
níž v Ž. 8. řeč jest; slova ta místněji vyklá
dají předešlé rčení pro utrpení smrti. Jiní
méně dobře slova ta (aby skrze milost B.
smrti okusil) spojují se slovem poníženého
pravíce, že slovo to příčinu toho Kristova
ponížení udává, že totiž tak se ponížil, aby
smrt za nás podstoupil, což smysl dává ne
mnoho odchodný od předešlého. Okusil pak
smrti skrze milost B., vece, poněvadž milost
Boží Ef. 2, 5. 8. t. j. nevýslovná láska B.
příčinou toho Kristova k smrti se obětování
byla. Značí tím, že smrt Syna B. nestala se
z nutnosti nějaké, ani z nějaké lidstva zá
sluby. Jiní méně vhodně kladou pro m?lost,
t. j. pro zjednání nám milosti Boží. Mnohem
ale nevhodněji zní čtení, kteréž místo skrze
milost B. klade bez Boha t. ywoig místo 44
ot. Vklouzlo čtení to bez mála z 1. Cor.
15, 27., aneb slova čtení toho byla co pří
pisek k slovům všeckojemu poddáno na kraji
připsána, později pak nějakým opisovatelů
nedopatřením na naše místo se dostala a Ne
storianům se zalíbivše, poněvadž člověctví v
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Kristu od božství dělila, drahně časův v ně
kterých opisech se udržovala. Smysl jeho
bylby buď, že za veškery tvory mimo bož
ství svého Kristus smrt podnikl, buď že smrt
podnikl bez Boha t. j. v největším od Boha
ostavení. Obojí ale smysl odchoden jest od
pravé nauky. Leč to čtení podle svědectví
nejlepších rukopisův a přeložení ustoupiti
musí slovům skrze milost B. (Co přikládá
Pavel za všecky smrt trpěl Kristus, namítá,
že na místě všechněch, na místě veškerého
pokolení smrt podstoupil a tudy náměstný
ráz smrti Kristovy navrhuje; vlastně v řec
kém stojí za každého, za jednoho každého,
za jednotlivé a všecky lidi žádného nevyjí
majíc; jest toli co za všecky, jak latiník kla
de, ale větší důraz do sebe má, poněvadž
ne vůbec ku pokolení lidskému, nébrž k jed
notlivcům prohlídá. Okusiti smrti Jo. 8, 52.
Mt. 16, 28. toli u nás značí, co smrt pod
stoupiti; dle některých užívá tohoto a ne
jiného rčení, poněvadž spolu chce krátko
dobost smrti Páně naznamenati. Jako lékař
vida, že nemocný léku se štítí, sám prvé již
okouší, aby nemocnému ku podnětu u věci
té posloužil, tak Kristus první okusil smrti,
aby křesťané po něm jí se okusiti a ji pod
stoupiti se nekrozili.

Hlavitá myšlénka věty jest složena ve
slově pro utrpení, kteréžto slovo Pavel do
stavnou větou vysvětluje, an dí: aby smrti
za všecky okusit. Na tom zajisté nejvíce u
ráželi se Židé a to bezmála nejčastěji kra
janům svojim ke křesťanství pošlým namí
tali, že Kristus nemůže býti Mesiášem, po
něvadž tak potupnou smrtí sešel. Tudy apo
štol doličuje v následujícím v., že ovšem ji
nak býti nemohlo, a že Kristus smrti pod
robiti se musel. Vece pak:

10. Slušelo zajisté na toho, pro
něhož všecko a skrze něhož všecko jest,
ješto mnohé syny k slávě přivodí, pů
voda spásy jejich utrpením dokonati.

Verš tento, jakož předešlí, mnoho ne
snáze vykladatelům působí. To jisto jest, že
podmět celé věty jest Bůh Otec, poněvadž
to ukazuje spojitost, povah věei, © níž řeč
jest a místa obdobná, v nichžto vezdy ve
škerenstvo k Otci co původu přednímu a co
k účelu konečnému se odnáší R. 11, 36.
Tudy také i tu vece Pavel o Otci, že pro
něho všecko jest, poněvadž cíl a konec všeho
řízení a všeliké správy jest, an všecko ko
nečně k slávě jeho směřuje Ap. 4, 11.; a
podobně o Otci praví, že skrze něho všecky

Žid. II, 10, Kristus smrť podstoupiti musel.

věci jsou, poněvadž prvotná příčina a původ
veškerenstva jest. Mohl apoštol prostě říci:
Slušelo na Boha, ale on volí opisovati jméno
Boží, aby tím zračitěji ukázal, že týž Bůh,
jenž všecko řídí a k němuž všecko stvořeno
jest, podle všemoudrosti své Krista utrpením
a smrtí k slávě dovésti chtěl. Mělo zajisté
všecko pohoršování se Židů na kříži Kristově
poraženo býti. Tudy také dí: slušelo. Co v
díle spásy lidské sluší a co nesluší, o tom
jediné ten souditi může, jímž všecky věci
stojí a k němuž se všecky odlivají. Slušelo
dí, t. j. bytnost B. toho žádala a lidské spa
sení toho vymáhalo. Ale nesnáz vězí obzvlá
ště ve slovích ješťto mnohé syny k slávě při
vodí. Slovo přivodí dáno jest v řeckém textu
příčastím aoristu a nad to ještě příčastí to
v akkusativu stojí, an o Bohu Otci vazba v
dativu se vede. Tudy váznou vykladatelé
s obojí tou odličností a nevědí kam větu
právě uvedenou obrátiti, jestli totiž o Bohu
Otci aneb o Kristu ji rozuměti mají, poně
vadž sice dativ onen káže větu o Kristovi
slyšeti, ale celá povaha věty přece k Otci
co ku podmětu se odnáší. Větší díl inter
pretů pokládá zde býti výšin z vazby čili
protisled, jenž nezřídka u Pavla přichází a
dotčená slova o Otci vykládá ; s nimiž my
ovšem běžeti musíme, an všecko k výkladu
tomu vede. Ale hned tuto jiná otázka o slov
ci ješto přivodt zabíhá, kteréž jiní překlá
dají jenž přivedl, poněvadž jak jsme pravili
participium v aoristu stojí. Ale kdož tak
překládají, ubíhají v novou nesnadu, poně
vadž Bůh před Kristem nikoho do slávy ne
přivedl, anať říše nebeská teprv Kristovi a
skrze Krista se otevřela. Také slovo sláva
jiného tu smyslu dáti nemůže, nežli v. 7. a
9. přichází, odpovídajíc slovu spdsa a tím
se od tohoto různíc, že spása více ku vni
trné povaze, sláva k vyjevení věčnému patří.
Nad to se Kristus zve tuto původ či raději
vůdce spásy jejich, jenž jim netoliko spásu
připravil, nébrž také co vývoda a náčelník
před nimi předcházel a je ku spáse ak slá
vě uvodil; a ovšem tedy nikdo před ním do
slávy vejíti nemohl. Tudy také nemůžeme
přeložiti přivedl, nébrž přivodí, vede, přivésti
zamyslil; tomu spojitosti požadku nepříčí se
příčastí aoristské, poněvadž často ve spojení
S aoristem ano i s presentem historickým
věc stejnodobou vypravuje, jak toho nejeden
příklad v písmě N. Z. máme Ř. 4, 20. Col.
2, 13. 1. Tim. 1, 12. (Col. 1, 20.) Uvodění
mnohých synův do slávy a dokonání či do
konalení Vůdce spásy ve stejnou dobu při
padá. Proto právě apoštol jmenuje ty, jenž..,
do slávy přijíti mají, syny ohledem na Syna
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přírodného a bytedlného, skrze něhož se ji
ným vsynění přísvojného dostalo. Mnohé syny
vece t. j. všecky, kteří se vésti dají; slovce
mnohé nestojí proti všechněm, nébrž protiva
jest slova někteřía prohlédá k jednomu Synu
bytnému, Kristu. Ty přemnohé, ano veškery
syny hodlal B. tím spasiti, že jich vůdce
Krista skrze utrpení dokonal, či zdokonalil,
dovršil, dokonalého učinil. Důraz spoléhá na
slově skrze utrpení, jak jsme pravili; ale což
znamená slovo zdokonaliti? Dokonává se to,
což jest nedokonalé a tudy dokonati stojí
oproti slovům začíti a nedokonalým, nevy
spělým, nedospělým, nedokončeným býti a
dokonalost stojí naproti nedostatku a po
čátku. Tudy dokonati jest dokončiti a účelu
přiměřeným učiniti, učiniti dokonale tím, čím
býti má. Dokonal Bůh Krista učiniv jej tím,
čím jako vůdce a vývoda spásy býti měl.
Dokonání to se stalo oslaveníémSyna Božího,
přece však nepraví oslaviti, nébrž dokonati,
poněvadž slovo poslední spolu prohlédá k
určení dokonale vyplněnému, a poněvadž
právě to apoštol vytknouti hodlal, že Kri
stus vešed do slávy své dílo svoje od Otce
sobě uložené dokončil. Jiní vykládají utrpe
ním posvětitů m. dokonati, poněvadž Kristus
skrze utrpení dokonalým knězem a smírcem
stal se, an nás s Bohem smířil. Ač pak slovo
dokonati v písmě druhdy toli co posvětití
značí, přece sv. Pavel nejenom ku smíření,
nébrž 1 k slávě smířením zjednané prohlédá
a tudy výklad slova dokonati posvěceném
úzký a ovšem tedy nepříměrný jest. Volí
raději říci, že K. skrze rozličné zámutky
a přebolestnou smrt k dokonalé slávě při
veden býti měl L. 24, 26. Slušelo takto Kri
sta dokonati utrpením ; nebo měli-li lidé v
obecenství slávy s Kristem vejíti, musel tento
s nimi se proti Bohu prohřešilými v obecen
ství pokuty a otrap stoupiti, aby tak zadosti
činěním Jeho spása vybleskla. Nebo poně
vadž bez pokuty slávy dojíti, avšak ani po
kuty zasloužené přijetím Bohu zadost uči
niti nemohli, musel Kristus pokutu smrti na
se vzíti a tou tedy cestou jíti, kterou vlastně
Jidé jíti měli, kdyby jim byla bez milosti
Kristovy možna a prospěšna byla. To pak
apoštol v násl. v. dokazuje, an vece:

11. Nebo který posvěcuje 1 kteří
posvěcování bývají, z jednoho jsou vši
ckni; pro kteroužto příčinu se nestydí
jich bratry nazývati řka: 12. Zvěsto
vati budu jméno tvé bratrům svojim,
uprostřed obce chváliti budu tebe. 18.
A opět: Já v něho doufati budu. A

2)

opět: Aj já a dítky moje, kteréž mně
dal Bůh.

Posvěcovati odpovídá nějakou měrou
slovům £ slávě uvoditi, dokonati a znamená
netoliko smířiti, ode hříchův očistiti, ukojiti,
nébrž spolu značí vniterně k bohomyslnosti
a zbožnosti povýšiti a tím člověka k vrchu
účelu jeho přivésti; jest posvěcení jedna čá
stka dokonalosti a sice základná, z níž ta
druhá, totiž oslavení samoplyaně vychází,
jest vniterná stránka slávy a spolu výminka
její. Dí apoštol: Kteří posvěcování bývají a
nedí, kteří posvěcení jsou, příčastí přítom
ného, ne pak minulého užívaje, poněvadž
tím navrhuje, že posvěcení to ustavičně se
děje, ustavičně růsti a vzmáhati se má, ne
jenom pro stálé nových a nově zrozených
lidí očišťování, nébrž poněvadž člověk usta
vičně ve svatosti života pokračovati má Ap.
22, 11. Kdo svatým jest, budiž ještě světějším.
Více nesnáze mají do sebe slova z jednoho
jsou všickní. Ze dí vstckní a že nevece, jak
bychom očekávali oba, jde odtud, poněvadž
posvěcovanců mnoho jest (v. 10.) a poněvadž
ozvláště k jednotě Krista Pána se člověčen
stvem prohlédá. V tom výkladu společněvy
kladatelé nalézají se. Ale jakby slova z jeď
noho jsou brána býti měla, v tom sena dva
tábory rozcházejí. Jedni táhnouce se k v. 10.,
kdež dí apoštol, že všecko z Boha a pro
Boha jest, rozumějí tím jedním, z něhož po
světitel i posvěcovanci jsou, Boha a vyklá
dají v ten spůsob, že i lidé i Kristus od
Boha pocházejíce jsou bratři a že ovšem
slušelo, aby všickni ti bratři a tudy synové
Boží s Bohem se smířili a sice skrze Krista
co náčelníka a popředníka v člověčenstvu a
tudy slušelo, aby Kristus umřel. Tak vykla
datele prvnější. Jiní ale prohlédajíce k tomu,
že apoštol v následujících větách o člověčen
ství Kristové jedná a ojeho bratrství s lidmi
podlé přírody lidské, slyší slova z jeďnoho
ve smyslu jednoho pokolení, jak tam Act. 17,
26. Dí tedy, že od jednoho Adamalidé a co
člověk i Kristus pochází a stejné s lidmi
přírody účasten jest, poněvadž posvětitel s
posvěcovancem jak tam v St. Z. kněz slidem
stejné přirozenosti a stejného pojití býti mu
sejí. Tudy, vece dále ap. nestydí, nehanbí
se člověky bratry nazývati. Svatí otcové již
dobře a sličně upozorňovali na slovo nestydí
se, že totiž slovem tím se rozdíl synovství
Kristova a rozličnost bratrství jeho od bra
trství pouhých lidí mezi sebou naznačuje;
on totiž jest Syn B. odvěčný a přírodný a
bytný, an my jsme jen přísvojní a přijatí sy 
nové Boží a toho synovství teprv Jím se
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nám dostává, kterýž ponížen a skrze utr
pení dokonán býti se podvolil, aby tak v po
měr bratrství s námi vstoupil. Mohl apoštol
pro dokázání toho Kristova s lidstvem bra
trství odvolati se na výslovné výroky samého
Pána Mt. 12, 49. 28, 10. Jo. 20, 17,; ale
on toho pomíjí a ze Starého Zákona důvody
bére, aby v tom také vyplnění Starozákon
ných proroctví ukázal, což u lidí, k nimž
píše, nemalou váhu míti muselo. Slova, jež
nejpříze uvádí, jsou vzata ze Žalmu 21., kte
rýžveškeren v osobě Krista psán byl, a tak
živě a pravdivě utrpení Páně doličuje, ja
koby ne tak proroctví, jako raději dějepravu
obsahoval. Pán sám pněje na kříži na jisto
se pronesl, že žalm tento k němu se odnáší,
když první slova jeho: Bože můj, B. m ,proč
Jst mne opustil na kříži velikým hlasemzvo
lal. Všecka žalmu toho slova jak od Krista
pravena se považovati musejí a tudy také
slova v. 23., jež Pavel tu uvádí a jež 0 bra
trském poměru mezi Kristem a lidmi jím
Spasení dojíci majícími jednají, ovšem z úst
Kristových plynou: Zvěstovati budu, vece,
jméno tvoje bratrům svojím, prostřed obceve
čebiti tebe budu. To učinil Pán po z mrtvých
vstání. Představuje se zajisté v žalmu Pán na
kříži, kterak oupí a modlí se a spolu slibuje,
co činiti bude, když oněch na kříži trudů a
strastí znikne; toho pak z příkorů a z hoře
osvobození dostalo se mu tenkráte, když od
Otce k slávě a věčné blaženosti vzkřísen
byl. Té doby také dála se ta, jichž jsme do
tekli pojmenování učeníků svojich bratřími,
an Mt. 28, 10. dí Zvěstujte bratrům mojím;
Jo. 20, 17. vece k Máří Magdalenské: Jdi
ku bratrům mojím. Tenkráte také zvěstoval
jméno Otcovo bratrům t. j. učeníkům svojim
díl osobně, an po čtyřicet dní o království
B. k nim rozmlouval, díl skrze apoštoly vy
slance svoje, kteří do veškerých končin světa
se rozejdouce, nauku Kristovu o Bohu roz
hlašovali. Jméno B. toli znamená co Bůh,
jak jsme již častěji viděli Jo. 17, 6. aneb
raději jméno tvoje značí toli co jméno tvoje
co Otce, tebe co milovného lidí Otce budu
zvěstovati a chváliti u prostřed obce či cír
kve. Slovem církve či obce navrhuje se za
ložená ode Krista církev či lidstvo kol Kri
sta shromážděné a v něho uvěřivší, v jehož
prostředu Kristus Otce bude, dí, chváliti či
velebiti netoliko sám osobně, jak Mt. 26,
30. o tom výslovně čteme, nébrž ozvláště
skrze apoštoly a jich nástupce v církvi a
vůbec skrze všecky vyznavače to činí a Či
niti bude, dokad svět potrvá. Ef. 5, 19. Tím
naznačeno spolu, že v církvi B. zpěvové k
velebení a chválení Božímu vezdy se ozývati
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budou. Svatí otcové tu vylévají se ve chvá
lení lásky Kristovy; bratří člověka chudého
nenávidí ho dí písmo Prov. 19, 7. Královic
ve sňatek s děvou prostou vejíti by za hanbu
pokládal, Kristus ale právě tenkrát, když
slávy došel, nazývá učeníky své a v nich
všecky lidi bratry a s lidmi tvory nepatr
nými a poníženými, ano Bohu odbojnými a
jemu samému vzdornými v jednotu vstupuje.
Převeliká to schylnost Páně, převeliká vzne
šenost člověkovizjednaná. Ostatní dvě místa,
jež apoštol uvádí, vzata jsou z Jes. 8, 11.
18. a nadarmo jich někteří na jiných místech
hledali. Slova ta nejpříze jednají o proroku
a projadřují naději, kterou skládal v Boha,
že Bůh všem zámluvám svojim dostojí a těm,
jenž se k němu obracují, útočištěm bude, ze
všech nesnad je vyvodě. Ale prorok Isajáš,
když pronášel slova ta, byl, jak nás tuto
učí apoštol, typem či náznakem Kristovým
a Duch svatý slova mu v ústa vštípil, jejichž
smysl netoliko ku proroku, nébrž ke Kri
stovi se odnáší. Slova ta tedy v podmyslu
či ve smyslu hlubším zří ku Kristu a praví
o něm, že naději v Boha ujal, že dílo spásy
ovšem dokoná. Jest zajisté celá čásť pro
roka Isajáše od 8—12. kap. výklad, vývod
a vývoj té potěchy prorocké, kterouž v k.
7. proroctví o Imanuelovi v sobě nese. Dvě
místa dotčená jsou Sice sousledovná, tak že
apoštol jedním úvodem je citovati mohl, ale
nečiní toho, poněvadž se mu vidělo pro lepší
důraz dvojím uváděti je úvodem. Obojí věta:
Já v Hospodina doufati budu a ta druhá:
Aj hle já a děti moje, jež mně Bůh dal to
též vyslovuje, důvěru a naději v Boha; nebo
při druhé větě potřebí přimysliti já a děti
mé naději skládáme v Hospodina aneb ode
vzdáváme se docela Jemu. Obojí věty apo
štol uvodí pro dokázání, že Kristus touže
přírodu na sobě má, jaké se lidem dostalo,
strastem podrobenou, poněvadž tak jako lidé
jiní naději svou v Boha skládá a vysvobo
zení z útrap od něho žádá. Ditkami roz
umějí se lidi, jež Kr. duchovním spůsobem
splozuje a k životu věčnému stravuje. Teď
pak apoštol dále dovodí z uvedených míst v
tento spůsob:

14. Poněvadž tedy dítky obecen
ství mají těla a krve, i on se jich to
likéž přiúčastnil, aby skrze smrt zkazil
toho, kterýž měl vládu smrti, to jest
ďábla, 15. a vysvobodil ty, kteříkóli
strachem smrti po všechno živobytí služ
bě podrobeni byli,
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Těmi slovy apoštol důvodění svoje vy
světluje. Kristus má dítky sobě od Boha
dané; již pak dítky ty mají společnost či
účastenství v těle a krvi, těla a krve či pří
rody lidské účastni a všem křehkostem a
nestatečem lidským poddáni jsou: tudy také
Kristus krve a těla či pleti přiúčastnil se,
t. j. lidskou přírodu na sebe vzal a stra
stem podlehnouti se uvolil. Pleť a krev, či
jak opačným pořádkem čtou rukop. krev a
pleť či tělo značí lidskou přírodu s vedlej
sím ponětím křehkosti a slaboty, jak jsme
již několikráte dotekli. Udává pak dáleji
příčinu, pro kteroužto Kristus stal se těla
a krve účastným, an opisuje dvojí účel, kte
rého by beze včlověčení se Kristova nebylo
lze dojíti a pro jehožto docílení člověkům
podoben státi se musel. Chtěl a měl totižto
Kristus skrze smrt svou smrti vládu a moc
tím odníti, že 1. moc vladaře smrti, ďáblo
vu, co smrti příčinu shladil v. 14, a 2. že
následek smrti, bázeň totiž smrti, odklidil
v. 15. Nejbližší účel té jeho smrti ohavné
bylo odmocnění a odzbrojení ďúbla, kterýž
měl vládu smrti. Vládu smrti měl ďábel,
poněvadž hřích Adamu člověkovi prvnímu
vnukl, a tudy jej se vším potomstvem smrti
podrobil; jest ďábel jakoby vojvoda a vůdce
hříchu a kdo bříchu poddá se, ten i pod
dán jest dáblu a řízením Božím smrti pro
padá. Vladařem smrti tedy jest, jelikož jest
působcem hříchu a tudy jenom prostředečno
jest vladařství jeho R. 5, 12. Tohoto vla
daře smrti Kristus zkazil či bezčinným, bez
působivým, bezdějným učinil, moc jeho zni
čil, jej odmocnil, t. j. jak 1. Jo. 3, 8. vy
kládá, díla jeho zrušil či zkazil a shladil.
Dábel zajisté zkažen nebyl, jelikož žije a
bytuje, nébrž jelikož lidi k hříchu a tudy
k smrti časné a věčné svádí. Zničil pak
moc satanovu skrze smrt; tím tedy, čím dá
bel vládu provodil, tím přemožen byl a zbroj
ta jej obezmocnila a obezvládnila, kterou se
byl světa zmocnil tak jako David Goliovi
meč odňav jím mu hlavu uťal. Dokonalé
pohlcení smrti Jes. 25, 8. teprv nastane
druhdy 1. Cor. 15, 36. Avšak toli vymoženo
jest smrtí Kristovou pro veškero člověčen
stvo, že se jim dostalo toho, o čemž hned
v. 15. vece, totiž vysvobození; nebo Kristus
shladil hřích pokutu zaň na sebe přijav a
milosti B. k svatému životu nám zaslouživ,
tudy shladil také dábla a smrt 1. Cor. 15,
o4, Ale jaké to vysvobození tu apoštol na
mysli má, naprosto bez místnějšího udání
věci toho slovesa užívaje? Předmětem 0
svobození jest to, o čem jedná věta násle
dující kteříkoli strachem smrti ve služebnosti
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držání byli; strach smrti a tím strachem
povstalé otroctví tedy nejblíže apoštol tuto
při slově vysvobodi? na mysli má. Kteřížkoli
praví a nedí prostě kteříž, poněvadž chce
tu myšlénku vytknouti, že veškeři ti, kteříž
služebnosti, o níž níže, podrobeni byli, svo
body té účastnými stali se. Vysvoboditi slo
vo předpokládá služebnost a otroctví nějaké,
od něbož člověk vysvobozen bývá, jakož i
tuto apoštol o osvobození oď služby mluví.
Aneb služba, otroctví značí soujem a souhr
nek všelikého zla na lidi přišlého, apoštol
ale toliko jednu Stránku tu představuje,
která se zvláštní měrou vynořovala. Jaké
to otroctví bylo, určují slova strachem smrti;
strach smrti tedy byl příčinou, že lidé slu
žebnosti či otroctví podrobeni byli. Strach
ten lidi neustavně v otroctví udržoval, že
nijak ke svobodě synův B. vyniknouti nemohlipoceléživobytísvoje.| Zivobytíčili
žďdí, praví apoštol, a nedí život, poněvadž
prohlédá ku plynutí a běhu života. Jest
život ten otroctvím, kterýž po celé trvání
svoje za stálého průvodce bázeň a strach
smrti má a tudy ani právasvého a bytí
svého se mocným nestává. Zivot lidí před
Kristem a před vítězstvím Jeho nad vlada
řem smrti byl neustále bázní smrti ovládán
a Opanován a tudy co ustavičné heslo u tra
giků řeckých přichází verš tento: Jest člo
věkům nebýť vždy lépe nežli býť. I samým
otcům St. Z. přicházela smrt hořka a nc
snesitedlina a ukrývají se před ní v lůno
Boží věrou svou, jenž je ku světlu odkazo
vala, jež druhdy v Kristu nade tmou života
vzejíti mělo. Pro roztrhání a odestření mrá=
kotného závoje toho přibyl Ježíš v člově
čenství a tudy bylo potřebí, aby se vtělil
a za nás umřel. O tom apoštol dáleji po
kračuje, an dí:

16. Neboť neujímá se ovšem an
jelův, nébrž semene Abrahamova ujímá
se. 17. Pročež musel bratrům ve všem
se státi podoben, aby milosrdný byl a
věrný velekněz u Boha ku smíření hří
chův lidu., 18. Nebo že sám trpěl a
pokoušen byl, může těm, jenž pokoušeni
bývají, pomoci,

Ve svém důvodění o potřebě vtělení
Syna B. a nevyhnutedlnosti smrti jeho při
chází apoštol ku porovnání anjelův a lidí
ohledem Krista a tím nový důkaz pro ne
vyhnutedlnost včlověčeníse Kristova a utrpení
Jeho vede. Poněvadž lidí se ujíti a je spa
siti měl, tedy musel člověkem podtrpnýmse
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státi. Neujal se Kristus anjelův, jakož se
lidí ujal a ujímá od doby vtělení svého u
stavičně ku spáse jich prohlédaje a je ja
koby za ruku vodě; anjely zůstavil, dí Chrys.
a zůstavil veškery mocnosti nebeské, aby
nás ujal, nás ovci ztracenou, utrpením svo
jím nalezenou a nás na ramenou do vlasti
nebeské zanesl. Místo ujímá se lidí, vece
apoštol: ujímá se semene Abrahamova, t. j.
potomstva Abrahamova; rozumí tím potom
stvo duchovní, jež v Abrahamově víře a dů
věře vzor a počátek víry a zbožného života
nalézají Rom. 4. 16. Nebo jenom ti, kteří
jsou synové zámluv B., počítají se za símě
Abrahamovo. Mohl ovšem širšího významu
užiti a říci semene Adamova se ujal; ale
chtěl spolu výminku toho Páně ujímání-se
dotknouti a spolu vyhověti výroku Páně,
kterýž pravil, že nejpříze přišel spasit těch,
kteříž z domu Israelova zahynuli Mt. 15,
24. Nedobře druhdy slovo ujímá se překlá
dáno přijal a vykládáno o přijetí přírody lid
ské a nepřijetí přírody anjelské, což proti
významu slova řeckého čelilo a pouhou tau
tologií bylo.

Již pak z toho, že Kristus spasiti za
myslil pokolení lidské, odvětuje apoštol, že
tudy bratrům, t. j. lidem všelijak podoben
se státi musel. Nedí slušelo, aby se podo
ben stal, nébrž dí musel, poněvadž přijav
úlohu spásy člověčenstva na sebe, také člo
věčenství na se přijíti za svou povinnost
položil. Z toho pak jeho včlověčení-se vze
šla Jemu také povinnost nám ve všem, ve
všech věcech, všelijak se připodobniti; slyší
apoštol tím, že všecko, co ke přírodě a by
tosti lidské nevyhnutedlně patří, na se vzíti
a všemu tomu se podrobiti musel. Jsou to
nejen smrtelnost, nestateč a mdloba, pod
trpnost, něbrž jmenovitě otrapy, příkoří, ne
bezpečí, trudy, zármutky, bolesti, hlad, žízeň,
pláč a jiné strasti, jimž život lidský podro
ben jest. Ovšem pak 4, 15. hřích a ony
nestateče, v nichž hřích obzvláště v účincích
se spatřuje, jak neduhy, nemociatd., vyjmut
jest. Těmto příkořím a mdlobám lidským
poddal se za tou příčinou, aby milosrdným
a věrným veleknězem byl. Veleknězem t. j.
knězem ve svém důstojenství jediným a na
němž předeznačnéslužebnosti starozákonného
velekněze se vyplniti měli. Poněvadž pak
na velekněze připadalo oběti za veškeren
národ přinášeti Lev. 4, 13—21., obzvláště
pak to jediné od něho na den smíření se
dálo Lev. 16., a poněvadž hlavitá úloha
Kristova ve smíření člověčenstva s Bohem
záležela, tudy dí apoštol dále, aby smářil
hříchy lidu. Dne smíru velekněz St, Z. ne
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toliko vnášel krev do svatyně svatých, nébrž
dříve obět zabiti mu přišlo v síni a potom
též obět tu na vnějším oltáři obětovati. Po
dobně Kr. nejen s krví svou do svatyně ne
beské vjíti měl, nébrž dřívemusel v síni to
hoto života sám zabit býti a se Otci nebe
skému na oltáři kříže obětovati. Avšak apo
štol udává spolu, jaké vlastnosti Kr. co ve
lekněz do sebe míti měl. Měl milosrdným a
věrným veleknězem býti. Slovo milosrdný ně
kteří sice naprosto neodvisle od slova veže
kněz berou; avšak lépe slovo to spojujeme
se slovem velekněz. Sličně dvě slova ta spo
jují se se slovem velekněz; milosrdný a sli
tovný měl býti velekněz ohledem lidí, věrný
ohledem Boha aslužby k Bolmu se odnáše.
jící; předchází slovo slíťovný, poněvadž o sli
tovnosti Kristově apoštol již pravil, násle
duje pak slovo věrný, poněvadž o věrnosti
teprv pojednávati hodlá. Co jsme přeložili
u Boha, sluje vlastně u věcech k Bohu t.j.
se odnášejících, Boží služby se týkajících, má
věrným se prokazovati; tudy slovce £ Bohu
přináleží k slovu věrný, jak očividno jest, an
slovo slitovný k lidem zří. V čem pak ta
služba B. popředně záleží, to dále věta úče
lová praví: aby sméřil hříchy lidu, aby ubla
hal, očistil je a shlazením hříchův Boha nám
učinil blahovolným. Aneb raději, poněvadž
v řeckém textě jest čas přítomný, přeložiti
sluší, aby smiřoval, očisťoval, ublahoval hří
chy lidu; poněvadž, ačkoli jednou smrtí za
všecky lidi zadost učinil, přece smírlivá a
blahavá působivost jeho nepřestala, nébrž
posaváde v církvi působí a v nebi níže 7,
29. za nás prostředníkuje. Ostatně nevece
apoštol, aby směřoval naše hříchy, nébrž aby
smiřoval hříchy Ziďu, poněvadž k Starozá
konnému veleknězi co náznaku Kristovu pro
hlídá ; slovo Zeď odpovídá slovu předešlému
sémě Abrahamovo a týž smysl má.

Již pak dává příčinu, proč potřebí bylo,
aby Kristus byl smilovným, útrpným a ml
losrdným a věrným veleknězem; potřebí bylo,
aby takovým byl, poněvadž když sám trpěl
a pokousen byl, může tudý pomoci pokušo
vaným. Pokoušen býti značí příkoří, proti
venství, hoře, bolesti snášeti a trudové ti
pokušením slují, poněvadž člověk jimi zkou
šen, probádán, prošetřován, skoumán, vypá
trán bývá, jaká povaha jeho a jaký směr
života jeho jest. Tudy vece sv. Jakob 1, 2.
Za největší radost mějte, když v rozličná po
kušení upadnete vědouce, že to zkušení víry
vaší trpělivost působí. Podobně Act. 20, 19.
Luc. 22, 28. Pokušení Páně byla právě ta
trápení, jichž se mu v plné míře dostalo.
A poněvadž jich zkusil, tedy může těm po
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fiioči, Jénž pokušením vezdy a vezdy vysta
veni jsou; příčastí přítomné pokušovaným či
pokoušívaným značí, že obec ta, jejíž vele
knězem Kristus stal se, sestává z lidí, jenž
pokušení prázní nejsou, bývajíce do okolič
ností postaveni, ve kterých nebezpečenství k
hříchu blízko jest a ovšem na ně připadá
ukázati, komu se věnovali. V takových oko
Jičnostech může Kr. lidem pokoušeným po
moci; slovo může netoliko možnost, nébrž
také náchylnost a sklonnost znamená, jak to
apoštol níže 5, 2. vykládá a jak toho spoji
tost vymáhá; jedná se zajisté o tom, že Kr.
vlastním utrpením naučil se milosrdným,sli
tovným a útrpným veleknězem býti.

Z posledního výroku odvětují mravo
pisci, že kdo na jiných vadu opraviti hodlá,
sám vady té prost býti musí, poněvadž sotva
paučí někoho přemáhati se, kdo sám sebe

29

nepřemáhá. A na témž výroku a na též mezi
mocí a otrapou vzájemnosti spoléhá obyčej
katolíkův v jistých nesnadách k tomu světci
aneb k té světici utíkati se 0 pomoc a oro
dování, kteří týchž nesnad a protivenství za
kusili. V pokušeních čistoty voláme ku Panně
nejsvětější a k jiným pannám a panicům, v
bolesti zubů k sv. Apollonii, jížto pro Kri
sta zubové byli vyražení atd. Tudy také na
př. pro zachování nevinnosti pacholíci a ji
nochové sv. Aloysia ctí.

Jak jsme viděli, apoštol posud skrze
dvě hlavy židokřesťanům již již se na úmrtí
Páně urážejícím dokázal, že Kristus nad an
jely mnohem a nevýslovně vznešenější jest
a že to ponížení jeho a to jeho smrti pod
stoupení potřebno a předpověděno bylo. Po
kračuje nyní dále a ukazuje, že Kristus výše
stojí nad Mojžíše.

Hlava III.

1—6. Dovodiv, že Kristus nevýslovně důstoj
nější jest nežli Mojžíš, odehráží 7—19.
HHebréje ode ztržení se Krista, příklad
otců pro nevěru zavržených připomínaje.

1. Protož bratří svatí, nebeského
povolání účastníci, pozorujte na poslance
a velekněze vyznání našeho Ježíše, 2.
jenžto věrný jest tomu, jenž učinil jej,
jakož 1 Mojžíš v celém domě jeho.

Apoštol nežli dálejší svoje o Kristově
nevyrovnané důstojnosti pojednání počne,
předesílá napomenntí, aby věrně se drželi
Krista, při čemž táhne se k tomu, co byl o
Kristovi co milosrdném a věrném veleknězi
2, 17. pravil, tudy slova protož užívaje. Na
pomenutí svoje pak tuto nepronáší tím, jak
v k. II. spůsobem; tam zahrnoval sebe spo
lečně v napomenutí ono, tuto přímo je oslo
vuje. Nazývá je svatými bratry, kteréhož ná
zvu jinde písmo neužívá. Nalezáme prozvy:
bratří, rozmilí bratří, ale nikde Pavel neo
slovuje čítatelů svojich prozváním svatí bra
tří, jak tuto. To činí ne ohledem národnosti,
ač 1 V tom smyslu někde toho slova užívá,
nébrž ohledem na to, co byl předeslal o bra
trství Páně s člověky a o člověkův skrze
Krista posvěcování 2, 11. a tudy lásku, jenž
ve slově dratři leží, a snahu po svatosti,
jenž se pojmenováním svatí zahrnuje, zešlech
ťuje. Švatými zove je, prohlídaje k St. Z.,
kdež, aby svatí byli, B. přikázal a poněvadž

k větší a k větší svatosti vynasnažovati se
měli; leč o tom již několikráte jsme výše
pravili. Dále nazývá je účastníky povolání
nebeského, kterým jménem míní křesťanství
tak prozvané, poněvadž s nebe pochází, 0
nebi učí a do nebe uvodí ; vychodiště, obsah
a záměr jeho jsou nebesa. Ale z toho, že
svatí jsou a že se přiúčastnili povolání ne
beského, zrovna a přímo plyne povinnost,
aby pozorovali, považovali, prohlídali a roz
jímajíc se přivinovali k Ježíšovi poslanci a
veleknězí vyznání našeho. Poslancem sluje
Kristus, poněvadž poslán byl od otce, aby
hlásal spasení a pokoj Boží pokolení lidské
mu a tudy dí sám Jo. 5, 317.,že Otec jej
poslal. (On ale též jest veleknězem, jelikož
lidi k spasení přivodí, kteréž jim skrze utr
pení svoje zjednal. Přidává poslance a ve
lekněze vyznání našeho, víry naší, vyznáním
prozvané, poněvadž při křestu, jenž se ku
Kristu hlásili, museli víru svou veřejně a
slavně hlásiti a vyznávati; velekněz vyznání
našeho t. j. jejž vyznáváme a k němuž se
přiznáváme, jenž jest obsahem vyznání na
šeho, Ježíše totiž, kterýž nám slovo spásy
přinesl a dílo spásy vykonal, tak poslem i
veleknězem se býti prokázay. Ale apoštol
netoliko praví Ježíše poslem B. a velekně
zem býti, nébrž on přidává Jeho v obojím
úřadě povahu, an dí, kterýž věrným jest tomu,
jenž učinil ho. Učinil jej t. poslancem a ve
leknězem, jak smysl ten ze spojitosti nutně
vyplývá, kteráž velí slovo učiniti o vystavení

we. vw
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poslem byl, poněvadž věrně lidem boží vůli
ohlašoval Jo. 17, 6., věrným byl veleknězem,
poněvadž dílo vykoupení a spasení našeho
náležitě dokonal Jo. 17, 4. Ale přitom věr
nosti Kristovy opovídání prohlédá k Mojží
šovi, o němžto Num. 12, 7. Bůh sám svě
dectví vydává, že nejvěrnější jest v celém
domě B. a tudy slova: v celém domě patří
k Mojžíšovi. Domem Božím sluje církev, tu
ovšem Starého Z., poněvadž v ní bydlel a
ctěn byl Bůh; v tom domě B., v té obci B.,
v lidu israelském byl Mojžíš věrným, věrným
byl ve všem díle B., v zákonodárství, ve zje
vování příkazů Božích lidu, v opatrování a
spravování lidu israelského. Porovnává tu
Krista s Mojžíšem a na stejné váze a váž
nosti jej v jistém ohledu klade, aby tím leh
čeji v následujících větách jej neskončeně
nad Mojžíše vyšším býti ukázal. Aniž pak
nám 8 podivením býti může, že apoštol do
kázav Krista nad anjely nevyrovnaně vyni
kati, nyní v porovnávání téhož Krista s Moj
žíšem se vydává, což by se zbytečno zdálo,
poněvadž Kristus povýšen jsa nad anjely,
samovidně nad Mojžíše vyššímjest. Israelité
zajisté Mojžíše, kterýž je z Egypta vyvedl,
kterýž jim zákon vydal, kterýž toli divův a
zázrakův konal, kterýž co přítel s Bohem od
úst k ústům mluvil, v takové úctě vezdy mí
vali, že se jim lehko namanovala myšlénka
ta, jakoby snad mnohem nad anjely byl po
vznešen, anoť je písmo sluhami, nikde však
přátely Božími nejmenuje. Tudy ovšem po
třeba kázala o tom, jak Kristus nade Moj
žíše předčí, místněji pojednati. Činí to vy
nesením důvodu, že Ježíš jest synem v domě,
ve kterémž Mojžíš toliko sluhou jest. I po
kračuje v tom taktohle:

3. Neboť větší slávy tento nad
Mojžíše udostojen jest, čím větší čest
nad dům má osnovatel jeho. 4. Každý
zajisté dům od někoho osnován bývá,
kterýž ale všecko osnoval, Bůh jest. 5.
A Mojžíš byl sice věrný v celém domě
jeho jako služebník k osvědčení toho,
co hlásáno býti mělo, 6. ale Kristus
jako syn jest nade vším domem jeho,
jehož domem jsme my, jestliže doufán
livost a chloubu naděje až do konce
pevnou zachováme.

Slova tato vykladačům ode dávna veli
kou nesnáz působila. Podle některých tu
apoštol dvojí důvod o Kristově nad Mojžíše
přednosti vede. Jeden v. 3., že Kristus osno

vatelem domu toho, v němž se Mojžíš co
bydlitel nalezá, an za to mají, že apoštol ne
vesměs jen porovnání činí, nébrž že již hned
slovem osnovatel zrovna Krista míní, jenž
budovatelem St. Z. jest, poněvadž Syn B. v
St. Z. se zjevoval, veškeren život jeho řídil
a poněvadž k němu jako cíli svému veškefi
světci. St. Z. prohlédali. Tito tedy vyklada
telé slovo osnovatel hned o Kristu slyšíce,
větu následující v. 4. co nějakou vstavku
nebo vložku považují, jakoby apoštol pravil:
každý dům osnovatele potřebí má; osnova
telem sice St. Z. jest Kristus, ale původ
všeho že jest Otec, jenž skrze Krista všecko
stvořil a tudy také církvi St. Z. bytování
propůjčil. Druhý důvod té Kristovy nad Moj
žíše vznešenosti vykladačům těm leží v. 6.,
že totiž Kr. syn jest v domě tom, ve kterém
M. toliko služebníkem bvl. A že takto věta
ve čtvrtém verši pronešená zbytečnou Se
býti vidí, tudy jiní, ač téhož výkladu násle
dujíce, slovo Bůh ve čtvrtém v. o Kristu sly
ší a tak třetího teprv pravého, jak se jim
zdá, oné vznešenosti Kristovy nad Mojžíšem
důkazu docházejí. Ale jiným se vidí, že slovo
Bůh o Kristovi na tomto místě bráti tvrdo,
nevhodno a ovšem mimotno, jinak ale výrok
v. 4. zbytečen jest, nepřipustíme-li toho vý
kladu slova bůh o Kristu. Tudy exegetové
ti vykládají, že apoštol v tom, co tam oni
za dva důvody kladou, jeden jenom důvod
a sice v. 0. oné Kristovy nad Mojžíše Vy
neslosti uvádí, a že prvního důvodu není,
anoť tam v. 3. jenom holé porovnání vesměs
se pronáší. Nechce prý sv. Pavel tím čtve
roverším říci, leč toto: Ježíš tím vzneše
nější jest nad Mojžíše, poněvadž Bohu osno
vateli obce St. Z. co syn patří, ješto Mojžíš
toliko sluhou v oné obci byl a 0 tom, co v
Nov. Z. hlásati se mělo, toliko prorocké svě
dectví vydával. Podle toho výkladu verš třetí
věsměs jenom porovnání činí od domu a bu
dovatele jeho vzaté, neprohlídaje k St. Z.,
aniž ho domem a Krista jeho budovatelem
nazývaje, nébrž jen vesměs myšlénku pro
náší: Kristus předčí nad Mojžíše jak stavi
tel předčí nad dům; domem a stavitelem
udává apoštol měřídko, aby jím poměr mezi
Mojžíšem a Ježíšem vysvětlil. Dí: Ježíš se
má k Mojžíšovi, jako stavitel k domu. Ne
chce tím čuto říci, že Ježíš stavitelem jest,
jakož nechtěl říci, že Mojžíš domem jest.
Dalejší větou v. 4. Každý dům od někoho
se buduje, kdo pak všecko buduje, Bůh jest,
apoštol předešlou obecnou pravdu, že stavi
tel výše než dům stojí, vysvětluje; slouží
mu spolu nová sada tato za podsadek či
podkladek v důvodění jeho, při níž ale již
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prohlédá k domu tomu, o němž dí v násl.
v., že v něm Mojžíš co sluha věren shledán
byl. Aby totiž ono porovnání či ono podo
benství o stavbě a staviteli vyvodil a do
vodil, ukazuje přednost či předčitost Ježí
šovu nad Mojžíšem v rozličnosti a rozdíl
nosti poměru obou k domu tomu a k sta
viteli jeho. Dvě pak věty ony, abychom i
toho dotkli, totiž jedna Každý dům od ně
koho budován bývá, a druhá kdo všecko bu
duje B. jest stojí k sobě ve srovnalosti té,
že druhá to, co prvá vůbec projadřuje, ku
poslednímu půvudci odnáší: každý jakýkoli
dům musí původce míti, konečný původ ve
škerých věcí a tedy také jakéhokoli domu
jest Bůh. Tyto věty jak jsme pravili co pod
kladek důvodění svého předeslav kráčí již
ku porovnání Mojžíše s Kristem, řka v. 5.
Ješto Mojžíš věren jest v celém jeho domě co
sluha na svědectví toho, co budoucně mělo hlá
sáno býti, bytuje Kristus co Syn nad domem
Jeho. Ježíš se má k Mojžíšovi jako stavitel
k stavbě, an Mojžíš k stavbě patří co sluha,
Kristus ale co Syn nad stavení vyniká; tím
zajisté, že Synem jest stavitelovým, sám se
ohledem Mojžíše co sluhy v dům vřaděného
nad něho co stavitel nadřaďuje. Ale tudy
hned povstává otázka, kterak věta druhá či
druhý člen onoho porovnání o Kristu co
Synu se rozuměti má? Věta ta jest totiž be
zesponá a tu může nedostatek ten rozličně
vyplněn býti. Můžeme totiž ke slovům Krt
stus pak co Syn nad domem Jeho, přimy
sliti z předešlého věren jest; což ovšem do
brý smysl dává, poněvadž vezdy syn věrnost
větší míti domnín bývá, nežli pouhý sluha,
jakým jest Mojžíš. Avšak poněvadž tím do
plňováním důraz protivy té v domě a nad
domem se ztracuje, lépe jest ničeho, leč spo
ny nevyhnutedlně potřebné jest, stojí a p.
nepřidati v ten spůsob: Kristus stojí co syn
nad domem Jeho. Jeho t. Otce, ne pak nad
domem svým t. j. Kristovým, poněvadž by
takto důvodění nedost stručně dopadalo; nad
to by protiklad v řeckém textě jasně vyslo
vený nedosti se označoval, že totiž Mojžíš k
domu patří a tudy k domu přirovnán býti
může, ješto naproti Kristus v tom se budo
vateli domu podobá, že jak tento naď do
mem stojí. Což na něho právem dědičným
připadá, jelikož jest dědicem všech věcí a
stejné s otcem budovatelem bytnosti. Pro
lepší vznešenosti té dolíčení a poněvadž k
ní hlavitě prohlídá, tudy neužívá již slova
Ježíš, nébrá slova Kristus, an jméno toto ú
řadné místněji slávu jeho vyjádřuje. O Moj
žíšovi vece dále, že byl věrným nalezen a
shledán co sluha ke svědectvé věcí těch, jež

hlásány budou. Věci tyto jsou věci, nauky,
divy, předpisy a milosti Zákona Nového, 0
nichžto Mojžíš co prorok dílem zřetedlnými
slovy svědectví dával, dílem je bohodechými
obřady a obyčeji předpodobil Jo. 5, 39. 46.
Ze k věcem Nov. Z. prohlédá, zřejmo jest
ze slova hlásány budou. Mojžíšovi dává po
dle pravdy jméno sluhy, ale užívá o něm
onačejšího slova, jímž ti sluhové prozváni
bývali, kterýmž opatrování nižších sluhův
svěřeno bylo Math. 24, 45. Apoštol tím ale
veškerým rozdílu mezi Mojžíšem a Kristem
líčením směřuje k tomu, aby ti, jimž píše,
tím pevněji se k víře Kristově přivinovali.
A tudy dí dále: Jehožto domem jsme my
t. j. Božím domem, B. národem jsme, v témž
k Bohu poměru, v němž lidé St. Z. byli,
zůstáváme jenom tehdy, když pevně víru
zachováme. Někteří slovo jehož domem jsme,
táhnou ku Kristu, ale církev, dům B. se
Bohu připisuje (níže 10, 21. 1. Tim. 3, 15.
1. C. 3, 9. 16. 2. C. 6, 16. Ef. 2, 22. 1. P.
2, 5. 4, 17.) Výminka ta, na nížto se vlast
nost naše býti domem Božím zavazuje, vy
slovena jest v těchto slovích: jestliže doufán
bivost a chloubu naděje až do Konce pevnou
zachováme, kterou apoštol mlčečky k vytr
valosti napomíná, aby veškeré počínání je
jich dobré na zmar nepřišlo. Z čehož ovšem
jde, že člověk víru, dověru a ospravedlnění
potratiti může, Vece nejprvé, že doufánlivost
zachovati máme. Doufánlivost, ubezpečilost,

"svobodomyslnost, otevřenost ve vyznávání
víry beze vší bázně a ostýchavosti, Ale vni
terná tato ubezpečilost a doufánlivost musí

„se také vně veřejně a radostně jeviti; a toto
radostné projevování jmenuje apoštol chloubu
či slávu. Jakož i apoštel jinde dí: Chlubíme
se nadějí slávy Boží, ana utrpení veškera
nejsou hodná přirovnána býti k oné budoucí
slávě R. 5, 2. 8, 18. K obojímu slovu, £
doufánlivosti i ke chloubě zří slovo naděje;
doufdánlivost naděje jest doufánlivost, jenž na
naději věčné biaženosti spoléhá: chloubana
děje jest chlouba a sláva, jakéž se křesťa
novi z naděje věčných zboží dostává. Ta jest
tedy výminka, a tehdá lidé, k nimž píše,
domem B. ostanou, když přese všeliká pro
tivenství jim od nepřátel strojená a přese
všechna odtad vzniklá pochybenství, jakož
i přese všeliká svádění a lákání až do konce
t. j. až do konečného slávy Kristovy se u
kázání naději a tudy víru také pevnou za
chovají a udrží. Ostatně různočtení, která se
tu nacházejí, že n. p. v druhém v. sevrkp.

že v. 6. tamtéž vypouštějí se slova až do
Konce pevnou, mlčením pomíjíme,. Na m. je
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hožto dům čte V. kterýžto dům, avšak oči
vidně tím smysl se nijak nemění.

Již pak apoštol k napomenutí přechází.

7. Protož, jak praví Duch svatý:
dnes uslyšíte-li hlas jeho, 8. nezatvr
zujte srdcí svých jako při rozhořčení v
den pokušení na poušti, 9. kdežto po
koušeli mne otcové vaši, skoumali jsou
a viděli skutky moje po čtyřiceti let;
10. protož rozhněval jsem se na poko
lení toto a řekl jsem: vezdy bloudí
srdcem; oni pak nepoznali cest mojich,
11. tak že jsem přisáhl ve hněvu svém:
Nevejdou do odpočinutí mého,

Apoštol již dříve zahýbal k napome
nutí, tuto ale je zjevně vyslovuje. Zatvrdi
Jost lidu israelského, kterouž se proti Moj
žíšovi a slovům jeho na poušti zavřeli, od
Boha přísně potrestána byla. Ten příklad
přísné pokuty hodlá Hebreům apoštol na
mysl a paměť uvésti. Toho ale nečiní vlast
ními slovy, nébrž slov sobě vypůjčuje od
Davida ze žalmu 94., v němž podobně onu
pokutu pro něvěru Israelity na poušti za
stihlou připomíná; slova ta sobě přisvojuje,
tak že jich na místo svého napomínání u
žívá a tudy slovce protož souvisí co nej
úžeji se slovem nezatvrzujte. Zdálo se mu
bez pochyby, že slova St. Z. jim tak zná
má na ně větší důraz míti budou, než kdyby
vlastních slov byl k tomu použil. Aby důraz
ten zvýšil, uvodí jim na paměť, že slova ta,
jež v žalmu stojí, jsou výrokové ducha sv.,
jakož celé písmo bohoduché jest 2. Tim. 3,
16. Sv. Duch zajisté při vnuknutí slov ku
přítoronosti se odnášejících spolu ku potře
bám budoucnosti prohlídá. Dnes značí dobu
milosti a spásy, čas milosrdenství a odpustu
hříchův. Tudy slůvko to prohlídá k věku N.
Z., kdež doba milosti nastala. Ovšem pak
se jím naznačuje také poslední okamžik Bohu
samému známý, v němž člověka na posledy
ku pokání a usmyslení sobě volá, potom ho
zatvrdilosti jeho zanechávaje. Tudy vece apo
štol 2. Cor. 6, 2. Ajhle, nyní jest čas mt
losti, nyní dnové jsou spásy. Nezatvrzujte
útrob či srdcí svojich, vece dále, neprotivujte
se slovům B., neodporujte milosti B., jenž
vás volá a napomíná. Utroba, srdce, jak již
víme, netoliko vůli, nébrž i rozum zahrnuje
a tudy napomíná jich Žalmista a ve vyšším
odnosu Kristus, aby k mysli své připouštěli
a rozvažovali to, co jim B. učinil, jakož také,
aby vůli svou k tomu naklonili a pravidlem

Žid. ti, 7—i1. Várováňí před nevěroll,

života ustanovili, co B. od nich míti žádá.
A tu je odkazuje na otce jejich na poušti,
aby neoslýchali jak tam ti napomínání Bo
žího, řka: Jakož při rozhořčené v den poku
šení na pouští mne pokoušeli a skoumali t.
j- jakož na místě, jenž sluje rozhořčení, po
pouzení, rozdráždění, svár, odpor, WMeriba
po hebrejsku. Řecký a z něho latinský vy
kladač vlastní jména hebrejská překládá ja
koby jména obecná byla; smysl jest jak ot
cové vaši v Meribě atd. A sice, jak míst
něji určuje, v den pokušení, když mne po

koušeli a skoumalt a viděl dílu moje po
čtyřicet let. Slovy v den pokušení táhne se
žalmista k místu Massa t. j. pokušení řeče
nému, tak že v domluvě svojí dvou výstraž
ných jmen dotýká, jakými Ex. 17, 7. na
zváno bylo místo, na němž Israelité se spikli
proti Mojžíšovi pro nedostatek vody neda
leko hory Horebu již již Mojžíše kameno
vati hodlajíce. Dvojím jménem místo pro
zváno, poněvadž dvojím hříchem se lid pro
hřešil, zpouzeje se proti Mojžíšovi (Meriba)
a pokoušejíce Hospodina (Massa), ač 1 ono
popouzení ovšem na Boha se odnášelo, ješto
právě pro zpurnost ku přikázaním B. se na
Mojžíše potrhovali, Dále apoštol pokračuje,
an dí Kdežto, na kteréžto poušti pokoušel
mne otcové vaši, skoumali a viděli skutky
moje po čtyřicet let. Někteří čtou kdež po
kouše mne otcové vaši skoumdáním a viděli
dila má po čtyřicet let; čím se ale zhola
smysl nemění, leč že skoumání to určitěji
na díla B. se potahuje, an podle prvnějšího
čtení skoumání to Israelitův k Bohu se od
náší. Z nedojepí uvádí Boha mluvícího, čímž
řeč důrazu nabývá. Boha pokoušeti jest vy
šetřovati mocnost, moudrost, vědoucnost, mi
losrdnost aneb jiné vlastnosti Boží s pochyý
bováním a s dobýváním se na něm jistých
skutkův. Takového na Boha dobývání se Isra
elité na poušti několikráte dopustili mimo
to, kterého výšeji dotýká; před ním dvoje
pokušení předcházelo Ex. 15. a 16., po něm
opět dvakrát čte se, že Boha pokoušeli, tak
že Hospodin Num. 14, 22 si do nich stě
žuje: Pokoušeli mne již desetkráte, aniž po
slechli hlasu mého, Ale i po té žalobě DB.
jiných se opět dopustili pokušení Božích, o
nichž v k. 17. a 20. též knihy se vypravuje.
Skoumal, vece; slovem tím totéž téměřpro
jadřuje co slovem pokoušeli; leč leží v tom
skoumání nějaký postup onoho pokoušení a
znamená se, že s velikou pílí a s nemenší
nedůvěrou se na Boha dobývali. Vzato rčení
to od těch, jenž zlato a stříbro vyšetřují a
skoumají, což ovšem ne ledabylo, nébrž se
všelikou snažností se stává, Řecký text čte
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skoumali mne, latiník potahuje slovo skou
mali k slovům skutky moje; v čemž, ač ně
který, avšak neveliký a nepatrný rozdíl býti
se shledává. A viděli praví t. j. přece vi
děli a spatřovali díla má a skutky moje, kte
rýmiž jsem nadbytečně moudrost, dobrotu,
všemocnost svoji dokázal, tak že místa po
chybnostem nezůstalo. A to po čtyřicet let,
vece, Slova ta po čtyřicet leť mohou ovšem
k násled. slovům vzata býti. Po čtyřicet let
jsem se hněval na lid tento, jak 1 v lat. a
ovšem našem žaltáři rozdělena jsou, ano Pa
vel sám nížeji v. 17. slova hněval jsem se
se slovy oněmi čtyřicet let pojí. Ale však
lépe přiléhati se zdá těch čtyřicet det k
slovům předešlým, totiž ke slovům skoumali
a spatřovali díla má, jak to apoštol tuto
činí. Nebo ačkoli jedno s druhým souvisí a
jedno z druhého vyniká, an pro čtyřicetletní
Boha pokoušení Bůh po všecka léta ona se
na ně hbněval, přece Pavel tuto potahuje
oněch čtyřicet let raději ku pokoušení a
skoumání, poněvadž v oněch létech vidí ná
znak a obraz těch čtyřiceti let, která od
začátku kázaní Páně (0 němž 2, 3.) až po
ten čas, v němž psal, byla uplynula, a ve
kterých národ židovský ještě vezdy větším
ďílem proti Kristovi (jak tam na poušti) se
zpouzel. Jaký důraz a jaká hrozba spoléhá
tudy ve slovích oněch čtyřiceti Jet! Frotož,
vece dále, rozhněval jsem se na pokolení toto
a řekl jsem: vezdy bloudí srdcem, ont pak
nepoznali cest mojich. Prvního slůvka protož
v žaltáři není, nébrž apoštol je přidal, aby
příčinu hněvu B. místněji ozračil. Dí dále:
Rozhněval jsem se, rozmrzel se, zošklivil
jsem sobě; jakkoli to béřeme, po lidsku
mluví se, aby tím se ukázalo, že hřích u
Boha v největší ošklivosti a nenávisti jest
a ovšem trestu B.se dovolává; a tudy, abych
je pokáral a od takového vzdorovitého se ke
mně chování odvedl, pravil jsem vezdy oni
bloudí srdcem. "Tím udává B. příčinu své
proti lidu nevole. Vezdy bloudí, ne snad jed
nou a po druhé toliko, nébrž blouditi jim
ve zvyk vešlo a v povahu jejich se zakoře
nilo. Ačkoli tolikerými a tolikými ode mne
dobrodiními obmýšleni, ačkoli několikráte na
pomínáni byli, aby s cesty pravého poznání,
s cesty pravé ctnosti, lásky a vděčnosti ke
Mně se vrátili, přese všeliká napomínání moje,
přese všeliká domlouvání, doléhání a kárání
moje oni přece nepoznali cest mojich, nevší
mali si jich, neohlédali se po nich, neobrá
tili se z bludství svého na pravou cestu.
Blouditi a nepoznati cest Božích jeden pojem
značí, ale s tím rozdílem, že neznatt cest B.
dává příčinu onono bloudění. Cesty Páně či
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cesty Boží jsou buď cesty, jimiž Bůh chodí,
aneb cesty, jimiž nám choditi velí. V prv
ním smyslu jsou to rady B. ke spasení na
šemu uložené, jsou prostředky, jimiž B. rad
oněch dostihuje, jsou díla, jež Bůh činí, díla
či skutkové všemocnosti, spravedlivosti, mi
losrdnosti; v tom smyslu vece Z. 24, 10.,
že veškery cesty Hospodinovy jsou milosr
denství a pravda. Ve smyslu druhém značí
se příkazy Boží, jež Bůh nám zachovávati
velí, podle čehož v. 4. téhož žalmu čteme:
Cesty své Hospodine ukaž mně a stezkám svo
jim mne vyuč. Na našem místě, jak samo
vidno, slovo cesta Boží v prvnějším významu
se béře a značí díla všemoudrosti, vševědou
Cnosti, všermnocnosti, všemilostivosti B. A
smysl jest: Skutkův milosti a moci Mé, ji
miž jsem v Egyptě, v rudém moři a na pou
šti se osvědčil, pro zaslepenost a zarytost
srdce svého k mysli sobě nepřipustili, aniž
jich považovali a jimi se ku pokání, k usmy
slení sobě a ku poznání všemocnostia spra
vedlnosti Mojí vésti dali. A v tom vsahá.
se do druhého cest B. výkladu, podle něhož
příkazy B. znamenají; těžko tuto obojí vý
znam od sebe různiti. Ale pro tu nekajic
nost jejich přisahal jsem, vece B., t. j. pevně
a tuho jsem předsevzal, nezvratně a nepro
měnně jsem ustanovil vehněvu mém, ve sprá
vedlivosti mojí, že nevejdou do odpočinku
mého. Hněv se po lidsku Bohu připisuje,
když Bůh hrozí anebo trestá. Nevejdou, vlast
ně vejďdou-li, což jest mluvení eliptické v
přísahách užívané, při němž se přimyšluje
nebudu věrným, ať nejsem tím čímjsem, sta
ne-li se věc ta; a tudy slůvko jestli toli zna
mená co nikoli, ne. Odpočinek či odpočinuti
sluje pokojné osedění v zemi zaslíbené a
pokojné v ní přebývání, kdež od tolika trudů,
od tolika nesnází a nebezpečenství, od to
lika protivenství, pracných namáhání a stra
stí konečně cíle putování svého došli. To
nejblíže odpočinutí značí; v dálejším smyslu
Pavel v násl. kap. odpočinek onen vykládá.
Přísaha ta vyplnila se na šestkrát sto tisí
cích a více mužích, tak že ze všeho onoho
množství z Egypta vyšlého nikdo mimo Jo
sue a Kaleba onoho odpočinutí ve svaté zemi
nedošel.

Tak apoštol slovy Hebréům velmi zná
mými napomínal jich vystříhati se všeliké
zarytosti ke slovům Páně, aby jich stejná
pomsta nepřikvačila. Nyní v dalejším pokra
čování rozbírá místněji slova ta žalmová;
vece:

12. Viztež bratří, aby snad nebylo
v někom z vás zlé, nevěrné srdce v od

d



34

stoupání od Boha živého, 13. ale nas
pomínejte se na každý den, dokud se
Dnes nazývá, aby se nezatvrdil někdo
z vás oklamáním hřícha, 14. Nebo ú
častníky jsme se Kristovými stali, jest
liže počátek podstaty jeho až do konce
pevný zachováme.

Apoštol napomínání svoje bezespoječně
jak níže 12, 25. provodí, čím se ono mno
hem ostřeji vytýká. Uvedl byl ze Zalmu
hrozná slova, jimiž B. přísahá, že nevejdou
v odpočinutí lidé, jenž se ho zhostili. Kdož,
dí Aug. na tento Žalm, při hromu tak hroz
ném se nebojí, ten nežije, nébrž mrtev jest.
Velká věc jest, když Hospodin mluví, čím více,
když přísahá. Ve slovech St. Z. samých již
tudy zvláštní důraz leží, a Pavel nechtěl žád
nou spojkou důrazu toho umaliti. Avšak na
onom písma sv. důrazu přestávaje, napomí
nání svoje ve slovích nejmírnějších vede, aby
všelijak jim se zamluvil a k tomu, k čemu
směřuje, jich pohnul; ovšem také láska jeho
ke svému národu jemu tu slova míru a mír
nosti při napomínání vdechnula. Proto pří
čiňuje název dratří, proto praví snad, jakoby
mu láska dobrých jenom o nich věcí se na
dáti (6, 9.) poroučela, ač kladením indika
tivu v ř. t. při slově nenacházelo obávání
ono ze skutečnosti vzato býti se projadřuje.
Aby se nenašlo snad, vece, mezi vámi v
někom zlé srďce nevěry; slovy těmi ukazuje,
že zloba či zlota srdce v nevěře kořen a
spolu vrchol má, a že netoliko zloba z ne
věry ale i nevěra na obrat ze zloby srdce,
ze srdce zlého pochodí, ana se nevěra a zlo
ba vzájemně podminují. Ve slově nevěra
apoštol spolu prohlídá k nevěrnosti, ana ne
věra právě nevěrností k Bohu jest. Tudy
dále doličujíc spůsob, jakým se nevěra vy
jevuje dí: v odstoupení od Boha živého; nebo
srdce, kteréž víře a věrnosti výhost dává,
odpadá od Boha a odpadnutím svým nevěr
nost svoji pronáší. „Hleďte, dí, aby někdo z
vás nevěry své odstoupením od Boha nepro
jevoval.“ Naznačuje tím, že kdo ode Krista
odpadá, ten také pravého Boha pobíhá, nebo
kdo zapírá Syna, ten zapírá také Otce 1.
Jo. 2, 23. Praví živého Boha; tím netoliko
odlišuje pravého Boha od bohů domnělých,
ježto bezduché modly Sap. 14, 29. slují, né
brž spolu také navrhuje živou a platnou
Boží spravedlnost, v Jehož ruce padnouti
hrozno jest 10, 31. A tudy ovšem tím spíše
na pozoru míti se mají, aby pomsty Boží na
sebe nevyzývali. Od záporného napomínání
přechází ke kladnému, an vece: nébržnapo

Žid. IÍi, 12—14. Ó napomínání vespolném k sápravé životů.

mánejte se denně, dokad Dnes sluje, aby ně
kdo snad nezatvrdil se klamem hřícha. Jeden
druhého napomínati, jeden druhému k spáse
sloužiti má, velí apoštol, a sice tak usta
vičně, aby žádného dne, kterého by se to
nestalo, nebylo a sice dokud dnes se nazývá,
t. j. dokud se ještě napomínací ono slovce
Dnes ozývati, dokad ješlé volání ku nápravě
života člověka dostihati může, t. j. dokad
čas milosti trvá 2. Cor. 6, 2. Jako druhdy
židům, tak každému člověku Bůh uštědřuje
času ku pokání, a kdykoliv hlas Boží se ho
dotýká, trvá Dnes pro něho, a že dokud člo
věk žije, napraviti se může, tudy po celé ži
vobytí jeho na zemi trvá mu Dnešek ten, 0
němž žalmista mluví. Avšak pilně velí při
hlédati k tomu, aby času toho nezameškali,
jak ony bláznivé panny Mťf.25. a aby jich
noc nezachvátila, v níž těžko pracovati a
těžko neuraziti se Jo. 12, 35. Sv. Antonín
poustevník umíraje dával naučení, aby kaž
dého dne mysleli, že dnešek onen pro ně na
stal, že dnes ozvláště Bohu se posvětiti mají,
že dnes teprv svatě žíti počínají si předsta
vujíce. Proč takového vespolného a vzájem
ného napomínání potřebí jest, to apoštol po
vídá hned, an dí: aby z vás snad někdo ne
zatvrdil se. Dí: z vás někdo a nedí opačným
pořádkem někďo z vás, poněvadž důraz klade
na slovo vás, vás, kteří takovými jste mi
lostmi od Boha obmýšlení byli 3, 1. 6.

Aby z vás snad někdo nebyl zatvrzen
oklamáním t. j. vábením, sváděním, lákáním,
přeluzováním Ařícha. Zosobením nějakým
mluví o hříchu a připisuje mu vábení a lá
kání, poněvadž člověk hříchu se poddávaje
nějaké svádění a přiluzování k němu v sobě
pocituje, nejinak, než jak kdybyjej cosi úlis
ností a ošemetností neodolatelně ku hříchu
nutkalo. Jest to mocnost onoho zákona tě
lesného či pleťového, o němž Rom. 7, 23.,
anoť každý, jak vece Jak. 1, 14. pokoušén
bývá, ode vlastních žádostí jsa zachvacován a
oklamáván. Avšak když srdce takovým hřícha
lákáním a libostí jeho změkne a ojemny,stá
vá se skrytým během nějakým, že k Božím
příkazům znenáhla otvrdá a se zarývá, až
pak člověk ve všeliké zlo se vydaje (Ef. 4,
18.) a hříchům přivykna v nějakém jako za
peklení se ocítá, a polepšení života mu té
měř nemožným se stává (níže 6, 4.). Jak
těla, jenžto se zahřála a ztvrdla, nepoddá
vají se rukám hojičovým, tak zarytá srdce
se nepoddávají slovu Božímu. Stává se, co
dí Prov. 18, 3. Bezbožný, když na hlubinu
hříchu přijde, pohrdá vším napomínáním
slova B.

To pak napomínání svoje odůvodňuje
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apoštol velikostí těch věcí, kterých člověk
nevěrou pozbývá, an dí: Účastníky zajisté
Kristovými jsme se stali. Účastníkem Kristo
vým býti značí tou měrou se Krista přiůčast
niti, abychom jemu co údové tělu přinále
želi a všem věcem obcovali, kterých Kristovi
se zasloužiti a dojíti dostalo. Značí slovo
účastnécí tu toli, co Rom. 8, 17. spoludědi
cové, jimiž jsme ss stal? skrze milost Boží
nám zásluhami Kristovými zjednanou, dědi
cové slávy věčné spolu s Kristem jejím za
služitelem. Ale té veliké hodnosti tenkrát
jenom se nám dostane, jestli? počátek pod
staty až do konce pevný zachováme. Podstata
jest to, co činí, abychom stáli, žili, bytovali
a tím byli, čím jsme; podstatou tedy tuto
slyší apoštol to, co nás křesťany činí, co
nám křesťansky bytovati dává; to pak jest
víra ovšem s důvěrou spojená, jak ji l1, 1.
sám apoštol vyměřuje, Počátek či začátek
podle některých sluje víra, poněvadž jí se
počíná život ten křesťanský, či podstata naše,
v níž se nalezáme, Lépe však vykladatelé ti
vidí, kteří praví, že počátek podstaty jest
povaha víry té ta, již na začátku obrácení
svého ku Kristu měli, ta přítulnost, přivi
nulost, radostivost, udatnost při jich věření
ve Krista, jížlo nijakým během od Krista se
ušinouti nedali, raději rozebrání statků a vše
liká příkoří a protivenství trpíce 10, 32. a
v počátečnou lásku se oblekouce Ap. 2, 4.
Avšak bylo potřebí výminku tuto, pode kte
rou spoludědici Kristovými Hebréové osta
nou, místněji vysvětliti, poněvadž všecko na
té při víře stálosti záleželo. Toto činí apo
štol v násled. větách, a sice vysvětlení své
připojuje ku pokolení onomu na poušti, 0
němž dříve byl mluvil.

15. Když se praví: dnes uslyšíte-li
hlasu jeho, nezatvrzujte srdcí svých jak
při tom rozhořčení. 16. Nebo někteří
uslyševše rozhořčili (jej). ale nevšickni
výchozí z Egypta pod Mojžíšem.

Nemalá nesnáz panuje ohledem spoji
tosti ve větách těchto. Nějpoňodlněji jest
sadu v. 15. spojovati s veršem třináctým,
tak že v. 14. vložkou či vstavkou ostává.
Napomínejte se vespolek, aby se někdo z vds
nezatvrdil v. 13. (neboťjsme účastníci Kristovt,
ač jestli věru do konce zachováme v. 14. co
vstavka) anoť se pravé Dnes uslyšíte-li hlas
jeho, nezatvrzujte útroby svojí, v. 15. co dů
vod, proč by se napomínati měli, vzatý ze
žalmových slov již výše uvedených. Tato
vazba jest ovšem nejpohodlnější, kteráž v.
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15. co dovětí 13tého verše klade; ale však
nejenom dověta ta plouživě se nese, nébrž
dokonce zbytečnou sadu vypovídá. Protož
lépe jiní a to mnozí v. 15. se čtrnáctým
ouzce spojují, an apoštol slovy v. 15. udává
důvod, kterak potřebno víru zachovávati kaž
dému, kdo Kristovým účastníkem býti žádá ;
čímž otvírá sobě přechod k novému vztaho
vání a k novému upotřebení příkladu onoho
od Israelitův na poušti vzatého. Ale i tito
vykladatelé na dvojí stranu se rozřaďují
podle toho, jak věty následující s v. 15.
svazují a podle toho, jakého čtení či raději
jakého významu slova řeckého zivěc násle
dují. Podle jedněch apoštol slov žalmových
v tomto 15. verši co svojich užívá hned od
slova uslyšíte-li v tento spůsob: Když se
praví Dnes, tedy slyšíte- hlas jeho, neza
tvrzujte srdcí svých, jako za onoho roz
hořčení aneb: Dokud vám v uších zní
ono prorokovo Dnes, dokud žijete, dokud
ještě můžete slyšeti slovo Kristovo a se 0
brátiti, nechtějte milosti Boží odporovati.
Ti vykladatelé tedy ve verši 15. větu za u
končenou mají, slova uslyšéte-lť hlas jeho,
Kristův, za předvětu a slova nezatvrzujte
srdcí svých za dovětu držíce. Oni dálejší v.

16. překládají podle toho: Nebo někteříusly
ševše rozhořčili jej, ale ne všickni, jenž vyšli
z Egypta pod Mojžíšem. Kterýmižto slovy
udává dle vykladačů těch Pavel příčinu,
proč jich k stálosti napomínal a proč k o
něm lidem na poušti je odkazoval, poněvadž
totiž ač část některá reptala a se proti Moj
žíšl a proti Bohu spikla, přece mnozí jiní
ještě Bohu věrni zůstali v odporu onom se
nepřiúčastnivše. Jako byli Josue a Kaleb
(Num. 14, 30. 26, 64.), pobožné ženy, Levité
a pokolení mladé Num. 14, 31., které dru
hého léta po východu z Egypta dvacátého
roku stáří nedosáhlo. Dvojich otců příkla
dem Pavel výstrahu svou vede, nepobožných,
jichž se varovati, a pobožných, jichž násle
dovati náleží. To jest výklad vůbec přijatý
a jenž k latinskému překladu výborně při
léhá, dle něhožto jsme se my také ve pře
kladu zachovali, řecké slovo zsvěg (dle V.
guidam) bezotazně slyšíce.

Poněvadž ale mnozí otcové svatí a v
jich čele sv. Chrysostom slovo zévegza slovce
otázky a slůvko nebo v. 16. jakož v druhé
otázce téhož v. slůvko ale za dovahu a dů
raz otázky drží, jakož ovšem i v naší řeči
téhož mluvení zhusta užíváme, tudy vykla
datelé novější (ati činí tu druhou stránku,
o níž jsme pravili) verš 15. za předvětí a
16. za dovětí mají, a takto slova dotčených
veršů vázají a překládají:
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15. Když sepr avt: dnes nezatvrzujte srdcí
svých, jak tam při rozhořčení: 16. kteří pak
uslyševše rozhořčení ztropili? ale nebyli-liž to
všickni, kteříž 2 Egypta vyšli pod Mojžíšem?
Podle těchto vykladatelů neužívá P. slov
žalmových co svojich, nébrž je za podklad
svému důvodění béře. Aniž také prohlídá
k těm, kteří na poušti Bohu věrni zůstali a
tudy hněvu B. znikli, nébrž jenom zřetel má
k těm, kteříž tenkrát na poušti Boha po
slouchati odepřeli a ve své spronevěřilosti
zaryti zůstali. Jakoby pravil: Ti, kteříž roz
hořčili Hospodina a jimž hrozil, byli výchozí
z Egypta, vysvobozenci a svobodníci Páně,
a přece oni od vejití do zaslíbené země vy
loučeni byli. Tuto úvahu apoštol v důrazné
otázky obléká. Uslyševše vece, ač byli usly
šeli napomínání Hospodinovo a přece se za
tvrdili. Slovce Ale při druhé otázce v. 16.
zvláštní důraz otázce té přičiňuje, jakoby
pravil v celém v. 16. Kteří pak rozhořčení
to ztropili? Snad-liž ti, kterýmž se zvlášt
ního svědectví od Boha nedostalo? Ale ne
byli-liž oni všickni ti, jež Bůh pod vůdcem
Mojžíšem z Egypta vyvedl? Ptáš se, vece
sv. Bernard, které srdce jest tvrdé? Nestra
chuješ-li se těch slov Páně, tedy tvé srdce
tvrdo jest. To srdce tvrdo jest, kteréž se
ani skroušeností nerozsedá, ani pobožností
neoměká, ani prosbám hnouti se nedá, ani
hrozbám neustoupá — slovem kteréž se ani
Boha nebojí ani lidí neostýchá.

Takového otazného výkladu vymáhá to,
že apoštol v následujících větách otázkami
věci předešlé vysvětluje a V napomínání 0
tazně pokračuje. Díť pak:

17. Na které pak se hněval po
čtyřicet let? Ne-liž na ty, kteříž zhře
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šili, jejichžto trupové polehli na pou
šti? 18, Kterým pak zapřísáhl, že ne
vejdou v odpočinutí jeho leč těm, kteří
nevěrní byli? 19. I vidíme, že nemo
hli vejíti pro nevěru.

Prokládá apoštol ostatní slova uvede
ného žalmu otázkami, aby napomínání své
mu, jak jsme již pravili, důrazu přidal. Na
které se Bůh po čtyřicet let hněvati musel,
ač ovšem jim raději všelijakými dobrodiními
propůjčovati se hodlaje? Na tuto otázku
odpovídá sám sobě v otázce následující:
Nehněval-liž se na ty, kteří zhřešili, jejichž
údové na poušti rozmetáni byli? Zhřešili
sice Israelští mnohými hříchy a Boha jimi
na sebe popouzeli reptáním, žadoněním, te
Jeti se klaněním, o zemi zaslíbené puštěním ;
ale hlava a kořen všech těch hříchův byla
nevěra, pro kterou zámluvám Božím nedo
věřili; tudy v násl. v. Pavel o nevěře toliko
připomíná. Nedověrcův oněch čěla, mrtvoly
či vlastně údové, trupové, kloubové polehla
na poušťi, an rozličnými smrtmi zahynuli;
tudy na poušti nesčíslná množství kostí ro
zeptýlena ležela, jak jim byl vyhrážel Ho
spodin Num. 14, 32. Vaše těla mrtva ležeti
budou na pouští. A dále rozvinujíc výrok
onen žalmový otazně dí: Kterým přisdhl, že
nevejdou v odpočinek leč nevěrným? Kterými
slovy, jak jsme pravili, pramen a žídlo všeli
kého oněch Israelitů Boha se zpěčování vy
jevuje, t. nevěru, na kterou tím více mysl
Zidokřesťanův obracuje, čím nebezpečněji
oni k odpadu od víry ve Krista se schylo
vali. Tudy ještě ku konci vývodu a výkladu
svého, kterýž o žalmu onom učinil, přidává:
Vidíme, že nemohli do odpočinutí, t. zaslíbené

země vejíti pro nedověru.

Hlava IV.

Apoštol 1—10. vyvodi z předeslaných výroků
napomenutí o vcházení skrze víru do po
kojiště, kteréž napomenutí 11—13. s ve
likým důrazem obnovuje a 14—16. ku
přivinutí se ku Kristu co veleknězí na
šemu nabízí, jehožprostředkováním jenom
odpočinutí onoho dojíti lze.

1. Bojmež se tedy, aby snad, an
zaslíbení o vjití do odpočinutí jeho je
ště zbývá, nevidělo se o někom z vás,
že se opozdil. 2. Nebo i nám blaho

věstěno bylo jak i oněm, ale neprospě
la jim řeč slýyšená, nesdruživši se věrou
tomu, co slyšeli,

Pravil apoštol ve před. kap., že se otco
vé připravili o vjití do pokoje B. pro ne
věru; tu již při té listu tohoto vzbuzované
povaze očekávati můžeme toho, co tuto čteme
napomenutí o prohlédání k tomu, abychom
snad odpočinutí odlišní nebyli; protož klade
částici výslednou tedy. Napomínání své velmi
vlídně a lahodně předkládá; bojme se komu
nikativně mluví, poněvadž se v bázni té,
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aby se jim neblaho to nepřihodilo, k nim
přidružuje, ale že všecka bázeň jich dotýká
se, tudy proměňuje osobu a vece, aby někdo
z vás nebyl shledán, že opozdil se. Dí, aby
nebyl spatřen, aby nevidělo, nezdálo se, že
se opozdil, poněvadž velí jim se i stínu těch
věcí, jež by jim závadou byly, varovati. Dí
bojme se, a nedí hleďme, vizme a podobně,
aby důležitost napomenutí svého lépe ozna
čil. Báti mají se, aby se neopozdili, zadu
neostali a tudy nelišili a nezbavili se zaslí
bení jak ti, kdož na okole se opozdí koruny
nedocházejí 1. Cor. 9, 25. a jak panny ne
moudré, kteréž přišedše pozdě nebyly na
svatbu připuštěny Mat. 25, 10. Že ještě jim
také zaslíbení či slib zůstává, praví apoštol
slovy an slib o vjití do pokojiště jeho zbývá,
kterýmiž napomenutí své odůvodňuje. Slova
ta dřívěji překládala se u nás: opustě zaslí
bení, neďbaje o zaslíbení; ale nyní vůbec u
znáno, že se takto překládati nedá a že
překlad námi vynešený pravý jest řeckému
i latinskému textu nejlépe přiléhaje. Ze ale
skutečně ještě zaslíbení zbývá, praví apoštol
hned dále: Nebo %nám blahověstěno, i nám
se blahé věsti o slibu věčného pokoje do
stalo, v ničem nemenší, anobrž všelijak před
nější nad ono, co v Št. Z. lidu z Egypta
vysvobozenému připadlo. Slovy jako ť oněm
vynořuje se podobnost, nevšak rovnostslibu,
an nám slib věcí mnohem větších přiřknnt
byl. Ale, vece apoštol, neprospěla jím sly
šená řeč, či jak vlastně zní řeč sluchu, řeč
sluchem přijatá, t. j. slib jim od Mojžíše
vyslovený a od nich sluchem vnímaný či
slyšený o vejití do země odpočinku. Příčinu,
za kterou jim nespomohla řeč ona hlásaná
a slyšená, udává apoštol nevěru. Slova, kte
rými to ap. vyjadřuje, jinak v latinském, ji
nak v řeckém textu znějí a řecký text nad
to ještě na různočtení některá se rozlikuje.
Recké čtení běžné takto se pronáší: Nepro
spěla jim řeč slýšená připojena k víře pro
slyšící neb od slyšících nebyvšt, aneb nepřt
pojťvší se věrou těm, jenž slyšeli. Latinský
text zní jak jsme výše přeložili; doslovně
by takto bylo: Neprospěla jim řeč slyšená
nepřimístvší se k víře z těch věcí, jež slyšeli,
aneb poněvadž se nesdružila s věrou těch
věcí, jež slyšeli. Hlavitý rozdíl mezi běžným
textem ř. a mezi latinským přeložením leží
na slově slyšeti, jež latiník k věcem passivně,
Řek aktivně k lidem odnáší. Předložka 1.
ze činí text latinský velice neschodným, tak
že výtečníci ve vykldatelství Justinian E
stius, Ribera co s ní nevědí. Ale však, jak
na oce jest, veškera ta čtení se od sobe
toliko podle vazby logické různí, do smyslu
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však dobře se shodují. Vezdy ostává smysl
vůbec: poněvadž se věrounepřivinuli k zá
slibům Božím ti, kterýmž slib ten učiněn.
Nevěra příčinou se býti udává onoho nepro
spěchu a neužitku, o němž výše pravil. A
smysl ten ze všech různočtení vysvítá, jež
tuto ř. t. chová. Nebo jestli slovo přidru
žití, sdružiti se váže se slovem víra, anebo
se slovem kteří slyšeli, smysl vezdy týž 0
stává, a všeliké čtení na týž smysl vychodí:
neprospělo jim, poněvadž se nepřidružili k
těm, kteří poslechli, aneb poněvadž se ne
přivinuli k víře ujaté z těch věcí, jež slyšeli,
jak text latinský nejpříhodněji se slyšeti dá,
aneb poněvadž se řeč ta nepřivinula k víře
od těch, kteří slyšeli, všady nevěra příčinou
se klade býti onoho nevjití do poklidu B.
Ve slově přímásiti prohlídá bez mála k oby
čejnému v našem těle úkonu, jímž se strava
požívaná masu či pleti naší připodobuje.
Slovo B. jest strava, tehdá toliko prospěšna
jsouc, když se tak s duchem a myslí spojí,
sdruží a jak ap. dí smísí, že takořka v tuk
a krev duše vejde. Ostatně samozřejmo, že
slovo slyšetí podle vazby a čtení různého
buď pouze zevně slyšeti, buď také v duši
pojíti a poslechnouti znamená. Věc: jež sly
šeli, jsou ty blahověsti, ty přípovědi a zá
mluvy B. o vjití do odpočinku.

V dalejšku přechází k důkazům, že 0
všem my, kdo věříme, do pokoje vejdeme.
A sice nejpříze 3—5. prvý důvod vede vzatý
odtad, že ač po dokonaném stvoření odpo
činutí B. následovalo, přece o jiném vjití v
Boží odpočinutí písmo mluví. Dí:

3. Vejdeme zajisté do odpočinutí,
kteříž jsme uvěřili, jakož řekl: an jsem
přisáhl ve hněvu svém, že nevejdou v
odpočinutí moje — ač díla od usta
vení světa dokonána byla. 4. Nebo po
věděl kdosi o dni sedmém takto: i od
počinul Bůh sedmého dne ode všech
skutků svých. 5. A tuhle opět vece:
nevejdou do odpočinutí mého.

Vejdeme, vece, či raději: jdeme, vchází
me, jak řecký text čte, t. j. jsme na cestě
a putujeme rovnou dráhou k odpočinutí,
my, kteří jsme víru přijali; cesta naše, jeli
kož víry se držíme, vede nás z příma do
pokoje Božího, do nebeského království, po
kojem tím starozákonným naznačeného. Dvojí
jest odpočinek, dí sv. Tomáš Agu., "jeden v
dobrech vnějších, a k tomu vychází člověk
od pokoje mysli; druhý v duchovních spo



38

léhá dobrech, jenž jest nejvniternější a do
toho vcházíme. Výminka toho vjití jest víra;
tudy dokládá my, kteříž jsme uvěřili. Víru
ovšem rozumí tu, která živa jest a Život
svůj skutky lásky a poslušenstvím předpisův
víry projevuje a aoristem kteříž jsme uvěřili
vyznačuje církev co společnost těch, jenž
víru v Krista živou ujali. Přivádí při tom
opět výrok žalmu 94.již nahoře uvedený pří
sáhl ve hněvu svém, že nevejdou do pokoje
Božího, aby netoliko ukázal, že k vejití do
pokoje Božího víra potřebna, nébrž také,
aby odtud dovodil, že dosud nám vejití do
pokoje Božího zbývá, poněvadž slib ten Boží
o vjití Israelitův do pokoje B. na předcích
jejich se nevyplnil. Podle Z. 94. přísahal
B., že nevejdou nevěrcové Israelité do od
počinutí jeho; tedy za Mojžíše zbývalo ještě
odpočinutí, k němuž co k účelu svému pro
hlédati měli lidé, ač již díla, jež Bůh po
šest dní stvořil, účelu a konce svého do
sáhla. Nebo B., dí písmo Gen. 2, 2., odpo
činul sedmého dne, a v Ž. 94. opět dí, že
nevejdou v odpočinuti. Z porovnání těchto
dvou výroků písmových jde, že cíl a konec,
jehož tvorové při skonu stvoření Božího do
šli, není cíl jejich konečný, nébrž že tvorům
vejíti zbývá v odpočinutí, odpočinku a pokoji
Božímu podobné, aby konečného dokonání
svého došli. A ovšem také všem lidem ta
kové vcházení otevřeno jest, jakož i oněm
otcům se propůjčovalo, kteříž ale pro ne
věru sami se jeho zbavili. Totižto — tak
dovodí apoštol — účel a záměr Boží s tvor
stvem a lidstvem obzvláště nemůže na zmar
zajíti; ješto ale Israelité na poušti účelu
tohoto nedošli, musejí ovšem jiní býti, jenžto
docela ho dojdou. Aby ale nižádný se.ne
odvolával na tu okoličnost, že přece pokolení
mladší za vůdce Josue pokoje onoho došlo,
tudy apoštol v následujících sadách námitku
tu poráží; praví. že pokolení ono mladší do
země zaslíbené přibylo a tudy zdánlivě cíle
svého došlo. Avšak se brzy okázalo, že 0
sazení zaslíbené země a slib B. o pokoji a
odpočinutí na sebe nedopadají a že držením
Palestýny veškeren slibu onoho obsah se ne
vyprázňuje a nevyčerpává, nébrž že ještě
jiné slibu toho vyplnění očekávati dlužno.
O tom apoštol v násl. jedná.

Ale jiní vykladatelé jinaké praví býti
důvodění apoštolovo ; mají za to, že jinak
musí přeložiti a vyložiti se hned v. 3. Ve
Jdeme do pokoje onoho, jakož byl zapřisáhl:;
a sice, tak překládají, po vykonání skutkův
od ustanovené světa. Těmi slovy prý apoštol
vykládá, jaký pokoj a odpočinek rozumí,
totiž onen pokoj, do kteréhož Bůh sám po
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vykonání díla svého, po stvoření vešel, a do
kteréhož i my po vykonání skutků svojich
druhdy vejdeme, t. j. že nerozumí pokojem
tím držení zaslíbené země, nébrž věčnou bla
ženost, kteréžto se Bůh při vykonávání še
stodenního díla, abychom tak po lidsku mlu
vili, jakoby nějakým odsobením čili ze sebe
vystoupením vzdal, kteroužto ale opět nalezl,
když stvořiti přestav, k sobě samému jakoby
se vrátil. Když potom apoštol dvojí ono
místo z písma sv. uvodí, totiž Gen. 2, 2.
Bůh odpočinul v den sedmý od skutků svých
(v. 4) a Z. 94. 11. nevejdou do pokoje mého
(v. 5.), tedy podle výkladu toho Pavel dvěma
důvody dovodí, že mimo zemské odpočinutí

-v zemi Chananejské ještě jiného, duchovního
a věčného stavá, t. j. věčné blaženosti; nebo
tam v prvnějším místě Gen. 2, 2. mluví pí
smo o Božím pokoji a ten nemůžleč věčen
a duchoven býti; v druhém ale místě vza
tém ze Z. 94, 11. mluví žalmista za věku,
když již lid dávno byl zemí Kanaanskou za
vládl, o nějakém odpočinku, kterýž tudy
musí podobně jiný býti, než pouhé držení
země zaslíbené, ovšem tedy jest to pokoj
věčný v nebesích.

Avšak výklad ten v slova Pavlova, jimiž
jenom vesměs a vůbec sobě přístup k dů
vodu konečnému strojí, veškeré a celé dů
vodění vkládá, podle čehož Pavel v násl.
větách by se pro lepší vyjádření smyslu
svého opakoval toliko. A proto částici vý
sledkovou tudy či proto v. 6. za spojku
vykládací přijímají, čímž ale ovšem dokazují,
že důvodění apoštolova nedostihli. Proto se
nám prvnější výklad lépe ku spojitosti při
léhati vidí. Vizme tedy, jak sobě apoštol
daleji ve svém dokazování počíná. Díť:

6. Poněvadž tedy zbývá, aby ně
kteří do něho vešli, a ti, kterýmž prvěji
věstěno bylo, nevešli pro nevěru: 7.
ukládá (B.) opět nějaký den. „Dnes
skrze Davida právě po tak drahném čase,
jakož povědíno — dnes uslyšíte-li hlas
jeho, nezatvrzujte srdcí svojich.“ 8.
Nebo kdyby je byl Josue v odpočinutí
uvedl, nemluvil by nápotom o dni jiném.
9. Zbývá tedy ještě odpočinutí lidu Bo
žímu.

Poněvadž, vece, zbývá ještěvejití. Apo
štol svůj vývodek činí ze slov Zalmu 94, 11.
ohledem slov Gen. 2, 2. a sice nejprvé 0
becný a kladný (aby někteří vešli), potom
záporný a dějinný (ti, jmě věštěno, nevešli),
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aby tím dokázal, že za věku Davidova nové
napomenutí vydáno bylo. Z předeslaných
věcí, dí, vysvítá, že ještě pozůstaveno či vy
hraženo jest, aby někteří — ovšem jiní než
tam ti — do pokoje B. vešli, an ti, co za
Mojžíše slib o vejití v pokoj Boží přijali,
pro nevěru veň nevešli. A tudy, poněvadž
takto jest, ustanovuje Bůh později opět den,
na němž k vejití do pokoje svého zve, skrze
Davida po toliké a tak drahné době — za
kteréž tedy přislíbení ono neutuchlo — vo
laje Dnes, uslyšíte-li hlas jeho. Při tom od
volává se apoštol na často již uvedený výrok
žalmu, slovo dnes pro ostřejší ozračení dva
kráte klada. Toto nové sročení čili to no
vého dne ustanovení, vecé dále v. 8. potře
bno bylo, poněvadž netoliko pokolení ono
na poušti pokoje nedošlo, nébrž poněvadž
vejitím lidu pod Josuem do země zaslíbené
ona přípověď Boží o uvedení do pravého
pokoje konečným spůsobem vyplněna nebyla.
Tedy, vyvodí apoštol v. 9., zůstává ještě lidu
B. vejití do pokoje B. a dnešek onen, o němž
v žalmu řeč jest, do Nového Zákona zasahá;
nebo že lid po Davidovi žádného lepějšího
pokoje nedošel, to apoštol co samozřejmé
předpokládá. Přípověď B. ještě otevřenajest,
nedošla konečného vyplnění a tudy zbývá
odpočinek či svátek lidu Páně. Zbývá ještě,
poněvadž veškeren lid B. pokoje D. účasten
býti má; sobotu, sabat, či svátek svátkův oče
káváme, dí sv. Athanasius (0 sob. a obř.), v
němžto nové stvoření se projevuje a ustavičně
svátkuje. Prohlídá apoštol ku věčnosti, anoť
Konečné odpočinutí, konečný pokoj, konečný
svátek teprv tehdá nastane, když časnost
tato na věčnost přejde.

Máme-li k jednotlivým slovům něco po
znamenati, tedy lehko se dá pozorovati, že
slovo opět v. 7. zří ku slovu prvěji v. 6., jak
samozřejmo jest. Místo jak pověďino v. 1.
čtou rukop. jak napovědíno či dříve povědíno ;
slovce napotom v. 8. značí toli co slova po
tak drahném čase v. 1., po více nežli čtyry
sta létech. Místo Josua v řečtině psáno stojí
Ježíš; leč poněvadž u nás jméno Ježás je
diné Spasiteli se dává, tudy jsme neváhali
Josua přeložit. Kdvž dí v Davidu podle
řeck. textu nerozumí právě místo, nébrž ra
ději proroka Davida samého, a tudy jsme
přeložili skrze Davida. Ostatně jsme již
poznamenali, že apoštol pokoj B. jmenuje
sobotou či sobotováním, slovem od soboty či
svátku obyčejného převzatým, kteráž sobota
byla podobiznou pokoje věčného. Užil raději
toho slova místo pokoje, poklidu, poněvadž
psal Židům či Hebréům, jimžto pojmenová
ním tím chtěl na mysl přivésti tajemství v

sobotování onom zavfené a spolu vzbuditi v
nich toužebnost po tom pokoji, kteréhož 80
botováním či odpočíváním svojím vypodob
ňovali. O té sobotě či o tom odpočinutí
praví B. Apoc. 14, 13. Blahoslavení mrtví,
kteří v Pánu umírají. Již od této chvíleod
počínou od prací svojich. Konečně lidem
Božím znamená, kteří věrou a poslušenstvím
lidem Bohu oddaným se býti prokazují a
plnou měrou toho jména zasluhují, jež lidu

prarého Zákona smilováním Božím udělenoylo.
Apoštol, abychom ještě k napředku při

hlédli, dokázal, že Josue Zidův do pokoje
pravého neuvedl, a že pokoj zbývá ještě věr
ným sluhům B. Ale proč toho Josua neučinil?
A čím se dálo, že to, ve které je Josua
uvedl odpočinutí, pravé a bytné nebylo?
Na otázku tu odpovídá apoštol, an vece:

10. Nebo kdo vešel v odpočinutí
Jeho, ten také odpočinul od skutků

svých, jako Bůh od svojich.

Jak viděti, apoštol z bytnosti a podstaty
pokoje dovodí, že ještě odpočinutí zbývá; dí
totiž, že pravý pokoj, pravá odtucha, pravý
oddech a pravý odpočinek v jiném záleží než
v ujmutí se v zemi Chananejskou, že totiž
záleží V odpočinutí ode skutků svých a že
podobna jest ta pravá odtucha onomu po
koji, do kteréhož Bůh po vykonání předse
vzatých děl a skutkův se odebral. Odpočinul
ode skutků svých, vece, t. j. odpočívá, aori
stu o stavu a bytí v něčem užívaje, aneb
raději proto neužil perfekta, jako bychom
očekávali, nébrž aoristu, poněvadž prohlédá
k Gen. 2, 2., kdež o Bohu řeč jest, že od
počinul ode skutků svých; chtěl tím podob
nost pokoje, v nějž člověk vejíti má, 8 po
kojem, v nějž B. vešel, tím zračitěji na oko
vystaviti, když téhož slova a téhož času o
pokoji člověkově užil, jehož písmo St. Z. o
pokoji B. užilo. Kdo do pokoje B. vejde,
odpočine od skutkův svých, t. j. od nesnází,
trudů, namáhání, bojů, strastí, útrap, jež tuto
v životě zemském, podle Job. 7, 1. bojování
a lopotování pouhém podniká a kterýmižto
věcmi jako ze sebe vybíhá a se vysobuje;
zbyv ale věcí a trudův těch a došed pokoje
B. v nebesích, usobuje se, k sobě přichází a
bytosti své jakoby docela účasten a mocen
jest, žádným již příkořímnepodléhaje. V od
počinku onom zajisté, jak vece Chrys., po
míjí bolest, zármutek a vzdychání a není
tam starostí. péčí, trudův a bojův. Tam ne
volá se: V potu tváře budeš chleba dobývati
tam všechno jest radost, pokoj, libost, roz
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koš, milost, láska; tam není závisti a nená
visti, tam není neduhu a smrti, tam není
tmy a noci, nébrž ustavičné světlo a den
věčný a věčná jasná záře.

Chtěli někteří vykladači slova verše toho
vykládati o Kristu, jenžto vešel v odpočinutí
B. na nebesa vstoupiv; avšak výklad ten
protiven jest netoliko spojitosti, jak z toho,
co jsme nadeslali, samozřejmo jest, nébrž
potýká se též se spůsobem mluvení písma
sv., kteréž o Kristovi na nebesa vstoupilém
nepraví, že vešel v odpočinutí, nébrž stále
mluví, že vešel do slávy své. Předloživ apo
štol pohnútky a pobídky onoho napomenutí,
jež počal veršem prvním hlavy této, a tím
od napomínání poněkud zahýbnuv, vrací se
v násl. větách opět k témuž napomínání:

11. Chvátejmež tedy vejíti do onoho
odpočinutí, aby neupadl někdo vtýž pří
klad nevěry. 12. Zivé zajisté jest slovo Boží
a účinné, ostřejší nad každý meč dvou
břitný, pronikající až do rozdělení duše
a ducha, kloubů také a čísů, rozsudí
myšlének a úmyslův srdce, 13. a není
tvoru nezračitého před ním, nébrž vše
cko jest naho a odhaleno očím toho, o
němž jest řeč naše.

Prohlídá apoštol k onomu, jež započal
napomínání v. 1. proměněným spůsobem, an
tam dříve záporně, tuto kladně sobě počíná,
tam báti se velel, aby se někdo neopozdil,
tuto velí, jak řecký text má, snažiti se, pí
leti a jak vulg. pospíšiti, chvátati. Ke slovu
chvátati, kteréž jasně odpovídá slovu opo
zditi se v. 1. vece sv. Tomáš Agu., že po
spěchu a chvátání potřeba, poněvadž cesta
daleka a život krátek a tudy opozděním se
veliké nebezpečí nastává, a sluší tu vzíti
křídla orlice, víru a lásku, netoliko víru, an
jedním křídlem pták nevzlétá, nébrž i lásku
a dobré skutky. K tomu ale, vece dále apo
štol, především potřebí se víry a dověry dr
žeti, aby snad někdo nepadl stejným příkla
dem nevěry, a neposlušnosti. Cestě o pouti
Israelských skrze poušť do země zaslíbené
odpovídá cesta křesťanův světem k blaže
nému odpočinutí věčnému. Na cestě pak
především třeba pozor dáti, aby se člověk
nepodklesl a nepadl, nébrž aby přímo, zrov
na a statečně cestu vážil. Příkladem či vý
strahou jsou nám Israelité a kdo by podle
jich příkladu zlého se řídil a padl na pouti
svojí, ten by týž výstražný příklad, touž vý
strahu dal, ten by se nalezal ve stejném sta
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vě, v stejném nebezpečí,jak otcové napoušti.
Slovem padl či podklesnul se naráží na to,
což byl 3, 17. uvodil z historie lidu staro
zákonného o tom, že mrtvoly jejich padly a
polehly po poušti. Hebréové blízci již svého
cíle, zaslíbené země jsouce pro truchlivou a
trudnou zprávu padli v nedověru a v nevěru
a tudy v reptání a neposlušenství a vrátit
se do Egypta umínili; protož jim Bůh čty
řicet let na poušti tráviti uložil, ač všickni
ti reptatelé, nedověrci a neposluchové zahy
nuli a tak příměr a příklad zlý zůstavili.
Takového poklesnutí varovati se a v stejný
příklad nevěrnosti nevydávati se apoštol tu
Hebréje nabízí. Že pak v skutku báti se a
tudy píleti, snažiti se a chvátati přijde, toho
dovodí apoštol z povahy slova B. čili řeči
Boží, an dí: Živé jest slovo B.atd. Zivé jest
slovo B. 1. P. 1, 23. Act. 7, 38., poněvadž
věčně trvá, jelikož od B. živého pochází a
živodarnou moc původu svého v sobě nosí.
A tudy jest mocné a účinné, an život skut
kováním a činěním se jeví; není marné, je
šitné, bezčinné, nepůsobivé, jak věc mrtvá,
není daremné, neplatné, neužitečné, nepro
spěšné a bezúspěché, jakož se slovům našim
tytýž děje, nébrž moc svou provodí sliby a
zámluvy svoje plníc a výhrůžky a hrozby vy
konávajíc Jes. 55, 11. Slovo mé nenavrátí se
ke mně prázné, nébrž učiní, což jsem koli
chtěl. A Sap. 18, 15. zove Boží slovo všemo
houcém. Nad to jest slovo B. ostřejší, břit
čejší, řezavější, kálovější, sečnější nad každý
meč oboustranný, dvoubřitný, dvoustranný,
vlastně dvouústý, jelikož se ostří předsta
vuje co ústo meče; netoliko z předu, nébrž
také od zadu seká, řeže a zabijí. Jest to
obraz, jímž se navrhuje soudná, trestná, smr
tivá moč slova B., jížto i nejskrytější hříchy
na světlo vynáší a je stíhá; neb dvoubřitný
meč lehčeji, bezzávadněji a hlouběji vniká
nežli jednobřitný, celého člověka proštěpuje,
prokálá a rozbírá. "Tudy vece dále o témž
slově, že proniká až do rozdělené duše a
ducha, kloubův také a čísův, čteme s vulgá
tou a s kritickými vydáními, kteráž částici
ze po slovu Wvyýs vypouští. Tím úžeji se
poutají slova klouby a čísy ke slovům duše
a ducha a obojí dvojsloví značí celek dle
částí jeho. Rozdělení může býti děliště, roz
hraní, tedy více trpně v ten smysl, že pro
sahá až do místa, kdež se dělí duše a duch,
spára a čís; aneb se může více činně bráti
v ten smysl, že proniká tak hluboko,až rozdělujeaoddělujedušiaducha,spárya čís.
Poslednější výklad případnější jest. Ale i
čtvero slovcí těch, jež slovo B. dělí, duse,
duch, spáry, klouby a čásrozličným spůsobem
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slyšáno býti může. Buď totiž dvě poslední
slova spáry, čísové přednějším dvěma slovům
podřadna aneb spoluřadna jsou. V případě
prvnějším spáry a čísové duše a ducha značí
nejvniternější stránku jejich; v případě dru
hém duše a ducha znamenají duchovou, spá
ry a čís tělesnou vniternost člověkovu. Du
chem znamená Pavel vyšší stránku člověkovu
a vyšší jeho duchové mohutnosti, v nichž
obraz Boží spoléhá, sklonnost k věcem Bo
žím nebeským; dust zove nižší jeho stránku,
t. sídlo náruživostí, žádostivosti a sklonnosti
k věcem zemským. Klouby či raději spáry,
skouly jsou vazby a spojby nervův a klou
bův či tíkův, čís jest tuk a míža v kostech.
Rozcházejí se vykladači tuto v tom nejprvé,
že někteří o trestací a pokutovací, druzí 0
rozeznávací a rozlišovací moci slova B. do
tčenu čtveroslovnou větu slyší. Prvnější spa
třují v rozdělení duše, ducha, kloubův a čí
sův obraz věčné smrti, kterýmž obrazem spolu
pustota arozervanost odsouzencův se vystavuje.
Již zajisté na zemi hříšníci vnitřným bojem
ustavičně se roztrhují a rozcasují, an duše
t. j. nižší a zlé žádosti proti duchu, t. j. oz
umu, svědomí a milosti Boží se vzpírá a
vzpouzí nevolíc zhola vrchmoci své nad vyš
ší člověka stránkou se vzdáti, kterýž boj ne
blaze také tytýž na tělo, na klouby a čís a
míchu, slovem na spojbu členů tělesných
působí; tím více a neblažeji se to děje na
odsouzencích, u nichž boj onen ovšem tužší,
horčejší a horší a vliv jeho na tělo pro užší
a věčné tam ducha s tělem spojení ovšem
silnější a větší jest ap. 19, 11. Kristus co
sudí na trůně sedá a meč na obě straně
ostrý z úst jeho vychází, aby jím bil národy.
A jestli neužijeme tuto meče toho k obře
zání srdce svého a k oddělení duše od ná
klonnosti ku hříchu, tedy meč ten stane se
nám mečem záhuby a oddělí duše naše na
věky od Boba. Ale jiní ve svém výkladu
prohlédají ku půtce myšlének, kteréž se ve
spolek obvinují a zastávají R. 2, 15. a spa
třují v tom obraz prcbuzeného vědomí a svě
domí; poznává člověk slovem Božím, jak
vyšší stránka jeho, duch odestál od té výše,
ku které počátečně od Boha stvořen byl;
poznává, kterak duše, t. j. tuto nižší těles
nosti a smyslnosti oddané mohutnosti jeho
nad duchem horu a vrch vzali a proti vý
rokům ducha ze zpouzejí; poznává konečně,
že rozštěpení, roztržení to a rozpor, rozedra
nost, ten rozklad a rozlad v sám obor těla,
až tam v sám čís, míchu a spojiště kloubů
zasáhl a tam neblaze k smrti působí.

Rozvážíme-li, že P. napomíná báti se(v.
1.), chvátati a snažiti se v. 10.), nakloníme ©

se bez mála raději ku prvnějšímu výkladu,
an ovšem souditi musíme, že dotčeným vy
obrazením Hebréům ohledem těch, jež za
starodávna na poušti za Mojžíše spásu a
život propadli, před oči vystavuje, jaki jim,
kdyby nevěry oněch předků svojich násle
dovali, rozpadu těla a ducha, časné i věčné
smrti obávati se přijde. Leč výklad tento,
jak samozřejmo nevylučuje druhého výkladu,
nébrž jej v sebe pojímá, an s vydáním soudu
vezdy také poznání jeho a příčin jeho spo
jeno jest. Tudy apoštol daleji pokračuje opi
sovati povahu slova Božího, an dí, že jest
sudí myšlének a úmyslův, nejenom je zná,
nébrž ví, kam která myšlénka, kam který
úmysl směřuje, ale též je dobře rozsuzuje a
spravedlivě soudí. Myslénky, čití, city, před
stavy, obrazy samovolně se namítající, úmy
sly, pomysly se sebevědomím povstalé; obojí
se prýští ze srdce či zůtroby jako z ohniště,
odkad vyšší i nižší životní výkonové vycházejí.

Dosud opisoval povahu a ráz Božího
slova, ale takovými přísudky, že je na Boha
samého potahovati možno. Tu pak již v
tom, an praví v, 13. nic nebýti nezřejmého
před očima jeho, přechází ode slova B. na
Boha samého a jemu jak v písmě často Z.
10, 4. Sir. 23, 29. po člověcku oči připisuje.
Před očima B., před Bohem, vece, není tvor
žádný nevidom, nezřejem, nezračit, nébrž,
jak hned klade, všecky věci jsou zahy před
ním, všecky se mu ozračují, ukazují a jeví
bez obalu, jak skutečně jsou a bytují, a nad
to všecky věci jsou mu otevřeny, odkryty, a
jak řecké slovo zní, na znak ohnuty t j. od
hrněny, odhaleny; vzato slovo to bez mála
od lidí, kteří aby nepoznaní byli, hlavu sklo
ňují, ale když obličej jich ku předu ohnutý
na zad se ohne, tudíž se poznávají. Slovo
to značí tedy, že tak všecko v nahotě své
a své přirozenosti se Bohu jeví, že nijakým
spůsobem a žádnou měrou se mu ukrýti ne
může, an veškeren příkrov odkryt, veškera
hále odhalena a všeliké Božích oči se vzda
lování zmařeno bývá od toho a před tím, o
němž řeč naše zní, k němuž řeč naše se od
ndáší, s nímž nám činiti jest, aneb, jak Chrys.
a Pešito, jemuž počet složiti máme, t. před
Bohem.

Pravili jsme ve výkladě svém, že řeč v
posl. v. apoštol vede o hlásaném slově B. a
že se zvláště táhne k slovu hrozby -a zá
mluvy v žalmu pronešenému. Výklad ten
jest ovšem průvoden a prav, jakož i nyní
povšechně přijat. Ale nesmíme tajiti se, že
stať tuhle o slovu B. mnozí vykládají o pod
statném Slovu B., o Kristu, kterémuž vý
kladu nasvědčovati se zdálo to, že o Kristu
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veškeru řeč vede, jak dí v. 13. Avšak vý
kladu tomu příčí seten z nedojípky od slova
věcného k osobnému vzešlý a ničím nedů
vodněný přechod, jakož i veškera spojitost,
v nížto se o věřenís následování slova Bohem
hlásaného mluví a tomu se učí, že přivinutím
se k zámluvám a příkazům B. věčného pokoje
dojdeme, jinak ale, jestli se proti němu za
tvrdíme, věčně zahyneme. Aniž pak nám s
podivením býti může, že apoštol slovu ta
kové přísudky dává, kteréž na Krista samého
připadají; slovo B. jest zajisté Bůh mluvící
a slova Kristova nemůžeme bez Krista my
sliti a vezdy slovu jeho nějaká s Kristem
původem podobnost příleží ; protož 1, 3. dí,
že slovem moci své všecky věci třímá a u
držuje a Sap. 18, 15. vece, že všemocné slovo
Boží z nebe vykročilo.

To pak 0 slovu B. pojednání vedl apo
štol pro touže příčinu, za kterou byl výstra
žný onen příklad lidu israelského na poušti
uvodil, aby totiž započatého 3, 1. napome
nutí svého potvrdil, toho napomenutí, že ku
Kristovi veleknézi našemu prohlídati a jeho
se přidržeti dlužno jest. Již pak k onomu
napomenutí se vraceje tuto dále vece:

14. Protož majíce velekněze vel
kého, jenž pronikl nebesa, Ježíše syna
Božího, držmež vyznání. 15. Neboť ne
máme velekněze, kterýž by se slitovati
nemohl nade křehkostmi našimi, nébrž
pokoušeného ve všem podobně nám kro
mě hříchu. 16. Přistoupejmež tedy s dů
věrou k trůnu milosti, abychom došli
milosrdenství a milost nalezli ku pří
hodné pomoci,

Slůvko protož příleží ne k slovu majíce,
nébrž ke slovu držme, chopme se.
Hebréům, poněvadž v nebezpečí víry v Kri
sta odstoupiti se nalezali, tak důrazně o slovu
B. a 0 neobchoditedlné vševědoucnosti pů
vodce slova toho mluvil. Z toho již odvodí
napomenutí pevně držeti se toho slova ode
Krista hlásaného, nejenom věrou a poslušen
stvím srdce, nébrž i vně veřejným a neohro
ženým vyznáváním úst, co ohlasem slova
toho B. Vyznání se béře ve smyslu podmět
ném a předmětném; držme se víry, jižto jsme
na křestu přijali a ji vyznali 3, 1. Věta pří
častová majíce velekněze a d. napomenutí
toho potvrzuje, vyslovujíc jak vznešený a
potěšný jesi obsah a předmět vyznání toho,
Ježíš totiž, jenž nade vše velekněze St. Z.
nekonečně vyniká, Tím apoštol napomenutí

Apoštol
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svoje dále vede a novými důvody podporuje,
jichž ale byl v předešlém jednání svém do
tekl a tak sobě cestu k nim přistrojil. Ve
leknězem Krista již dvakrát jmenoval 2, 17.
3, 1. ukázav spolu, proč jej tak nazývá;
mluvil zajisté o smrti jeho a 0 ustavičném
nás skrze Něho očišťování a posvěcování.
Pro velikou vznešenost a velebnost Jeho na
zývá jej veleknězem velkým Č. vznešeným,
jakož vznešenost tu byl předešle prostranně
dokázal o přednosti jeho nad anjely a 0 se
dění jeho na pravici B. mluviv. Tolikéž i
tuto praví, že prošel či pronikl nebesa, aby
totiž 1, 3. posadil se na trůnu B. Nebesa
dí pro rozdělování u nich nebes na tři díly,
nebesa vzdušná, nebesa hvězdná a nebesa
blažená; tím navrhuje, že Kristus prošel a
pronikl až do nebe nejvniternějšího a nej
vyššího. Neprošel, jak velekněz levítský,
svatyni toliko a opět se vrátil, nébrž nebesa
prošel, kteráž svatyní onou byla naznačena.
Slovem prošel či prostoupil namítá spolu tu
myšlénku, že Kristus ne beze snahy vešel v
nebeskou svatyni, anať jim teprv otevřena
býti musela. Prošel dí a nedí vešel, jak se
o světcích mluví, poněvadž až ke trůnu ve
lebnosti B. pronikl a na pravici B. zasedl.
Slova, jež ještě přidává Ježíše, Syna Božího
obojí stránky a obojí bytosti v osobě Kri
stově dotýkají, ano jméno Ježíš ke člověcké,
jméno Syn B. k božské přírodě Krista zří,
spolu ukazují, že Ježíš trudnou a hroznou
smrtí oné slávy došel, v níž se co 8SynB.
nalezá Luc. 24, 26. K takovému, tak vzne
šenému veleknězi přivinovati se tím více
naléhá a tím lehčeji a lahodněji přichází,
jelikož, jak dále dí, máme kněze, jenž vše
likých čiten jest strastí našich. Ačkoliv on
Synem Božím jest, nebesa pronikl a na pra
vici B. sedí, přece nepodobá se člověkům,
kteří slávy došedše, tytýž na přátely a pří
buzné svoje v chudobě postavené zhola za
pomínají; on nezapomíná na strasti naše, a
ta sláva jeho veliká nevadí mu v tom, aby
měl útrpnost se mdlobami, slabostmi a křeh
kostmi našimi; aneb, jak dí ap. napřed zá
porně, není ten, aby nemohl mžítt útrpnost,
při kterémž slově nemohl ne tak k moci a
nemocnosti, jakož raději k náchylnosti, vol
nosti a sklonnosti prohlídá, jak výše 2, 18.
Křehkostí rozumí veškeru bídu, nouzi, sla
botu a chabotu ze hříchu vzešlou R. 5, 6.
8, 18. tělesnou i duchovní, a tedy netoliko
soužení vnější, nébrž také půtky vniterné,
nestateč k dobru a náklonnost ke zlu. Ozvlá
ště ale tu na mysli má příkoří, protivenství
a tudy vzniklé k odpadu od víry nebezpe
čenství, kteráž on křehkostmi též zahrnuje,
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poněvadž jimi útroba a mysl člověkova ocha
buje. Tudy již Jes. 53, 3. Krista znajícím
nemoci, neduhy a nedostatky naše zove. Rec
ké slovo, jež jsme slitovati se přeložili, značí,
že nejenom útrpnost a milosrdenství má,
nébrž že spolu trpí a soustrádá, přenešením
se do stavu strádajících spolu s nimi strasti
trpí. Ale i kladně apoštol o tom Krista Pána
k nám slitování mluví. Nébrž (dě), vece apo
štol, pokoušeného (aneb dle jiného čtení řec
kého s nepatrným rozdílem) zkoušeného aneb
zkušeného ve všem. NejenomKristus zlobám,
příkořím, trudům, nedostatkům života tohoto
podrobil se, je okusil a jich zkusil, nébrž
také ovšem zevně toliko pokoušen býval, an
sám dábel nejednou Luc. 4, 13. se 0 něho
pokusil. Ve všem; všecka protivenství toho
života okusil, všeckv tresty a pokuty, jež z
prvotného hříchu na pokolení lidské se vy
řinuly, hlad, žízeň, mdlobu, obtíže z vedra
a zimy, zámutek a trudomyslnost, bázeň
smrti a smrt posléz samu cítil, podnikal a
okušoval. Ovšem ale se při tom vylučují
veskera zla mravná, která by jakkolivěk se
byla ctnosti a milosti Boží příčila. Tudy
přidává kromě hřícha, čím netoliko dí, že
Kristus při veškerých pokušeních, která na
něho nám podobně naléhala, nikdy nepoklesl,
nébrž že ta pokušení u něho žádného hříchu
nenalezala a tudy nadarmo a beze všeho ú
spěchu na něho narážela. Obmezuje slovo
podobně aneb podle podobnosti naší, totiž že
ve hříchu nám nijak podobným se nestal, a
tudy (5, 3.) když velekněz St. Z. za své
také hříchy oběti přinášel, Kristus v tom
zhola od něho se liše, za hříchy světa jenom
sebe obětoval. Z té takovéto vlídné, člověcké,
slitovné, spolutrpné a smilovné povahy Kri
stovy odvětuje apoštol: Přistupujmež tedy s
důvěrou a S potěchou £ trůnu milosti. Trůn
milosti jest buď trůn, na němž milost trů
nuje, aneb trůn, jenž na milosti stojí a od
něhož milost vychází; v poslednějším tu,
jak samozřejmo jest, významu apoštol slova
ta béře. Trůn milosti tu se nepřipisuje Kri
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stovi, ačkoli výše 1, 8. se 0 něm dí, že m
trůně sedí, nébrž se připisuje Otci, poněvadž
Kristus se tuto co velekněz považuje. K tomu
trůnu, od něhož prostředkováním Kristovým
(7, 25.) dobytá milost ustavičně vychází,
máme s radostnou jistotou, s důvěrou pří
stoupati směle. Přistoupati jest slovo chrá
mové a kněžské; značí přistupovati S mod
ltbou a klaněním se. V Starém Zákoně
ani kněží obyčejní nemohli k trůnu milosti
B., jenž ve svatyni svatých se býti pokládal,
přistoupati a sám velekněz jednou za rok
přístupu toho účasten byl; to se ovšem v
Zákoně Novém pro nás k lepšímu změnilo,
anoť apoštol všecky zve, aby ke trůnu mi
losti přistupovali. Proč bychom přistoupati
měli, to apoštol udává, an vece: abychommilosrdenstvívzaliamilostnalezli.© Milosr
denství a milost, ač velmi příbuzny jsou,
přece poněkud se liší. Milosrdenství jest
slitovnost, kterážto neblahý stav bližního
sobě k srdci béře a útrpně jí považujíc ku
pomoci mu přispívá; mělosť jest blahovůle,
která se k jinému bez zásluh jeho z vlast
ního hnutí skloňuje a se jemu v dobrovol
ných darech propůjčuje. Obojí pochází cd
trůnu milosti; milosrdenství zvláště pro hří
chy naše, milosti pro nedostatky a křehkosti
naše nám potřebí jest. Milosrdenství praví
abychom vzali, přijali; v tom leží, že B.nám
milosrdenství svého poskýtá a my je ucho
piti máme, mělostí pak máme nalézt, čím se
namítá, že jí hledati máme. Avšak slova ta
přijali, nalezli o obojím platí, jak ze slova
přistoupati již vidí se a ovšem nám i milosti
Bůh nabídá a my podobně milosrdenství
hledati máme. Obojího pak nám třeba na
lézti v příhodný čas, dokadby pozdě nebylo,
dokad by nebezpečenství svrchu nad námi
nevzalo a protivenství nad námi nezvitězilo.
Přechodem tím ku kněžství Kristovu apoštol
právě došel hlavy a středku pojednání svého
a tudy již o tom velekněžství Krista Pána
místněji pojednávati počíná.

Hlava V.

1—10. Ukazuje, kterak v Kristu velekněžské
náležitosti spatříny byly a že on tudy
knězem jest podle řádu Melehsedechova
a původ spásy naší. Avšak 11—14. žel
toho, že tajemství o Melchisedechovi jim
pro nedošlost nepřístupno jest,

1. Všeliký zajisté velekněz z člo
věkův brán bývaje za lidi se ustanovuje
ve věcech k Bohu náležitých, aby při
nášel dary a žertvy za hříchy, 2. jenžto
by mohl slitovným býti k lidem nevě



44

doucím a bloudícím, an sám jest obklí
čen křehkostí 3. a protož povinen jest,
jako za lid tak také i za sebe oběto
vati za hříchy.

Spojka zajisté či nebo ne všem vykla
datelům jasna byla, a v různé se rozcházejí
strany, jední tam, jiní onam ji odnášejíce.
Nejlépe vidí oni, kteří začátek kapitoly naší
táhnou ku přistupování k trůnu milosti ne
prostředně předešlému; apoštol zajisté to,
že nadarmo milosti a milosrdenství hledati
budeme, dovodí vypisováním velekněžství
Kristova, jak s jedné strany Aronovi, sdru=
hé Melchisedechovi se podobá. Kristus ná
chylen jest pomáhati, an veleknězem podle
Arona, a mocen jest pomáhati, an velekně
zem dle řádu Melchisedechovajest. Prvními
třemi verši udává apoštol vesměs znaky ve
leknéze podle St. Z., jež níže v. 7—10. na
Krista vztahuje. Nejprvnější znak veleknězův
jest, že se za lidi či za člověky ustanovuje,
aby je zastoupal ve věcech, kteréž k Bohu
zří a donášel dary a oběti. Ale, vece, z lidí
se brává, což ne tak k jeho přednosti, že
nad ně povýšen jest, jako raději k tomu Zří,
aby zkušením vlastním věděl, kterak hříšným
lidům u srdce jest, čehož již 2, 17. o Kri
stu byl dotekl. Ustanovuje se, vece, nevtírá
se, nevdírá se samozvaně, nébrž ustanovuje
se. Slovy ve věcech k B. náležitých vůbec
povinnosti veleknězovy udává, jež potom
zvláště jmenuje, an vece: aby obětoval dary
a žertvy; Bůh zajisté nechtěl jinak leč skrze
ruce knězovy oběti přijímati a hlavitý úkon
jeho byl odětovatř. A jak to apoštol 0 sta
rozákonném veleknězi tvrdí, tak nalezáme u
veškerých národů, že kněze měli a skrze ně
bohům a bohyněm oběti přinášeti dávali;
jest to nezbytná potřeba lidské mysli a lid
ského srdce a tudy věc docela přirozená, a
ovšem samozřejmo, že se obětí a kněží ani
církev křesťanská lišiti nemůže. Dary, jež
přináší velekněz, rozumí apoštol níže 8, 4.
11, 4. veškery oběti.. —.tuto ale je odřa
duje a rozeznává od žertev a tudy dary těmi
oběti ty, kteréž bez zabíjení se přinášely,
oběti nekrvavé, požitky, víno, chléb, mouku,
olej, kadidlo a podobné slvší, a oběti ty,
kteréžto se zabíjely, oběti zabitné zove žertvy.
Slova za hříchy patří k celé větě a pojí se
k slovu přináší; hlavitý záměr všeho staro
zákonného obětování bylo smazání a setření
hříchův, a ačkoli darové oběti nekrvavé a
bezbitné přinášely se ze vděčnosti v podě
kování, přece i ony měly za základ odpu
štění hříchů a ku potvrzení proti hříchům a
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nečistotám čelily. Tím více ale přidal slova
za hříchy, poněvadž řeč ne o kněžích, nébrž
o veleknězi veda, prohlídá ke dni, ve kterýž
velekněz obětování vykonávala všeliké služby
jeho ve stánku fam jenom směřovaly, aby
lidu hříchem Boha odcizenému opět milost
B. zjednaly. K takovým službám B. béře se
velekněz z člověkův, kterýž by tudy, jak
vece dále, mohl slitovným býti, slitovati se,
útrpnost míti, aneb, jak slovo ř. vlastně zna
mená, vlídně, mírně a lahodně se chovati,
krotkým se prokazovati, aby nehněval, ne
durdil se, nehořknul, nerozpaloval se proti
hříšníkům, nébrž k nim se nachyloval, sklo
ňoval a litostivé k nim srdce měl. Ono slovo
řecké uerotozadeř, jehož tuto užívá, značí
jistým středem mezi vášnivostí a bezcitností
sobě vésti, a tudy ne velmi příkrým a přís
ným, nébrž shovívavým býti a mysl milo
stivnou a slitovnou pronášeti k neznajícím
a bloudicím. Těmi slovy neznající a bloudicí
zahrnuje všeliká provinění, za která v St. Z.
oběti přinášíváno, tedy všecky hříchy, kterých
se člověk nedočíněl rukou pozďviženou, t. j.
rukotožně, vzdorně, odbojně, úmyslně a S
jasným sobě Boha znevažováním; ano, po
něvadž prohlédá ku dni smíření, na němž
za veškery hříchy lidu i za ty také, za kte
réž se jindy obět přinášeti nesměla, oběto
váno, tedy dvěma slovy neznajících či nevě
doucích a bloudících veškeři hříšníkové se
obsahují, 1 ti, jenž odbojně a vzdorně proti
Bohu sobě počínali. Jmenuje pak hřešittuto
nevěděti a meznati, jelikož přestoupením a
hříchem mravné vědomí utuchá; jmenuje je
blouditi, jelikož hříšník ode pravé cesty se
ušinuje, a na bezcestí a bludné stezky při
chází. K takovým nevědomcům a zbloudil
cům velekněz lahodněti a vlídněti může, po
něvadž sám křehkostí obklíčen jest, obdán
jako rouchem nějakým, kteréhož ale svléci
leč při smrti nelze; dí obklíčen křehkostí a
nevece povědom sobě křehkosti, poněvadž tu
vrodnou slabotu a chabotu rozumí, kteráž
všeliké vědomí předchází. Tudy rozumí křeh
kostí náklonnost k zlému člověku vrodnou
a vrodnou k dobru nestateč. Pro tuto svou
křehkost musel velekněz netoliko za lid, né
brž také za sebe zabitně obětovati, a tím
mdlobu a slabotu svou osvědčovati; slušeloť
ovšem, aby ten, kterýž jiné měl odhřešovati,
sám dříve odhřešen byl a tudy vece musel
podle předpisu Lev. 16, 6. 11. 14. 9, 7. 4,
3. dříve za sebe, za svůj dům a rod a po
tom teprv za lid oběť přinášeti. Na den
smíření, k němuž zvláště prohlídá, velekněz
počínal tím službu svou, že na tele za své
bříchy v předsíni ruce vložil a ze hříchů
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svojich se vyznával. Sv. Otcové ku kněžím
N. Z. odnášejí to a sv. Aug. (trin. 4, 14.)
vece: Kdo v jednotě zůstává s tím, komu
obětuje, totiž skrze pokání a sjednání se s
Bohem, ten v jednotu uvodí skrze sebe ty,
za kteréž obětuje.

Máme-li tu vytknouti různá čtení? Ve
předešlých kap. jsme jich pro nepatrnost
ponejvíce pomíjeli; ani zde patrna nejsou,
an místo drč zavryv čtou ABC dč «izýv a
místo tzěo čumor. čtou ABCD asvi duaor.
Rozdílové ti ve čtení žádného rozdílu ne
uvádí, jak patrno, ani v překladu, tím méně
ve smyslu a tudy o nich zevrubněji jednati
opouštíme.

Vytknul apoštol první náležitost a po
žádanost u velekněze, vlídnost a milosrdnost.
Nyní přistupuje ke druhé, ku povolání od
Boha, což hned, že při Kristu nalezalo se,
doličuje. Vece:

4. Aniž kdo sám sobě béře té dů
stojnosti, nébrž kdo povolán bývá od
Boha jak i Aron. 5. Tak i Kristus ne
sám sebe oslavil, aby se stal veleknězem,
nébrž kterýž k němu řekl; Syn můj
jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe. 6. Ja
kož i na jiném místě praví: Ty jsi kněz
na věky podle řádu Melchisedechova.

Kdo služby B. zastávati a lid zastou
pati u Boha má, na tom postihuje se, aby
se nebyl sám vetřel do úřadu toho, nébrž
aby povoláním Božím se mu té důstojnosti
dostalo. To písmo sv. © Aronu vypravuje;
Ex. 28, 1. nn. velí B., aby Aron za vele
kněze přijat a posvěcen byl, a když později
sokové a soupeřové se proti velekněžství
jeho zpěčovali a vzpírali, tedy po dvakrát
jemu potvrzeno bylo, an protivníci jeho 0
hněm strávení byli a prut jeho vypučil a
zkvetl. Num. 16, 17. Později také Bůh pro
dokázání toho, že nikdo, byť i králem byl,
kněžské důstojnosti osvojovati a úřadu toho
sobě přivlastnovati nemá, krále Oziáše slo
novinou porazil 2. Par. 26, 18. A tím dolí
čilo se, že od povolání Božího jedině to jde,
aby člověk úřadu kněžského se pojímal.
Ještě sluší poznamenati, že sv. otcové tu
připomínají slova Cant. 1, 3. táhni mne, po
vůnť mastí tvých, poběhneme, v nichž volání
duše od Boha a neosobování sobě důstoj
nosti nalezají, an jak dále tamž dí písmo,
král do komnat svojich choť uvádí, ona pak
se toho o své újmě neodvažuje. Ostatně vý
pustně mluví apoštol v. 4; ale výpustek sa
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mozřejem jest a snadno doplňuje se. Nikdo
neosobuje sobě oné důstojnosti, nébrž ten
béře a dostává ji, kdo povolán bývá, jak 1
Aron povolán byl. Ještě poznamenati přijde,
že některým vykladačům se vidělo, jakoby
sv. P. tu prohlídal k tomu za věku toho
zavládlému nadužívání, za kterýmž se vele
kněžství penězi, dary, úsluhami a jinými pro
středky nehodnými docházelo.

Nyní již předložené velekněžské znaky
na Krista vztahuje a sice nejprvé ten, o němž
nejposléze mluvil. Nebo poněvadž Kristus
nebyl z rodiny Aronovy, ano ani z pokolení
Levíjova 7, 14., kterémuž jediné služby B.
opatřiti náleželo: tudy především musel 0
něm vytknouti to, že od Boha povolán byl.
Tím spolu namítá, že ku kněžství se. nemusí
pojití z Arona vyhledávati, anoť i jiného
kněžství stává. Spůsob, kterým to činí ap.,
do sebe nějakou zvláštnost chová. Nepraví
zajisté, jako bychom očekávali: tak ant Kri
stus neosobil sobě té důstojnosti, nébrž dí
raději: tak ani Kristus neoslavil sebe tím,
aby byl samovolně, samozvaně stal se vele
knězem. Slávou rozumí velekněžství a Sy
novství; o posledním již výše 1, 1—5. 3, 6.
položil, tudy klade o velekněžství. Jakož
ale synem splozen byl od Boha a sám sy“
novského důstojenství neosvojil sobě, tak to
likéž 1 o kněžství Kristově platí. A to po
rovnání bezmála na mysli měl apoštol, když
následující dva citáty pro dolíčení toho, že
Kristus knězem od Boha povolaným byl,
uvodil. Oslavení Krista kněžstvím nedálo se
nějakým osobováním, nébrž řízením toho,
kterýž ho synem svým býti projevil. A tudy
zřejmo jest, proč apoštol ono místo první

„ 2, 7., ježto již výše uvedeno bylo, tuto
uvádí opět, ač přece o kněžství v něm řeči
není, jak ovšem v druhém místě Z. 109, 4.
zřejmě o kněžství se mluví. Týž, kterýž ho
slavně za Syna vyhlásil, týž jej vyhlásil za
velekněze dle řádu Melchisedechova. Toť
jest spojitost mezi oběma citáty, jejichž smysl
jsme díl již výše 1, 5. vyložili, díl níže vy
ložíme. Kristus vezdy také sám veškero dílo
spasení, jež provedl, k Otci odnášel. Tudy
nedosti dobře někteří vykladači citát prvnější
za pouhý odhovor či opis slova Otec drží,
jehož prý tu apoštol pro dolíčení Kristovy
nad jiné velekněze vznešenosti užívá, a spolu
aby dolíčil Hebréům, že slova Z. 2. o Kristu
Ježíši platí; za to mají, že apoštol prohlídá
při tom kobyčeji starých národův, u nichž
to prvorozencové podle práva kněži bývali,
tak že pojmenování Krista synem či vyvolení
ho za syna Spolu pojmenování a ustanovení
ho za veleknéze v sobě obsahovalo, anti,
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Kristus jednorozeným a prvorozeným synem
Božím byl. Takto prý před vyvolením Arona,
jak podání hebrejské nese, prvorozenci kněž
ský úřad zastávali a jestliže Abel a Abra
ham nejsouce prvorozenci přece v tom kněž
ský úřad provodili, že obět Bohu sami při
nášeli, tedy prý to nic onomu podání 0 pr
vorozencích nevadí, an Abraham v rodině
své jedin byl, jenž k modlářství nepřilípnul
a Abel obrazem a náznakem Kristovým býti
udůstojen jest. Takto jiní vykladatelé ne
neprávě, ač nám nezdá se, že by takového
namáhání potřebí bylo, an první výklad spo
jitost mnohem prostěji a blížeji ukazuje.
Druhý dokladek, jak již dotknuto, vzat jest
ze Zalmu 109, 4., z něhož již výše 1, 13.
slova některá uvedena byla; jak jsme pra
vili, uvodí slova ta z něho pro dolíčení, že
týž, jejž synem B. býti dokázal, ustanoven
byl od Otce knězem dle řádu Melchisedechova.
Dí knězem a nedí veleknězem, poněvadž sa
mozřejmo jest, že Syn B. jenom nejvyšším
knězem býti mohl, a poněvadž o Melchise
dechovi toliko že knězem byl se v písmě
praví. Dle řádu, dle spůsobn, a jak sám ní
žeji vysvětluje dle podobenství 7, 15. Mel
chisedechova. Kteréž podobenství v 7. kap.
šířeji dovodí.

První náležitost velekněze, povolání od
Boha u Krista býti dokázav, chiastickým
během přechází ke znaku druhému, vlídno
sti, čitedlnosti a útrpnosti Jeho, čímž doka
zuje, že netoliko Bohem povolán, nébrž ize
člověka vzat byl, takto věci o veleknězi v.
1. 2. 3. pravené ku Kristu vztahujíc. Vece:

ď. Kterýžtoza dnů svého těla pros
by a modlitby k tomu, jenž jej smrti
ochrániti mohl, s křikem silným a sl
zami přinesa a vyslyšán byv pro ucti
vost svoji, 8. ačkoli synem jsa Božím,
z toho co trpěl, naučil se poslušenství.
9. A dokonav stal se všechněm sebe
poslušným příčinou věčné spásy, 10.
prozván od Boha veleknězem podle řádu
Melchisedechova.

O Kristově čitedlnosti bíd našich mlu
viti hodlaje dí, že za dnů pleti své utrpe
ním naučil se poslušenství. ať jest hlavní
věta, kterou apoštol tu předkládá. Za dnů
svého těla čipleti t. j. dokad v pleti smrtedlné a
křehké mezi člověky bydlel, dokad přírodu
lidskou hříchem ochablou (R. 8, 3.) a smrti
podrobenou (2, 14. 2. Cor. 4, 11.) na sobě
nosil; po z mrtvých vstání zajisté Fil. 3,21,|

měl pleť či tělo oslavené a nesmrtelné. Tím
dovodí, že byl člověkem nám podobným a
že tedy ze člověkův vzat byl. Leč toto určení
času jest, jak již praveno, toliko rámem, do
kteréhož místnější důvod vpíná, že utrpením
naučil se poslušnosti; na tom učení se po
slušnosti leží veškeren důraz. Co se ale ve
škole strastí těch dálo, to praví apoštol slovy:
prosby a modlitby s křikem silným přinesl.
Prosba a modlitba tuto podle textu řeck. i
lat. činí stupňování, jakéhož v řeči naší ne
máme. Druhé slovo řecké naráží na pruty
olívové, jež prosebníci vlnou ovíjeli, tímto
znakem ochrany a pomoci prosíce; nejlépe
to podle lat. textu vyložiti můžeme slovem
modlitby, jelikož modlítí se v staročeštině
také klanětí se znamenalo. Chce apoštol říci,
že netoliko prosby k Otci posílal, néorž po
korné, ponížené, naléhavé prosby či mod
litby a jakbychom řekli čelobití. Naznačuje
se veliká pokora a veliké dojmutí Kristovo.
Ke komu prosby ty přinášel, dokládá P.
nějakým obhovorem: £ tomu, jenž jej smrťi
ochránitt mohl, t. j. k Bohu Otci; z čehož
průvodno, že vysvobození od smrti předmě
tem jeho proseb bylo. Avšak dvojím spůso
bem od smrti člověk osvobozen a ochráněn
býti může. Nejprvé ten, jemuž umříti na
stává, může jí ochráněn býti, aby jí podro
ben nebyl; za druhé může ten, jenž smrti
již propadl a života zbaven jest, opět oži
věti a životem nadán býti. Zde samosvitně
v prvnějším smyslu se béře, jelikož řeč jest
o Kristu za života jebo. Ale kam by se to
odnášelo a kde prosby ty a pokory přinášel
Bohu, o tom nejedna jest mysl vykladatelův.
O těch, kteříž soudili, že apoštol dotýká
děje nějakého od evangelistův zamlčeného,
pomlčíme raději, an vrátky jsou důvody je
jich. Lepší výklad jest těch, kteříž prosby a
modlitby Páně potahují k oné Kristově ná
hoře Olivetské v Getsemaně konané mod
litbě, kdežto se modlil, aby Otec kalich smr
ti od něho odňal, anoť, jak tam doložil
Mr. 14, 36. všecko jemu možno jest. Slovo
všecko jest možno tobě shodují se s tím, co
zde praví apoštol, že činil prosby k tomu,
jenž jej smrti ochrániti může: a co dí, že
prosby a modhtby vysílal, to odpovídá tomu
co Luc. 22, 39. n. vypravuje, že úsilněji se
modlil, až i pot krvavý se jemu vyřinul. O
křiku a o slzách na té hoře Olivetské sice
nemluví Luk. ani jiný evangelista, avšak dá
se mysliti, že okoličnost tu apoštol čerpal z
tradice, tak jak Os. 12, 4. z tradice o pláči
Jakobově při půtce oné přijato jest, anoť
Gen. 32, 20. se o tom pláči patriarchy ne
klade. Avšak přece nesmíme obled apošto



Žid, V, £—10. Kristus veleknéz podle řádu elchisedechóVá, 47

láv na kříž Páně vylučovati a prosby, ino
dlitby, slzy a křik na jedinou horu olivet
skou obmezovati, nébrž s onou tam vystá
lou půtkou slova Jeho na kříži rozuměti,
an Mt. 27, 46. 50. L. 23, 46. praví se, že
s velikým křikem duši svou odevzdal. Ovšem
ani když na kříži pněl, o slzách v evang.
není řeči; ale jak jsme zmínili, toho apo
štol se z tradice dověděl. To jest nejpří
hodnější výklad. Ti, jenž slova apošto
lova jedině o příhodách Páně na kříži slyší,
ti více než třeba smysl výroku apoštolova
zužují, jak naopak ti, jenž na celý život
Páně je táhnou, s nadprávím smysl jich roz
šiřují. O těchto prosbách Páně užívá apoštol
slova přinesev či obětťovav, slova takového,
jehož dříve o obětech veleknězových užíval;
tím na rozum nám dává, že ony modlitby
a slzy částí byly oběti jeho na kříži. Ještě
nesnáz v předběžné větě působí slova vysly
šán byv pro uctivost. Slova ta zajisté ode
mnohých jinak se překládají, an místo slůvka
pro může se přeložiti oď a slovo, jež jsme
uctivost přeložili, také bdázeň, ostýchání se,
rozpačitost a podobné znamená. Tudy ně
kteří překládají: vyslyšán jest, t. j. vysvo
bozen jest od bázně smrti a sice buď od
vášně a pocitu bázně té ve smyslu podmět
ném, buď od smrti, jíž se obával ve smyslu
předmětném, tamto od anjela na getseman
ské zahradě, tuto vzkřísenímjeho z mrtvých.
Avšak tvrdá vazba to jest a spůsob mluvení
příliš trudný a neobyčejný říkati: od ddzně
vyslyšánu býti. Kdož by tak mluvil? Tudy
lépe latiník vyložil a my z něho jsme polo
žili pro uctitost svoji, pro tu, kterou se k
Otci nesl oddanost, podrobenost, odevzda
nost, vážnost, poslušnost. Že výklad ten
prav jest, viděti z míst Act. 12, 14. Luc.
22, 42., kdež tatéž předložka řecká značí
příčinu, nevšak předmět věci a naším pro
dobřevykládá se: neotevřela pro radost;
ustrnuli pro zármutek. A slovo řeckéeulabeia
L. 2, 25. Act. 2, 5. 8, 2. a jinde pobožnost,
uctivost k Bohu znamená. Pobožnost, vece
Chrys., když pravil: Ne jako já, ale jak Ty
chceš. Pro tu pobožnost svoji vyslyšdďnjest;
anjel přišel s nebe na Olivétu a posílil ho
a což zvláště tu na mysli má, třetího dne
vzkřísen byl z mrtvých. Ještě jinou větu
vedlejší klade apoštol dříve než hlavitou my
šlénku pronáší; dí ač jsa Božím synem; slova
ta, jak samozřejmo jest, nepotabují se ku
předešlým větám, nébrž k větě následující
a zvláště se slovem naučil se úzce spojena
jsou; ač byl synem Božím, přece z toho,
co trpěl, naučil se poslušenství, přece musel
zkušením vlastním učiti se trpělivosti, a pod

robil se smrti a poslušen byl až do smrti
kříže Fil. 2, 8. Naučil se Krčstus, ne jakoby
nebyl dříve ctnost poslušenství znal, an ji
po více než třicet let byl provozoval (aby
chom o vlitém jemu té ctnosti poznání po
mlčeli), nébrž tak mluví pro dokázání sku
tečného člověčenství Kristova, a poněvadž v
utrpení Páně poslušnost jeho vrchovala, an
takové strasti, hrůzy, bolesti, trudy, posměchy
z rukou B. volně přijal a ani té ohavné
smrti podstoupiti se neliknoval. Učinil to
nejenom pro zadostučinění za nás a smíření
nás s Otcem, nébrž jak nejeden sv. otec se
v tom pronáší, aby nás také naučil, že člo
věk poslušnosti ozvláště v nelibých a útrpných
věcech a tam, kde vůli svou lomiti a sebe
zapírati potřebí, mnohem lépe učí se zku
sením než vyučováním a přemýšlením a že
vůbec strasti jsou nejlepší nauky a školy.
Tudy říká se příslovně : Bez muky není nauky
a sv. Bernard (1. 88.) vece, že kdo pokoře
se vyučitl žádá, toho nejlépe pokořováním a
ponížováním skutečným dochází. Ovšem pak,
vece Chrys., K. Pán netoliko se naučil, jak
trpka jest poslušnost, nébrž jak blažené ú
činky působí, anať ho brzo po strastech pře
trpěných k největší slávě přivedla. A to jest,
co apoštol dále praví, že ďokonav všechněm
sebeposlušným stal se původcem slávy věčné.
Dokonav 2, 10. t. j. tím se stav, kým býti
měl, dílo, k jehož vykonání poslán byl, u
končiv a do slávy nebeské vstoupiv. Tím
pak dokonáním stal se původcemspásy naší ;
že k dokonání Páně také vzkřísení a sláva
patří to jasně, ač samozřejmo jsouc, vysvítá
z R. 4, 25. a 1. Cor. 15, 17. Abychom 0
spravedlnění byli, vstáti musel z mrtvých; z
mrtvých vstání ale byl začátek oslavy jeho.
A níže 7, 25. praví, že vezdy žťvjest k oro
dování za nás ve slávě B. Ale abychom ne
upadli v bludné domnění, jakoby nám nic
činiti nezbývalo, tudy apoštol výminku, pod
jakou se Kristus stal původem spásy naší,
přidává, an dí: všem sebeposlušným : tím vy
zývá nás ku poslušenství příkazů Kristových,
mezi nimiž ovšem víra v ného první místo
drží. A protož, poněvadž všecko vykonal, co
ku spáse lidské potřebí, a nás s Bohem
smířil, tím dokázal se pravým veleknězem
býti a osloven byl, prozván byl od Bohu Ty jsi
kněz dle řádu Melchtsedechova. Tím jménem
byl pozdraven, zveleben, oslaven, poctěn od
Boha veřejně a přičteno jemu, čehož zaslou
žil sobě. Dí ale veleknězem podle řádu Mel
chisedechova a nedí toliko knězem mimo u
vedené výše příčiny proto, poněvadž spolu
prohlídá k tomu, že vydav se smrti za nás,
netoliko Melchisedechovi knězi, nébrž také
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veleknězi Aronovi se podobným stal, a tak
obraz netoliko Melchisedechův co kněz, ale
také Aronův co velekněz na sobě nesl, tak
že ve slovech otce: Ty jsi velekn. dle ř. M.
obojí protiobraz jeho se obsahuje. *To na
mysli bez mála tuto apoštol má, an sice slova
velekněz © starozákonném toliko veleknězi
užívá. Zmínil se tu opět o tom prozváné Kri
sta co velekněze dle ř. M. dílem aby uká
zal, jakým spůsobem stal se Kristus původem
spásy naší, totiž velekněžstvím svojím a oním
sebe za nás na kříži obětováním; dílem, aby
toho, co o neoslavování sebe Kristově pra
vil, potvrdil, že totiž Kr. od otce knězem
nazván a ustanoven byl; dílem posléze, po
něvadž již k obšírnému o kněžství Kristova
s Melchisedechovým podobě a srovnalosti po
jednání se strojil, dříve již věci té 2, 17. 4,
14. doteknuv. Ale nežli přistoupá k samému
té věci rozbírání, domlouvá se na čtenáře
listu svého, hebréjce, a vytýká jim opozdi
lost jejlch v poznání nauk křesťanské víry,
že ještě se neuschopnili pro vnímání pravd
vyšších. Praví:

11. O čemž přijde mnohé a těžko
výkladné věci mluviti, poněvadž nejápni
jste se stali k slyšení. 12. Nebo ma
jíce býti učiteli pro čas, potřebujete
opět učení býti, kteří jsou základní po
čátkové řečí Božích, a stali jste se mlé
ka potřebujícími a ne tvrdého pokrmu.
13. Každý zajisté, kdo mléka dostává,
neschopen jest slov spravedlnosti, nebo
dítě jest; 14. pro dokonalé však jest
strava tvrdá pro ty, kteříž návykem
smysly vycvičené mají k rozeznání do
bra i zla.

Nastrojuje apoštol Hebréje k dalejšímu
porovnání Krista s Melchisedechem,jak jsme
pravili a tudy nějakým zveličováním praví:
o čemě, t. j. o tom Kristově dle ř. M. vele
kněžství věcí mnohé ale těžko srozumitedlné
a těžko vykladatelné mluviti nastává. Ne
snadné praví ty věci býti k vysvětlování, ne
tak samy sebou, nébrž příčinou jejich zpo
zdilosti, nespůsobilosti, lenosti, nesnažnosti,
nepřičinlivosti a zamřelosti k slyšení hlub
ších těch mysterjí či tajemství; aneb jak
text řecký má: poněvadž nejápnými, línými,
nespůsobnými stali se podle sluchu t. j. vni
terného, poněvadž podle vniterné vnímavosti
jste otupěli, zchoulostěli. Ze slova stali jste
se patrno, že jiná mnohem lepší povaha je

jich dřívěji byla; odestali ale toho lepšího
rázu lipnutím svým nemírným ke starozá
konným obřadům, což jim velikou závadu v
chápání věcí novozákonných činilo. Apoštol
sice doleji 7, 1. o Melchisedechovi mluví a
tajemství jim předkládá, ale bezmála mnoho
těžších a vyšších tajemství právě pro tu je
jich tupost, mdlobu a duchovní nedoslýcha
vost pominul. Mezi ty věci ukrytější, tajem
nější a nepochopitedlnější kladl bez pochyby
místnější pojednání o Melchisedechově oběti,
kterak chléb a víno, jež obětoval, k svátosti
nejsvětější eucharistie odnášelo se.

Již pak zpozdilost tuto jejich apoštol
ztěžuje drahnotou a prodlením času, kterýmž
se ke Kristu obrátili; byliť oni zajisté od
samého Pána a potom hned od apoštolův
jeho víře získáni, an jim přede všemi jinými
slovo B. hlásáno bylo. A tudy měli býti u
čitelé jiných a mistři nad jiné veškery zná
mostí dokonalou pravd křesťanských vyni
kajíce. Opak toho ale na nich se shledával,
an tak se zpětili, tak se uzadili a upozdili,
že potřebí, dí, máte, aby vás opět učil někdo,
kteří jsou počátkové prvotní nauky křesťan
ské, poněvadž jste základné známosti věcí
těch pozbyli. Počátkové prvotní či základní
jsou nauky, jimž před jinými vyučován býti
musí člověk, an na nich ostatní nauky co
na základě spoléhají, nemohouce bez nich
pochopeny býti. Takové základné naukyu
vádí na začátku následující hlavy níže. Reči
Boží čt výroky B. jmenuje víru křesťanskou,
poněvadž výroky DB.obsahuje; v těchto na
ukách, vece, stali se svou vlastní vinou, le
ností a nevšímavostí svou tak mdlými, že
toliko mléka zažiti můžete a tudy stali jste
se mléka potřebnými jako nemluvňata, kteráž
pro slabotu a chabotu žaludka jiné stravy
kromě mléka přijíti nemohou. Mlékem nazývá
jak 1. Cor. 3, 2. začátky a počátky nauky
křesťanské, kteréhož se dětem nedochůdča
tům dostává, jakovéž jsou (níže 6,1. 2.) o
křestu, o pokání, o soudu B. atd. Ze mléka
potřebí měli a tudy jak hned vece v násl, v.
dětmi byli, dokázali tím, že se pro posměchy
nevěřících židů a pro zevnitrnou židovských
obřadů skvostnotu u víře zviklati a rozpačiti
dávali. Tovrdou stravou, © níž praví, že jí
zažiti a stráviti nemohou, rozumí vyšší na
uky a skrytější hlubší tajemství náboženství
křesťanského; jakož jest to, co o kněžství
Kristově s jedné strany k Aronovi, s druhé
strany k Melchisedechovi se potahujícím
praví. Aby pak v pochybnosti se nepovaho
vali, co tím míní, když praví, že mléka a
ne tvrdé potřební jsou stravy, tedy vykládá
to, an vece: Každý, kdo mléka požívá, kdy
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dětinskou správou vyučován býti musí, ten
nezběhlý, neumělý, nevědomý a nezkušenýjest
ve slově, V řeči, V nauce spravedlnosti t.j.
v nauce, která hlavitě o spravedlnosti mluví.
Mohl říci neumělec jest v nauce Boží; ale ne
chtěl nauku jmenovati po původci, nébrž po
obsahu; členu pak či artikulu v ř. t. vyne
chal, poněvadž vůbec a idealně mluví. A to
jest nejbližší a nejmístnější výklad; méně
příhoden jest ten, dle něhož slovem spra
vedlivosti se slyší nauky vyšší, vyšší tajem
ství, nauky o dokonalosti, jakož i nedosti
lepo někteří slova ta o spravedlivosti pod
mětné, jíž Bohu se zalibujeme, vykládali.
Mluví apoštol o spravedlivosti co obsahu
slova B. Takový pak neumnělec, praví, jest
v nauce B. dítětem či nemluvnětem. Na
proti němu stojí lidé, kteří jsou dďokonalž,
dospělí, dorostlí, zletilí a kteří, jak je míst
něji opisuje (proto vř.artikulu užívaje) dlou
hým návykem a uvykáním zběhlosti a obrat
nosti nabyli a smysly čili čidla vnitrná a du
chovní dobře vycvřčená mají. Takoví lidé
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mohou pro zběhlost a vycvičenost svou do
bře rozeznávati co zlo a dobro t. j. pravo a
nepravo, spasitedlno a spáse protivno, uži
tečno a škodlivo, pravdivo či pravo, věrno
a bludno jest. Nemluví tu o tom, že by
Hebréové neuměli rozdílu činiti mezi mrav
ným zlem a dobrem, toho ani pohané zba
veni a lišni nebyli a o tom zde řeči nevede,
nébrž mluví 0 rozdílu mezi naučným dobrem
a zlem. Mohl ovšem jinak vyjádřiti se, ale
slov dobro a zlo užil, poněvadž o nemluv
nětech mluvil, jenž ovšem dobro ode zla
rozeznati nevědí. Podobnou větu pronáší, ač
jiným spůsobem 1. Cor. 2, 15., kdež dí, že
člověk dokonalý či duchovec všecky věci
správně rozsuzuje. Ale takovéto výše a ta
kové povahy, aby jedinou tvrdou. stravou
opatrování a chováni byli, ovšem oni neto
liko nedošli, nébrž, jak pravil, zpátečnými
kroky v nedošlosti se octli. Avšak přece
takové vrchování v nauce Kristově cíl jest,
k němuž směřovati náleží. Tudy se nabídá
v n. kapitole jim té věci dopomoci.

Hlava VL.

Pokračuje apoštol nastrojovati Hebréje k sly
šení a pochopení hlubších tajemství. Nej
prvé 1—3. napomíná, aby nevezdy v ne
dospělosti zůstával. 4—12. představuje
jim beznadějný stav lidí, kteříž odpadli
Krista, ač do nich lepšího se naděje. Po
sléze 13—20. jím připomíná zámluvy B.,
na něžto co jisté a přísahami stvrzené
aby doufanlivě spoléhali, jim předkládá.

1. Protož pominuvše počátečné na
uky Kristovy k svrchovanosti se nesme
nekladouc opět základu pokáním ze skut
ků mrtvých, vírou v Boha, 2. učením
o křestech a vzkládání rukou, 0 z mrt
vých vstání a soudu věčném; 3. a to
učiníme, dopustí-li Bůh.

Slovo protož ku předešlým, větám se
odnáší a sice k těm, v nichž pravil, že dětmi
stali se, jimiž ale ku dokonalosti nabízel.
Protož, poněvadž nemáme dětmi a nemluv
ňaty zůstávati, nébrž k dokonalosti pospí
chati, tedy se nesme k svrchovanosti, zane
chavše počátečné nauky. Ale kdo má zane
chati, kdo opustiti počátečné učení? Jisto
jest, že apoštol Hebréjův napomínati nechtěl,
aby základné nauky s mysli pustili, a po
dokonalejších se snažlli, an byl pravil 5, 12.

Mvatý Pavel,

že jim mléka t. j. počátečného vyučování
potřebí bylo, byl by tedy sám sobě od
poroval, ať mlčíme 0 tom, že napomenutí
takové by nebezpečno a škodlivo bylo bý
valo. Protož slova ta raději pokládati mu
síme za výrok apoštolův o záměru svém, že
totiž pominouti chce počátečného učení, t. j.
nevolí, ač se mu pro dětinskou povahu He
bréův usilně namítalo, o něm mluviti; né
brž nésti se hodlá £ svrchovanosti či doko
nalostt t. j„ k dokonalému svrchovanému
učení. Dokonalý, svršený stav se tu béře,
jak spojitost učí, o nauce a theoreticky to
liko, an nemluví o dokonalosti mravné; roz
umí zvláště učení o kněžství Kristově v
odnosu k Melchisedechovi a Aronovi, o němž
níže (, 1. se rozprostraňuje. Ve slově ne
sme se apoštol více dí nežli pouze přistupme;
vyjadřuje spolu vnější podnět a pospěch ku
předu nutkající. Základem rozumí základná
učení, t.j. nauky počátečné a přístavnými
Substantivy následujícími ukazuje, v čem zá
kladové nauční záležejí. Základných nauk
těch čítá šestero. Prvá jest pokání ze skutků
mrtvých. Skutky mrtvými rozumí ty, jenž
ze života Bohem v nás obnoveného, znovu
zrození nevycházejí, nébrž z útroby od Boha
odvrácené povstávají, t. j. hříchy, jimižto se
duše milosti Boží zbavuje a pro Boha mrtvou
se stává. Bez odřeknutí se hříchův a jim
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odvolení neostojí život křesťanský, a tudy
Jan Křestitel i sám Pán pokáním počátek
kázaní svého učinili. Druhá hlavitá, začá
tečná, základná nauka jest o víře v Boha,
t.j. o důvěrném Bohu se oddání a tudy
netoliko v Něho věření, nébrž veškerých sil
a mohutností svojich Jemu odevzdání. Dvě
věci ty, pokání a výra jsou výminky veške
rého života křesťanského a nečiní toliko za
čátek nauky křesťanské, nébrž také počátek
křesťanského života, aniž kdo pokřestěn byl
dříve, než netoliko nauku o pokání a víře
věděl, nébrž také skutečně pokání činil a
skutečně věření své v Boha dokázal. A to
bez mála příčina jest, že apoštol slova nauka
neklade přede dvěma prvníma těmato zákla
dama života a učení křesťanského, poněvadž
jich netoliko z theoretického, ale i z mrav
ného ohledu považuje. Daleji následují za
čátečná učení, jež pouze z naučné strany
považuje, A sice učené o křestech; v Ť. a I.
stojí genitiv Ařestův, ale jest to genitiv před
mětový a u nás pohodlněji a srozumitedlněji
se překládá předložkou o. Nad to ještě slova
ta přemístěna jsou, anoť vlastně stojí: kře
stův nauky a tudy nemalá půtka o výkladě
slov těch a o jich obzvláště pak slova nauka
k následujícím slovům potahování a nepota
bování-se povstala. Z toho, co jsme výšeji
byli pověděli, dosti zřejmě pravá spojitost a
výklad pravý se spatřuje, leč přece musíme
připomenouti aspoň z krátka odchodné, avšak
dosti posud běžné o tomto místě náhledy.
Někteří slovo nauka dičayns, poněvadž také
v genitivu stojí, ostatním genitivům souřa
dovali a tudy sedm počátkův nauky a mezi
nimi samu nauku, £. j. jak vykládali, opa
kování veškeré nauky počítali. Ale poněvadž
takové nelogické rozvržení na apoštola stíží
připadati může, tudy se jiným vidělo přelo
žiti křesty naučné či vyučné t. j. křesty, kte
rých kdo se přiúčastnil, len se nauce kře
sťanské přivtěloval, aneb Křesty, jimiž se
nauka křesťanská skoncovala. Leč proti ta
kovému výkladu právem se pozdvihuje větší
část interpretův, kteří vhodně ukazují na to,
že tím výkladem ničeho se nepovídá a že
křestem naukovým či naučným byl také křest
Janův i křest proselytů, na kteréž ale tuto
jenom prostředečně a nepřímě se ohlédá.
Tudy nezbývá leč přeměstek při slovech oněch
přijíti nauku křestův či nauku o Křestech
vykládati a slovo nauku ke všem ostatním
slovům táhnouti, jak jsme my to hned výše |
ve překladu učinili. Mluví o křestech a ne
mluví o jednom křestu, poněvadž netoliko
křest třikrátním potopováním se uděloval,
jak již staří příčinu toho udávali, nébrž

Žid. ví, 4—12. Stay odpallých od Krista bezn vdéjný jést;

především poněvadž Židé měli křest přosé“
lytův, jejž v posledních státu svého dobách
za tak důležitý jak samo obřezání považovali,
a poněvadž nad to znali křest sv. Jana Kře
stitele. I museli ovšem dobře znáti rozdíl,
kterýž jest mezi křestmi těmi a tudy v plu
rále mluví o křestech. I v církvi rozeznává
se křest trojí, vody Mt. 28, 19. ducha Mt.
3, 11., mučenictví Mt. 20, 22. S učením tím
o křestech spojuje učení o vzkladu rukou,
kterýž úkon za staré církve obyčejně se při
družoval ku křestu a s ním spojoval, poně
vadž nejvíce dospělci křest přijímali a po
něvadž v čas pronásledování takové bohodané
posily potřebovali. Zřejmo jes“ to z písma
Act. 8, 15. ete. 19, 5. etc. Jest to svátost
biřmování, jejíž dokonalé poznání již od
apoštola mezi začátečné a hlavité nauky
víry křesťanské se klade. O svátosti oltářní
apoštol se nezmiňuje, poněvadž nauka o ní
se nepředkládala, leč teprv těm, kteří po
křestění byli a poněvadž ji apoštol mezi
nauky dokonalcům náležité staví. K těm
hlavitým naukám klade ještě dvě, vzkříšení
z mrtvých a soud věčný; ty nauky sličně se
co začátečné pojí ku předešlým, ana naděje,
že vstane a souzen bude člověka mocně k
odříkání se vášní, náruživostí, zbrodní a ne
pravostí a k následování života čistého a
svatého podněcuje. Věčným zve soud, ne
žeby věčně se odbýval, nébrž poněvadž na
něm bude vynesen úsudek o budoucnosti
člověka na věky věkův platný a neodvola
tedlný. To jsou ty počátečné nauky, v nichžto
měli Hebréové dobře vyučeni býti a onichžto
apoštol touží, že jich dokonale neznají a
ovšem v nich opětného vyučování potřebni
jsou. Avšak apoštol přece hodlá jich, pu
stiv mimo sebe základné ty věci, na výšinu
dokonalé vědoucnosti povznésti; dít: A to
učiníme, © naukách dokonalcův a o hlubších
tajemstvích mluviti budeme, Jestliže, jak do
kládá, povolí Bůh, jestliže dá, aby vyučování
moje vám přese všechnu vaši nedospělost a
opozdilost s nějakým prospěchem byla. Tím
dokladem apoštol každý prospěch od Boha
odvodí a spolu jejich k věcem těm nestateč
nost kárá. Bylo té káry a kázně tím více
potřebí, poněvadž se člověk tytýž ocítá v
takovém stavě, kdež mu povstati a ze zkázy
mravné vyniknouti téměř nemožno bývá. A
to jest, co praví dále.

4. Nemožno zajisté těm, jenž je
dnou osvícení byli a okusili daru ne
beského i přiúčastnili se Ducha sva
tého, 5. a ochutnali také dobrého slova
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Božího a sil budoucího věku 6. a od
padli, opět obnoviti se ku pokání, ješto

. v . >,

sobě syna Božího znova křižují a Vpo
směch vydávají.

Slova ta podle některých nejoužeji sou
visí se slovy předešlými: dá-lt B., dopustí
Bůh; sic jinak bez daru B. a bez požehnání
jeho nemožno jest obnoviti člověka ku po
kání. Jiní ale spojují řeč tuto se slovy ťo
učiníme, © vyšších totiž naukách mluviti
budeme, nebo (a tím slovem příčinu toho
počínání udává) těch, jenž vyučení byvš2
svátosti přijavše odpadli, nelze opětováním
základných a počátečných nauk ku pokání
obnoviti; ješto pojednání o dokonalejších a
vyšších tajemstvích mnohým, jenž se ku
pádu chýlí, s prospěchem býti mohou. Po
slednější spojení jest obecnější a zračitější,
anoť ono rčení dopustí-li B., dá-li B., více
jenom vedlejší myšlénku vyjadřuje. Praví
apoštol, že nelze obnoviti ku pokání těch,
jenž všechněch milostí křesťanské víry se
přiúčastnivše odpadají. Slovo nelze, nemožno
v historii proslulo co takové, jehožto se blu
daři nejednou ku podpoře bludných učení
svojich dokládali. Montanisté odvětovali z
něho, že pro křesťana, když ve zbrodně po
křestu se vydal, již druhého pokání nestává ;
podobně Novatiáni učili odtad, že křesťan,
jenž Krista se odepřel, nemá více do kře
stanské církve přijat býti, což potom na
veškery smrtelné hříchy vztahovali. Z ka
tolických vykladatelů písmasv. nemalá částka
slova ta slyšela o opětování křestu a slůvko
nelze právě o tom, že křestu opakovati nelze,
vykládala, kterémužto výkladu obyčej křest
osvícením a obnovením jmenovati velmi na
držoval. Ale výklad ten o nemožném opě
tování křestu byl jenom jako prozatímný, v
nesnázi od Novatiánův činěné kvapně ujatý,
kterýž brzo jinému výkladu místnějšímu u
stoupil. Brzo exegeti viděli a přesvědčili Se,
že slova nemožno tlačiti a je takořka ždímati
nesluší, anoť u všechněch národů to, co
zřídka, co stíží se stává, nemožným se na
zývá. Tak 1itu apoštol praví, že člověk,
jenž okusil a ochutnal veškerých milostí,
lahod a dober svatého života, a přece od
padl buď od víry, buď od křesťanského ži
vota, stíží, zřídka a téměř nikdy na pokání
se nedává, a že nějakou měrou hřích jeho
na věky trvá, jak podobně historik o Ale
xandrovi Velk. praví, že pro zabití Kallisthena
filosofa, jenž mu božské úcty dáti zpěčoval
se, věčná vina na něm lípne. Apoštol lidi
ty opisuje místnějí, an o nich nejprvé dí,

bi

že jednou osvícent byli. Slovo jednou stojí
naproti slovu opěť a značí skutek rozhodný
a úplný, kterýž jednou byv vykonán, měl
by postačiti, aniž opakování potfebovati.
Osvícení se užívá v N. Z. o osvětlení člově
ka skrze víru Kristovu, když ze tmy dřívěj
šího pohanství v přepodivné světlo Kristovo
vyňat a přijat bývá Ef. 1, 18. 5, 8. čili 0
obrácení ku Kristu světlu světa Jo. 1, 9.
Někteří přímo a úžeji slovo to o křestu,
také osvětou či osvitem zvaném, vykládali,
jakož jsme již zmínili; svšak lépe šířeji se
béře vůbec a vesměs 0 osvícení ducha svě
tlem víry Kristovy, o přijetí v mysl osvěty
nebeské, jenž ve křesťanské nauce obsahá
se. Dále dí o nich: jenž okusili daru ne
beského, ne povrchně toliko, nébrž, jak již
2, 9. patrno, bytedlně a jestotně. Dar ten
nebeský, jak v řeckém textu viděti, v úzkém
spojení jest s předešlým, o němž pravil, 0
svícením, a z něho pochází, ale co by darem
tím místněji rozuměti mělo se, nehned se
odtad spatřuje. Tudy někteří vykládají 0
odpuštění hříchů, kterýmž člověku 'se vni
terného pokoje a poklidu a vniterné bláhy
dostává, an se opět s nebem ve spojení býti
pociťuje a svaté z toho radosti okouší a
nebeskou slast chutná. Jiní, obzvláště kteří
prvější článek o křestu zvláště vykládali, ti
slyší nebeským darem vůbec spásu skrze
Krista nám připravenou, kteráž spása 2.
Cor. 9. 15. se nevyslovitedlným darem B.
jmenuje. Z toho, co jsme o slově osvícené
vyložili, lehko souditi, který výklad tuto při
slově dar nebeský předčí; slovo přídavné
nebeský dar, jak samozřejmo, značí původ a
záměr daru toho, že s nebe pochází a ne
beským blaženstvím nás opatřuje. Dalším
opisem lidí, o nichž mluví, přichází na to,
že účastníky se stali Ducha svatého. Duch
sv. klade se místo darův od něho pochodí
cích a rozumějí se charismy, o nichž výše
2, 4. mluvil, a kteréž obyčejně při sv. kře
stu a spojeném s ním potvrzení či biřmo
vání se udělovaly. Musíme tuto připome
nouti výklady jiné, ač předešlého méně do
padné. Některým totiž vidí se, že osvícením
vyučování, darem nebeským křest, Duchem
sv. biřmování se rozuměti má; jiní zase da
rem nebeským velebnon eucharistii slyší.
Avšak výklad náš výšeji daný místnější a
obecnější jest. Ale praví křesťané, jak je
apoštol tu líčí, ochutnali také dobré slovo B.
a síly věku budoucího. Dobré slovo Jes. 29,
10. 33, 1. 4. značí zámluvy a sliby Boží;
dobrým zajisté sluje, co příjemno, sladko,
milo jest, jak Ž. 44, 11. slovem dobrým zo
ve píseň svou příjemnou alahodnou o sňatku
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nebeském. Chce říci, že okusili, zkusili a
ochutnali toho, jak lahodna jsou .přislíbení
Boží, jak potěšivy zámluvy jeho, an tako
vým blahoslavenstvím se zamlouvá. Při slo
vech dobré slovo apoštol užívá sice v Ť.
téhož slova okusili, jehož dříve při rčení
daru nebeského byl užil; ale tam vázal je s
genitivem, tuto je váže Ss akkusativem, a
rozdíl stanovují ten, že S genitivem částečné
ujetí věci, o níž řeč jest, se značí, akkusa
tiv ale tam stojí, kdež věc okoušená usta
vičnou potravou jest, jakož zajisté slibové
neustálým duše křesťanské pokrmem jsou.
Leč nám vidí se zhola žádného mezi obojím
okoušením rozdílu nebýti, an také obojí ao
ristem se vynořuje. Poslední, jež uvodí,
přednost křesťanů jest okušení sil věku bu
doucího. Silamť či mocm? 2, 4. Gal. 3, 5.
a jinde divové a zázrakové se rozumějí, ji
miž věk budoucí moc nebeskou ve světě
tom pronáší či na svět tento vnáší, meze
přírody prolomuje a hráze světa tohoto smrti
propadlého protrhává. Klade, že pocítění,
ano okusení takového křesťanům, jimž píše
a vůbec všechněm se dostává, an obzvláště
uvnitř sílu milosti B. zázračně působiti zku
šují a přetvořivou a obrodivou moc její na
sobě vidí. Čtverem vět těchto apoštol umi
lostněnost a vznešenost křesťanův pravých
pronášel; a nyní jedním slovem a propadli
značí samolibé svržení jejich s výše té ve
Jiké odšinutí se a odpadnutí od takové ne
beské a blaživé zkušenosti a opomítání to
likými dary nebeskými. Propadnutí, pád
tento značí tu toli, co níže 10, 26. dobro
volně a svědomím hřešiti a obzvláště míní
apoštol odpadnutí od víry křesťanské; a co
výšeji 3, 12. vece dnoozivau ámo Be0i Čávros
odstoupení od Boha živého; takového pro
padu, vypadnouti ze spojení s Bohem, z
církve, takové propasti velmi blízci byli he
bréové a tudy apoštol jim tak důrazně jejich
nevděčnost před oči staví, an dí, že poně
vadž co jim k spáse slouží s potupou od
sebe odvrhají, nelze jim opět obnovit se ku
pokání, t. j. že sotva, s těží a téměř nijak
se na pokání nedají. Obnovení člověka se
děje pokáním a pokání před dokonalým ob
novením předcházeti musí; dí tedy obnoviti
se ku pokání, aby ukázal, v čem obnova zá
leží a kam snaha po obnově především smě
řovati musí. Proč ale tak těžko bývá lidem
těm, jenž přese všechny zázraky milosti B.
od víry odpadli, na pokání se dáti, toho pří
činu apoštol dává vnásled., an dí: an znovu
Syna B. ukřižují a v posměch či v potupu
vydávají; činí co činili Židé tam pod Pilá
tem. Dí: sobě ukřižují, ke své zkáze, ku

Žid. Vl, 4—18, Biav odpadlých od Krista beznadějný jesí,

své záhubné libosti; aneb raději sobě satmí,
soukromným spůsobem, načež potom v po
tupu vydávati znamená veřejnému jiných lidí
posměchu vystavovati. Ukřižují ho a v po
tupu veřejnou vydávají, poněvadž odpadem
svým vyznávají Krista tím nebýti, za něhož
se vydával a tudy ukřižování jeho mlčečky
schvalují, je jakoby opětují a potupám ne
věrníků vystavují. Slovy ukřižují, v potupu
dávají velikost hříchu toho, jehož se do
pouštějí, se spolu naznačuje. Odpadli, dí
apoštol v minulém Času, ukřižují, potupují V
přítomném, poněvadž odpaďnuťí ono co jeden
skutek ukončený vystavuje, anoť též jedním
rázem se ukončuje, naproti tomu pohoršení
odtad povstalé a zla odtad vzniklá dále po
trvávají a škodlivou působnost svoji prota
hují. Ke zveličení viny přidává: Syna Bo
žího ukřižují, poněvadž přesvědčení ovšem
byli nabyli, že Kristus Synem Božímjest,
takových milostí a darův se přiúčastnivše.
Jest to hřích proti Duchu svatému, když
člověk proti lepšímu vědomí a svědomí své
mu něčeho se samovolně a úmysl né dopou
ští, a poznalé pravdě odpírá, jak tam Mat.
12, 31. K takové propasti dostihli ti, jimž
Pavel píše, aspoň jí daleci nebyli, jak jsme
toho již výše dotekli.

Apoštol již toho, co pravil 0 přetěžkém
a téměř nemožném oněch se napravení,
jenž proti vlastnímu vědomí a svědomí ú
myslně ode Krista odpadli, podobenstvím
od země vzatým potvrzuje a doličuje, když
praví:

7. Země zajisté, kteráž dešť na
sebe často přicházející ssaje a rodí by
linu příhodnou těm, pro kteréž se právě
vzdělává, béře požehnání od Boha. 8.
Vydává-li ale trní a hloží, zavržena
jest a zlořečení blízka a její konec jest
spálení.

Podobenství, jehož tu apoštol užívá, tak
jest projádřeno, že věc připodobněná již ně
kterými významy z oboru mravného do 0
boru přírodného přijatými vyniká a se pro
zrazuje. Země, která vláhu na se s hůry
pršící v sebe pojímá, a tím zúrodněvší by
Jinu těm, pro kteréžto se také právě obdě
lává, užitečnou, příhodnou a prospěšnou při
náší, požehnána bývá. Dí pro kteréžto již
ohledem věci, kteráž se zemí a bylinami a
obdělateli vyznačuje; pánem země či role
neb pole v písmě se jmenuje Bůh, vzděla
vatelé či dělníci jsou přednostové církve,
ovoce pak dobrých skutkův nepřinášejí lidé



Žid. VI, 4—12. Stav odpadlých od Krista beznadějný jesí.

představeným církve, nébrž Bohu. Protož
lépe se klade pro kteréžto, nežli ode kte
rýchžto, an se Bůh a Kristus rozumí. I slova
dálejší: požehnání od Boha béře stojí ohle
dem na věc vypodobněnou, a tudy ovšem
nedocela přiléhají k zemi a půdě, nébrž ra
ději k útrobě a mysli člověka. "Tudy nemů
žeme dlouho býti v pochybenství, jak bychom
slova ta slyšeti měli. Země, vece apoštol,
požehnána bývá, anoť Bůh podle Mt. 13,
12. snahu jí věnovanou vezdy bohatějším
prospěchem a užitkem odměňuje, nové deště,
novou pohodu jí dávaje a lepšími, pěknějšími
a hojnějšími výplody ji korunuje. Jiní vy
kladači sice prostě tak smysl oddávají: Bůh
požehnáním zemi tu obmýšlí, dávaje vzrůst,
aby plodina ta země skutečně dozrála a u
žitečnou stala se dle Žalmu 84, 13. dá Ho
spodin požehnání a země vydá úrodu svou.
Leč není, proč bychom ode předešlejšího
výkladu odstoupali, an jak jsme pravili, slova
volena jsou ohledem na věc vyobrazenou, v
oboru pak duchovním člověk, kdo milosti B.
sobě udělené dobře užívá, od Boha vezdy
hojnějšími milostmi obmýšlen bývá. Ale na
proti tomu země, která vřijala sice do sebe
hojnou vláhu, avšak přece trné a bodláčí,
oset a hloží (jak tam Gen. 9, 18.) vyddvá,
vynáší, ta kletby jest blízka. Dí vyndsí a
nevece rodí, což by přirozeněji bylo, poně
vadž právě tu neúhodu a nenáležitost slovem
tím naznačiti hodlá. Taková pak země jest
neobstojna, nepofádna, neúdobna, nevhodna,
zavržena, jelikož naději těch, kteří ji obsta=
rávají, klame a tudy se osvědčuje býti ne
hodnou dalšího požehnání, alebrž kletby a
zlořečení blízka jest, což ovšem stane se,
nepromění-li se stav její za doby jí vykázané.
Přeložili jsme jejížto konec jest spálení, po
tahujíce slovo„Jejížto k slovu země; jiní vzta
žné zájmeno s táhnou k zlořečení, a tu by
chom museli přeložiti jehožto konec jest se
žehnuti, t. j. zlořečení to vede ke spálení.
Zlořečení, vece tu opět ohledem lidí skrze
takovou zemi vyznačených, ač pak i země
pode kletbou Gen. 3, 18. právě stojí, skrze
ní se neúrodnou a bezplodnou stávajíc. Ko
nec toho pak jest spálení; neboť nerůdy a
buřeně 2. Reg. 23, 6. 7. se obyčejně spalo
valy. To podobenství země apoštol, jak sa
movidno, obrací na Hebréje. Země jest církev
jejich; vzdělatelé země jsou představení cír
kve; ti, pro něžto se země vzdělává, jsou
Bůh (1. Cor. 3, 9.) a Syn jeho, jenž dědic

jeho jest (výše 3, O déšť značí milost Božíadaryjejí,jenžv.4. 5.vypsal;déšťčasto
přichází, t. j. milost"3 se neustále na lidi
jí potřebné vylévá. Když obec aneb duše
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jednotlivá milosti B. dobře užívá, tedy po
žehnána bývá tím, že jí Bůh milosti přispo
ruje, aby lépe rostla v dobru a konečnéh
cíle věčné spásy došla; jestliže ale naopa
tomu zlé skutky vyvodí, tedy dozrává pr
věčné zlořečení a pro oheň neubasitedlný
Takovou řečí apoštol sobě vede, aby zastraš i
je a tím k usmyslení sobě, k obrácení z ce
sty zlé snad již započaté a ku pokání přiměl.
Avšak nechtěl apoštol Hebréjův až k zou
fání přivésti, nébrž tvrdou onu řeč zmírňuje
a zlahodňuje všelijak k tomu prohlídaje,
aby Hebréové na pokání se dali a té, již
prorocky předvídal, zkázy ušli. Protodále
praví:

9.. Nadějeme se ale o vás, nejmi
lejší, věcí lepších a k spasení bližších,
ač tak mluvíme. 10. Nebo není Bůh
nespravedliv, aby zapomenul díla vašeho
a lásky, kterouž jste prokázali ke jmé
nu Jeho, slouživše svatým a sloužíce.
11. Želáme ale, aby každý z vás tou
též ukazoval snahu k doplnění naděje
až do konce, 12. abyste nezlenivěli, nébrž
byli následovníci těch, kteříž skrze víru
a trpělivost dědí zaslíbení,

Vlídněji a chlácholně sobě vede, jak
jsme pověděli, aby domluvu předešlou uje
mnil. Dí: nadějeme se; dle řeckého přesvěd
čení jsme, že totiž nejste podobní zemi bo
dláčím zarodilé a od Boha prokleté, nébrž
že se rovnáte požehnané zemi, jenž hojné
ovoce vydávajíc nového požehnání od Boha
dostává. Oslovuje pak je Nejmilejší, kteréž
oslovení tuto jenom se nalezá, tuto, kde ho
bez mála nejvíce potřeba bylo. Věci lepší
netoliko mravné stránky dotýkají, ač přede
vším k ní se nesou, nébrž také prohlídá jimi
apoštol k budoucímu jich osudu, jak v po
dobenství předešlém byl to vytknul. Věci
blízké ku spáse jsou věci, jež se ke spáse
odnášejí, k ní vedou a S DníSpojeny jsou.
Těch dobrých věcí do nich se naděje na ji
sto, ačkoli, jak vece dále, takto mluvéme,
ač totiž hrozné to podobenství o zlořečení
země neúrodné jsme přednesli; to zajisté
nečiníme, jako bychom toho zlého se do vás
domnívali, nébrž pro výstrahu vaši. Nebo,
dí dále a tím důvod svého lepšího o nich
přesvědčení udává, není B. nespraredliv, aby
zapomenul skutku a lásky vaší. Zapomenouti
se po lidsku o Bohu praví, když by dobrých
skutkův bez odměny a zlých skutkův bez
pokuty nechal, Zde se v prvním smyslu béře,
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poněvadž o skutcích dobrých řeč jest, t. j.
Bůh nedopustí, abyste zahynuli, nébrž uště
dří vám tím hojněji své milosti, abyste všem
nebezpečim odolati mohli. Skutkem či dílem
značí se vůbec a v celku mravné chování
jejich, jak 1. Thes. 1, 3. Gal. 6, 4. rozdílně
od skutkův (v plur.), kterýmiž jednotliví a
rozliční výjevové díla toho či skutku se roz
umějí. Z celku toho a z jednotlivých skut
kův jejich dobrých uvádí tuto zvláště (slovce
a téměř značí toli, co zvláště) lásku potřeb
ným a nuzným prokázanou, níže 10, 31. 32.
vytrvalost a trpělivost jejich druhdější ve
snášení příkoří a úkorův vychvaluje. Lásku
onu místněji opisuje, an dí an Jste svatým
sloužili a posud sloužite, an jste se jim vše
lijak propůjčovali a posaváde propůjčujete.
Sloužití značí tu jak jinde zhusta chudé a
nuzné podporovati a svatými rozumí, jak
jsme toho nejednou byli dotkli, křesťany k
svatosti povolané R. 15, 25. 2. Cor. 8, 4.
9, 1. Ta jejich k chudým úslužnost byla tím
chvalitebnější, poněvadž byli poněkud pře
velikou svou štědrotou Act. 2, 44. 45. o
chudli a přese všechno to v propůjčování se
almužnami neoblevili. A to činili (což právě
cenu a hodnotu jejich skutkům lásky dává)
ke jménu Jeho, t. Božímu, směrem a úmy
slem tím, aby v chudých Bohu sloužili a
Boha zvelebovali, a tudy se i těm, jenž
jméno Boží nosili, křesťané byli, ač se toho
méně hodnými býti zdáli, těmi almužnami
pro uctění samého Boha vylévali.

Z toho, pak, co vece apoštol, že Bůh
není nespravedliv, aby zapomenul skutkův
vašich, dobře se odvětuje, že B. dobrým skut
kům odplatu a odměnu dává, kterážto dle
místa tohoto zvláště v rozmnožení milosti B.
záleží; jakož naopak zlí skutkové netoliko
milosti Boží zbavují, ale také znenáhla o
všechen smysl dobra a posléze o víru při
pravují. Avšak vezdy při tom dobrých skut
kův odměňování považovati toho sluší, že
skutkové ti sami sebou nejsou té hodnoty,
aby jim Bůh odměnou povinen byl, nébrž
že odměna ta se zakládá v Božím zaslíbení
a v zámluvě Jeho. 2. Tim. 4, 8. Tudy kon
cililum Tridentské učí 6, 16.: Půh takovou
k nám dobrotou se nese, že chce, aby to
naší zásluhou bylo, co vlastně jenom jeho
darem jest. A na témž místě učí týž sněm,
že slova toho místa apoštolova mají křesťa
nům předkládati se, aby jimi ke skutkům
dobrým nadějí věčné odplaty povzbuzováni
bývali.

Avšak ačkoli apoštol všeho dobrého se
o nich naděje, přece neopomíná jich ku stá
Josti laskavým spůsobem napomínati. Žádáme,
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želáme, jednak aby každý z vás touž horli
vostí, snahou, pílí, péčí se nesl k vyplněné
až do konce. Někteří, zvláště starší vyklada
telé slovo horlivost čt snahu brali odloučeně
od následujících slov a potahovali slovo to
k lásce, o níž předešlo, jakoby apoštol ne
chtěl jiného, leč je ke skutkům lásky dalej
ším nastrojovati. Ti slova k doplnění naděje
až do konce vykládají o konci, až kam by
snaha a píle jejich ve skutcích lásky dosti
hovati měla, a slovo doplnění za slovo činu,
za slovo jednací jak v latině zní, a slovo
naděje předmětně berou, jakoby apoštol říci
chtěl, aby naděje vaše denně vzrostala, až
by posléze došla cíle a záměru svého t. j.
proměnila se ve skutečné požívání věcí dříve
nadějných. Nebo život věčný ozvláště za
slíben jest těm, jenž dobrými a milosrdnými
skutky se ozdobují Mt. 25, 34. d. Jiní ale
slovo snahu k následujícím připojují, a Častici
ku při slově vyplnění praví dávati směr oné
snaze, že snaha ta prohlédati má ozvláště k
vyplnění naděje. Vyplněním či doplněnímale
slyší plnost naděje, plné přesvědčení a plnou
jistotu a slovo naděje podmětně berou v ten
smysl, aby, jak tam pilni byli milosrdných
skutkův, tak nyní píleli a snažni byli v pro
hlédání k tomu, abyjistotu naděje prokazo
vali. A sice jak přidává až do konce, aby
nikdy neochabovala jistota a přesvědčenost
jejich, nébrž pořád udržovala se v celé síle
své, ano vezdy více a více rostla a oni aby
tudy vezdy radostněji ku Kristu se hlásili a
jeho víru zachovávali. Aneb jak se jiným
vidí raději slova dokonce pojiti se slovem
ukazovati, aby snahy té nikdy neopouštěli a
tuchnouti jí nikdá nedávali. Slova do konce
položil na konec věty, aby tím více důrazu
těm slovům propůjčil, ješto na nich váha
všeliká spoléhá. Tudy hned s nimi pojí účel
nou větu: ubyste se lknavými, choulostivými
nestal. Začíti a pokračovati za čas některý
věc lehka někdy a příjemna a ovšem spasi
tedlna a potřebna; ale tytýž přihází se, že
člověk zliknaví, zlení, zchoulostní a ochabne
a jako ochlípne a umdlí. A proto má snaha
jejich směřovati k tomu, aby se jim to ne
přihodilo, nébrž raději mají býti následov
nácí těch, jenž skrze víru a trpělivost zaslíbení
Božích docházejí. Víra a trpělivost tu ode sv.
Pavla vystavují se co výminky, pod nimiž
zámluv B. dojíti lze; ta víra, o níž níže dí
11, 1., že věci nespatřitedlné ujímá, jakoby
je spatřovala a věci budoucí, jakoby přítomny
byly ; trpělivost či dlouhočekání jest vytrvalost,
kteráž bez nelibosti, bez omrzelosti a chou
lostivosti vezdy sobě stejnou zůstávajíc, bu
doucí spásy očekává. Ve slově dědí, obdr
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žují, prohlídá ku patriarchům, Abrabamovi,
Izákovi, Jakobovi a jj., ale poněvadž s nimi
spolu jiné zahrnuje, tudy užívá příčastí pří
tomného jenž dědí; zaslíbení t. j. zaslíbené
věci, jichž nejedny byly ty zemské již vypl
něné, ony nebeské vyplněny býti začínající
a vezdy více a více se vyplniti mající. Apo
štol tedy Hebréův napomíná, aby věrou ucho
pili zaslíbení Boží křesťanstvem vynešené,
ospravedlnění, posvěcení a věčné blaženství
a v té víře nepohnutě trvali, žádnými pří
kořími a protivenstvími se od ní odvrátiti
nedávajíce, aby takto záslibů B. došli. Místo
docházeti užívá slova děditi, čím naznačuje,
že dědici jsou byli, a že toho, čeho dosáhli,
jakoby nějakým právem a docela přirozeně
dosáhli, poněvadž Bůh se byl jim těmi sliby
zamluvil, a poněvadž je byl za syny a tudy
za dědice přijal. R. 8, 17. Ze ale dědění
slibův B. jest odplatou víry a vytrvalosti,
toho apoštol v násl. na příkladé Abrahama
dokazuje. I vece:

13. Abrahamovi zajisté Bůh čině
zaslíbení, poněvadž neměl žádného vět
šího, skrze něhož by přisáhl, přísahal
skrze sebe 14. řka: Jistě požehnávaje
požehnám tobě a rozmnožuje rožmnožím
tebe. 15. A tak trpělivě očekávaje do
sáhl zaslíbení.

Příkladem Abrahama dokazuje, že víře
a trpělivosti v odplatu se dostává ujetí sli
bův B. a připomenutím přísahy B. ukazuje,
jak pevna jsou zaslíbení Jeho. Táhne se tu
apoštol k obětování Izáka syna Abrahamova.
na hoře Morii co největšímu skutku víry
Abrahamovy, při němž B. jakoby sám po
diviv se takové poslušnosti, pravil: Skrze
sebe samého přísáhl jsem, že jst učinil věc tu
a neušetřoval syna svého jednorozeného pro
mne, požehnám tobě a rvozmnožím sémě tvé
jako hvězdy nebeské Gen. 22, 10. Jak viděti,
apoštol více dosmyslně nežli doslovně výrok
onen St. Z. přitáčí; skrze sebe samého. Nebo,
dí jeden starý výklad, kdyby byl Bůh skrze
nebe a zemi přísahal, byl by mobl Abraham
na to domnění přijíti, že jak nebe a země
pominou, také přísaha B. pominouti může.
Místo sémě tvé položil tebe, poněvadž ozvláště
k Abrahamu prohlédá a ohled ten vyjádřiti
chce. Na to dokládá P. A ťak dlouho mý
šleje t. j. trpělivě očekávaje, dosáhl zaslí
bených věcí; tak t. j. ohledem na daný sobě
a přísahou stvrzený slib Boží v očekávání
trvaje. Dosáhl slibův B., jelikož v Izáku jemu
potomstvo dáno bylo, a jelikož v potomku
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jeho Kristu viděl a z toho radoval se Jo. 8,
56., že všíckni národové požehnání budou.
Nadesílá apoštol, že Abraham také po skon
čeném sto sedmdesátpětiletém životě žil a
se dožil úplného té přípovědi sobě dané vy
plnění; nebo za života zemského Abraham
a jiní praotcové z dálevy jenom sliby B. po
zdravovali a vítali; níže 11, 193.39.

Již pak apoštol jistotu slibův B. z pří
sahy vzešlou příkladem od lidské přísahy
vzatým ojasňuje. Praví dále:

16. Nebo lidé skrze většího nad
se přísahají a všelhké jim rozepře konec
ku potvrzení jest přísaha; 17. tudy Bůh
chtěje hojněji ukázati dědicům zámluv
nezměnnost vůle svojí, vstoupil mezi to
přísahou, 18. abychom skrze dvě nepo
hnutedlné věci, v nichž aby Bůh klamal
nemožno jest, přesilnou potěchu měli my,
jenž jsme seutekli k ujmutí předložené
naděje, 19. kteroužtó máme za kotvu
duše jistou a pevnou, a vnikající do
vnitřku opony, 20. kamžto co předchůdce
za nás vešel Ježíš, podle řádu Melchi
sedechova veleknězem stav se na věky,

Schýlil se Bůh k lidem a po lidsku s
nimi obcoval, obyčejův jejich se přiúčastnu
jíc. A poněvadž u lidí odpor a zpor každý
a každá váda a rozepře přísahou se ukon
čuje a rozhoduje, tudy také DB.přísahati
volil. Vece apoštol, že přísaha konec jest ku
potorzení; slovy těmi naznačuje následek pří
sahy takto, že pro přísahu věc jista a utvr
zena jest. Tudy slova ta k celé větě náležejí,
a zbytečna jest otázka, mají-li se k slovům
konec nebo k slovu přísaha táhnouti. Bůh
pro tu příčinu prostředčil, zaručil se přísa
hou, přísahou se v to vložil a mezi to vstou
pil, an chtěl rozhojnileji, hojněji, dostateč
něji, oplývavěji, pléněji děďicům slíbův B.
t. j. patriarchům a všem jejich pravým a
duchovním potomkům nepohnutnost, stálost,
neproměnitedlnost vůle své osvědčiti. Vece
hojněji, rozhojnileji, poněvadž B. důrazněji,
než se pouhou přípovědí stává, nezměnnost
rady či vůle svě ukázati hodlal. Slib byl již
výlev milostivé B. vůle a přísaha jako ně
jaká přesaha a převaha vůle té. Vůle či
rady; obojí slovo totéž značí, leč že rada
užšího jest objemu než vůle, znamenajíc vůli
k jistému závěrku přišlou a zde téměř toli
co zaslíbení značí. Dědicové zaslíbení, jimž
věci zaslíbené dostati se měly, jsou všickni
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potomci Abrahamovi praví, a tudy nejenom
staří patriarchové a starozákonní poboženci,
nébrž také lidé Nového Zákona, jak jsme
již zmínili. Vkročil pak B. přísahou mezito,
mezi sebou a mezi lidmi tak to prostřed
kovav. Zámluvy Boží s jedné, lidská nedo
věra, pochybavost a nepravost s druhé strany
stály; tu vkročil B. mezi zámluvy a sliby
své a mezi tu lidskou nestateč a prostředčil
přísahou svou, jíž konec učinil pochybenství
lidskému. Abychom dvěma věcma, dvěmadě
jema, dvěma skutkama t. j. zaslíbením a pří
sahou potěchy a pobídky došli. V těch dvou
skutcích, vece ap., nelze Bohu klamati; na
mysli měl říci: že nemožno jest, aby Bůh
klamal, když něco opovídá, tím pak méně,
když něco přísahou stvrzuje; ale toto stup
ňování se mu bezmála rouhavo býti zdálo a
tudy vesměs jenom oboje zahrnuje. Neklame
B. a tudy neodvolá zítra, co dnes slíbil a
přísahou stvrdil. Potěchu abychom měli moc
nou, silnou a pevnou, a potěchou tou aby
chom se posilovali ve všech protivenstvích,
bojech a půtkách pro víru a pro dojití ži
vota věčného nám nastalých; tak zajisté sv.
mučeníci činívali. Slovo řecké, kteréž jsme
dle vulgáty přeložili poťěchou, Širšího jest
obměru a značí také pobudku, pobídku, ja
kož jsme o paraklési nejednou poznamenali;
ale tu téměř na jedno vychodí, jestli potěchu
anebo pobudku vykládáme, anať potěchou i
pobídka i pobudka se zahrnuje. Ale apoštol
opisuje křesťany či raději povahu křesťanů
dále, když m. prostého z«y vece kteří jsme
se utekli k držení či k uchopení naděje.
Utekli jsme se, útočiště jsme vzali ze světa
marnostem a nepravostem poddaného, jako
z bouřlivého moře do přístavu, jako člověk
životem propadlý k oltáři se utíkal a rohů
jeho se uchopil 3. Reg. 1, 50. 2, 28. anebo
do místa útočištného, aby smrti ušel. Utekli
jsme se vece k ujmutí, uchopení se naděje;
tak zajisté nejlépe vázati nejužeji slova ta
dvě utekli:jsme se a ujmuti, jakož překlad
náš již z toho spojení vyšel. Kdo útočiště
došel, chápe se věci té, jíž bezpečen jest,
jak tam 3. R. 1. 50. rohův oltáře. Tak i my
jsme utekli k uchopení a držení naděje v
zámluvách Božích obsažené a k uchopení
předložené; díme k uchopení a držení, poně
vadž slovo ř. obojí věc znamená. Ve slově
předložené naděje naráží apoštol na hry zá
vodné u Rekův obyčejné, na nichžto se zá
vodníkům předkládala odplata a odměna,jíž
po dosaženém vítězství obdržovali. Tak mlu
ví a toho přenosu od oněch her užívá Pa
vel, poněvadž veškera snaha lidská po ctno
sti a svatosti běhu o závod, půtce a boji

Žid. Ví, 13-—20. Napomenuti k doufanlivému spoléhání na zámluvy Boží.

podobá se 1. Cor. 9, 24. Nám předkládá se
naděje t. j. věčný život, jehož se nadějeme,
neboť více předmětné stránky a obsahu na
děje, nežli pocitu jejího či podmětné její
stránky dotýká apoštol, ač ovšem obojí strán
ku spojuje.

Ale apoštol trópem jiným ještě naději
opisuje, an 0 ní vece: kteroužto máme za
kotvu duše pevnou a jistou. Přechází od jed
noho podobenství k druhému pro příbuznost
obou; prvním přirovnáním vystavil naději co
ochranu prohledající místa útočištného; nyní
ji vystavuje co ochranu v bouři. Všickni
národové naději co kotvu vypodobňují. O
této kotvě co podobizně naděje vece apo
štol, že jest jista, pevna a že vniká až za
oponu; trojí tedy jí přisuzuje povahu. Pevna
a jista jest, že se neviklá a nehne a všem
bouřem odolává; tak naděje člověka ve všech
dolehlivostech života, jimiž zmítáni býváme,
jako nějací na bouřlivém moři plavci, posi
luje, utvrzuje, upevňuje, aby neviklal se, ne
hýbal sebou, nevrtlal se a nepodvracoval. K
tomu aby kotva pevna a jista byla, každý
lodník prohlídá, a nedělí se v tom nijak pře
nesná kotva ta, o níž sv. P. řeč vede. Ale
v tom, co připojuje, že zasahá, vniká, vchá
zí až do vnitřku opony, jiná povaha kotvy
přenosné od kotvy obyčejné spatřuje se. Ze
lezná kotva se vrhá v propast mořskou do
hlubiny, nadějná kotva křesťanův vrhá se do
hlubin výše nebeské. Jest to smělý, krásný
obraz, že se kotva křesťanův ne do hlubiny,
nébrž do výšiny metá tam výšeji nad vody
nebeské, a že tam za oponou, která budoucí
slávu zakrývá, se upevňuje. Vnitřek opony
jest vnitřek za oponou či záslonou, kteráž
dělila svatyni od svatosvatyně či svatyně
svatých (kdežto záslona dělící svatyni odsínězávěsousluje;xarzamzéracue© opona,
závěsa xekvuue) jest vnitřek do velesvatyně,
místo nejsvětější, a vnikati, vcházeti za oponu
jest vcházeti do svatosvatyně, což tam vele
kněz na den smíření vykonával Luc. 16, 2.
12. 15., na kterýž liturgický obyčej apoštol
tu očividně naráží. Za tu oponu vniká kotev
naděje naší, tam se vhloubá a bárku života
našeho na moři světa zmítanou k jistému
poklidu přivodí. To pak se děje tím, že Kri
stus tam do velesvatyně co předchůdce ve
šel a tam jak výše 1, 3. pravil, na pravici
B. zasedl. Vešel tam co předchůdce 2a nás,
vece P.; slova za nás nepotahují se k slovu
předchůdce, tak že by smysl byl: Kristus
vešel tam co předchůdce pro nás, jehož totiž
brzo následovati máme. Nébrž slova za nás
spojiti se musí se slovem vešel; za oponu vchá
zetijest mluvenívelekněžské,a tudy za nás jest
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toli, co aby smíření naše dokonal, aby za
nás přímluvy činil a tím spolu aby nám mí
sto tam vymohl a ustrojil, kam bychom za
ním přijíti mohli. A to sice na věky, jelikož
obětování se jeho za nás věčnou hodnotu
a věčné trvání má, věčné smíření nám o0pa
třivši. Pevna a jista jest kotva, pevnaa jista
jest hloub, kde se věčně máme zakotviti,
nebe věčné; Ježíš tam předešel za záclonu
a tudy tělesným očím našim nedoviden jest;
ale odtad nás pevně drží a duše naše u pro
střed bouřlivých valův upevňuje a utvrzuje.
Starozákonný velekněz chodil každoročně do
svatosvatyně, ale nikdo za ním nemohl, aniž
směl někoho za sebou tam pustiti; v tom
tedy vyniká velekněz Kristus nad onoho ve
lekněze, že spolu předchůdcem jest či před
běhou naším a že jeho zásluhou všickni za
onu záclonu a oponů do velesvatyně se do
staneme. V tom tedy již není obraz Aronův,
nébrž obraz Melchisedechův, an stal se vele
knězem podle řádu Melchisedechova. Dí vele
kněz dle ř. M. a nedí pouze kněz dle ř. M.,
aby Ježíše, jejž k Melchisedechovi přilicuje
a spolu také co podobu Aronovu vystavuje,
v obojím potahu najednou vylíčil. Klade na
před slova podle ř. M., poněvadž na nich
hlavitě důraz položiti hodlal, aby tudy ne
jenom na velekněžskou, nébrž také na krá
lovskou důstojnost Kristovu ukázal, a poně
vadž již nyní po tolika potřebných přípravách
o Melchisedechovi v odnosu na Krista míst

Hlava

Rozbirá velekněžství Melchisedechovo a dovodá |
přednosti jeho z toho, že věčno 1—39. a
nad levítské mnohem vznešenější jest.
4— 10. Dále z ustanovení toho velekněž
stvé dle ř. M. vyvodí 11— 17., že kněž
ství levítské vyzdvíženo jest. Posléze
18—28. kněžství levítské v nestateči jeho
přiheuje ku kněžství Kristovu co proti
obrazu Melchisedechovu.

Vrací se apoštol ku pojednání o kněžství Krt
stově, od něhož se několikrát byl odnesl
a počíná onu velikou řeč5, 11., při čemž
pokládá, že Melchisedech byl obrazem a
náznakem Krista. Pojednání jeho se lřemi
částěmí obsahá ; v první T, 1—25. jedná
o Melchisedechu podle Gen. 14. a o Krt
stu dle Z. 109.; část druhá 7, 26—9,
12. jedná o poměru kněžství Melchtsede
chova ku kněžstvé levítskému, a část třetí
9, 13—10, 18. o očistivých a věčněblaž
ných účincích smrti Kristovy,
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něji jednati volí. Tam zajisté směřoval již
několikráte, leč prahu překročiti pro nedo
šlost Hebréův obával se. Ale k tomu přece
vrací se, poněvadž takovým Krista a Melchi
sedecha porovnáním je doufá ozbrojiti proti
jejich se na kříži Kristově horšení. K po
jednání tomu již hned Z, 17. se chystal, ale
poněvadž by tomu nebyli jinak vyrozuměli,
odňal se od toho, an vidělo se mu potřebí
předeslati o vznešenosti Krista nad náznaky
a předeznaky jeho, jmenovitě nad Mojžíše, o
čemž hned potom jednal 3, 1. n., načež čte
nářům svým 3, 7. 4, 13. delší napomínání
držel, výstrahu jim z příkladu Israelitův na
poušti dávaje a cestou nepřímou Krista jim
za pravého Josua stavě, jenž je do pra
vého pokoje uvede. Po výstraze té opět 4,
14. nn. se ku pojednání tomu přistrojoval,
ale přišed k tomu 5, 10., že Kristus nejenom
Aronovým, nébrž i Melchisedechovým ode
znakem a protiobrazem jest, jsa tedy již na
samém prahu pojednání svého, zpěčuje se v
hloubi vnikati, an ho nízké smýšlení a ne
dokonalá vědomost Hebréův zaráží. Přece
však lepších věcí se do nich naděje a tudy
pokárav zaviněnou nedospělost jejich a pří
kladem Abrahama jich k stálosti u víře na
pomenuv po třetí se při tom předmětu, jenž
jej zanášel, ocítá nyní, a již, kdež veškery
závady odstraněny jsou, z předsíně přes prah
do samé komnaty pojednání svého se ubírá.

VII.

1. Ten Melchisedech zajisté, král
Salemský, kněz Boha svrchovaného, kte
rýž v ústřety vyšel Abrahamu vracují
címu se od porážky králův a jej pože
hnal, 2, kterémuž také desátky ze všeho
udělil Abraham, kterýž předně přetlu

| močen jest král spravedlnosti a potom
též král Salemský, to jest král pokoje,
3. bez otce, bez matky, bez rodokmenu,
ani počátku dnův ani života konce ne
maje, ale připodobněn Synu Božímu 0
stává kněz na věky.

V jednu větu shrnuje apoštol všecky
výpovědi písma sv. o Melchisedecbovi, aby
význačnost jeho důrazně ozračil. Hlavní věta
jest Tento Melchisedech ostává knězem
na vždycky; co o něm praví až do slova
Abraham, jest historické písma sv, 0 M, opě
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tování; co dáleji následuje ode slova předně,
jest výkladný rozbor uvedených z písma udajů.
Částice zajisté zí k 6, 20. a dává příčinu,
proč by Kr. knězem dle ř. M. slouti měl,
poněvadž totiž věci o M. povědomé v Kri
stu co obrazu se spatřují. Jak veškeren Starý
Zákon byl podobiznou věcí N. Z., tak i 050
by St. Z. osudy, povahami a úřady svými
Krista předobrazovaly, již s té, již s oné stra
ny ho vypodobňujíce; Mojžíš Krista před
označoval co zákonodárce a prostředníka, Da
vid co vítězného krále, a tuto Melchisedech
co královského velekněze. Nejprvé pak 0
Melch., abychom k účelu vrátili se, povídá
apoštol, že byl králem Salemským; Salem, v
němž M. kraloval, jest Jerusalem, jak již
starý výklad chaldejský k místu Gen. 14,
18. d. a Josef Flavius Ant. 1, 10, 2. B. J.
6, 10. svědčí, aniž pak ta okolnost, že za
věku Hieronymova rumy palácu Melchisede
chova osm mil jižně od Scytopole se uka
zovaly, nějaké váhy míti může proti lé sta
rožitné tradici. Přiléhá též město to velmi
vhodně ku Kristu, jenž ze Siona t. z Jeru
saléma vládu ujal Z. 109, 4. a v témž městě
co velekněz za lidstvo se obětoval. Dále dí
o něm, že byl knězem Boha svrchovaného či
nejvvššího, jediného, pravého; (Gen. 14, 22.
viděti, že téhož jedině pravého Boha ctil,
jemuž i Abraham sloužil. V ústřety vyšel
král a velekněz M. Abrahamovi, když se vra
coval z porážky králův Gen. 12, 17. To se
tkání se velekněze M. s Abrahamemn jest je
diný příběh, jejž nám písmo o jediném kně
zokráli tom vypravuje. Abraham tenkráte
vracel se z boje, v němž čtyry krále pře
mohl a pět králů ochránil, dobrovolně, udatně,
vítězně a nezištně potištěných se ujav. A
právě, když ta láska jeho ku bližnímu ho
rovala a povaha jeho se nejkrásněji zaskvě
la, zašel jej z nedojepí Melchisedech, tajemná
podoba, jenž ze skrytu tajemného vyšel,
maje opět v něm zmiznouti. Tento M. po
žehnal Abrahama a požehnání to Abraham,
ač v něm veškera pokolení požehnána býti
měla, v pokoře a skromnosti a v podrobení
se knězi Božímu přijal. Požehnání to zále
želo bezmála v slavném opětování toho, jímž
Bůh mu byl požehnal dobrořečení či blaho
slovení, anoť ve jménu a na rozkaz Boží
přišel. Tudy Abraham jemu desátek ze vší
kořisti udělil, uznávaje jej skutečně býti kně
zem a prorockým duchem toho ctě, jejž M.
předobrazoval. Desátek zajisté zastupuje ce
lek a udělením desátku Abr. celou kořist
Bohu v knězi obětoval. Toli z písma uvedev
apoštol přechází k výkladu přívlastkův těch,
jimiž písmo Melchisedecha opisuje. Nejprvé
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dotýká jména jeho a jména sídelního města
jeho. On jest předně, přetlumočíme-li jméno
jeho, král spravedlivosti t. j. král, jenž spra
vedlivosti všady užívá, ji za pravidlo sobě
béře a za účel a podnět jednání svého ji
pokládá. Melech hebrejsky značí krále a
zédech či sédech znamená spravedlivost.
Josef Flavius (St. I. 10, 2. V. Z. 6, 10). pře
kládá: král spravedlivý, leč král spravedli
vosti důraznější a lepší výklad jest. Dále se
značí, ač vezmeme-li jméno sídla jeho za
jméno obecné, králem pokoje; nebo šalem či
salem značí pokoj, poklid, mír, od čehož
potom Jeru-salem místo pokoje aneb jeruš
šalem dědictví pokoje pochodí. Ta dvojí po
jmenování uvodí, poněvadž přesličně na Kri
sta připadají. Kristus zajisté jest král spra
vedlivosti, kterýž spravedlivost na svět při
nesl, a jest pramen veškeré spravedlivosti
naší a všeliké naší svatosti Jer. 23, 5. 6.
33, 15. a tudy 1. Cor. 1, 30. vece, že nám
učiněn jest Kristus od Boha spravedlností.
A On jest král pokoje, an nás s Bohem smí
řil a pohany se Židyv jeden národ spojil.
Tudy Jes. 9, 5. nazývá se knížetem pokoje
a Ef. 2, 14. pokojem naším Zach 9, 10. Mich,
5, 4.5. Již teď přechází k vykládání pří
vlastkův jemu z události oné, kdež v histo
rii vystoupá Gen 14. vzniklých. I nazývá
jej bezotcým, bezmatkým, bezrodoslovým či
bezkmenorodým, a nemajícím začátku a kon
ce života. Z přísudků těch nejední se na
bezcestí a na bludech ocitli a Melchisedecha
buď vtěleným Synem B., buď vtěleným Du
chem svatým aneb vtěleným či vpletěným
anjelem (Orig. Didym.) býti pokládali. Avšak
ti nepovážili, že žádná osoba a žádná věc
Starého Zákona jinak leč na základě slov
St. Z. se ku Kristu neodnáší, a že spůsob,
jímž Duch sv. o ní mluví, ku proroctví nutně
patří. Dí o něm, že bez otce, bez matky a
bez rodokmenu jest, ne žeby nebyl měl otce
a matky, nébrž že o rodičích jeho a 0 ro
dokmenu jeho v písmě sv. zmínka neděje
se, a písmo sv. Gen. 14. jej z nedojepí u
vodí, o rodu jeho a narození a smrti jeho
zhola se nezmínivši, tak jakoby s nebe byl
na zemi padl a opět do nebe vzat byl. Toho
všeho mlčením pomíjí písmo, kteréž ale i v
mlčení svém bez významu není, a M. bez
otcým, bezmatkým a bezrodokmeným jme
nuje zvláště nejprvé ohledem kněžství jeho,
tím namítajíc, že se mu kněžství nedostalo
dědictvím, an snad rodiče jeho Chananejští
ani ctitelé pravého Boha nebyli, nébrž že
v tom kněžství postaven byl od milosti Boží,
Za druhé ale pravá příčina toho mlčení byla,
aby mohl tím spůsobem předobrazovati Kri
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sta Pána, jenž dle božství bezmatkým, dle
člověčenství bezotcým byl, a jenž skutečně
žije na věky, dnů smrti nemaje. Na věky
Melchisedech knězem býti se praví, poněvadž
písmo o smrti a tudy o konci kněžství jeho
nic nedí, poněvadž žádného také nástupce v
tom svém kněžství neměl, ozvláště pak kně
zem věčným jest ve svém protiobrazu Kri
stu. Apoštol sám udává příčinu tu, proč tak
a nejinak sobě písmo vede při vypravování
o Melchisedechu; příčina byla, aby tím pří
podobněn byl Synu Božímu; nebo sic jinak
by nebyl mohl předpodobou a náznakem Kri
stovým tou měrou býti, jak nyní skutečně
jest, kdyby písmo bylo více o něm povídalo.
Nedí připodoben, předpodoben Kristu, nébrž
Synu Božímu, poněvadž jméno to odvěčnost
a dověčnost Kristovu opovídá. V tom stej
ným učiněn byl Melch. Kristovi, že ani 0
onom začátku nevíme, ovšem pak s tím roz
dílem, že o M. toho nevíme pro mlčení o
tom písma sv., při Kristovi ale, poněvadž
začátku a konce při něm není. Chrys. Zůstává
pak Kristus knězem na věky čina vezdy, napo
řáde, ustavičně v tom obraz svůjMelchisedecha
dokonávaje, poněvadž, jak sněmTrid.22,1.2.
vece, skrze sluhy svoje, kněze, neustále obět
Bohu přináší a ustavičně do konce světa
přinášeti bude. Tudy z místa toho týž Trid.
sněm dovozuje mši svatou obětí býti. Nebo
ustavičně-li kněžství Kristovo trvá, tedy také
obět jeho ustavičně potrvává; obět ta však
nemůž býti obět kříže, kteráž jednou přine
sena byla a přestala, přechozím dějem byvši.
Tudy onou věčnou obětí jesti mše svatá, jak
i veškera starobylost jednosvitně svědčí. V

an právě víno a chléb co obět Bohu svr
chovanému přinesl; leč toho apoštol nedo
týká nehodlaje o oběti jak raději o kněž
ství Kristově mluviti. Bylo to odchodno od
účelu apoštolova; a bez toho dovodí, že pís
Mo Sv. i V tom, Co nepraví, jest významno,
čím více v tom, co zřejmě vykládá. Mimo
chodem toho dotýkáme, jak sv. otcové obra
cují věci ty ku knězům a nejprv na to uka
zují, že Melchisedech úřad svůj konal teprv
po vítězství, nešed dříve v ústřety Abraha
movi, leč když byl již se vracel od pobití
králů. Tak, praví, kněz neobdrží od Krista
požehnání, leč byl nad nepřátely duše zví
tězil a spolu za vůdce se lidu v boji du
chovním vystavil.

Již pak apoštol vystaviv z toho, co pís
mo Sv. praví, a z toho, o čem mlčí, obraz
osoby Melchisedechovy, obracuje zřetel svůj
ku kněžskému jeho jednání v písmě vypra
vovanému, aby tudy vznešenost jeho nad
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Abrahama a nad levítské velekněžství zra
čitě ukázal. I dí:

4. Pohleďtež pak, kteraký jest ten,
jemuž desátek z předních věcí dal i
Abraham patriarcha. 5. A ovšem, kteří ze
synův Levijových kněžství přijímají, ti
příkaz mají desátek bráti od lidu podle
zákona, to jest ode bratrů svojich, ač
koli pošlých z beder Abrahamových ; 6.
tento pak, jehož rod k nim nepočítá se,
vzal desátky od Abrahama a majitele
záslibův požehnal. 7. A beze všeho od
poru co menšího jest, od většího že
hnáno bývá. 8. A tuto sice berou de
sátky lidé umírající, tam ale ten, o němž
se svědčí, že žije. 9. A ať tak dím, v
Abrahamu také Levi desátkův přijímatel
desátek dal. 10. Nebo ještě byl v be
drách otcových, když mu v ústřety vy
šel Melchisedech.

První přednost Melchisedechovu nad
Abrahama a nad kněžství levítské tu vysta
vuje, která záleží v tom, že dostal desátku
od Abrahama, a že mu požehnání dal. To
velí apoštol dobře povážiti a rozvážiti a be
dlivě k tomu přihlédnouti, aby poznali a se
přesvědčili, kteraký jest Melchisedech, že mu
i sám (jak pro zveličení dokládá) patriarcha
Abraham, otec všechněch arciotcův SL. Z.
desátkův a to z nejlepšího dílu kořisti svojí
udělil. Jak vznešeným tedy byl M.! To hned
místněji protikladným porovnáním téhož M.
s kněžstvím levítským v Abrahamu obsaže
ným doličuje. Ti, kteří ze synův Levijových
kněžství přijímají, vece, t. j. ti, jimžto se
pojitím od Levije kněžského úřadu dostává;
předložka ze není oddělovací, aniž míní apo
štol rozdílu činiti toho, že všickni levíti kněž
mi nebyli, nébrž předložka ta jest příčinná
značíc, že pro své od Levije pojití kněžmi
stali se. Kněží ti, jenžto ze synů Leviových
pošli, praví, měli příkaz bráti desátek od
lidu. Vlastně brali levítové nekněží od lidu
desátky a z desátkův těch dávali desátý díl
kněžím Num. I8, 24. 25. 26. 28. A to se
také po návratu z babylonského zajetí za
chovávalo. Neh. 10, 38. n. 12, 44. 13, 10.
Tob. 1, 6—8., čímž levíty kněžím podřízeny
býti se osvědčovalo. Přece však apoštol mluví
o brání desátků kněžími, poněvadž úřad kněž
ský jedinou byl příčinou všeho desátkování,
a poněvadž pod slovem od lidu také levíty
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zahrnuje. Nad to mluví k lidem věcí těch
velmi povědomým a tudy místnějšího určo
vání potřebí nebylo. Toho ale příkazu a
práva se knězům dostalo, aby ho podle zá
kona užívali, an zákon o tom dávání a brá
ní desátku místněji určil. Příkaz o tom měli,
to jest ustanovení, kteréž se strany kněžstva
bylo právem, se strany lidu bylo příkazem.
V tom smyslu béře se slovo příkaz Mr. 10,
5., kdež Pán odpovídá Fariseům o propou
štění žen: Pro tvrdost srdce vašeho napsal
vám Mojžíš to přikázání, t. j. to dovolení,
to ustanovení. Koho by apoštol Ziďem roz
uměl, od něhož desátek bráti mají kněží,
dokládá, an dí: to jest ode bratrů svých, ač
vyšlých či pošlých z beder Abrahamových,
t.j. ač od Abrahama pošlých, co potomkův
jeho zrozených (v. Act. 2,30.). Těmito vý
kladnými slovy (to Jest atd.) dí apoštol, že
mezi těmi, jenž sobě rovni (t. j. bratři) byli,
jenom zákon rozhodnouti mohl, kdo dávati,
kdo bráti desátek má. Pro vylíčení předno
sti Melchisedechovy před Abrahamem a tudy
Kristovy před kněžstvem levítským, dovodí,
že ten, jenž desátek dává, menší jest než
ten, jenž desátek béře t. j. Abraham menší
než Melchisedech; dovodí pak to příkladem
vzatým od levítských knězů. Ustanovením
Božím kněži levítští právo měli bráti de
sátek ode bratrů svých, čímž přednost svou
před nimi osvědčovali; Melcbisedech pak de
sátek přijal od Abrahama praotce desátko
dárců i desátkobránců, žádným ustánovením
ani zákonem k tomu umocněn nebyv. Tudy
M. o mnoho výše stojí nad Abrahama a nad
kněžství levítské, ačkoli rodem nepocházel od
nich, ze synů levítských či ačkoli rod jeho
od nich v písmě neklade se, ačkoli nebyl z
rodu Abrahamova, nébrž rodu docela jiného,
a tudy ovšem 1 jiného kněžství majitelem
byl. Jestliže tím již vznešenost M. nad Abr.
se doličuje, tím více se to stává následují
cími slovy: toho, jenž majitelem zámluv B.
jest, v němž se všeliké zámluvy a zásliby
B. sešly, v němž veškera pokolení lidská
měla požehnána býti, toho požehnal. "Tím
pak M. ovšem dokázal přednějším býti nad
Abrahama, an, jak dokládá ap., bez odporu
to, co béře požehnání, menší jest než to, co
požehnání dává; mluví ap. v rodu věcném
a ne v rodu mužském, an vece to co atd.
pro lepší vyznačení obecnosti 7, 19. 12, 13.
A tudy ovšem M. nad Abr. vznešeností vy
niká. Jakož vynikal nad zákon bera desátek
od praotce Levijova, tak vyniká nad zaslí
bení, žehnaje majitele veškerých těch zaslí
bení B. Kněžství jeho ani na zákonu, ani na
rodu nespoléhá, nébrž jest jediné ve svém
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rodu, docela osobné a tudy obrazné a Kri
sta vypodobné. Ostatně ještě znamenáme,
že v řeckém textu desátky vzal a požehnal
stojí perfektum a nikoli aorist, poněvadž ap.
příběhy ty dva nám co stalé a v písmě u
stavičně jakoby stávající se předočuje. V pís
mě St. Z. k. 14. požehnání sice předchází a
desátkování následuje, a Abraham právě z
požehnání toho Melchisedecha knězem svr
chovaného Boha býti poznal; ale apoštol
mění pořádek onen, poněvadž nehledí k hi
storickému postupu, nébrž ku vniternému
významu. Ostatek k té Abrahamově k M.
úctě netoliko proslulost Melchisedechova, ale
také, jak jsme již dotekli, názor Abrahamův
do budoucna Bohem mu propůjčený půso
bily; otevřeno mu jistě, že M. jest náznak
a obraz Spasitele světa. Co praví, že to co
menšího béře požehnání od většího, rozuměj
o kněžské důstojnosti, ač by snad podle po
stavení ve světě, podle bohatství a podle
slávy nižším byl; neb ovšem císař ode knéze
při mši sv. požehnání béře.

Apoštol nyní porovnání svému nový
obrat dává; posud nepřímě toliko ku kněž
ství levítskému zřetel měl k Abrahamovi ve
svém pojednání prohlédaje: nyní ale z příma
kněžství levítské ku kněžství Melchisede
chovu přilicuje, tím novou přednost M. nad
Abr. a Arona dovodě. Tuto, vece t. j. u Le
vítův berou desátky lidé zmírající; levítští
zajisté kněží přijímají desátky co údové po
kolení napořád umírajícího, tedy nikolivěk
mocí osoby své, nébrž mocí plnomocenství
rodiny Aronovy, jejíž členové jeden po dru
hém vymizejí a pomíjejí. Tamto ale u Mel
chisedecha dostává desátkův muž osvědčený
že žije £. j. o němž písmo sv. svědčí, že žije.
Zije, poněvadž písmo © smrti jeho nepraví
a tudy mlčením svým jej za živoucího klade ;
žije v Kristu, v protiobraze svém, jenž jest
kněz na věky. A ta nesmrtedlnost jest ta
jedna přednost, jíž M. vyniká nad kněžstvem
Levítským, ku přímému dovodění hledíc. Dru
hou přednost vede apoštol z toho, že levít
ské kněžství Melchisedechovi desátek dalo.
Aby někdo totiž neříkal: což z toho, že
Abraham dal desátek, on nekněz, což z toho
jde pro kněžství levítské, tedy dovodí, že
to, co o Abrahamovi pravil, také o kněžství
levítském platí. Nebo tenkráte, vece apo
štol, Levi v Abrahamovi se obsahoval; ne
toliko přírodně, maje z něho vyploditi se,
netoliko ohledem pojití z něho, nébrž ide
alně také podle rady Boží, kteráž ustano
vila a Abrahamovi zaslíbila, že Abraham
bude praotcem a výplodcem dvanáctera po
kolení a tudy také pokolení levítského ; nad
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to pák prohlédá ku předtvarnému významu
historie Abrahamovy pro veškeren vývoj spá
sy. A tudy právě zavírá, že když se Abraham
ukláněl Melchisedechovi, a na důkaž úcty
své desátek mu dal, tenkráte celé potom
stvo Abrahamovo a tudý také pokolení Le
vijovo a kněží z něho pochodící uznali a ctili
kněžství mimozákonné a na úmluvě a pří
povědech Božích nezaložené. Ovšem také
Kristus od Abrahama pochodí; avšak Kri
stus nepošel přirozeným, nébrž nadpřiroze
ným během z Panny Marie a nad to byl On
Tím, k němuž veškery dějiny Abrahama i
Melchisedecha se odnášely a jenž raději v
Melch. sám čest a slávu přijímal protiobra
zem jeho jsa. Slova tato, jichž ap. užívá v
bedrách býti, jak s jedné strany na spůsob,
jakým nás prvopočátečný hřích dochází, po
někud světlo vrhají, tak opět se strany dru
hé lehko v nepravý smysl potažena býti
mohla; což aby předešel, zvláštní frási aby
chom tak řekli čili takořka přičiňuje, kterouž
obyčejně klademe, když něco neobyčejného,
podivného, novořekého povídáme, chtějíce
přídavkem tím řeč a mluvu Svoji zmírniti a
zlahodniti. Tudy nadarmo se ke slovům těm
táhli někteří theologové, chtějíce odtad uči
ti, že duše lidské spolu s tělem od rodičův
pocházejí převodem, přenosem a odnoží, ani
že veškeré lidstvo v Adamu semenně vsuté
se nalezalo ; jest to obraz, jehož užívá apo
štol, kterýž o spůsobu pojití člověkův od pr
vočlověka ničeho neurčuje.

Když byl tak apoštol přednost M. nad
kněžství St. Z. dokázal, tedy prohlídaje k
výpovědi Z. 1099. o novém velekněžství Kri
stově dle ř. M. vyvodí nedostatečnost onoho
St. Z. kněžství a tudy také celého St. Z.
Vece:

11. Jestliže tedy dokonání se dálo
skrze kněžství levítské — nebo lid na
ně uzákoněn byl — což ještě byló po
třebí, aby dle řádu Melchiseděchova
jiný kněz povstal a ne podle řádu Aro
nova jmenován byl? 12. Nebo přene
sením kněžství nutně také zákon se pře
náší. 13. Ten zajisté, o němžto se to
praví, jinému pokolení příslušel, z něhož
nikdo nesloužil oltáři; 14. nebo zjevno
jest, že z Judy pošel Pán náš, při kte
rémžto pokolení o kněžích Mojžíš nic
nemluvil.

Těmito slovy zahrnuje apoštol první dů

kaz nedostatečnosti kněžského řádu St. Z.
ze slov Ž. 109, 4. výše 6, 20. uvedených za
víraje, že kněz dle ř. M. toliko pod tím my
sliti se dá, když. kněžství levítské a s ním
i Zákon St. vyzdvižen bude. Otázkou se do
máhá P. vývodku svého, nač potřebí bylo
nového kněžství pro dání lepšího důrazuřeči
svojí; při tom se přeměstuje do oné doby,
ve kteréž se přípověď Zalmova 109,4. stala.
Kdyby bylo dokonáná se spůsobilo skrze staré
kněžství, vece P.; t. j. kdyby bylo to kněž
ství lidům zjednalo pravé odpustění hříchův
a pravé oblažení a spasení, kdyby bylo mohlo
učiniti člověka dokonalým, spravedlivým a
blaženým, nebo v tom dokonání a svrcho
vání záleží, jehož starozákonné kněžstvo a
ovšem 5St. Z. žádnému dopomoci nemohl.
Mezi předvětou a dovětou onou otázkovou
vkládá P. slova: nebo lid na ně uzákoněn
byl, t. j. lid na základě toho kněžství zákon
přijal a zákon dokona a zhola na knéžství
St. Z. spočíval, vykonání zákona docela ode
kněžství záviselo, anoť kněžství to bylo zá
kladem života starozákonného. Mezi větou
touto apoštol projadřuje důležitost starozá
konného kněžství pro starozákonný život,
ješto lid při své po dokonání snaze docela
na ono kněžství odkázan byl. Ale slova ta
spolu položena jsou pro dokázání, že St. Zá
kon touž nestatečnost má, jakou kněžství
St. Z., an téže jest povahy jak kněžství s
ním jako srostlý jsa. Slova a ne dle řádu
M. jmenován byl, vytýkají důrazně jinorodost
kněžství M. ode kněžství Aronova. Nebylo
potřebí, vece ap., aby dle ř. M. jinořady
kněz ustanoven a schválné co nearonitsky
vyznačeu byl, kdyby kněžství levítské bylo
nám blahovůli a milost B. a tudy věčné spa
sení zjednati mohlo. Loho pak dokazuje, an
vece: Kde seproměňa kněžství děje, tam pro
měnu béře také zákon. Slovy těmi prohlédá
ku předešlým slovům lid na ně zákon oddr
žel, jakoby pravil: proto zákon se kněžstvím
spojil jsem, poněvadž kněžství nemůže bez
zákona, jakož zákon bez kněžství býti, tak
že přenesením jednoho 1 druhé přenesení
béře. Aneb podle jiných vykladatelů zří do
tčená slova k slovům nač potřebí nového
kněžství a udává následky novoty takové co
důvody nepotřebnosti jiného kněžství, kdyby
bylo kněžství St. Z. dokonání spůsobilo. Pře
nesení knéžství, vece, není věc nepatrná,
nébrž jím se také zákon přenáší. Přenesené
dí t.j. proměnu, vystřídaní, poněvadž se tu
jednalo o přenesení kněžského důstojenství
na jiné pokolení. Užívá při tom participia
přítomného v řečtině, aby dolíčil, že stejným
časem se obé přenesení i zákona i kněžství
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děje; když Kristus na kříži velekněžskou
službu dokonával, tenkráte se stalo přene
sení zákona. Již ale apoštol se staví na sta
novisko příběhové a dovodí nevyhnutedlnost
nového kněžství k osobě skutečného vele
kněze dle ř. M. prohlédaje, an dí: Ten, komu
se to praví, jinému pokolení příleži, z něhož
mkdo k oltáři nepřislouchal, an na bílední
jest, že Kristus pocházel z pokolené Júdova,
jemuž kněžství nepřipadalo. Slovy to sepravé,
táhne se apoštol k výroku často dotčeného
žalmu 109, 4. Ty jsi kněz dle ř. M. Kněží
starozákonní museli z rodiny Aronovy, ovšem
pak z pokolení Levíjova pocházeti, Kristus
ale jest z pokolení Judova; nemůže tedy
býti knězem levítským. Jelikož ale přece 0
ném se praví, že knězem jest, tedy byl kně
zem jinorodým a ovšem tedy kněžství Aro
novo vyzdviženo a složeno jest a s ním celý
Zákon St. v dočasných věcech vyzdvižen, an
tudy patrno, že St. Z. dokonání žádného ne
přivodil. Ze Pán náš pošel z pokolení Ju
dova, světoznámo bylo a mohl tedy ovšem
věc tu za zjevnou vyhlašovati. V evangeliích
sluje Kristus synem Davidovým a pojití jeho
z Judy nejednou písmo dosvědčuje (R. 1,
3. Ap. 5, 5.) A dva rodokmenové Mt. 1. Luc.
3. toho s obojí strany doličují, i se strany
zákonité od Josefa pěstouna, i Se strany pří
rodné od Matky Panny Marie. Že pak Maria
Panna byla příbuzná Alžbětina, jenž byla do
pokolení Levítského provdána, jde odtad, že
Alžběta pocházela z pokolení Judova. Leč
o tom viz Luc. 1. Pošel přeložili jsme, ale
vlastně vzešel co výstřelek, výmladek, prut
Jer. 23, 5. 33, 15. Zach. 3, 8. 6, 12.; aneb
vzešel co nová hvězda, co slunce Jes. 60,1.
Mal. 3, 20. Luc. 1, 718. Prvnější vzejití co
proutku jest případnější, poněvadž o pojití
z pokolení řeč vede se. O pokolení Judově
Mojžíš ničeho nenaznamenal, že by z něho
kněží povstávati měli, aniž ho na kněžství
zřídil.

Tím uvodil apoštol první důvod, že St.
Z. k dokonalosti neveda složen býti měl,
důvod vzatý z pokolení Páně; jiný toho dů
vod vede 15—17. z věčnosti a nepominute
dlnosti kněžství Kristova.

15. A ještě hojněji to zřejmo jest,
když dle podobenství Melchisedechova
jiný povstává kněz, 16. jenž se jím ne
stal podle zákona příkazu tělesného,
nébrž mocí života neporušitedlného; 17.
nebo svědčí: Ty jsi kněz na věky po
dle řádu Melchisedechova,

Žid. VlÍ, 11—17. Velekněžstvim Kristovým kněžstvi levitské vyzdviženo jest,

Ještě zjevněji, vece apoštol, věc ta jest,
totiž ta, že St. Z. k dokonalosti nevedl; ač
druzí smyslí, že apoštol se potahuje k hoj
nějšímu ozřejmění toho, že Z. St. složen
býti měl a že přenešením a proměněním
kněžství zákon přenešen a složen býti mu
sel. Avšak výpověď apoštolova, že přene
šením kněžství zákon se přenáší, není větou
hlavitou, nébrž podřízenou a slouží toliko
za důvod a za důkaz věty hlavní, že levít
ské kněžství toho, čeho nám potřebí, nevy
konalo. Tuto nestateč aronského či levít
ského kněžství byl 11—14. dokázal z usta
novení nového nearonského kněžství. Ale
ještě zřejměji věc ta vysvítá, když jiný od
levítských nejen kolenem, nébrž bytedlně
rozdílný, ne zákonem, ale osobnou důstojno
stí úřadu kněžského došlý kněz ustanovuje
se. Praví podle podobenstvé a nedí podle
řádu Melchisedechova, poněvadž od rozdílu
rodu k rozdílu povahy přestoupáa tudy také
slova tatéž pro lepší důraz napřed staví. Po
vahu tu nám vyslovuje vztažná či relativná
věta v. 16. pronesená kterýž stal se velekně
zem ne dle zákona pleťského či tělesného pří
kazu, nébrž mocí životá nerozlučného. Příkaz
či ustanovení Starého Zákona o kněžství
sluje příkazem pleťským, tělesným, poněvadž
slabé, tělesné, smrtelné lidi za kněze stanoví
a při tom ku pojití od Arona a pokolení
levítského prohlídá. Příkazy jsou jednotlivá
ustanovení, zákon jest soujem a úhrnek
všechněch přikázání; podle zákona tělesného
příkazu tedy značí toli co: podle zákona a
sice takového, jenž záleží v předpisu na ze
vnějšek lidský se jenom potahujícím. Opak
takového předpisu tělesného jest moc či síla
života nepoďdvratného, nezkazného, neporuš
ného, nerozlučného, moc a síla vmterná,
živodárná, vniterně duši ustrojující a upra
vující, kterou se působí či ze které vyniká
život ten nepodlučný a nerozlučný či věčný,
a která toho, jenž kněžství má, osobně (a
nikoli pro souvislost s pokolením některým)
věčným téhož kněžství držitelem činí, tak
že mu nástupce potřebí není. Kristus moc
tu v sobě nosil, tudy nesmrtedlno bylo kněž
ství jeho. Toho pak, že Kristus jinorodým
od levítského kněžství odchodným knězem,
nestalým se skrze pojití, nébrž osobnou Si
lou a mocností dále doličuje, an vece: Nebo
Bůh svědčí, aneb jak má jiné čtení svědčí
se Tys kněz dle ř. M. na věky. Sluje Kri
stus věčným knězem ohledem osoby, úřadu
a účinků. OAledem osoby, poněvadž tím spů
sobem jest kněz, že na žádného nenásledo
val a žádného nástupce míti nebude; ohle
dem úřadu, poněvadž ustavičně u Otce pří
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stoji, přímluvy koná, rány své obětuje a
skrze zástupce svoje na zemi Bohu neustále
obětuje; ohledem účinkův, jelikož jedna obět
na kříži přinesená po všecky věky věkův
působí. Sv. Pavel v postupu listu svého
mnohých oněch věcí dotýká, některé zevrub
něji rozbíraje. O oběti toliko, již obětoval
Melchisedech a jenž v tak krásné srovnalo
sti k tomu, co Kristus při poslední večeři
učinil se nezmíňuje, v čemž přece veliká,
ano svrchovaná podobazáleží; nebo jak tam
Melchisedech chléb a víno obětoval, tak Kri
stus při poslední večeři chléb a víno oběco
val ve své tělo a krev svou je proměniv, z
čehož plyne, že mše svatá obět jest, jelikož
se v ní chléb a víno proměňuje v tělo a
krev Kristovu; sic jinak v oběti se nikdy
jinde Melchisedechovi, což přece dle Z.109,
4. díti se mělo, nepřipodobnil, leč jediné při
tom eucharistie ustanovení, anoť smrť jeho
na kříži v krvavém vykonání svém více na
Arona než Melchisedecha upomíná. Toto
mlčením pomíjení stránky tak veledůležité
ovšem pro jisté a vážné příčiny se dálo.
Nejprvé mu především jiným na tom hlavitě
záleželo, aby dokázal Hebréům, že jinoro
dým kněžstvím Kristovým složeno a zavrženo,
či jak vece apoštol, přeneseno bylo kněžství
Starého Zákona, a že kněžství Kristovo nad
levítské mnohem předčí; k vyznačení té
přednosti ale málo se muzdálo vytčení 0
běti, již Melch. přinesl, přispívati, poněvadž
také kněží aronští nekrvavé oběti přinášeli
a tudy v nekrvavé oběti Melchisedechově
žádná přednost nad kněžství aronské spočí
vati se neviděla. Dále celá paralela odnáší
se k nebeskému kněžství Kristovu, oběť
Melchisedechova ale nebyla typem či obra
zem oběti nebeské. Nad to, jak již toho
5, 11. 12. toužil, byli Hebréové líní, zpo
zdilí a tajemství hlubších nedosti schopni,
tudy se mu vidělo toho pominouti. Avšak
nepominul toho tou měrou, aby nebyl nížeji
o tom dotekl, jak 10, 10, shledáme.

Toho tedy, v jaké srovnalosti se oběť
Melchisedechova k jeho kněžství povahuje,
a jak se k trvalé oběti Nového Zákona po
vahuje, toho apoštol pro udané příčiny ne
dotýká, nébrž pospíchá k tomu, aby ukázal,
co z ustanovení nového kněžství Melchise
dechově podobného pro kněžství starozá
konné a tudy pro zákon následuje. Vece
o tom:

18. Zavržení zajisté jednak se tu
děje předešlého příkazu pro mdlobu a
neužitečuost jeho, 19. — nebo zákon
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ničeho nepřivedl k dokonalostí — jed
nak ale nad to uvedení výtečnější na
děje, skrze niž se blížíme k Bohu.

Nejprvé musíme se vykázati, proč jsme
takto přeložili odchodně od překladů přede
šlých. Cástice jednak, jednak položili jsme
na místo částic sice — ale, poněvadž spoj
kám řeckého a latinského textu dobře od
povídají a spojitost vět lépe ozračují. Od
chodno jest přeložení naše toliko do vazby,
an tuto přeložení docela od toho závisí, V
jakou spojitost věty a slova k sobě posta
víme. Podle nejlepšího a nejprostějšího vý
kladu slova v. 18. Zavržení se jednak děje
předešlého příkazu stojí naproti slovům v.
19. jednak úvod, totiž děje se k výtečnější
naději; stojí věty ony k sobě co předvěta a
dověta a váží se slovem děje se; tam se děje
zavržení, tu se děje uvedení. Aneb abychom
částice a spojky podrželi, zavržení se sice
děje předchozího přikázání, ale děje se také
spolu uvedení lepší naděje, čili prostěji za
vrhuje se sice předešlý příkaz, ale uvádí se

ství dle ř. M. ustanovením. Slova nebo zá
kon nic nepřivedl k dokonalosti jsou vložka
a mezivětu činí a závorkou se zamknouti
mají. "Tudyslova, jež následují, uvedené atd.
nepatří k slovu dokonalosti předcházejícímu,
nébrž k slovům děje se. Lichá jsou tedy ta
přeložení a vyložení, jenž dotčenou závorku
v úzkou spojitost se slovy následujícími ú
vod atd. kladou v ten smysl: zákon ničeho
nepřivedi k dokonalosti, ale byl úvodem k
lepší naději; lichý také výklad jest tento:
Zákon ničeho k dokonalosti nepřivedl, nébrž
uvedení lepší naděje přivedlo k dokonalosti.
Obojí ten výklad nepřiléhá dosti ani k textu
původnímu, ani k latinské vulgátě, ač dosti
běžný jest.

Apoštol vývodek ze žalmových slov
činí: Ze slov těch žalmových, vece, jde, že

WA MVv,

w9v

vřela, kterouž kněžství ono za své vzalo.
Vývodek ten sestává ze dvou částí, záporné
— odbytí předchozího příkazu — a kladné
— úvod lepší naděje. Příkaz ten předchozí
jest příkaz starozákonný o kněžství, o němž
v. 16. mluvil; artikulu však slovo příkaz v
řeckém textu nemá, poněvadž vesměs jenom
se pronáší, určitějšího pojetí a obmezení čte
náři zanechávaje. Odbyto a zavrženo bylo
kněžství ono (a s ním souřadý Z. St.) pro
mdlobu a neprospěšnost jeho. Nebo Zákon
St. a ovšem kněžství starozákonné byl slab,
chab a mdel, poněvadž nemohl člověkovi
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ospravedlnění zjednati, jak Ř. 8, 3. vece:
Nebo co nemožno bylo zákonu, že mdlý byl,
io Bůh spůsobil Syma svéhoposlav, aby spra
vedlnost zákona byla vyplněna v nás. Neu
žitečným také nazývá zákon, ne že by byl
naprosto neužitečen býval, ješto R. 3, 20.
poznání hříchu působil, Gal. 3, 24. pěstou
nem lidstva ku Kristu a Hebr. 10. 1. d.
náobrazem Kristovým byl; nébrž, poněvadž
nám onoho ospravedlnění dopomoci nemohl.
Proto apoštol zůve St. Z. počátkem světa
Gal. 4, 9. t. j. vnějšími začátky zjevení a
vychovávání Božího a tamže dále jej jme
nuje živly či počátky slabými a chudými;
slabými či mdlými, jelikož nového života ne
působí, chudými, jelikož člověkovi toho, co
mu ke spáse potřebí, neudělují. Starý Z.
vece Aug. (gr. Chr. 8.) víc velí než dělí či
uděluje, ukazuje na nemoc, ale jí neléčí a
podoben jest holi Giezově, kteráž se mrtvého
člověka dotýká ale ho neoživuje. Myšlénku
tu apoštol mezivětou potvrzuje, an vece vů
bec o zákoně: Ničeho Kkdokonalosti nepři
vedl Zákon, t. j. žádného člověka k ospra
vedlnění a k spasení nepřivedl; vece ničeho
v rodu věcném a nevece nikoho, poněvadž
věcným či středným rodem lépe všeobecnost
a povšechnost se vyznačuje.

Tak i Jo. 4, 37. praví Pán: Všecko co
mně dá Otec, ke mně přijde, t. j. každý člo
věk. Dokonalost mu sluje ospravedlnění a
blaženost, což jest účel veškerého zjevení
Božího. — Ale v tom výroku Z. 109, 4.
netoliko výzdvih St. Zákona se zahrnuje,
nébrž nad to také uvedeni nové naděje se
navrhuje. Naděje nového platnějšího kněž
ství, kterým se dokonalosti skutečně dochází,
a ovšem naděje jistého provedení a dojití
věcí těch, kteréž k dokonalosti dotčené pří
leží a které nám pomáhají, abychom mohli
přiblížiti se k Bohu prvé smíření s ním do
šedše. Naděje uvedena jest, dí a nedí dojití
a uskutečněné toho k Bohu přiblížení uvedeno
jest, poněvadž R. 8, 24. nadějí spasení jsme;
spása naše a tudy dokonání a svrchování
naše dokončí se docela při z mrtvých vstání,
křesťanstvím či novým kněžstvím ale jistá
toho naděje dána jest. Protož jest Kristus
knězem na věky. Svatyně ta, odkud doko
nání naše pochází, na onejšku za oponou se
nalezá a nevidoma jest, ač pak v křesťanství
již otevřena a my dlížiti se můžeme Bohu.
Při slovech dlížití se můžeme k B. naráží na
to, že v St. Z. nikdo do svatosvatyně kromě
velekněze a do svatyně kněžů nikdo vchá
zeti nesměl, ale nyní všechněm nám otevřena
obojí svatyně a my až tam za záclonu 6,
19. nadějí svou zakotviti můžeme. Neporov

nává apoštol naději, kterou měli lidé St. Z.
s nadějí Nového Z. tuto naději lepší a vý
tečnější nazývaje, nébrá porovnání činí Zá
kona St. a N. onen příkazem, tento nadějí
nazývaje; přišlo mu Nový Z. příkazem či
zákonem lepším nad onen St. nazývati, ale
poněvadž prohlídá k tomu, že bezpečnou na
ději véčné slávy v N. Z. obdržujeme, tudy
nazývá N. Z. nadějí a výtečnější klade, po
něvadž N. Z. nad St. Z. nevýslovně vyniká.
Na místo předešlého zákona uvádí se věc

Kristovo, jímž nám k Bohu přístup zjednán.
Tím druhý důkaz o vznešenosti Novozák.
kněžství (a tudy také Nového Zákona) nad
kněžství a Zákon Št. veden jest. Přistoupá
nyní k třetímu, jejž podobně ze slov téhož
žalmu 109. odvozuje.

20. A pokud to není bez přísahy
— (nebo oni jsou kněžími bez přísahy
učiněnými, 21. tento pak s přísahou skrze
toho, jenž vece k němu: Přisáhl Ho
spodin a nebude litovati: Ty jsi kněz
na věky) — 22. potud lepší úmluvy
rukojmím stal se Ježíš.

Jak viděti, věta první schodna a vý
pustna jest a zabíhá otázka, jakby se doce
liti měla. I docelují vykladatelé Pokuď není
bez přísahy učiněn veleknězem Ježíš, dokud
rukojmím lepší úmluvy než tam Št. Z. stal
se. Avšak lépe doplniti ze slov v. 19. v tento
spůsob: A pokud ten úvod lepší naděje ne
stal se bez přísahy, potud a t. d. Rozdíl
velký není v důvodění, ale poslednější do
celení lépe k spojitosti se váže jakož i bliž

senosti a přednosti kněžství N. Z. nad ono
st. Z. béře odtud, že st. kněžství bez pří
sahy, nové kněžství s přísahou ustanoveno.
Mezi předvětou a dokud a t. d. a dovětou
dotud leží dlouhá mezivěta a drahný vkladek,
jenž nemálo nesnady exegétům zavaloval, než
tak jak jsme přeložili vůbec za vkladek u
znán byl. V této vstavce se kněži St. Z. dí
se; Oni stali se kněžími bez přísahy prostě
přijati byli a Aronovi slib učiněn, že při jeho
rodu kněžství zůstane, ale přípověď ta ne
byla přísahou stvrzena. Kristus ale (a to jest
druhá čásť protivy té) stal se knězem s pří
sahou skrze toho, jenž pravil: Tys kněz na
věky t. j. skrze Boha, jak jsme o tom již
výše pověděli. S přísahou tedy co nejpev
něji a nejvázaněji; a ovšem tedy musí to
přísažné kněžství o mnoho nad ono nepří
sahové vynikati, anoť co bez přísahy se děje,
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menší cenu do sebe mívá než to, co se děje
s přísahou. S přísahou pro neskončenou dů
ležitost jeho a nevyvratnou jeho jistotu, jak
slova Nebude litovati to vykládají, t.j. nikdá
toho neodvolá, bezpečně a jistě k výpovědi
a přípovědi státi bude. Na tyto výpovědi
vkladné, a mezivětové následuje dověta či
druhá čásť obvěty: dotuď lepší úmluvy ru
kojmím stal se J. Umluva tím výtečnější
jest, čím výše kněz přísahový stojí nad kněze
bezpřísahového. Umluvajest vzájemná či
obapolná dvou stran přípověď, v niž B. mi
lostmi svými se člověku zamluvil, člověk ale
povinnostmi se zaručil; nejslavnější jest ů
mluva ona Boží s Abrahamem a skrze to
hoto s lidem Israelským. Lepší úmluva ta,
o níž apoštol tuto mluví, jest úmluva mi
losti, jíž se nám zamluvil, že nás k věčné
spáse přivede. A této úmluvy či smlouvy,
jenž ovšem více zámluvy milostivé povahu
na sobě nese, rukojmím a jistcem stal se
Ježíš, an nám z vyplnětí zámluv těch B.
práv býti se uvolil. Neprohlídá tu k smrti
Krista P., an jistcem jej jmenuje co kněze
podle ř. Melch., nébrž prohlídá k slávě ne
beské, jížto lidstvo přiúčastněno býti má.
Jak Mojžíš slibcem a jistcem stal se v St.
Z. v tom že lid do zaslíbené země uvésti se
zaručil, tak Kristus spojistil nám milost B.
a tím uvedení do slávy nebeské; jakož v
pravdě a skutku knězem a králem věčně
jest, tak jistě zámluvy B. o udělení nám bla
ženosti pověké nám dostanou se. Ovšem pak
Kristus není pouhým rukojmím nébrž sám
jest prostředník náš u Boha a původ našeho
s Bohem smíření.

Tím projadřuje apoštol třetí svůj důvod
o vznešenosti N. Z. a nového kněžství nad
Z. Starý. Přistoupá apoštol nyní ke čtvrtému
té věci důvodu, an vece:

23. A z těchto mnozí se stávali
kněžmi, poněvadž jim smrt bránila 0
stati; 24. onen ale, že zůstává na věky,
nepominutedlné má kněžství. 25. Protož
také spasiti dokona může ty, jenž při
stupují skrze něho k Bohu, vezdy živ
jsa k orodování za nás.

Prohlídá také v tomto novém důkazu o
přednosti kněžství N. Z. k výrokům Z. 109;
předešlý důvod bral ze slov přísahal jsem,
nynější důkaz béře ze slov na věky onoho žalmu.
Důvodu tohoto o ustavičnosti kněžství do
tekl již 8. a 16. vv. nyní jej zevrubněji ro
zebírá. Mnozí stávali se kněžmi aronskými;
buď mnozí stejného času a tétéž doby jakož

Svatý Pavel
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tam Ex. 28. 29. netoliko Aron, nébrž i sy
nové jeho kněžmi stali se, aby kdyby jeden
umřel, jiný tudíž na jeho místo nastoupiti
mohl; jak obyčejně se vykládá, stávali se
kněžmi jeden po druhém, posloupně a po
stupně, proto, jak vece apoštol, že se jim
smrtí bránilo zůstávati při kněžství; jiní, což
na jedno vychodí, vykládají slovo zůstat? v
trvání při životě — a vece apoštol museli
druh po druhu následovati, poněvadž při ži
votě ostati jim smrt bránila, poněvadž smr
telní lidé byli. Jinak ale věc ta má se při
Novém Zákoně; nebo an Kristus věčně žije,
věčné, nesložitedlné, nepostupitedlné či ne
odstupitedlné kněžství má, kteréhož na jiné
přenesti nemusí, ve kterémž jej nikdo nevy
střídá. Sv. Tomáš Agu. poměr ten mezi kněž
stvím St. Z. a kněžstvím Kristovým vysvět
luje z přírody, v nížto věci porušitedlné roz
množují se, nevšak neporušné, a tudy jediné
slunko, jedna luna jest. Kristus jeden kněz
a věčný a nástupce nemá; co pak se týká
kněžů katolických, tedy kněži ti v církvi jsou
náměstkové nepak nástupcové jeho. Kristus
jest jedin velekněz a papež není nástupce,
nébrž toliko náměstek Jeho a správce, ře
ditel, místodržitel Jeho. Tím náměstenstvím
neuchází a neubývá nikoli ze slávy a cti Kri
stovi, nébrž raděj sláva a čest Jeho více se
zmáhá a rozšiřuje. Poněvadž pak kněžství
Kristovo jest věčno, tudy dobře apoštol z
toho odvodí, že Kristus dokona, dokonce, do
konale, úplně a na věky spasiti můžety, jenž
skrze něho k B. přistvupají, t. j. kteří toho
přístupu, jehož nám Bůh získal, věrně uží
vají, ve stavě tom, jejž nám u Boha vy
mohl, se pohybují svatého života pílejíce a
k Bohu se žádostmi svými nesouce. Tu
myšlénku přidává co následek ze slov
předešlých; nebo z věčnosti kněžského dů
stojenství Kristova jde nepochybně, že na
vezdy spasiti může, an kněžství Jeho ovšem
daremno a prázdno není. Tudy zavírá ještě
jednou téhou pomyslu dotýkaje, večně,vezdy
živ jsa, aby nás zastoupal, celé jeho úsilí,
veškera snažnost jeho tam směřuje,aby oro
dování za nás činil a prostředníkem naším
byl. R. 8, 26. 34. V tom zástupnictví za nás
u Otce svrchované a nebeské kněžství jeho
záleží a kteréžto trvati bude, jak samozřejmo
jest, až všickni, kteříž spaseni býti mají, ú
čelu toho dojdou a Syn B. odevzdá vládu
Otcovi a Bůh bude všecko ve všem 1. C.
15, 28. Důvod přímluv těch jest oběť na
kříži vykonaná, pohnutka, láska a milost jeho,
způsob — odkazování na rány a smrť svou,
ovoce — ustavičné trvání a udržování mi
losti B. Nadsvětová,nebeská, ondější působ
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nost tato Kristova k smrti jeho se má právě
tak jak řízení světa Bohem ke stvoření té
hož světa. Pravda, že i světci a světice za
nás přímluvu konají; ale přímluvy svatých
jsou toliko skutkové soukromí, osobní a osob
liví a docela jenom na zástupnictví Kristově
spoléhají z něho všelikou moc čerpajíce, ješto
prostřednictví Krista P. jest úkon velekněž
ský a sám do sebe neskončenou cenu a ne
skonalou působivost má. Nemohl nám, dí
sv. Aug. (in ps. 85): „Bůh většího daru pro
půjčiti nad ten, že slovo, Syna svého nám
za hlavu učinil a nás k němu co údy při
vtělil, abychom jakož modlíce se k Bohu ni
kdy Syna Božího od modliteb různiti nemů
žeme, jelikož spolubyten jest, tak také Kri
stus hlava naše od modliteb těla se neod
děloval.“ A ještě jinde dí: „Když v Starém
Zákoně velekněz do svatosvatyně vešel, stál
lid vně chrámu; tak myvšickni vně nebes
stojíme, an velekněz náš Kristus vešel do
nebeské svatyně, stojíme sténajíce a modlit
by své s jeho přímluvami spojujíce.“

Dosud porovnával Krista s Melchise
dechem a protivu pronášel, v jaké kněž
ství Jeho dle ř. M. se povahuje ku kněž
ství St. Z. Nikde při tom nejmenuje Krista
veleknězem, poněvadž písmo sv. Gen. 14. a
Z. 109, 4. toliko slova kněz užívá; a tudy
také apoštol Krista toliko Anězem zove, po
kud Kristus protiobrazem či od- a praobra
zem Melchisedechovým jest, což ozvláště
apoštol v tom býti posud pokládal, že krá
lovství s kněžstvím spojoval, že mimo zákon,
mimo čas a rod vlastní a osobnou důstoj
ností svou knězem byl. Ale Kristus netoliko
obraz Melchisedechův, nébrž také Aronův
byl a co se oběti vykoupení, jíž nám vykou
pení na kříži zjednal a služby Jeho ve sva
tosvatyni týká, v tom nepodává Melchisedech,
nébrž velekněz aronský či levitský, ozvláště
pak služba jeho na den smíření. Již tedy ap.
od Melchisedecha přechází k veleknězi Arona
a tak obraz velelkněze dle ř. M. vyplňuje.

Než ale k tomu Krista s veleknězem
St. Z. porovnání přechází, ohlédá se ještě
na vlastnosti ty, které ua Kristu z podo
benství s Melchisedechem v odchodu ode
kněžů St. Z. připadá a ukazuje, že právě
těch vlastností potřebí bylo pro vykoupení
rodu lidského. Vece:

26. Takový zajisté nám náležel ve
lekněz, zbožný, nevinný, bezposkvrný,
odloučený ode hříšníkův a vyšší nad ne
besa se stalý, 27. kterýž nepotře
buje každý den jako kněži nejprvé za

své hříchy oběti konati, potom za hříchy
lidu, nebo to učinil najednou sám sebe
obětovav. 28. Zákon zajisté ustanovil
kněží mdlobou obklíčené, ale slovo po
zákonové přísahy Syna na věky .doko
nalého.

Takový vece, jak jej byl vypsal od Mel
chisedecha přívlastků půjčiv a jak jej dále
vyličuje k M. i Aronu prohlídaje; a sice ve
třech prvních přívlastcích vyznačuje ho dle
Aronových požadkův, ve dvou následujících
ale podle vznešenosti Melchisedechovy; spása

| naše na veleknězi všestranné dokonalosti vy
máhala. Nejprvé slušelo, aby byl zbožný či
svatý, Bohu oddaný, Bohu zasvěcený, bohu
milý a lidem velebný a uctitedlný, kterýž
totiž veškerou povahou svou k Bohu se vine
a lidem úctu vymáhá. Tím se jeho poměr k
Bohu vyličuje. K lidem pak jest bezhněven,
nevinen, bezzlobý, jenžby nikomu neuškodil,
proti žádnému se neprovinil, žádného neu
razil, ke všem vlídně se měl a všem se pro
půjčovati snažil. Neposkvrněnýči bezposkvrný,
bezplamý, nepokálený, neporušený a nepo
rušný, nepotřísněný, neprzněný, neznečistěný,
který žádnou žádostí nečistou podmaniti a jí
ani k sobě přiblížiti nedá, takořka jí nescho
pen jsa jak oheň, který čistí sám čistoty ne
pozbývaje a jak o pannách mučennicech čte
me, že ku pokálení odsouzeny byvše nijak
újmy na čistotě neutrpěly. První výminku
všelikého při službě B. přisluhování Lev..15,
31. byla čistota těla a tudy se kněží a 0
zvláště velekněz na den smíření na podo
biznn čistoty té mýti a koupati museli.
A tudy jest odloučen ode hříšníků, tak aby
s nimi netoliko spolku neměl, nad povahy
jejich vznešen byl, ozvláště pak Jes. 53, 8.
Jo. 7, 32. vyňat ode moci a vlády jejich a
nad ni vyneslý, aby v ničem mu závadu klá
sti nemohli. Ano on též jest vyšší naď nebesa,
nade tvory veškery nebeské vznešenější, tak
že nejvyšší andělé s ním porovnati se nedají.
Nepraví tím toliko, že Kristus ze světa lid
ského vyňat, nébrž že veškera hrana a 0
hrada mezi ním a Bohem vyzdvižena jest.
Posledníma dvěma vlastnostma, odloučením
od hříšníků a povýšením nad nebesa,zří apo
štol jak jsme pravili ku Kristově srovnalosti
s Melchisedechem a značí tu vznešenost Jeho,
jíž netoliko nepřátelé jemu podrobeni jsou,
nébrž jí veškera nebesa nebes se mu k no=
hám kladou. Tím ale ovšem vznešenost jeho
nade kněžství Aronovo zračita jest, ku kte
réžto se opět vrací, an vece kterýž nemá kaž
dého dne potřebu jak kněží dříve za sebe,po
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tom za lid obětovati. Kněžmi tu slyší vele
kněze, jak veškeří rkp. řečtí čtou; vulgátus
latinský sice přeložil kněz, ale ve smyslu ve
Jekněze. Ale právě to, že o velekněžích jest
řeč, nesnázi činí vykladatelům, an nevědí,
kamby se to potahovalo, když apoštol dí, že
každého dne za sebe napřed, pak za lid obě
toval. Bezhříšnost Kristova se zračitě doli
čuje. Jako železo, dí Rehoř Naz. or. 35. 0
stávajíc v peci všemi póry a žilami oheň v
sebe vnímá a chladu nepodléhá ohněm to
liko se býti vidíc a co oheň působíc; tak
duše Kristova, kteráž jako železo v ohni ne
ustále v Bohu, v Slovu, v Moudrosti polo
žena jest, všecko co činí, co Cítí, co rozu
muje, Bůh jest. Tudy 1. P. 2, 22. o Kristu
vece, že hříchu neučinil, aniž lest nalezena
v ústech Jeho. Prohlédá tuto jak tam 5, 3.
k obřadu na den smíření vykonanávanému,
nebo o tom dni výslovně se Lev. 106,6. 11.
dí, že napřed za sebe přinášel oběťa za rodinu
svou, potem pak za lid ostatní. Ale v tom
vězí klička, že jak i 9, 25. sám apoštol toho
potvrzuje, oběť ta jednou za rok se dála,
tuto ale na našem místě apoštol každého dne

Nesnáze té rozličně zbýti hleděli. Někteří
smýšlí, že slova každého dne nemají tlačena
a do živa brána býti, nébrž že značí vůbec:
kdykoli toho potřeba vymáhala. Jiní za to
mají, že apoštol prohlídá k té oběti věčné,
kterou velekněz ode dne pomazání svého
každodenně obětoval zbělí a ke své správě
a spáse jedině ohled bera, an jiné jeho služ
by se ku správě a spáse lidu potahovaly,
polovic ráno, polovic na večer za sebe jako
k obnově pomazání a posvěcení svého, jak
toho 1 Sir. 45, 14. dotýká a Josef (Starož.
3, 10, 7.) místněji opisuje. Avšak ač suchá
ona oběť veleknězova skutečně obětí byla,
přece apoštol čuto k ní se neodnáší; nebo
při oné bělné oběti veleknězově nic se ne
praví, že by napřed za sebe ji obětovav, byl
potom také za lid oběť přinášeti potřebu mí
val; naopak napřed se za lid obyčejná oběť
beránková přinášela a potom teprv dotčený
dar velekněžův Bohu v zápal přicházel. Pro
tož nejlépe vidí ti vykladatelé, kteří ten
smysl býti praví, že Kristus nemá potřeby
každodenně toho činiti, Co velekněz ročně
činíval a coby on ustavičným smírcem všech
něch lidí po všechny jsa časy vykonávati
denně musel; tudy klade apoštol v plurále
jako velekněžt,aby namítl, že Kristus nemusí
denně obětovati, aby to vykonal, kam veškeří
velekněži všech časů směřovali. Neporovnává
toho, co Kr. vykonati měl, s tím co velekněži
denně Konati měli, nébrž to co velekněži,
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konají s tím, coby Kristus denně konati měl.
Co dále hned apoštol praví toto zajisté učt
ml sebe samého obětovav tedy patrno, že toto
potahuje sé jenom na poslednější slova na
obětování za lid; byl zajisté maličko výše 0
Kristu co bezhříchém mluvil. Smíření to člo
věčenstva veškerého Kristus vykonal jednou
sebe obětovav. Slůvko jednou či pojednou
může buď ke předešlému slovu vykonal, uči
ml se vázati ve smyslu, že jednou oběť za
Jid učinil aneb se může pojiti se slovy ná
sledujícími sebe samého obětovav jednou; V
obojím případě, jak očividno jest, stejný smysl
ostává. Tři věci jsou, jimiž dle apoštola Kri
stus od velekněžů levitských dělí se a) jedna,
že ne za svoje, nébrž za hříchy lidu se obě
toval; b) druhá, že jednou a ne každodenně
to učinil; c) třetí, že sebe a ne jiné oběti
obětoval. Pravě: pojednou nevylučuje apoštol
obětí církve křesťanské, jakož ani kněžství
církevního nevylučuje. Co vyhrazuje, jest
nové kněžství a nová oběť; již pak kněži
Nov. Z. jsou náměstkové a místodržitelé Kri
stovy toliko, nepak nástupcové Jeho, jenž
věčným knězem ostává, jak jsme toho již
dotekli, obéť pak mše svaté jest tatáž oběť
s obětí kříže a jsouc toliko zpřítomnění oné
oběti křížové, an týž kněz Kristus tutéž oběť
sebe samého obětuje; spůsob toliko liší se,
an tam na kříži krvavá, tuto při mši nekr

Postavil Krista naproti veleknězi levit
skému, oba porovnávaje a přednosti Kristo
vy dokazuje. Protiklad tento apoštol dále
vyvinuje a potvrzuje, an vece: Zákon stanové
za kněze lidi mdlé, řeč ale přísažitá syna
věčně dokonalého. (Což rozumí tuto apoštol
lidmi mdlými? Nepravil-liž 4, 15. že Kri
stus ve všech mdlobách nám připodoboval se
jediný hřích vyjma a neukázal též 5, 1—10,.,
že křehkosti Aronovy memo hřích u Krista
se nalezají? Kterak tedy čidďtmdlé naproti
klade Kristu Pánu? Nezapomenul toho, co na
dotčených místech pravil, anoť téhož slova v
našem v. užívá jak tam 5, 9. dokonalým stal
se; ale tuto v našem v. nepovažuje Krista
tak, jak na zemi bydleje byl, nébrž jak by
tuje v stavu dokonání svého. Zákonu naproti
staví řeč přísahy pozákonné; váha věty na
slově přísaha spoléhá, kterážto přísaha se
potahuje ke Kristu v slávě, pokud totiž S
kněžstvím i královskou důstojnost spojuje.
Mdloba, kterou kněžím připisuje všelikou
nestateč, o niž dříve mluvil, přirozenou 1
mravnou znamená, kteréž Kristus prázden
jest netoliko v tom, že se nám v hříchu ne
připodobnil, nébrž v tom také, že nyní podle

| toho, jak jej slovo přísažné nazírá, ze všech*
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příkorů a strastí života lidského vyňat jest.
Řeč či slovo to přísažné, jímž Kristus vele
knězem ustanoven jest, onen již několikráte
uvedený výrok Z. 109, 4., jímž Otec se za
přísáhl Ty jsi kněz dle ř. M. na věky. Pří
saha ta sluje pozákonná, poněvadž za Da
vida teprv dlouho po vydaném od Mojžíše
zákoně pronešena byla; novější té přísaze
povinen Zákon Štarý bezpřísažný ustoupiti.
Jmenuje Krista na věky dokonalým, jakéhož
slova tam 2, 10. užil, poněvadž všecko to
vykonal, co ke spáse lidské příslušelo a po
něvadž té slávy došel, která jemu od usta
novení světa za odměnu předustanovena byla.

Žid. VÍN, 1—6. Kristůs vélokněz v nebesích, prostředník dokonalejší úmíuvý.

Všeliké slovo posledního verše, jak interpreti
pozorovali, pronáší jinou protivu kněžství
Aronova a Kristova. Kristus kněz přísažitý,
tam ti bezpřísažní; Kristus po zákoně, maje
totiž jej dokonati a vyzdvihnouti, kněži Aron
ští za zákona tělesného (7, 16.); Kristus
Syn B., oni sluhové; Kristus na věky, oni
na čas; Kristus dokonalý, oni mdlí a nad
to hříšní.

Apoštol ale nevyčerpal ještě všeho, co
o Kristově velekněžství povědíti zamyslil,
nébrž právě hlavitá a nejdůležitější věc, jíž
o tom říci přišlo, ještě vybývala. Tudy v
násl. kapitole k ní přechází.

Hlava VIII.

1—5. Krista knězem nebeským býti ukazuje
a 6—13. prostředníkem dokonalejší ú
mluvy, jenž místo předešlé úmluvy nedo
konalé ujala.

1. Hlava pak těch věcí, o nichžto
se mluví, jest: Takového máme velekně
ze, jenž posadil se na pravici trůnu
velebnosti v nebesích 2. co příslužník
svatyně a pravedného stanu, kterýž po
stavil Pán a ne člověk.

Hlavitá a přední věc, 0 niž nám tu jed
ná se, jest, že máme velekněze, jenž v nebi
přistojí svatyni Bohem vzdělané. Hlava tu
neznačí krátký obsah, toho Cojiž pravil apo
štol, nébrž znamená hlavitou a přední věc,
jak z toho vysvítá, co apoštol v. 2. vece;
myšlénky, jež vynáší v. 1. sice již výšeji
pronešeny byly, ale co v. 2. ap. povídá, v
tom nový pomysl a výklad nový otvírá. K
tomu jde, že v ř. t. vlastně stojí hlava o
věcech t. j. ohledem věcí, o něž nám zabíhá,
o něž nám činiti jest. To hlavitá věc jest,
že Kristus na trůn velebnosti B. povýšen
jest a že vznešené důstojnosti jeho také
místnost důstojně odpovídá. Místo na pravici
velebnosti zasedl, praví přízvučněji na pravici
trůnu velebnosti, aby tím lépe vytknul krá
tovskou vznešenost Kristovu, která jest pod
klad a základ vznešenosti jeho velekněžské.
Co dále dí na nebesích. běží rovně se slo
vem na výsostech, jehož 1, 3. užíval a spo
juje se slovem posadil se. Co jsme přísluž
ník, sloužitel přeložili, značí sloužitele při
službách B., jakož pak z toho slovař., jemuž
služebník odpovídá v č., u nás služby B.
jméno liturgie nesou. Spojuje se se slovem

sloužstel slovo svatyně. Svatyně a stánek v
v tom se rozdělují, že svatyně vnitřek a
stánek zevnějšek svatyně či stánku značí.
Svatyně zajisté znamená velesvatyni Či Sva
tosvatyni za druhou oponou v stánku. Mluví
o stánku a svatyni v nebesích v přenešeném
smyslu, jak samozřejmo, aniž příhrady a pře
pažení na onen svět nebeský můžeme v ho
lém smyslu převésti. To již patrno z toho,
co přidává stánu pravedného; slovem tímto
pravedného značí to, co významu a pojmu
svému docela odpovídá, co tím, jímž jest,
skutečně a naprosto a dokonale jest, netoliko
hmotně ale i duchovně, ne časně jenom, ný
brž věčně, jenž dokona idei své věci přimě
řeno jest. Pravdivé protiví se nepravdivému a
nepravdě, pravedný tomu, co idei své nevyho
vuje; míra pravdivého jest skutečnost, míra
pravedného jest idea. Stánek, v němž by
tuje náš velekněz, jest stánek pravedný, pů
vodný, bytediný, pravý, není dílo rukou lid
ských, z látek pomíjitedlných učiněné, nébrž
nadsvětové, bezprostředné dílo B.; stánek
onen starozákonný Ex. 33, %€.byl rozbit,
vzdělán a osnován od Mojžíše, ale stánek,
v němž Kristus veleknězuje, slovem a vele
ním B. učiněn jest, tak jakož se praví
32, 6. Nebesa slovem Hospodinovým utvrzena
jsou. Spřežkou nějakou slovo praveďný také
k svatyni potahuje se. Nemůžeme tu obejíti
se bez otázky, co svatosvatyní onou a stán
kem tím pravedným se rozumí? Neboačkoli
tu dosti zřejmě vysvítá, že svatyní a stán
kem tím rozumí nebesa, do kterých Kristus
vešel, přece mnozí a jmenovitě u nás vyda
vatelé šestidílné bible stánkem tím rozuměli
tělo Pána Ježíše Krista, v němžto jako v
nějakém chrámě a stánku plnost B. přebý
vala a kteréžto tělo ne lidským, nébrž Ducha



Žid, Vilť, 1—6. Kristus velekněz v nebesích, prostředník dokonalejší úmluvy,

Božího působením s božstvím spojeno bylo.
Slibným dosti zdá se písmo sv., Jo. 1, 14,
kde vtělení Syna B. přebýváním v stánkuči
stanováním sluje; Jo. 2, 21. kde Kristus
tělo své chrámem zove a v našem L. níže
10, 20., kdež ukřižované tělo Kristovo oponě
roztrhlé se připodobňuje. Avšak výkladu
tomu odporuje netoliko co tam níže 9, 11.
12. vece, že Kristus skrze lepší stánek vešel
do svatyně £. j. do nebes, ale hned to, co v
naší kap. v. 5. níže praví, stánek Mojžíšův
obraz nebeského vzoru býti klada. K tomu
přichází, že hned za St. Z. tajemná srovna
lost mezi Jerusalémem tutějším chrámem
jeho a mezi Jerusalémem nebeským a jeho
svatyní nalezá se Ž. 10, 5. 17, 7. 28, 9.
Mich. 1, 2. Heb. 2, 20. kde všady ochrámu
nebeském řeč jest a že se totéž také v N.
Z. potvrzuje Ap. 15, 5. Tudy nemůžeme ji
ného svatosvatyní tou a tím stanem praved
ným slyšeti leč nebesa, kamž Kristus vešed,
první nám otevřel je a kdež za nás přístojí
Bohu, jak již zmínili jsme výše a jak o tom
v dalejšku apoštol se rozšiřuje. Při tom činí
vykladatelé někteří rozdíl mezi svatosvatyní
a stánkem; svatosvatyně jest jim místo či
byt Boží neučasněný a neuprostřený čili nad
čas a prostranství vyvýšený mimo obor stvo
řenstva onde za nebesy nebes se nalezající,
nevýslovný a pro nás tvory času a prostoru
podrobené nepředstavitedlný, jakoby nestvo
řená nebesa Boží, věčná sláva Jeho. Stánek
ale ono sídlo spasencův od Boha pro ně
stvořené, v prostoru se nalezající a S časem
počavší a tudy v té straně prostorné a od
časné, ač však nikoli dočasné, nébrž z času
do věčnosti převzaté a v ni vkořeněné. Již
pak Kristus skrze stánek ten, nebesa stvo
řená, sídlo blaženců vešel do nebenebes, do
svatosvatyně té Boží a ji všem otevřel, tak
že ovšem odhalena jest a přístupna ač ne
docela dostoupna pro ty, jenž Krista ve všem
následují. Veleknězem pak a sloužitelemsva
tosvatyně Kristus jest, jelikož slávu od Boha
na spasence vylévá, sloužitelem stanu však
jest, jelikož modlitby a chvalozpěvy spasen
ců Otci přednáší. Takto někteří vykladatelé.
Jiní ale slova svatyně a praveďný stánek za
slova stejnoznačná mají a o nebesích, 0 sta
nu, kdež se Bůh blažencům nazírati dává, je
slyší v řečený rozdíl se nepouštějíce. S nimi
také my rozdílu mezi dvěma slovama těma
se lišíme, an nevidíme, že by v písmě dosti
základu měl. Lutheráni nad to rozliku tu
osnují pro stanovení a oporu nauky své 0
všudypřítomnosti těla Kristova. Ač pak anl
z toho rozdílu nutně ta všudybytost těla
Páně nevyplývá,

69

Již pak od nebeského stanu přistupuje
k nebeské oběti, jelikož jak žádný kněz tak
ani velekněz náš Kristus bez oběti býti ne
může. I praví:

9. Všeliký zajisté velekněz ku při
nášení darův a obětí se ustanovuje a
tudy potřebí, aby měl také tento něco,
coby přinesl. 4. Nebo kdyby byl na
zemi, ani by knězem nebyl, an tu kněži
jsou, jenž přinášejí podle zákona dary,
o. kteřížto obrazu a stínu slouží nebe
ských věcí, jakož Mojžíšovi odpovědíno
bylo, když hodlal utvořiti stánek: „Hle
diž — vece totiž — abys učinil všecko
podle obrazu ukázaného tobě na hoře“;
6. nyní pak tím výtečnějšího posluho

wve,
vání došel, čím i vznešenější umluvy pro
středníkem jest, kteráž na vznešenějších
zámluvách utvrzena byla.

Kristus je knězem v nebesích, pravil
dříveapoštol; ale — přidává nyní — jelikož
každý kněz obětuje, tedy také Kristus ně
jakou oběť přinášeti musí, která však po
vahu bytu nebeského míti bude, poněvadž
Kristus ve svatosvatyni Bohu přístojí. Slova
obětovati, přinášeti, přisluhovati sourodna a
souznačna jsou a tudy se zastoupati mohou,
jak tuto činí apoštol ze slova služebník sva
tyně v. 2. potřebu obětování v. 3. vyvodě.
Dary a žertvy jak se dělí, o tom 5, l.jsme
pravili; věta, žekaždý kněz potřebí má obětí
a že jenom pro oběti se ustanovuje, také
výkladu a důkazu nepotřebuje. Ale tím více
nesnadí vykladače slova co dypřinesl. V řec
kém totiž jest aorist a tudy mnozí překlá
dají, aby měl, coby byl přinesl, aby se nyní
něčím v nebi vykázati mohl, že oběť vyko
nal. Ale an apoštol (v. 2.) Krista přístoji
telem a obětovatelem jmenuje stánku ne
beského, nemůže toliko v ten smysl se to
bráti, že jednou v přešlosti a minulosti obě
toval, nébrž tím navrhuje se, že také v ne

řináší Oběť
ta nebeská jest představování oné na kříži
vykonané oběti, které tím spůsobem se kaž
dodenně obnovuje, v jakém smyslu zacho
vání světa se novým stvořením býti praví.
Orodování Krista za nás a ukazování na
oběť za nás vykonanou nakříži jest nebeská
oběť Páně. A tudy onen aorist nemůže va
diti, anoť víme, že nevezdy ku předešlosti se
potahuje spojen jsa s jiným verbem, ani
vezdy také jenom jeden výkon znamená, an
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obojí ze spojitosti určiti se musí. Ale ač
pak Kristus se v nebi ustavičně obětuje, po
něvadž by jinak nebyl knězem věčným, tedy
přece (Conc. Trid. 22, 1.) ani církvi na zemi
s ním co tělo s hlavou svazkem nerozluč
ným a nejtužším spojené své přítomnosti
odepříti nevolil, nébrž v ní podobně byto
vati hodlal. Poněvadž ale církev na zemi
ještě ve slávu se neoblekla 1. Col. 3, 4.,
nébrž na tomto světě hříchům a křehkostem
podrobeném bydlí, tedy nemůže v ní Kri
stus co oběť a obětník tím spůsobem byto
vati, jakým vnebesích bytuje, nýbrž se schý
lel ku povaze a mdlobě lidské a oběť ne
beskou viditelně a viditelnými náměstky pod
spůsobami chleba a vína při mši sv. přináší.
O tom Sice sv. apoštol tuto zjevně nemluví,
ale těm, jimž píše, jakožto tajemství pově
domým, toho přimysliti nechává, an vůbec
praví, že každý kněz něco má, co by obě
toval. Kristus při svém na zemi bydlení obě
toval na kříži žertvu a při poslední večeři
dary t.j. eucharistii; nyní v nebesích jsa
obětuje dary eucharistie skrze zástupce či
náměstky své kněze, žertvou ale sebe samého
představuje Otci; protož také na svém osla
veném těle rány a jizvy, známky bolestné
smrti své pro ustavičné na ně odkazování a
jich jako přinášení podržel. Že někteří vy
kladatelé obětí tou, již Kristus v nebi při
náší, věřící lid rozuměli, v tom ovšem ne
dobře viděli; lid není oběť, nébrž oběť Kri
stova pro lid přinešena byla a na něj se k
věčné spáse odlívá. Avšak apoštol tu míst
něji o tom nerozšiřuje se hodlaje dokázati,
že Kristus co kněz oběť nějakou míti musel.
Ještě dotýkáme mimochodem, že sv. Aug.
slova ta na každého křesťana mravoučně o
br ací, an dí: Nehbledej vně útroby svojí, co
bys obětoval, uvnitř sebe máš, co zabiti a 0
bětovati potřebí.

Již pak dále dosvědčuje, že Kristus
oběť tu dle ř. M. v nebesích obětuje, nebo
kdyby na zemi byl, ani by knězem býti ne
mohl. Ta jest spojitost, kterou ony věty se
vázají aneb abychom jiné spojitosti mlčením
nepominuli, takto také se svazek vět a dů
vodění apoštolovo osnovati dá. Velekněz náš
jest 1. příslužitel a obětník, nebo každý ve
lekněz oběť nějakou míti musí; ale on 2.
jest obětník a přístrojník svatyně nebeské,
nebo na zemi kněžství a přístrojenství tomu
není místa, an jsa na zemi ani by knězem,
tím méně veleknězem byl. Pročby ale na
zemi veleknězem býti nemohl, toho příčinu
udávají slova apoštola, an na zemíjsou, jenž
přinášejí podle zákona dary. Zákonem usta
novené pokolení levitské co kněžskou služ
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bu a každý kdo z pokolení toho nebyl, ode
kněžství odbyt a odmrštěn býval; Pán náš
ale byl z pokolení Judy 7, 14. Kdyby tedy
Kristus na zemi spůsobem tím jak druhdy
po tři a třicet let přebýval, nemohl by u
žiti důstojnosti kněžství, poněvadž kněžství
to složeno bylo od pokolení Leviova a pochozí
z něho oním toliko vládli podle zákona, kte
rý v té stránce teprv.smrtí Kristovou zru
šen byl. Tím pak nevylučuje se oběť Kri
stova na kříži, nébrž praví se toliko, že Kri
stus spůsobem tím, jakým Levité po zákonu
byli, knězem býti nemohl. Co dále vece apo
štol ve vztažité větě kteřížto a t. d. v. 5.
patří k důkazu zákonitosti kněžství levit
ského, ale udává spolu nutnost vyššího kněž
ství. DÍ zajisté, že posluhují obrazu a od
stínu věcí nebeských, čímž ač S jedné strany
právomocnost kněžství levitského potvrzuje,
s druhé strany ji vyskytnutím se vyššího
kněze vyzdviženu býti ukazuje, an obojí 0
státi nemůže a jedno druhým se vylučuje.

Pro tu příčinu nepronáší se v popředí 0
tom, že stánek úmluvy podle nebeských ná
myslův a vzorův učiněn byl, nébrž na to na
léhá nejpříze, že byl veškeren zákon a 0
všem též stánek toliko obraz a odstín věcí
nebeských. Stínem zde jmenuje ne tak stín,
jejž předmětové vrhou, nébrž značí slovém
tím odstín a nástin. Sličně užívá slová stín
vůbec, ješto se v něm i odstín i nástin slu
čuje. Stánek zemský byl obraz a odstín či
stinný výkres, odkres, překres, nápodoba
nebeského původu či originálu a byl spolu
nástin věcí křesťanstvím se vyskytlých. Kněži
St. Z. službu svou konali v zemském staně
a zemské svatyni, která dle nebeského vzoru,
jak hned praví, vzdělána byla, ale všecka
jejich služba se k budoucnosti odnášela; oni
přinášeli oběti krvavé a dary nekrvavé a
rozličnými obřady se zaměstnávali, kteréž v
sobě neměly naprosté absolutné a věčné váhy,
nébrž napodobaly, naobrazovaly, nastinovaly
a nakreslovaly věci nebeské, kteréž se na
potom v křesťanské církvi vyjevily. Nebeský
ale velekněz — to apoštol přimysliti pone
chává — se obírá věcmi nebeskými, pod
statou věcí samých a tudy ani S nástiny a
obrazy zanášeti se ani zemského kněžství
levitského přiúčastniti se nemohl. Podobně
projadřuje se apoštol o Starém Zákoně Col.
2, 17., kdež vece: Věci Zákona Starého jsou
stín, tělo však jest Kristus. Stín o soběne
může býti, nébrž nadesílá nějaké tělo, tak
St. Z. předpokládá, budoucího Krista; stín
patří k tělu, od něhož se vrhá, tak Z. St.
zří k Novému. Věcí nebeské jsou věci, jež se
v nebi stávají, chrám nebeský služba B. či
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bohocta nebeská, jak ze skryté protivy v. 1.
a z výroku písmového v. 5. očividno jest.
Avšak apoštol šířeji béře slova ta a značí
jimi povahu bohocty křesťanské, nauky její,
všech ústavů a zámluv jejích, jež všecky s
nebe původ mají a k nebi směřují a kteréž
obřady a nářadími St. Z. předobrazeny byly.
Svatyně předpodobovala církev kř., svatosva
tyně věčnou blaženost, žertvy každodenně
přinášívané naznačovaly oběti mše svaté, to
jedno velekněze s krví do svatosvatyně ve
jití znamenalo Kristův po podstoupení smrti
do nebeské říše vchod, a kněžství zemské
levitův představovalo kněžskou důstojnost
Kristovu. A dokládá sv. Chrysostom: V ta
jemstvích našich nic není pozemského, nébrž
všechno jest nebesko a duchovno, tu anděl
ští chvalozpěvové, tu odpuštění hříchů, tu
smíření s Bohem, tu sjednocení s Duchem
sv. Proto také naplnil Bůh ty, jenž nářadí
St. Z. bohoslužby vzdělávali duchem svým,
aby od příměrů Mojžíšovi ukázaných neod
stoupili Ex. 31, 1. 2. 3.

Ze ale stánek zemský byl odlikou ne
beských věcí, to apoštol ukazuje ze slov Bo
žích, jež byl promluvil k Mojžíšovi Ex. 25,
40., když tento stan úmluvy dokonati hodlal.
Viz aby učinil podle námyslu, podle praměru
a příměru, jejž jst uzřel na hoře; takto zně
la výpověď Boží. Co přidává tuto apoštol
všecko učiň dle návrhu, nárysu a nákresu
toho, nenalezá se tam sice, ale samosrozumno
jest. V čem příměr, nákres, náznak, námysl
ten záležel, byl-liž pouhý námysl, pouze-li
totiž Mojžíšovi nějakou ač nevystihlou měrou
ukázány věci duchovní a myslné, podle nichž
potom všecko upravil, idey ty viděné v stán
ku a příslušenstvu jeho vtěliv a vesmyslněv;
aneb-li mu toliko slovy opsány byly, jak ně
kterým se vidělo; aneb-li obrys, obkres, ná
kres a nástin věcí, jež nčiniti měl, mu zje
ven a vůbec jak věc ta se dála, v tom se
vykladatelé neshodují. Text písmový vylu
čuje pouhá slova naučná, poněvadž se dí
učiň podle příměru, podle Úiky tobě ukázané,
Pouhé námyslné ukázání podobně slovy pís
ma se zapírá a nad to veškeren Z. St. ve
smyslných obrazech sobě vedl. Nemůžeme
tedy jinak představiti to sobě, leč že Moj
žíš věci nebeské sice skutečně ale ve smy
slných viditelných tvarech, jež mu za vzorce
stanu a příslušenstva jeho sloužiti mohly.
Tomuto naobraznému stánku sloužili záko
nití kněži a ovšem Kristus nesloužil jemu,
jelikož druhá náznačná svatyně a druhé jí
sloužící kněžstvo mysliti se nedá, tudy ne
mohl ani Kristus zemským knězem býti. Prá
vem mnozí vykladatelé v tom, že St, Z. stí

nem a odrazem byl, shledávají příčinu, proč
v něm veškeří jiní obrazové zakázáni byli.
Celý jejich zákon obraz byl a kněži jejich
obrazu povšechnému a obecnému sloužili,
tudy jednotlivých obrazů potřebí nebylo. I
to že na hoře se mu věci ty od Boha uka
zovaly, mělo význam, an hora ps. 3, 5. 14,
1. 23, 3. obrazem nebeské výše jest.

A z toho dále dovodí: Nyné pak at.d.
Těmi slovy prohlídá k v. 4. co dovětou ku
předvětě: na zemi nebylby knězem, ale po
něvadž přece dle výroku Z. 109, 4. knězem
jest, tedy má kněžství mnohem vyšší. Praví
apoštol službu m. kněžství, poněvadž k ú
činkům kněžství Kristova prohlídá; a na
obrat nedí jak byl mohl zkrátka říci Nyní
pak obdržel nebeské kněžství, nébrž pro
lehčejší přechod k následujícím naukám a
pro větší řeči své důraz obhovorem a opisem
nějakým praví: Nyní pak tím vzácnějšího
došel obsluhování, čím lepší úmluvy prostřed
níkem jest, t. j. tím výtečnější jest kněžství
Kristovo, čím výtečnější jest úmluva, jejíž
jistcem a prostředníkem jest. Ve slově pro
středník táhne se k Mojžíši, jenž byl pro
středník St. Z., poněvadž skrze něho Bůh s
lidem mluvil a zákon mu dal. Avšak Kristus
vznešenějším jest prostředníkem, an úmluvu
novou s Bohem smrtí svou posvětil a po
tvrdil a zámluvy a zaslíbené té úmluvy po
slušností svou až do smrti kříže nám za
sloužil a získal. Pozorování hodno, že jak
T, 22. ze vznešenosti kněžství Melchisede
chova vznešenost úmluvy jím zjištěné sedo
vodí, tak zde naopak ze vznešenosti úmluvy
vznešenost kněžství Kristova doličuje se. Ze
však úmluva Nová lepší a vzácnější jest nad
starou, to pronáší a potvrzuje, an dí: kteráž
totiž na vzácnějších zámluvách ustanovena
jest, co výminkách úmluvy té. Vzácnější,
lepší, vznešenější jsou zámluvy či přislíbení
Nov. Z. než 8t. Z., jsou věčny, blaživy a ne
besky ; věčny, any zámluvy St. Z. byly zem
sky, dočasny a nástinny. Místo ustanoveny
čteme v ř. abychom tak řekli ozákoněny;
slovem tím namítá se, že také N. Z. záko
nem jest a příkazy má a tudy ne v samých
přípověděch záleží, ano že samy ty přípovědi
za základ a podklad zákon B. a vyplnění
jeho má; protož také nejenom ap. Jakub,
nébrž také Pavel R. 3, 27. 8, 2. 9, 31. v
Novém Zákoně příkazy nadesílá. Apoštol
pokračuje dále o přednosti N. Z. jednati zá
mluv oněch vzácnějších spolu dotýkaje. Dí:

7. Kdyby zajisté ona prvnější (ú
mluva) bezúhonna byla, nehledalo by se
místa druhé. 8, Nebo ji haněje dí: Aj
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dnové přijdou, praví Pán, a dokonám
nad domem israelským i nad domem
judským úmluvu novou, 9. ne podle ú
mluvy, kterou jsem učinil otcům jejich
v den, v nějž jsem uchopil ruku jejich
k vyvedení jich ze země egyptské; nebo
oni nezůstali v úmluvě mé a já zane
dbal jsem jich, vece Pán. 10. Nebo ta
jest úmluva, kterouž zřídím s domem
israelským po těch dnech, vece Hospo
din: „Dám zákony své v mysl jejich a
na srdce jejich napíši je a budu jim
Bohem a oni budou mně lidem. 11. I
nebude člověk učiti bližního svého, aniž
kdo bratra svého řka: Poznej Hospo
dina; nebo všickni o mně budou věděti
od nejmenšího do největšího z nich. 12,
Nebo milostiv budu nepravostem jejich
a na hříchy nezpomenu více.“ 13. Když
dí novou, obvetšuje první, co pak vetší a
stárne, blízko jest vymizení.

Bezúhonnou, praví, nebyla úmluva prv
ní; úhona, úhana ta, již prvá úmluva do sebe
měla, byla nestateč její smířiti člověka S
Bohem a ovšem pak člověka skutečně obla
žiti. Kdyby k tomu byla dostačila první, ne=
bylo se hledalo místo úmluvě druhé. Tím na
vrhuje, že úmluva druhá již za úmluvy první
bytovala ovšem v radě B. jedině, an místa
se pro ni hledá v posloupnosti času, ve kte
rémby nejlépe a nejpříhodněji zavedena býti
mohla. Nestateč tu apoštol dokazuje z písma
spolu odtud úvod nové úmluvy namítaje, anpraví:© Hanějeje,veceB.:Ajďnovéjdou
a t. d. Ostražitě mluví apoštol Haněje je t. j.
Zidy a nedí haněje ji t. j. úmluvu, úmluva
zajisté úhany nezasloužila, nébrž lidé že lep
ší, vznešenější schopni nebyli; také nevolil
mluviti o úhoně úmluvy, poněvadž Zidé zvlá
štní a téměř neobmezenou úctou se k ní
nesli, jakož pak místo, jež uvodí, nepřímě to
liko úhonu Zákona St. vyjadřuje. Svědectví
písmové uvádí z Jerem. 31. (beptuag. 38.)
31—34., jehož pobočná částka jest Ez. 36,
29—27. Po vybojování Jerusaléma prorok
Jeremiáš 00 Rámy přiveden byl v okovech
a tam jemu zjevení budoucích věcí dálo se
jmenovitě o opětném vzkříšení lidu israel
ského, o druhém Davidu, o pláči Rahelině,
o nové na bezhřeší založené úmluvě. Novou
úmluvu slibuje B. domu čisr. a judskému Kk
Jednotě spojeným. Dídokonám a nedízařídím,
učiním a t.d., poněvadž prohlídá k dokona
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losti Nového Z., jímž úplné dokonáníse díti
má. Povahu nové úmluvy napřed negativně
vypisuje řka: Ne dle úmluvy otcůmvaším
činěně v den vyvedeníjich z Egypta. Umluvu
tu B. sám zavřel s lidem a ovšem nenedo
stávalo se jí milosti a slávy. Což vece v den,
když jsem uchopil ruku jejich k vyvedenájici
z Byypta rozuměj den 0 čáse vůbec, nebo
vlastně teprv padesátého dne po vyjítí Nra
elitův z Egypta zákon na Sinaji dán byl; ne
míní zajisté určovati den a dobu, nébrž při
pomíná vývod z Egypta, aby jim nevděk od
tud jejich na mysl přivedl. Slova: Uchopiv
jej za ruku obzvláštní a otcovskou péči a
lásku B. k lidu israelskému vyličují. Proč v
takovou dokonalou s lidem úmluvu tenkrát
nevniknul, toho příčinu hned udává, nebo
om nezůstali v úmluvě té, která je obsáhnouti
a s Bohem spojiti měla. Není doby před
zajetím Babylonským, za kteréžby nebyli
Zadé k modlářství se vinuli, jedinou dobuži
vota Davidova a prvá léta Šalomounova vy
jímaje, tak že zákon B. více ideálem byl a
téměř nikdá ve skutečnost nevešel. Takovému
pak věrolomnému národu nemohl se Bůh
zvláštními dary propůjčovati a tudy zanedbal
Jich t. j. neuděloval jim ozvláštních milostí;
nevěnoval jim neobyčejné péče a přednosti,
jimiž je před pohany ozdobil, aby je zpět
k sobě potáhl. Avšak tím nezrušil slibu
svého, nébrž, vece Pán, plnější měrou ji na
plňuji, an navou zarazím úmluvu, která všecko
provede, čeho prvnější provésti nezdolala.
Místo zanedbal jsem čte se v hebr. já pa
noval jsem naď mnímťt. j. ukázal jsem sé

| jejich pánem, soudcem, mstitelem býti nedaje
zákona bez trestu přestupovati.

Nyní v dálejšku kladně přednost a ji
nakost nové úmluvy před onou první vypl
suje. Nebo to jest úmluva, již umlůvím s do
mem Israelským; dům israelský zde nějakým
přimíněním obsahuje dům judský; ač pak
bychom se domníti mohli v tom býti pro
roctví, že druhdy pohané, jež Israel zastou
pal, k úmluvě té lépe se znáti budou. o
těch dnech, vece; patří slova ta ku před., jak
očividno a značí dobu tu, o kteréž výše pra
vil, že přijdou dnové; když totiž dnové Bo
hem určení uplynou a místo se úmluvě nové
nalezne.

Již pak zmiňuje se o jedné lepší zá
mluvě nové úmluvy, o tom totiž, že na místo
vnějšího písmene vniterná v srdci zavládlá
vůle Boží nastoupí. Slovo daječi dávaje pře
ložíme přísně, podle textu ř.a lat. by se mu
selo s příslušenstvím svým ku předešlým
slovům vázati: umluvím Ssnimi úmluvu daje
jim a t. d. Aneb raději přeložiti jak v he
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brejštině dám, čímž pro sebe větu činí slova
ta. V mysl a srdce a t. d. buď za jedno se
bráti buď raději rozdělovati mohou. V mysl
dám zákon svůj, vece B., aby jemu dokona
porozuměli. A na srdce?napíši jej, vece dále
bera obraz ten od tabul aneb pergaménů,
na nichžto se věci napisují; či raděj má na
zřeteli kamenné tabuly, na nichžto desatero
napsáno bylo. Jakoby pravil B.: V novou
smlouvu s domem israelským vniknu nena
pisujíc zákona na desky kamenné, nébrž na
srdce t. j. milostí svou vůli jejich k vypl
nění zákona nakloňovati budu. Protož pro
vyznačení toho, vece Chrys., Kristus nepo
psa] spisu žádného. Nepíše ale B. zákona
svého tak na srdce naše, aby spolusnahy
naší nevymáhal, jak samozřejmo jest a jak
o tom všeliká stránka písma učí.

Druhá výtečná přípověď, na nižto Zákon
Nový a nová úmluva stojí, jest: Buďu jim
Bohem a ont mně budou lidem t. j. já zvlášt
ními dary, zvláštní péčí se jim propůjčovati,
oni pak na obrat zvláštní horlivostí mnectíti,
mně sloužiti a má přikázání zachovávati bu
dou. Narážka jest na Ex. 19, 5. Bude mné
v lid zvláštní a t. d.

Přichází ku třetí přípovědi vznešené,
jížto se N. Z. od starého odlikuje, která
jest výsledek či následek předešlé: Nebude
vyučovati druh druha v cestách Páně, neboť
(a tím udává příčinu toho nevyčuování) vší
ckni od nejmenšího do. největšího všickni na
prosto mne znáti budou. Přednost N. Z.
jest všeobecné všem lidem společné poznání
pravdy, an B., jak dříve pravil, mysl osvítí
a srdce roznítí ku poznání Boha a zachová
vání zákona Jeho. Ne jakoby Duch B. lidi
evangeliu vniterně bez zevnějšího učitele vy
učoval, neboť Rom. 10, 17. víra ze slyšení
a to z kázaní pochodí a Ef. 4, 11. ustano
vil B. učitele pro vyučování církve jeho. Né
brž to dí prorok jak i Jo. 2, 20, 28., že B.
se slovem vněšně slyšeným milost skuteč
ného vejmůutí a zalíbení slova B. spojí a mi
losti k dokonalému jeho zachovávání pro
půjčí. Tak Jo. 6, 45. vece, že všickni budou
bohoučenci; nebo jak dí sv. Aug. jest
hže Bůh vniterně nevyučuje, daremen jest
všechen šumot a chřestot hlasu lidského.
Ovšem pak modlitbami a rozjímáními duch
Páně v nás slovo vsaté rozšiřuje a světlo
pojaté rozmnožuje. A tudy vidíme, že často
sprostí ale svatí lidé neobyčejně a podi
vně věcem božským rozumějí; jak toho pří
klad na svatém Antoniu poustevníku a jj.
máme.

Čtvrtá zámluva, jimiž Nový Zákon nad

—m
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Starý vyniká, jest odpuštění a zhlazení ve
škerých hříchův, aby tak již ničeho nezbylo,
čehoby se k dojití věčné bláhy pohledávalo.
Dva členové věty této stejnoznačni jsou, jak
na oko se vidí. Spolu tímto posledním při
slíbením se udává příčina přislíbení, o nichž
výše mluvil prorok, že totižto se nám oněch
darův dostane z pouhé milosrdnostia slitov
nosti B., kteroužto nám veškery hříchy a
nepravosti promíjí.

Z prorokových slov apoštol posléze vy
vodí tento vývodek: slovem novou úmluvu
umluvím, zvetšil zavetchou, sešlou a starou
vyslovil předešlou; co ale vetchne a stárne,
blízko jest vymizení a stlení t. j. zahynutí;
ale užívá lahodnějšího slova pro čest Sta
rému Zákonu náležitou. Všecko pak to smě
řuje k tomu, aby Hebréům ukázal, že ovšem
Nový Zákon jedině právo bytování má, an
St.+Z. za své vzal dočasným, přípravným a
propravným toliko byv; a tudy že ovšem od
Mojžíše odelnouti a ku Kristu přivinouti se
mají. Zvetšil, vetchost a stáří to co děj a
skutek vyličuje; zvetšil, B. dokona za ne
platný vyhlásil a za své mu vzíti dopustil.
Dále dí: zvetšuje, vetchne a stárne v pré
sentě, poněvadž tenkrát, když apoštol psal,
St. Z. sice ještě vně vládl a bytoval v Jud
sku, ale od smrti Kristovy platnost ztrativ
více a více mizel, stárnul a chřadnul. Nebo
slova ta sice za Jeremiáše pravena byla, ale
prorocká jsouc k době N. Z. se odnášela.
Ano již za doby proroka Jeremiáše poněkud
říci se to dalo, poněvadž v úmyslu B.a tudy
na tom stanovisku, na kteréž prorok pozdvi
žen byl, předurčeno bylo, že Z. N. na Starý
nutně následovati bude. A odtud vysvětliti
se dají ti odporové ode proroků proti obětné
službě tytýž projevovaní 1. Reg. 15, 22. d.
Ž. 39, T. d.50, 18. Prov. 21, 3. Os. 6, 6.
Jer. 7,21—23., nakterýchžto místech veškery
oběti zdají se zamítány býti. Takovým za
mítáním se předpovídalo a připravovalo sku
tečné vymizení Zákona St. a namítalo se, že
v šupině St. Z. dozrává ovoce Z. Nového
a že ovšem skořápka ona se odvrhne, jak
mile jádro dozrání svého dosáhne. Nový Z.
abychom tak řekli se starým o bytí potýkal
se. Za doby apoštolova listu k Hebréům již
dávno dobila hodinka Starému Z. a on již
jenom takořka na výstrojném loži ležel maje
se slávou pochován býti. Poněvadž ale, jak
jsme dotekli, Hebréové obřady St. Z. tak
oslepiti se dávali, že vniterné slávy Nového
Z. spatřiti nemohli, tudy bylo potřebí, aby
apoštol dokázal, že sláva Nového Zákona
nesmírně nad onu Starého Zákona předkuje.
A to činí v 9. k,
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V kapitole té, abychom toho mlčením | nejvíce jazyka týkají se, že jich ovšem lišiti
pepominuli, dosti sice různočtení nalezá se,
ale jsou tak nepatrny a tak jenom řeckého.

se dobře můžeme.

Hlava IX.

Porovnává přisluhování Z. St. s přisluho
váním N. Z. a toto nad ono nepomy
slně přednějším býti dokazuje. Zvláště
1—5. částky svatyně, 6—8. služby kněž
ské, 93—14. povahu té služby dočasnou
optřsuje. Dále 15—28. doličuje, že Krt
stus smrtí svou novou úmluvu založil a
jedním sebe obětováním shlazení hříchů
spůsobil.

1. Mělať zajisté i prvá (úmluva)
pravidla služby i svatyni pozemskou. 2.
Nebo stánek byl upraven přední, v němž
byly svícny a stůl a předloha chlebův,
jenž sluje svatyně. 3. Za druhou pak
oponou byl stánek jmenovaný svatosva
tyně 4. zlatou maje kadidlnici a (archu)
schránu úmluvy obloženou odevšad zla
tem, v níž nádoba zlatá majíc mannu a
hůl Aronova vypupenělá a desky zá
kona. 5. Nad ní pak byli cherubovéslá
vy zastiňujíc slitovnici, o kterýchžto vě
cech nyní ozvláště mluviti nelze.

Prvá úmluva, vece apoštol, měla tedy
sice krásné úpravy a tím spůsobem ku pře
dešlým a následujícím zřetel béře; protož v
ř. t. dvojí částice tedy stce větu váže jedna
ku předešlému druhá k násled. zříc. Spojka
tedy vzírá se na předešlé věci, an apoštol
zevrubněji o obřadech Št. Z. mluviti se pod
jímá, čehož výšeji dotekl; spojka sice ale
nadesílá dovětnou nějakou částici a ta ná
sleduje v. 6. a 11. Poněvadž jsme my pěti
verší ono, v nichž se předvěta nalezá, o sobě
přeložili, tudy jsme místo těch dvou spojek
postavili jednu, kterážto je zastoupati může,
spojku zajisté. Měla vece; ačkoli úmluva ta
posud trvala, přece nedí md, poněvadž ú
mluvu tu za věc již propadlou považuje 8,
5. 13. a poněvadž ku prvotnému za Mojžíše
věcí těch ustanovení zřetel béře. Pravidla
služby jsou obřadní předpisové, jichž ve služ
bě B. u Židů kněží pilně držeti se můseli.
Stanovy ty nazývají se dle textu ř.a l. spra
vedlnosti, poněvadž v nich. se velkou částí
u Zidů spravedlnost zahrnovala, jak R. 2,

13. dí a poněvadž obřadové ti od Boha po
cházejíce božskou právomocnost do sebe
měli. Nad to měla úmluva ta svatyní pozem
skou. M. pozemskou mají stará přeložení dle
ř. a I. světskou a slovo to nemálo interprety
zaneprázdňovalo a všelijak vykládáno bylo.
Ale jisto jest, že neznačí ani ozdobnouani
všesvětovoua jakoby po všem světě proslulou,
ani světovou, jakoby svatyně ta byla veške

| ren svět vyobrazovala, jak Jos. Flav. (starož.
3, €. 7.) toho doličuje pravě, že vyobrazo
val stánek celý svět, kterýž jest dům ve
liký B. a že velekněz za veškeren svět ma,
dlí se a obětuje a jak 1 otcové mnozí ohle
dem Sap. 18, 24. vykládali; nébrž světskou
sluje protivou k stánku nebeskému, neruko
dělnému v. 11., jakožto taková, která se
strany látek, z nichž sestávala, se strany
místa a se strany služeb v ní odbývaných
a vůbec se strany celé povahy zemské, po
míjející, porušitelna a dočasna byla. Spřež
kou nějakou slovo to pozemský také ku pře
dešlým, o nichž mluví, pravidlům obřadním
se potahuje.

I počíná dále vykládati o svatyni dot
čené a částkách jejích, an vece: Nebo stánek
vzdělán byl přední. Stánek byl u Zidův
druhdy přenosný chrámna poušti a před
vystavěním chrámu od Salomouna byl cčili
ště. či dům úcty B., kdež totiž B. ctil se a
jeviště Boží, kdež totiž B. se jim zjevoval,
ano co bydliště Jeho, an tam mezi lidem
svojím nevýslovnou měrou meškal. Přední
stánek jmenuje přední částku stanu, kterou
se označovala církev křesťanská na zemi,
jenž jest dům B. 1. Tim. 3, 15.; oponou —
oznakem nedozračného na zemi poznání 4
věcí Božích — částka ta oddělovala se od
částky druhé tajemnější a vniternější, od
svatosvatyně, jenž oznak a obraz byl věčné
blaženosti. V přední svatyni tři části býti
udává: nejprvé svécen ten sedmiprutý ze
zlata udělaný trojím útvarem číše, jablíček
a lilií, na jižní straně ve svatyni stojící. O
značoval hojné světlo známosti Boží, které
hož se křesťanskou vírou lidstvu dostati
mělo, tedy obzvláště nauky víry křesťanské.
Tudy vece ap. 1, 20. sedm svícnů jest sedm
církví, pokud totiž církve ony, jež se tam
jmenují, veškeré Asii věrou a naukou svítí,



Žid, IX, 1-5. Přisluhování N. Z, předkuje St, Z, ohledně místa,

Druhá čásť, která se tam nalezala, byl
stůl z kapinice, zlatem obložený a tudy sto
lem zlatým nazvaný; k němuž patřila čásť
třetí předloha chlebů či hraň chlebů čili chle
bové předložní, předkladní, posvátní, oblicní,
kteříž ve dvou vrstvách na zlatém onom
stole každé soboty se pokládali před lícem
Božím (a tudy předlicní slouti mohou), t. j.
před archou úmluvy, kdež Bůh přítomnost
svou osvědčoval. Bylo chlebův oněch dva
náctero podle dvanácte pokolení israelských,
tak že od každého pokolení zvláště jeden
chléb obětoval se. "Tím se osvědčilo, že od
Boha všeliká strava tělesná i duchovná po
chází a proto na oznak vděčnosti byli chle
bové ti kadidlem, znamenímmodlitby a díků,
posypáni Lev. 24, 7. Předobrazovali oni

dotčené tři části přidává, že přední stánek
ten nazývá se svatyní a přechází ke svatyni
zadní. Za druhou oponou, vece, byl stánek
řečený svatosvatyně. Byly, jak jsme již toho
dotkli, ve stánku dvě opony, jedna před sva
tyní dělíc svatyni od síně, druhá před sva
tosvatyní dělíc svatosvatyni ode svatyně.
Byla tato druhá oponaz vlny modronachové,
Šarlatové a červcové či karmazinové barvy
a přesukovaného kmentu, cheruby prošívaná,
na čtyrech sloupech zlatem obložených zavě
šená; zastřením té opony namítalo se, že
svatosvatyně jest vrchování všeliké slávy
Starého Zákona. Dále již apoštol příslušen
stvo té svatosvatyně vypisuje. Majíc, vece,
zlatou kadidlnict. Kadidlnice to jest, se kte
roužto velekněz v den smíření do velesva
tyně vcházel (Lev. 16, 12.); ona sice v sva
tosvatyni nebyla, nébrž bez mála v komorách
příchrámových se chovala, ale apoštol užívá
slova majíc, poněvadž kadidlnice ta výhradně
pro svatosvatyni a pro ten den smíření
určena byla a tudy docela jenom K ní zřela,
Ale poněvadž věc ta podivna a nápadnajest,
že apoštol o kadidlnici se zmiňuje a oltáře
kadidlového pomíjí, což se nemožno býti vi
dělo, tudy jiní kaďidlnicí rozumějí ne nádobu
ku kadění, nýbrž oltář ku kadění určitý; což
v naší řeči dobře slyšeti se dá, an slova na
-ice tytýž místo, kde co se děje, znamenají
jak obětnice kde se obětuje, božnice t. j.
chrám, kde božské věci se dějí a t. d. Ale
tu zdá se viděti tomu, že oltář ten kadidlný
či ta kaděnice nebyl ve svatosvatyni, nébrž
ve svatyni stál mezi svícnem a stolem u
prostřed. Avšak to nevadí tomu, abychom
kadidlnice oné neměli za kaděnici či za ol
tář kadivý či kadný, an slovomáti nejednou
měrou o věci se říci dá. Říká se zajisté
město má valy a hradby ne uvnitř sebe,
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nébrž před sebou; chrám má hřbitov ovšem
také ne v sobě, nébrž před sebou neb okolo
sebe; tak i tuto dí se, majíc ne v sobě,
nébrž před sebou. A proto nedí; ve které
svatosvatyni) byla kaděnice, nébrž která

měla či majíc kaděnici totiž pro sebe urče
nou. Byla zajisté ta kadnice či kadidlna ve
svatyni ale u samé té opony svatosvatyňové
a kouř z ní hořejším pro to zvláště necha
ným otvorem vcházel do svatosvatyně. Ka
dění přináleželo ku každodenní službé Boží,
trůn Boží pak se pokládal ve svatosvatyni,
kamž tedy kadění přináleželo, a tudy byl by
ten oltář kadicí vlastně do svatosvatyně po
staven býti měl. Poněvadž ale pro příčiny
veledůležité nemohlo se leč jednou v roce
do svatyně vcházeti, tudy přikázal B., aby
oltář ten kadící ve svatyni té, ve kteréž
kněži každodenněsloužili, postaven byl, avšak
tím spůsobem, aby, jak jsme pravili, kadéní
z něho do svatosvatyně se vylévalo. Tudy
Ex. 30, 6. 40, 5. tak státi musel, aby stej
nou měrou a týmž směrem s archou úmluvy
dopadal. Protož také 3. Reg. 6, 20. 22.
jmenuje se oltář ten oltářem odpovědnice či
svatosvatyně, an nebyl k jiré službě leč aby
kadidlem na něm páleným Boha ve svato
svatyni zvláštní měrou přítomnému pocta se
vzdávala; kouř z kadidla zajisté vyznačuje
modlitby Apoc. 8, 3.

Nad to patřila k svatosvatyni vní se
uprostřed nalezajíc archa či skříně anebo
schrána úmluvy, jmenovaná také schránou
svědectví či zákona, jenž svědčí, čeho B. od
nás žádá. Archa ta potom ze stánku, k ně
muž co budově původní apoštol prohlídá, od
Salomouna do chrámu vnesena byla a tam
trvala až do zajetí babylonského, kdežto po
dle 2. Mach. 2, 4. 5. ode proroka Jeremie
na hoře Nebě uschovávána byla, aniž pak
již o nalezení jejím zmínka se děje. Tudy
ve druhém od Zorobabela vystavěném chrámě
ani této archy ani ostatních tu o svatosva
tyni zmíněných věcí nebylo, nébrž místo její
dřevnější označovala kamenná tři prsty zvýší
deska. Dí apoštol o skříni té, že odevšad
ozlacena byla vnitř i vně; čehož při dotče
ném oltáři kadícím nebylo, jenž toliko vně
zlatem otažen byl. V této schráně, vece a
poštol dále, byla nádoba čt lahev zlatá ma
Jic mannu. Prohlídá v tom apoštol k Exod.
16, 33., kdež čteme o manně příkaz, aby
nádobu neb láhev jednu mannou naplnili a
před Hospodina na památku budoucím po
tomkům uložili. O látce, z níž ta láhev uči
něna byla, písmo St. Z. se nezmiňuje, ale
apoštol z podání o ní tuto, že ze zlata byla,
dokládá. Že nádoba ta s mannou v arše
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úmluvy byla, apoštol tu zevrubněji toliko
než v St. Z. se děje určuje právě z míst,
kde o ní zmínka stává se vyvodě Ex. 10,
33. 33. praví se vesměs, že nádoba s man
nou byla položena před Hospodinem. Dále
Num. 4. kdež se Levitům přikazuje, jakby,
když lid dále na poušti putuje, veškero ná
řadí stánku skládati a svinovati měli ničeho
o nádobě s mannou nečteme, ačkoli o ve
škerém celého stánku nářadí podrobně řeč
jest a také věci nepatrné jakož kleště, štipce
atd. se vyčítají; toho jinak vyložiti nelze leč
tím, že nádoba ta s mannou ve skříni se
nalezala, jak to také o prutu Aronově platí,
o němž hned nížeji mluví. Když pak 3. Reg.
8, 9.2 Chr. 5, 10. se povídá, že ve chrá
mě Salomounově nebylo ničeho jiného v arše
úmluvy leč jedině tabuly desatera přikázání,
z toho právě se odvětuje, že dřívěji ovšem
tam také některé jiné věci se nalezaly. Nad
to sťará tradice u rabínův židovských je
dnosvitně tvrdí, že archa úmluvy také ná
dobu s mannou a hůl Aronovu v sobě cho
vala.

Hůl Aronova, vece apoštol, byla ve
schráně, ta hůl, kterážto vykvetla. Tím na
ráží na Num. 17., kdežto pro uklizení od
poru proti kněžství Aronově povstalého Bůh
zázračným spůsobem prutu Aronovu pupe
něti a vzkvésti dal a napotom na důkaz
toho zázračného potvrzení Aronova kněžství
hůl tu podobně jak mannu do skříně úmlu
vy uschovati velel.

Ale byly tam v té schráně také desky
zákona kamenné, totižto desky poslednější,
kteréž Mojžíšovi, kdvž byl prvnější z horli
vosti rozrazil Ex, 32, 19. Bůh podruhé u
štědřil Ex. 34, 1. 4. 29. Že desky ty tam
ve skříni uloženy byly, na jisto čteme Ex. 40,
20. Dent. 10, 1. d.

Pokládá posléze tabuly příkazové, po
něvadž tak nejlépe sobě strojí přechod k
tomu, co praví dáleji v. 5. Nad né pak byli
cherubové slávy zastěňujíe slitovníci. Nad ná
t. j. nad archou úmluvy. Na skříni úmluvy
byla ze samého zlata deska stejně široká a
dlouhá co příkrov archy té; nad deskou tam
celistvě zlatou na obou koncech jejích při
činění byli dva cherubové podobně z mas
sivního zlata s roztaženými archy zastiňují
cími křídly a s obličeji na ni upřenýmina
důkaz pocty a klanby. Příkrovem oním archa
úmluvy stane se trůnem B. aneb podnožím
nohou Jeho 1. Chr. 28, 2. a tudy Ž. 98, 5.
slovy: Klanějte se podnoží Jeho velí prosby
přednášejte k arše úmluvy, kde Bůh příto
men jest co na trůně, archu tu za podnož|
maje. (Cherubové byli podoby, kteréž čtve
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rolícím tvarem svojím, lícem člověčím, lvím,
volím a orlím veškero tvorstvo představo
vali; jmenovitě pak ve svém postavení u
archy úmluvy a svým k ní prohlídáním před
stavovali veškery tvory jak Bohu nejvyššímu
klanějí se, a obdávali trůn B. pro ustavičné
Bohu sloužení a trůnu Jeho opatrování a
ovšem kdyby potřeba kázala na jiná místa
přenešení; byli držitelé a nositelé trůnu B.
Mezi těma dvěma cherubama Jehova trůnil
a přítomnost Jeho tam zjevovala se Sir. 49,
20. Ostatně jak vece sv. Jeronym nad sli
tovnicí a cherubami nic spatřitedlného se
nenalezalo, nébrž jedinou věrou se věřilo
Boha zde přítomna býti, ač jiní potahujíce
se k Lev. 10, 2., že B. tam v oblaku svět
lem přítomen byl. Sliťovnící nazýval se pří
krov ten z celistvého a hmotného zlata nad
archou učiněný, poněvadž odtad B. vyslý
chal prosby lidu a odpovědi čili výpovědi
Mojžíšovi a lidu na otázky jejich dával;
protož také sloula odpovědnicí Ex. 25, 22.31,0.Num.7,89.| Zastiňovali,vece,t.j.
křídly svými přikrývali. Sv. Aug. (guaest.
105. in Exod.) vece: Zlato značilo moudrost,
archa tajemství B., desky jsou přikázání B.,
prut značí mocnost, manna milost, bez níž
nelze zákon vyplniti. Poněvadž pak zákon
od lidí neplní se dokona, proto nad archou
stála slitovnice a sice výšeji, poněvadž pře
vyšuje milosrdenství soud Boží. Cherubové
zastiňují pro úctu slitovnici onu; pohlédají
na sebe pro značení lásky a shody.

Apoštol takto stánek a svatyni nakre
sliv odmlčuje se a vece: o kterýchžto věcech
a jich významech podrobněji a částky jejich
rozbíraje tuto mluviti nelze. Nechce 0 vě
cech těch mluviti, poněvadž by takové roz

jisté o věcech Hebréům nejpotřebnějších to
liko pojednati. Tudy přechází k ustanovením
služby B, z nichžto, čeho k záměru svému
zapotřebí má, odvodí. Dí:

6. Když pak to tak spraveno,
vcházejí sice do předního stánku vezdy
kněži služby obětné vykonávajíce, 7.
do druhého ale jednou v roce velekněz
sám ne bez krve za svá a za lidu pře
stoupení, 8. čímž oznamoval Duch sva
tý, že ještě neobjevila se cesta do sva
tyně, dokud předního stánku stávalo.

Slovem pak hledí apoštol k slůvku sice
prvního v., kdež jsme pravili, že tam návěta
či předvěta, tuto v. 6, ale dověta propovědi
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apoštolovy se nalezá. Měla sice i stará ú
mluva svatyni; avšak všechna byla nedosta
tečna, an vcházeti tam kněži sice denně mo
hli, veleknězi pak jednou jen v roce do.
svatosvatyně vcházeti přišlo. An ted ty
věci tak ustrojeny, upraveny, přihotoveny a
spořádány byly, vece apoštol, přípravu sobě
čině jednati o tom, co k účelu a záměru
jeho příleží, o přednosti totiž kněžství Kri
stova nade kněžství levitské. Přeložili jsme
vcházelt kněží do přední svatyně, ale v ř. t.
stojí vcházejí v praesentu, poněvadž za apo
štola ještě služby kněžské vykonávaly se,
ač již na sotnách se povahujíce. Pro pří
činu tu také v ř. slovo spraveno bylo ne
klade se v aoristu nébrž v perfektu, anoť
pořádek apoštolem tu vypsaný té doby mě
rou nějakou trval. Pravíme nějakou měrou,
poněvadž v druhém chrámě, jak jsme toho
již dotkli, archy úmluvy a příslušenstva je
jího nebylo, o čemž ale apoštol byl zmínil,
poněvadž ne k současnému nébrž k původ
nému Bohem přikázanému věcí oněch byto
vání zřetel má a poněvadž veškeru slávu Št.
Z. předestříti volil, aby na ní slávu Nov. Z.
neskončeně větší býti ukázal. Do přednice
či přední svatyně vcházeli kněži vezdy, t. j.
bez obmezení na jisté dni, tedy každodenně,
aby odpravovali služby DB. Musela zajisté
světla ráno 1 večer opatřena, ráno 1 večer
kadidlo páleno a každou sobotu chlebové 0
blicní zaměnění býti museli. Místo slova
služby klade latiník povinnosti obětné, což
na totéž vychodí; ale přidává obětné, čehož
v ř. není, ovšem pak slovo obět v širším
béře smyslu, ve kterémž veškery služby kněž
ské zahrnuje. „Marněinterpreti někteří na
léhali na slovo dokondvajíce služby, jak slovo
řecké m. konajíce překládali, jakoby apoštol
na mysli měl, že služba DB.se v síni začí
nala, ve svatyni pak dokonávala, an prý zv.
9. patrno, že apoštol také k obětem krva
vým vně svatyně v síni zabíjeným prohlídá
a S nimi dále obět Kristem na kříži přine
šenou porovnává. Avšak jakož při veleknězi
neohlídá se čuťtona obět jím v síni přine
šenou, tak bez příčiny bychom přimýšleli při
kněžích zmínku © obětech vykonávaných.
Slovo vykonati tuto prostě službu konati
značí amž k začátkům čoho zřetel se béře.

Pověděv o kněžích vůbec, přechází k
veleknězi a k svatosvatyni, an vece: Do dru
hého stánku vcházel velekněz jednou v roce,
Zadní svatyně, že tam trůn B. položen, v
takové byla u Zidův úctě, že tam jen jednou
v roce jedin velekněz v den smíru pro upo
kojení a shlazení hříchů veškerého lidu vchá
zeti směl. Jednou v roce tam vcházel t. j.
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jednoho dne v roce, ale téhož dne podle
podání židovského čtyrykráte do svatosvatyně
veleknězi vcházeti bylo. Nejprvé tam vnášel
kaditedlnici, kterouž tam zůstavil; podruhé
tam vcházel s krví telete či býčete, jež za
sebe a dům svůj obětoval; po třetí tam vná
šel krev kozlovu a pokropil sedmkrát s krví
tou, jak již při druhém vchodu s krví telete
proti slitovnici, posléz tam vešel po večerní
oběti, aby kaditedlnici odtamtud zpátky vzal.
Apošťol tuto prozírá ke dvěma konům pro
středním, kdež velekněz ne bez krve do sva
tosvatyně vcházel. Za svoje hříchy přeložili
jsme; může se též přeložiti dle ř. za sebe,
avšak i to má týž význam za svoje hříchy.
Místo hříchy stojí v ř. a I. nevědomosti; ale
slovem nevěďomost? označují se všickni hří
chové, jichžto se člověk nepřívazčivě proti
lepšímu vědomí a svědomí svému, nébrž z
nestateče vůle a mravného vědomí dopouští

a jichž napotom lituje a žejí.„toy 14, 22.Bloudí, jenž zlé činí. Ž. 24, Nevědomo
stí mojich nezpomínej. Sap. ó 1. povídají
bezbožníci o sobě: cesty Hospodinovy nepo
znali jsme. A níže 5, 2. tolkéž hříchy ne
vědomostmi jmenuje. Ne bez krve, dí; krev
pak napřed býčete, potom kozlova, jednou
na výši a sedmkrát proti slitovnici kropena;
potom obojí krví spolu smíšenou oltáře kad
ného rohové nátíráni a celý oltář sedmkrát
skropen byl; posléze, o čem z tradice víme,
ostatek na podlahu zápalného oltáře vylit
byl. V tom kropení, potírání a vylévání zá
Ježelo to přinášení či obětování krve, o němž
tuto -apoštol mluví. Den smírný, oněmž apo
štol tuřeč vede, slavil se desatého dne sed
mého měsíce.

Předeslav apoštol veškeren ten řád nyní
z něho odvodí, co ustanovením takovým Duch
svatý, kterým se to všecko dálo a jehož
vnuknutím obřadové ti spořádání svého do
šli, vyznačovati a naznačovati hodlal. Totiž
to tím znamenal Duch sv., že není ještě
otevřena cesta do svatosvatyně; svatyně tuto
značí svatosvatyni, jak Lev. 16, 16. 17. %0.
23. 21. A tudy, že není protřena dráha do
nebe ani brána jeho otevřena, že do ní ni
kdo nesmí, dokud prvý stánek trval. Dokud
stávalo prvniho stánku t.j. dokud trval ten
pořádek, že jenom v přední svatyni, nepak
ve svatosvatyni každodenní služby B. odbý
Vati se mohly aneb dokud přední stánek či
přední svatyně závojem Či oponou co pří
hradou od svatosvatyné oddělena byla. Jiní
prvním stánkem slyší vesměs celý stánek ú
mluvy a vykládají, že otvor donebeské sva
tyně nebyl učinén, dokavad stánek 5t. Z.
dočasný, světský a zemský trvání měl. Leč
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první vyklad bližší a lepší jest, ač obojí na
jedno vychodí. Svatyně byla obraz života
nynějšího, jímžto zaměřujeme k nebeskému
životu, jejž vyobrazovala svatosvatyně, do níž
velekněz stoje přední svatyní vcházel. Kněži
aronitští, jimž nedáno vcházeti do svatosva
tyně a kteříž přece ve svatyni sloužili na
vrhovali, že veškera bohoslužba jejich a všech
ny ty jejich oběti a žertvy s to nejsou, aby
člověčenstvu přístup k nebeskému králov
ství zjednali, dokud stanovy a zákony před
ního stánku platnost měly; otevřelo se nebe
teprv Kristovi, když byl krev za nás vylil
a nás s Bohem smířil, jak jedin velekněz to
liko směl do svatosvatyně vjíti. A tudy Mt.
27, 51. opona chrámová se roztrhla při smrti
Kristově na oznak toho, že smrtí tou vchod
do vlasti nebeské otevřen. Leč slyšme apo
štola, jaké on ve věcech stánkových náznaky
spatřuje.

9. Kterýžto byl náznak na čas pří
temný, podle něhož darové a žertvy se
přinášejí nemohouce ve svědomí doko
nalým učiniti toho, 10. kdož toliko v
pokrmech a nápojech a v rozličných u
mýváních a tělesných ospravedlňováních
do času opravy uložených Bohu slouží.

Věta, kterou apoštol tímto dvouverším
vyjadřuje, nemalou nesnáz vykladatelům za
valuje, kteréž ne tak v našem přeloženíjako
raději v ř. a I. textu pozorovati, jenž roz
ličného překladu a tudy také výkladu scho
pen jest. Může zajisté přeložiti se: Čož bylo
náznakem či oznakem, jestli totiž slovo což
táhneme k celé větě předešlé a netoliko ku
stánku slovu. Jiní chtěli překládati: kterýžto
náznak slovo náznak či podobenství (č. pří
lika, nálika) ne za přívlastek, nébrž za sub
jekt berouce. Větší odchodnost (abychom ne
patrnějších mlčením pominuli) se v dalejšku
ve v. 10. nalezá, kdež někteří takto překlá
dají: nemohoucí dokonalým učiniti slouži
tele, anyť (žertvy a dary) spolu s pokrmy,
nápoji a rozličnými umýváními a pletovými
pravidly či ospravedlňováním toliko do času
opravy uloženy jsou. Ještě jiní čtouce prů
vidla m. pravidlech (nominativ m. dativu)
vykládají: kteréž (dary a žertvy) spolu s po
krmy a nápoji a umýváními toliko tělesná
pravidla, t. sady jsou a t. d. Leč dosti budiž
na tom nesnad poukázání povstalých dílem
z rozličných čtení dílem z rozličného slov k
slovům vztahování. My zůstáváme při vý
kladě Vulgáty a táhneme slovo kterýžto k
stánku, o němž v. 8. mluví se. Stánek ten

se vším příslušenstvím, vece apoštol, byl
obrazem času nynějšího, v němž se přítomné
přinášejí dary a žertvy. Ale tu nová nesnáz
povstává, co by se časem přítomným či ny
nějším slyšeti mělo. Jedno jisto jest, že se
nerozumí doba Mojžíšova, jak někteří vyklá
dali, poněvadž by nebyl praesentu přinášejí
se užil. Tudy přítomný čas jest čas Nového
Zákona, ve kterémž náznakové a podoben
ství St. Z. cíle svého docházejí; dí apoštol,
že St. Z. podobenství a podobenství choval
věcí Nového Zákona (dle t. ř.) ažk Novému
Zákonu podobiznami se zanášel. Tomu již
Zidé místo dávali hlubší smysl nějaký skrytu
býti v obřadech a jich příslušenstvu nazná
vají se, ač smyslu jeho pojmouti nemohouce,
až by přišel ten, o němž všecko vyplněno
bylo. Stánek v celku představoval církev kře
sťanskou svazkem dokonalosti, láskou Col.
3, 14. vespolek v jednotu spojenou; koltry
či čalouny tenější vniterné příkrovy a bouně
obhrublejší co příkrovy zevnější vypodobňo
valy stav církve, v níž praví věrníci tytýž
zevně neúhledni, vnitř ale plni nebeské o
zdoby jsou Cant. 1, 5. Ž. 44, 14. 15. Síně,
do kteréžto také vjíti pohanům se propůj
čovalo, byla náznakem všechněch národů do
církve povolánu býti majících. O významu
ostatních částek jsme již výšeji byli se pro
nesli.

Podle něhožto, vece apoštol, t. j. podle
oznaku či podobenství toho oznaku tomu
docela přiměřeně a vhodně se donášely dary
a oběti a t. d.; čím namítá, že oběti dočasné
a nástinné docela nástinnému a dočasnému
stánku přiměřeny byly a že těmi stinnými
obětmi svatyně Starého Zákona dočasnou to
liko platnost svoji prozrazovala. Prohlédá
při tom ku příhradám či oponám, 0 nichž
výše mluvil a navrhuje, že jako tam někdo
z lidu do svatyně a nikdo z pouhých kněžů
do svatosvatyně vejíti nesměl, tak také oběti
a žertvy téhož zákona nikoho ve svědomí
očistiti a k věčné slávě přivesti nemohly.
Někteří slova podle nichž táhnou k času ja
koby P. tupil povahu času, že ačkoli již nový
čas přibyl, přece ještě ráz či nedoráz pře
dešlého věku posud lidskými vládne my
slemi, aneb vykládají ohledem Kteréhož času
oběti se přinášejí. Ohled a vztah obětí k
novému času právě v tom jejich předozna
čování věcí křesťanských záležel. Ale to čtení,
které takovému výkladu nadržuje, dosti 0
svědčeno a výklad ten dosti případen není.

Pronáší se dále apoštol o těch darech
a žertvách, že podle svědomí uvnitř člověka
nemohly dokonalým učiniti; mohly zevnitřně,
vněšně zákonnitou člověkovi zjednati čistotu
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A obecného práva jej znovu přiúčastniti, když
vniterně útroby a srdce a mysli očistiti a
člověka Bohu přimíliti, ovšem pak s ním smí
řiti nemohly. Ony připamatovaly člověku
hříchy a vyobrazovaly tresty, kterých se jimi
dočinil a spolu Israelitu se zákonitou ú
stavou a s církví St. Z. smiřovaly; ale vni
trné očisty nepůsobily a člověka s Bohem
smířiti nemohly, toho jen smrt Kristova vy
moci mohla. A nemožnost ta byla obecná a
vztahovala se na každého ctitele či sloužitele
v St. Z., nejenom na lid, nébrž na kněze a
samého také velekněze. Pokrmy, onichž mluví,
jsou stravy Židům zapovězené a nečistými
pokládané, jak byli veškeři živočichové, kteříž
neožívají a kopyta nerozdělují Lev. 11.,
jsou to nad to požívání krve, pokrmy obětné
a hostiny při obětování druhdy užívané, 0.
nichžto zvláštních předpisův v St. Z. stá
valo; nápoje vůbec a vesměs nezakazovaly
se žádné, nébrž v jistých případech a jistým
osobám toliko, jak na př. Nazireům zakázáno
vína užívati, tolikéž kněžím, když jim službu
ve stánku přišlo konati; kromě toho nápo
jové se vyliti museli, když se nádoby, ve
kteréžto byly, něco nečistého dotknulo. Lev.
11, 32. 33. Umývání, ke kterýmž prohlídá,
bvlo v St. Z. mnoho předepsáno; kdo se
nečisté věci dotek] a jinak nečistoty došel,
ten umýváním a očisťováním se podrobiti
musel; byly nad to očisty předepsány při
obětech a umývání kněží před početím služ
by B. Ex. 30, 17. 18. a jiné očisty a omytí
nádob sr. Mr. 7, 4. Tyto stanovy a před
pisy nazývá apoštol pravidla čt ospravedlňo
vání tělesná v témž smyslu, v jakém již je
tím jménem byl v. 1. nazýval. Zove je dě
lesným?, pleťovými, poněvadž toliko zevněj
ší a politické právo a zevniternou očistu
toliko člověku zjednávali a činily, aby Israe
lita jimi očistěný všech výhod a dober uží
val, kterých St. Z. přiúčastňoval. Nebylo
zachovávání oněch obřadů milosti B. uprázd
něno a zbaveno, ale té milosti, jížto k ospra
vedlnění člověka potřebí jest, člověkovi ne
udělovalo. (Ovšem Israelitům také vniterná
k Bohu pocta a láska k němu přikázána byla
a spatřujeme na nejedněch světcích St. Z.
svrchované ctnosti, ale ctností těch se jim
nedostávalo ze St. Z., nébrž ony byly vý
plynek z víry jejich a naděje jejich v bu
doucího Krista a tudy více k Novému nežk
St. Z. patřili. Dokládá o těch předpisech,
že trvaly či jak v ř. naléhaly a jakobytížily
(Act. 15, 10. 28.) člověka velikým a nesno
sným břemenem do času či doby opravy,
t. j. do příchodu Kristova, kterýž přišel, aby
(Mt. 5, 17.) naplnil t. j. zdokonalil zákon a
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nedostatky jeho doplnil, místo stínu věc
samu, místo náznaku milost dada a lidstvo
Boha v duchu a v pravdě ctíti uče, čímž
lidé skutečně ve svědomí ospravedlnění jsou.
Tím výrokem snižuje Starý Zákon u přiro
vnání Nového, aby již jednou přestali diviti
se, že Zákon Starý vyzdvižen a na místo
jeho Nový ustanoven byl, anoť Starý jenom
do Krista bytovati měl. Tu pak protivu N.
a St. Z. dále vede v násled. o Kristu v po
rovnání nestateče St. Z.

11. Kristus ale přišed co vele
kněz budoucích dober skrze větší a do
konalejší stánek ne rukou udělaný, to
jest ne tohoto stvoření, 12. aniž skrze
krev kozlův a telat, nébrž skrze krev
vlastní vešel jednou do velesvatyně věčné
vykoupení naleznuv.

Vylíčiv apoštol St. Z. podle příslušen
stva a povahy jeho, přechází nyní na obrá
cení těch věcí ku Kristu a jejich s Ním a s
dobytými nám od Něho milostmi porovnání.
Jinak než tam v St. Z. se dálo tuto s Kri
stem veleknězem naším děje se. Příchod
Jeho již na svět jest obrat dvojího věku a
měl povahu velekněze, jak níže 10, 5. urči
těji toho ze Zalmu 39. doličuje; ač nehned
úřad kněžský vykonával, ale povolání vele
kněžské hned při svém na zemi přibytí na
sobě měl; a proto hned co velekněz přibyl
na zemi, aby nám budoucích dober vyzískal
a zasloužil; z čehož někteří zpátečným dů
voděním brali, že starozákonné kněžstvo jen
časných dober dobývalo. Budoucí dobra jsou
dary nebeské, odpuštění hříchů, ctnosti, mi
losti a věčné blahoslavenství se všemi těla
i duše dobrami či statky, jichžto tam dojíti
se nadějeme. Dobra ta jsou příští a bu
doucí, ačkoli velikou měrou z tamtějška do
tutějška prostupují a pronikají. Ale který jest
ten větší a dokonalejší merukodělný ne to
hoto stvoření stánek, skrze kterýž Kristus do
svatosvatyně vešel? Někteří vykladatelé stá
nek ten nerukotvorný praví býti vzduch pod
nebeský, jejž Kristus proniknouti musel do
nebes se bera. Ale zda vzduch ten a ten
aether není tohoto stvoření? Jiní tělo Kri
stovo to býti praví, ješto jest stánek vzne
šenější, poněvadž v něm božství přebývá a
všeliké množství Božských milostí v něm se
nalezá. Tělo to jest nerukodělné, neruko
tvoré a není z tohoto stvoření, nébrž zvlášt
ním divem Božím z Panny se narodilo. Skrze
ten stánek těla svého t. j. obětováním -sebe
na kříži a tudy, jak dokládá P., skrze krev
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svou vešel Kristus do nebeské svatyné. Vý
klad ten dosti jest sličen a příhoden; ale
vadí mu, že P. krev a tělo Kristovo nestaví
proti stánku St. Z., nébrž proti krvi býkův
a skopcův. Tudy třetí výklad slyší stánkem
tím vznešenějším církev Kristovu na zemi
od Něho shromážděnou, kteráž jest 1. T. 3,
15. dům B. a není dílo rukou lidských aniž
k obyčejným stvořením B. patří, nébrž zá
zračně povstala a zázračně utvrzena jest 2,
4. Ještě jiní praví, že darmo Se tázati na
stánek ten, co by znamenal, an prý apoštol
pojem ten vznešenějšího stánku toliko za
folii či podlohu pro pojem svatyně nebeské
bére. Jiní rozumějí svatosvatyní, do níž K.
vešel, bezprostorné či neuprostořené místo či
obydlí věčného Boha v sobě spočinulého a
sobě dostatečného a stánkem, skrze nějž K.
vešel, nadprostorná nebesa či sídlo svatých,
kde se Bůh svým svatým a andělům ve slávě
zjevuje a spatřovati se jim a požívati dává,
a kterýžto stánek se Ap. 15, 5. chrám stán
ku svědectví nazývá a dýmem od veleb
nosti a moci Boží naplněn jest. Svatosva
tyně ona jest dle výkladu toho věčné ne
stvořené nebe B., předsvětová, odvěčná, od
věká sláva Boží, stánek ale nebe stvořené z
lásky a milosti B., andělům a světcům pro
půjčené sídlo, kteréžto pro nemírnost svou
a pro množství příbytků Jo. 14, 2. nebemi
v pluralu 8, 1. 9, 25. 10, 34. 12, 23. 25. se
nazývá. Ten stánek není rukami lidskými
učiněn,nébrž od Boha samého jest osnován
8, 2. Ze ale dí nebýti stánek ten tohoto
stvoření, rozuměj, že není z látky v tomto
světě vidomé a že pro lidstvo veškeré k bu
doucímu věku zří.

Anzž, vece dále P., vešel tam Kristus
skrze krev kozlův a telat, nébrž skrze vlastní
krev. V tom se táhne apoštol k obřadu ve
leknězem v den smíření konanému; ten za
jisté maje toho dne vejíti do svalosvatyně
nejprv tele za sebe a rodinu svou, potom
kozla za lid obětoval a obojí krev, jak jsme
toho již výše dotkli, do svatyně svatých
vnášel. Vulgáta tu čte nebo m. a, ale řecký
text místnější tu jest a více ku předmětu
přiléhá, an V. obecněji mluví ne tak ku dni
smíru jako raději vůbec a vesměs k oběto
vání žertev prohlídajíc. IKristus ale, přechází
apoštol od velekněze St. Z, ku příměru jeho
ku Kristu, skrze svou vlastní krev vešel do
svatosvatyně; dí skrze a předložkou tou značí
prostředek, jakým nám K. věčných dober,
sobě pak v člověku věčné slávy zasloužil.
Nedí s krví, nébrž skrze krev, t. j. násled
kem, mocí, zásluhou či na základě krve na
kříži vylité; ne krev na zemi vylitou, nébrž

"vitskému.

volnost a poslušnost a vůbec veškery zásluhy
krvavé smrti své k Bohu přinesl do svato
svatyně nebeské. Pro lepší té všelásky Páně,
kterou se za nás dal, vytknutí, praví skrze
svou vlastní krev ; syrský překlad to rčení
sesiluje více ještě, an má skrze krev vlastné
duše své. Touto svou vlastní krví co pra
vým nebeklíčem zjednal si Kristus vchod do
nebeského království a vešel tam jednou,
jednou pro vždy, ne jak tam v St. Z. do
ročně velekněz tam vcházeti musel. K tomu
zří slovo věčné; věčné vykoupení nám zjed
nal, pravé; bytedlné, ustavičné, trvalé, do
statečné pro všecky věky a pro veškero bylé
a budoucí lidstvo; a tudy již potřeba není,
aby opět umíral za lidstvo, jak tam každo
ročně se oběť smíru dá. Naleznuv, vece a
tím navrbuje, že K. vykoupení toho dlouho
pilen byl, velikou bolestí je vyjednal a s
velikou láskou smrť pro nás podstoupal spa
sení našeho co drahé perly hledaje a nalezna.
Ale o tom, kde nalezt, rozcházejí se exegeti
a proto také nestejně větu poslední či Ta
ději poslední slovo překládají. Jedni táhnou
se ku přírodnému významu aoristského par
ticipu a překládají dobyv, spůsobiv, naleznuv,
došed, t.j. po spůsobení a nalezení nám věč
ného spasení skrze smrt svou na kříži vešel
Kristus do nebe. Tito tedy vidí ve smrti
Kristově dokon oběti jeho a dí, že smrtí Páně
bylo všechno vyplněno, čehokoli k vymožení
spásy lidské potřebí bylo. Jiní ale překlá
dají věčné vykoupení nalezaje a ovšem proto
překládají takto, poněvadž smyslí, že k do
konu oběti Kristovy nevyhnutedlně patřilo
také to s krví do nebe vejití a jí Otci ku
smíření Ho s lidstvem ukázání, jako prý
vzkříšení božskou pečeť smrti jeho přičiňuj
Rom. 1, 3., tak vchod Jeho do nebes činí
potřebnou závěrku oběti na kříži vykonané.
Vykoupení to se dálo výkupem či výplatou

za nás zapravenou a výplata ona jest smrt
jeho 9, 15. co obětování sebe samého Tit.
2, 14. L. Tim. 2, 5, či krev jeho za nás dal
Ef. 1, 7. Col. 1, 14. kteroužto výplatu Bohu
za nás dal, a tak nás s ním smířil, an jsme
Bohu za hříchy právi byli a závazni.

Takovým během přichází apoštol ke
třetí částce hlavitého pojednání svého. Vi
děli jsme výše, že T, 1—25. porovnal Mel
chisedecha s Kristem co knězem dle ř. M.,
že dále 7, 20. 9, 13. Krista co velekněze
přilicoval ku starozákonnému veleknězi le

Nyní již přistoupá k tomu, aby
velekněžství Kristovo podle ř. M. v doko
naném od něho díle ukázal, při čemž téměř
docela ve vykládání posledních slov před v.
věčné vykoupení naleznuv sobě vede, Zvláště
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pak vyličuje v násl. v. této hlavy onen trojí
poměr vykoupení Jím nám zjednaného, který
byl v. 11. a 13. vypověděl, že totiž vlastné
krvé (a to vykládá hned níže 13. 14.), že co
velekněz nebeských dober (to vysvětluje 15 —23.)
a že jednou pro vždy tam vešel, což 24—28.
objasňuje. Výklad prvního poměru ku pře
dešlému výroku se úzce pojí. Nebo takto
praví apoštol:

13. Nebo jestliže krev kozlův a
býkův a popel jalovice, pokropujíc po
skvrněných posvěcuje k očistění těla:
14. čím více krev Kristova, kterýž
skrze Ducha svatého sebe obětoval ne
poskvrněného Bohu, očistí svědomí naše
od skutků mrtvých k sloužení Bohu.

Tuto apoštol účinkům starozákonných
obětí a očist naproti staví účinky neskončeně
větší, jichžto krev Kristova došla a vypůso
bila, důvod veda od menšího k většímu. Při
krvi kozlův a býkův zřetel béře na den smíru,
o němž jsme již výše připomenuli, že v ten
den napřed krev býčí za hříchy velekněze a
rodiny jeho t. j. kněžstva celého, potom krev
kozlí za hříchy veškerého lidu do svatosva
tyně vnášena byla. Při popelu jalovice, jímž
pokropování lidé, prohlídá k obřadu Num.
19. přikázanému. Podle toho kráva ryšavá
bezvadá a dosud neupotřebená vybrati se
měla; ryšavá Či rudá, poněvadž červenábar
va jest barva života, bezvadá, poněvadž se
o věc svatou jednalo, o odnětí nečistoty
dotknutím mrtvoly spůsobené; kráva byla,
poněvadž 1 v tom měla se zračiti životodár
ná moc popele či luhu aneb vody popelem
osnovaného, an ženské pohlaví živorodým
jest. Kráva ta měla mimo stanů vně ležení
zabita býti, aby ležení žádným k smrti se
potahujícím činem poskvrněno nebylo. Potom
kněz omoče prsl v krvi její musel sedmkrát
k straně sv. stanu kropiti, aby nějakou mě
rou se stánkem ve styčnost ač dalekou ve
šedši, odtud mocnosti očistivé došla. Potom
měla před očima celého lidu spálena býti
se vším činem, s koží i střevami a krví a
do plamene musel kněz nadto dřevo cedrové,
hyzop a karmazinovou či červcovou stuhu u
vrhnouti. Popel ten potom s vodou míchán
byl a byl očistidlem od nečistoty zákonité,
když někdo buď mrtvoly, buď kostí umrlých,
buď hrobu se dotekl. Tito tak znečistění
lidé vodou onou očistnou dne třetího a dne
sedmého skropeni a tak odehřěšení či roz
hřešení bývali; službu tu jim musel konati
muž čistý, kterýž ale tím činem do večera

Svatý Pavol,

ši

nečistým se stával a sice musel ve vodě té
očistné snopeček hyzopový namočiti a jím
člověka pokropiti, Když vodou tou očistnou
člověk skropen byl, či jak dí ap., když po
pelem tím S vodou smíšeným skropen byl
člověk, tedy dosáhl tím čistoty zákonité a
obecenské či občanské, že bez závady všecka
díla konati a veškery záležitosti svoje spra
vovati mohl. A tak se mu, jak dí apoštol,
dostalo čistoty tělesné či pleťové, posvěcen
byl t. očistěn k očistění těla, t. j. tím ú
spěchem a výsledkem, že dotčené tělesné
čistoty přiúčastněn byl. Apoštol tuto pova
žuje oběti neohlédaje se na ty milosti, jež
s nimi spojeny byly, poněvadž veškery mi
losti ty od víry v Krista závisely a tudy
oběti ty odloučeně od Krista žádné ze sebe
milosti neudělovaly. Tělesná ta čistota stojí
oproti očistění svědomí, kteréž se děje skrze
krev Kristovu v. 14. Oběti a obřadové Št.
Z. spojoval lid židovský v jeden národ a
stát zevmterně vazbami přirozenými, novou
obec vniterně Duchem B. spojenou provésti
nemohly.

Čím více, dí dále apoštol, krev Krista
očistí nás na svědomí. Dovodí od menšího
k většímu a od kolikosti přechází v jakost,
poněvadž ona S touto v jedno tuto splývá.
Důvod se vede jak tam Mt. 7, 11. od do
broty otce pozemského k dobrotě Otce ne
beského neskončeně větší. Krev Kristova
svědomí naše očistí, poněvadž se skrze Du
cha svatého Či jak tu čte text ř. skrze Ducha
věčného Bohu v oběť přinesl. V tom totiž,
že se ukřižovati za nás dal, následoval vnuk
nutí Ducha B., jak tam, když maje započíti
úřad učitelský Mt. 4, 1. a jelikož Duch sv.

. jest duch lásky, následoval vnuků lásky od
Ducha sv. jemu přičiněných. Jiní vykládají

o Duchu samého Krista a sice buď pokud
člověkem jsa Ducha sv. bez míry obdržel
Jo. 3, 34. a jímžto vésti se dal spásy lid
ské žízniv jsa, buď o božství Jeho také slyší
slovo Duch sv. Avšak nejblíže a nejlépe náš
výklad přiléhá a bez toho víme, že se Du
chu svatému Kristovo početí jakož 1 veškero
nás posvěcení připisuje; bezečlennost slova
Ducha v t. ř. nevadí výkladu našemu jak
2, 4. 6, 4, kdež rovně Duch sv. v ř. t. bez
artikulu se klade. Tím pak, že Duchem sv.
vedl se, dostala obět jeho té svrchované váhy,
jakož i nadto z toho, že se obětoval bez
úhonného, bezhříšného, ta zajisté bezhříchost
byla nutná výminka toho, aby obětováníjeho
bohulíbezno a lidem prospěšno bylo. Učinek
oběti Kristovy vypisuje slovy očistění svědo
mě k sloužené Bohu žťvému. Svědomí, t.j.
vědomí člověka, k Dohu obrácení a očistění
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se stává od skutkův mrtvých ne již toliko
od dotků něčeho mrtvého, nébrž od skutkův
mrtvých, ode přečinů, ode hříchů, jež smrt
sebou obrážejí a smrti propadlého činí člo
věka toho, jenž se ve skutky ty vydal. Zá
měr pak a konec toho očistění jest služba
Bohu živému. Není tedy dosti očistěnu býti
ode hříchů, nébrž potřebí sloužiti Bohu a
Kristu; netoliko ono, nébrž toto nám také
svou smrtí u Otce zjednal. Z toho pak jde,
že P. tu o dvou částkách ospravedlnění na
šeho skrze Krista mluví, od sebe nerozluč
ných, první očistu svědomí našeho ode hříchů,
druhé službu Bohu dobrých skutkův pílením
prokázanou.

Přidáváme, že místo svědomí naše čtou
někteří svědomí vaše, čímž ovšem řeč většího
důrazu by došla, kdyby čtení to dosti osvědčeno
bylo. K slovu žťvému přidávají někteří rkp.
a pravému, leč ani to čtení dosti průvodno
není. Tím pak také na oko vidí se, že Kri
stus skutečně lidstvu věčné vykoupení skrze
vlastní krev svou nalezl, jak byl verš 12.
pravil.

To již dokázav pokračuje Pavel dále k
dokázání či raději k vyvinování a vykládání
toho 15—23., že Kristus veleknězem budou
cích dober jest, Což s předešlým nejoužeji
spojeno jest. A tudy vece apoštol:

15. A protož nového závětu pro
středníkem jest, aby skrze smrt k vy
koupení od starozákonných přestupků
podstoupenou zaslíbení došli dědictví
věčného ti, jenžto povoláni jsou.

Z toho, že K. svědomí naše očistil svou
krví, čehož krev zvířecí za St. Z. nemohla,
vyvodí, že Kristus nové úmluvy, Nového Zá
kona a nového závětu prostředníkem či cho
datajem jest; tudy užívá částiceprotož, kte
ráž tedy ku předešlým věcem ohlídá se.
Hlavitý důraz spoléhá na slově nový, nového
závětu. Slovo Ť., jež jsme tu závětem přelo
žili, jest širokého obsahu a značí úmluvu,
zákon, smlouvu, závěť či poručenství. Apo
štol zde mluví o předmětu, © němž obojí i
závěť 1 úmluva platí, poněvadž skutečně 0
bojím závětem i smlouvou byl a jest, nebo
při obojím, při smluváchi při závětech, smrt
nějaká zachodí; čili raději v tom se zračí
obecenství závětu a úmluvy B, že úmluva
B. má do sebe povahu dědictví právě tak,
jak ze slov aby došli věčného dědictví na
oko se vidí; nebo to nám ukazuje, že ú
mluva St. Z., již vlastně a nejlépe slovo ř.
znamená, tuto považuje se strany dědictví

či se strany slibu o dědictví a že tedy Zá
kon Starý co dědičnou úchvalu na mysli má.
Prostředníkem Gal. 3, 19. 20. zove se Kri
Sfus, že mezi Bohem a lidstvem prostřední
kuje, s jedné strany lidem milosti a dary
B. dávaje, s druhé strany k Bohu to na mí
stě lidstva čině, čeho ku zjednání věčného
míru s Bohem zapotřebí bylo. Záměr a účel
prostřednictví Kristova byl, abychom věčného
dědictví došli. A to skrze smrt od Krista
podstoupenou, čímž apoštol vyjadřuje, kterak
prostředníkem stal se Kristus, totiž podstou
pením smrti velekněžské na kříži. Dojití
věčného dědictví jest zajisté poslední cíl a
konec prostřednictví Kristova 'a celého No
vého Zákona. Umluva B. s Mojžíšem slíbila
věčnou majetnost a věčné dědictví a brzo
ukázalo se, že tím dědictvím nemůže se za
slíbená země rozuměti a že vůbec věčné slí
bené dědictví v oboru tohoto života se ne
nalezá, nébrž na onom světě teprv lidem se
dostává. Dědictví věčné jsou ta budoucí
dobra 9, 11. na budoucí zemi či budoucím
světě 2, 11. lidem se dostati mající, na světě
zneběném. It, jenž povolání jsou, nejsou
toliko ze židovstva, nébrž z celého člověčen
stva, kteří totiž Božího povolání poslušni
jsouce k Bohu se přivinují a povolání své
v skutek uvodí vlastním přičiněním. Pro
středníkem stal se smrtí svou, jak již pra
veno, ale to divno, co přičiňuje o smrti té,
an dí: že smrt tu Kr. podstoupil k vykou
pení starozákonných přestupů. Nový Zákon
ne jak tam Starý Z. zásliby a zámluvy, nébrž
vyplnění zámluv a slibů těch a majetství je
jich v sobě obsahuje; ujmutí ale těch zá
mluv možno nebylo leč smrtí Kristovou. Z
čehož patrno, že Zákon Nový povahu závětu
má; spolu pak na um dává Hebréům na
smrti Kristově nehoršiti se a nemysliti myl
ně, jak tam Jo. 12, 34. myslili, že Kristus
umříti nemůže, čehož bez mála, poněvadž
na písmo se tam odvolávají, ze Ž. 109, 4.
odvětovali, an právě ta smrt nevyhnutelně
potřebna byla pro shlazení či vyplacení aneb
vystoupení přestupů či přečinů za St. Z. za
šlých, aby tím ukázal, že St. Z. nemohl hří
chy naše smazati a odníti a spolu dolíčil,
že účinkové smrti Kristovy se ku předešlým
také časům vztahují. O hříších pohanů
za věku St. Z. a o hříších křesťanů tuto
mlčí, poněvadž k Hebréům prohlídá a po
něvadž po takových a tolikých milostech u
křesťanů v Novém Z. by o hříších a pře
stupech slyšeti se nemělo. Apoštol zahrnuje
všechny přestupy od zákonodárství Sinaj
ského dočiněné a považuje při tom dějiny
lidu israelského v potahu k B. za dějiny
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veškerého člověčenství, anoť na jednom tom
národu se dálo, čím celé pokolení lidské pře
svědčiti se může, nebýti s to, aby vůli B.
dosti učinilo. Tudy shlazení hříchů za Št.
Z. dopuštěných jest shlazení a smíření všech
hříchů, jichž se člověčenstvo proti vyjevené
jemu vůli B. dopustilo a smrť Kristova shla
dila netoliko hříchy, pokud od Adama k nim
podnět dán, nébrž také pokud daným na Si
naji zákonem jejich zloba a vina zvýšena
byla. Mluví také o hříších pod St. Z.,
poněvadž prohlídá k tomu, že místo první
úmluvy oné lidem pro dosažení spásy dané
avšak jimi zmařené nový řád spásy zaveden
jest, kterýmž k čemu dán jest jistě se do
sáhne. Přechod od jednoho k druhému ne
mohl jinak leč smrtí se státi, kterouž hří
chové onoho Zákona shlazeni byli Act. 13,
38. n. O potřebě pak smrti Kristově dále
jednaje dí:

16. Nebo kde závěť jest, musí
smrt zavětníka přistoupiti; 17. závěť
zajisté po zemřelých peven jest jinak
nejsa platen, dokud žije závětník. 18.
Protož ani ónen prvý nebyl bez krve
zasvěcen,

Závětníkem sluje Kristus, jelikož od
otce přijaté dědictví království věčného li
dem poručil a odevzdal. Tudy dí Luc. 22,
29. A já vám odkazuji království. On tedy
jako odkazník, závětník, osnovatel poručen
ství musel umříti, ač mělo-li se lidstvu
toho poručenství věčného království dostati.
To jest, co vece ap. toho co o smrti Kri
stově pravil všeobecnou větou potvrzujíc.
Kde závěťjest, musí přistoupiti aneb přive
dena, pronešena, osvědčena, průvodna býti
smrt závětníkova. Nebo jinak leč smrtí zá
větníkovou platnosti závěť dojíti nemůže
aniž ve skutek se uvádí poručenství, dokud
pcručitel žije.

Jiní ale v týž smysl vykládají skrze 0
tázku: nebo přichází-líž v skutek, dokud zá
větník žije? jakoby apoštol volal se k sa
mým čitatelům. Apoštol tedy smrt Kristovu
také potřebnu býti praví, měli-li jsme my v
držení království věčného přijíti; ač při tom
oddalovati musíme myšlénku, jakoby K. tím
sám byl dědictví onoho nám zjednaného zba
vil se. Toť ovšem bývá u lidí, ale není u
Krista, jenž v jedné osobě závětník a vyko
natel závětu jest. V tom jeden rozdíl mezi
obyčejným závětem a závětem Kristovým.
Druhý rozdíl leží v tom, že závět ten spolu
úmluvou jest. Kristus totiž za nás Otci za
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dost učinil a tím umožnil, že se v dědictví
dotčené uvázati můžeme. A touto myšlén
kou se váže důvodění apoštolovo se slovy
v. 15. Kristus následkem a mocí smrti svojí,
praví apoštol, jest prostředníkem závětné
smlouvy, an závěť a smrť se vespolek nade
sílají. Tudy, přidává ap., také Starý Zákon
nebyl bez krve zasvěcován. Zákon Starý byl
úmluvou a byl závětem, byl tedy závětnou
úmluvou. Bůh umluvil se s nimi a zamluvil
se jim dáti věčné dědictví Ex. 23, 30. 32,
13. Deut. 15, 4., jestliže se k němu věrně
chovati budou; a při té závětné úmluvě se
ku platnosti její přičinila smrt a sice smrt
náznačná, smrt zvířecí, kterou se potřeba
smrti závětníkovy nastiňovala. Ze pak i
starý závět či Zákon byl skrze krev zasvě
cen, stalo se, aby tím spůsobem a v té také
částce závět Nového Zákona naznačoval. M.
posvěcen stojí v ř. a I. zanoven, začat; ale
slovo to, poněvadž veškeren začátek věci
nově uvoděné brán byl od oběti, modlitby
a obřadu svatého, přijalo potomně význam
posvěty a věnování. Slyšme jak uvodí ze
Starého Zákona důkaz onoho krví zasvěcení.
Vece:

19. Nebo přečet veškeré přiká
zání zákona všemu lidu vzal Mojžíš
krev telat a kozlů s vodou a vlnou
šarlatovou a pokropil spolu i knihu i
veškeren lid, 20. řka: "Votoťjest krev
závětu, jejž pro vás ustanovil Bůh; 21.
a stánek také a veškera nářadí boho
služebná podobně pokropil.

Vzato jest to, co tuto apoštol povídá, z
Exod. 24., kdež posvěcení úmluvy té, ve
kterou B. samomilostně s lidem israelským
vnikl, se vypravuje. Mojžíš s hory Sinajské
sešed lidu veškeru vůli Boží, veškera slova
Boží a veškera práva, jež od 20. až do 23.
v druhé knize Mojžíšově čtou se, vypověděl
aneb jak Vulgáta čte, přečetl, poněvadž je
všecky již napsány měl v knize. Pravil pak
jim či četl jim veškeren příkaz zákona, t. j.
veškeren příkaz, všecka přikázání, jež se v
zákoně obsahují a kteráž byla výminkou,
pod kterou Bůh v onu smlouvu s nimi vstou
pil. V řeckém textu stojí veškerý příkaz
podle zákona a slova ta podle zákona pota
hují se ke slovům: Když přečetl nebo po
věděl podle zákona, podle toho, co nahoře
Sinaji byl přijal a což ovšem všechny příkazy
obsahovalo; každý díl onoho na Sinaji při
jatého zákona, každou jeho částku Mojžíš
lidu předložil, anoť se tu jednalo o úmluvu
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a výminky její. Veškeren lid přijal úmluvu
či závět ten a přislíbil všecko vyplniti, načež
obětmi a žertvami závět ten potvrzen a po
svěcen byl. Nevypravuje apoštol všeho, co
se při onom posvěcování dálo a 0 čem 2.
kniba Mojžíšova na dotčeném místě se roz
šiřuje; tak na př. mlčením pomíjí oběti a
žertvy, jež tehdá mladí mužové israelští —
v tom kněze ještě neustanovené zastávajíce
— přinesli. Za to ale se zmiňuje o některé
věci, o níž v knize dotčené ničeho nenale
záme, abychom toho, že nedoslovně, nébrž
dosmyslné místo ono z knihy uvodí, co ma
ličkosti samosvitné mlčením pominuli. Jsou
pak věci, jež tu přidává, vzaty z tradice a
z užívání, jehož sám zkusiti mohl, an obřady
ty za věku toho v plné vládě trvaly. Nej
prvé činí zmínku o kozlech, jichžto písmo
nedotýká u Mojžíše na dotčeném místě. Ko
zel obyčejně za hříchy obětován býval Num.
28, 30, jak to zvláště při oné všeobecné
žertvě na den smírný se stávalo Lev. 16, 5.
Tolikéž se Exod. 24. nečte o tom, co tu
praví o vodě, o vlně šarlatové a o hyzopě,
čehož P. podobně z obyčeje a z tradice do
věděl se. Vlna šarlatová, která vsála do
sebe krev s vodou smíšenou, byla otočena 0
lodyhu z hyzopu, lodyha pak ta byla, aby
nezlomila se, upevněna ku prutu cedrovému;
tak kropáček či kropenka učiněná potřebo
vána byla při očistě trudovatých Lev. 14. a
těch, jež se od mrtvol byli potřísnili Num.
19. a ovšem ani tuto Ex. 24. nemohlo se
pokropení to bez toho příslušenstva díti.
Vody potřebí bylo pro lehčejší krví pokrá
pění a aby krev se usedla, nebo mezi po
kropením oltáře tam Exod. 24. a pokrope
ním lidu čtena byla ta kniha úmluvy a spolu
poněvadž tak četný lid pokropen býti měl,
což se pouhou krví pohodlně státi nemohlo ;
a tudy ta voda se při tom tak přičíněla, jak
když Lev. 14, 1—7. trudovatec za čistého
se prohlašoval. Voda ta s krví smíšená před
označovala krev a vodu z boku Kristova vy
řinulou a krev nejsvětější svátost, voda křest
svatý namítala. Při kropence pak, 0 níž
jsme výše mluvili, vlna čistotu vniternou Kri
stovu či raději čisté tělo Kristovo, jak potom
krví se barvilo, vyznamenávala; hyzop byl
oznak pokory Kristovy. Toho také, co dále
apoštol o pokropení knihy, dí podobně v?2.kn.
Mojž. k. 24. nečteme, což z tradice apoštol
věděl. Byli jak již praveno v knize té za
psáni zákonové od Boha na Sinaji Ex. 20—24.
daní co výminka úmluvy od Boha s lidem
učiněné. Kniha jakož i oltář byly pokro
peny, jelikož stránku B. zastávaly, poněvadž
při smlouvách oba smlouvatelé krví se dle
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starého obyčeje pokropovali, v čemž Bůh
se tuto k obyčejům oněm milostivě naklo
nil. Pokropením oním se na jevo dávalo, že
smlouva ta a zákonové ti úmluvní v knize
oné zahrnutí svati a nedotkli a neporušitel
ni jsou, a že kdož by z Israelitův jich po
rušil, na životě svém pokutován bude. CČásť
krve na oltář kropena, aby již nyní sev mi
losti k lidu schýlil a čásť druhá na lid kro
pena, aby tím přiúčastnění se lidu té milo
stivé úmluvy B. se potvrdilo. Přiúčastněním
se krve, kteráž na oltář kropena byvši lid
s Bohem smířila, přiúčastnil se lid právě
toho smíření s Bohem.

Ostatně veleznámo jest, že ta úmluva
byla náznakem úmluvy nové, krev na oltáři
kropená znamenala smrt Kristovu a pokro
pení lidu krví předznačovalo, že krví Kri
stovou pokropeni, t. j. omyti a očistění bu
deme.

Při onom pokropení pravil Mojžíš: Ta
jest krev zdvětu (či úmluvy), jejž vám přiká
zal Bůh Ex. 24, 8. Závět a úmluva se tu
zastupují, čehož příčinu jsme udali již výše
pravíce, že jedna a táž věc a tudy také po
měr, ve kterýž Bůh s člověčenstvem tam na
Sinaji a tuto na Golgotě vešel, dvojí siránku
má; béřeme-li zřetel k tomu, že B. v jistou
srovnalost s lidstvem vešel, tu máme pojem
úmluvy ; zříme-li ale k tomu, že B. přesvatý
se hříšným člověčenstvem v jednotu života
vejíti nemohl, dokavad lidstvo skrze dobro
volné podstoupení smrti co příměrné oběti
Bohu zadost neučinilo a se pro ujetí života
věčného neuschopnilo, že tedy úmluva 0n2
beze smrti uskutečniti se nemohla, tudy
shledáváme, že úmluva ona má do sebe po
vahu závětu. Náznačná tedy 1 skutečná ú
mluva Boží s lidem měla ráz závětový, což
každý Hebrej dobře nahlížel. A tudy apo
štol totéž slovo již za úmluvu, již opět za
závět bráti mohl. V tom důvodění nemálo
přispělo apoštolovi přeložení řecké Št. Z.,
kteréž úmluvu B. s lidem takovým slovem
označilo, jež v sobě také pojem závětu cho
vá (diatheky totiž); v čemž ovšem prozře
tedlnost B. spatřovati dlužno, jenž předví
dajíc anobrž ustrojujíc úmluvu Nového Zá
kona a povahu závětu to uřídila, aby k
předoznačení smrti Krista co závětníka stará
úmluva závětem sloula, jakož jím také byla,
an i tam smrt skotův a bravův se dála na
té povahy oznak zračitý. Ano ve smyslu
některém můžeme říci, že Kristus, poněvadž
umřel za hříchy za staré úmluvy dopuštěné
v. 15., také staré úmluvy prostředníkem byl.

Dí pak o závětu jejž Bůh přikázal a
nedí jejž B. dal aneb zamluvil a podobně,
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jelikož ku přikázáním, o nichž dříve mluvil,
prohlídá a jelikož v úmluvě a závětě té za
hrnuto bylo přikázání dokonalého úmluvy té
zachovávání. Dí dále přikázal, zamluvil pro
vás a nedí jejžto smluvil s vám, poněvadž
tím Boží vyvýšenost a spolu Jeho k lidem
schýlenost a sklonnost naznačiti hodlá. Po
něvadž pak úmluva ona St. Z. a ta krev při
posvěcení jejím vylitá byla náznakem úmluvy
nové a krve Kristovy na kříži vylité, tudy
Kristus při ustanovení velebné eucharistie
podobných, jak Ex. 24. slov užíval, z čehož
jde, že jak tam v Št. Z. pravá a čirá krev
byla, tolikéž i v nejsvětější eucharistii čirá
a pravá krev Páně se nalezá. Ale tak stá
nek a veškero osudí bohoslužebné krví podo
bně skropeno bylo. "To se dálo později; ta
kové totiž stánku a nářadí jeho posvěcení
bylo Exod. 40. nařízeno a Lev. 8. vyplnění
toho nařízení se vykládá. Tenkráte nové
žertvy obětovány, všecko krví skropeno a
olejem pomazáno bylo, ano i sám Aron a
synové jeho kněži a posvátná roucha svatým
olejem natřena a krví žertev pokropena či
postříkána byla. O tom kropení sice písmo
St. Z. mlčí, ale Pavel to z podání věděl;
naznačovalo pak ono stánku okropení krví,
že 1 církev sv. pravý stánek a dům B. 1.
Tim. 3, 15. krví Kristovou posvěcena bude,
Sie jinak při závinných, pokojných a celot
ných žertvách oltář krví obrocen (ne okro
pen), při záhřišných žertvách rohové oltáře
zápalného krví natíráni, při záhříšné oběti
velekněze za sebe a za lid krev sedmkrát
proti oponě (paróchetu) kropena a rohové
obojího oltáře jí natřeni, což se na den smíru
dvojnásobně dálo. Ostatně co apoštol tu z
tradice přidává, v tom jemu přisvědčuje také
Jos. Flav. starož. 3, 8, 6. Potřebovalo pak
veškero to nářadí nějakého posvěcení, po
něvadž od lidských hříšných rukou vyhoto
veno bylo a se v okolí hříchami neustále
potřísňovaném nalezalo, protož to posvěcení
v den smíru nějakou měrou ročitě se opě
tovalo.

Následují nyní věty dvě všeobecné, ji
miž co pravil o skropení nádob a lidu do
tvrzuje.

22. A téměř všechno krví očišťo
váno bývá podle zákona a bez vylití
krve neděje se odpuštění.

Téměř slovo napřed klade se a tudy k
celé první větě příleží a nedobře někteří vy
kladači je se slóvem očřšťovánospojovali, ja
koby chtěl apoštol říci, že téměř t. j. ne
dokonale očišťování ono v St. Z. dálo se,
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poněvadž totiž shlazení hříchův jím díti se
nemohlo; kterýž výklad zhola zpozdilý jest.
Téměř patří k celé větě a ozvláště k slovci
všechno, téměř všechno muselo v St. Z. krví
se očišťovati. Takto mluví a slova téměř u
žívá, poněvadž některá vodou a některá 0
hněm také očišťování se dála. Tak pláma
dotekem mrtvoly povstalá očišťovala se vo
dou smíšenou s popelem ryšavé krávy Num.
19; kněz před službou tělo a roucha vodou
čistil; o kořistech zní zákon Num. 31, 23.
Všecko, což může projíti plamenem, ohněm

přečištěno bude, cožkoli pak ohně nemůže sné
sti, vodou očištěno buďe. Tudy větu obmezil
slovem téměř. Při druhé větě ale slova toho
téměř nemá, nébrž prosto a zpříma a vše
obecně dí: bez vylití krve odpuštění se ne
stává. Ačkoli zajisté některá očištění, jakž
jsme zmínili, bez krve se dála, přece žádného
nebylo obřadu k odpuštění ustanoveného, při
němž by se vylití krve nebylo dálo. Tudy
se dí Lev. 17, 11. krev bude za očištění duše.
Ovšem pak očista ona krví předobrazovou
spůsobená také- o sobě samé jen obrazové a
podobiznové působila odpuštění hříchů t. j.
shlazovala vinu zákonitou a pokutu časnou ;
vina vniterná a pokuta věčná se shlazovaly
želením s vírou v budoucího Krista za hřích
se obětovati majícího, kteréžto skroušenosti
a lítosti osvědčením a znamením byla žer
tva či oběť přinešená od něho. Lev. 5, 11—13.
čteme, že chudý, který ani s dvé hrdliček
nebyl, mohl za hřích obětovati oběť rostlin
nou, při níž se tedy krev nevylévala ; avšak
oběť ta byla toliko nástava či surrogát, při
němž smíření či odpuštění zjevně se nevy
zračovalo, nébrž toliko v nebytí oleje a ka
didla cit potřebného smíření záporně se to
liko vyličoval. (Rostlinné či bylinné oběti
neočisťovaly ode hříchů, nébrž jejich význam
záleží v osvědčování vděčnosti.) Poněvadž
Bohu nemůže se dar líbiti leč ode člověka
smířeného, tudy vylití krve u oltáře před obě
továním předcházelo. Ptáme-li se, jaké vylití
krve apoštol tu na mysli má, zdali to prolití
při zabíjení čili to vylévání krve k oltáři a to
krví ho pokropování, tudy zdá se na první
pohled, žeby ono k oltáři vylévání na mysli
měl, poněvadž to ozvláštně k oběti náleželo,
ješto ono prolití krve při zabíjení k úkonu
obětování obřadného jak zdá se přičteno ne
bývalo. Avšak poněvadž ovšem pokládati mu
síme, že apoštol k tomu prolití krve při obě
tech St. Z. prohlédal, kteréž se v N. Z. na
Kristu ozračovalo, tudy lépe o prolití krve
se slovo to vykládá. Leč buď jak buď, vezdy
pravda jest, že krve vylití se dálo a toho,
praví apoštol, potřeba byla, an krev posvě
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tidlem, očistidlem a smířidlem byla, kterouž
trojí věc 18—22. ve třech větách vystavil,
ze kterýchžto tři stránek nejvíce očištění vy
niká obojí druhou stránku v sobě zahrnujíc.
Z toho již odvětuje a odvodí, co se v N. Z.
státi muselo.

23. Musí-liž tedy obrazové nebe
ských věcí tím očisťováni býti, tedy samy

wow, *
věci nebeské výtečnějšími obětmi nežli
j$ou ony.

Porovnání St. Z. s N. a od toho, co pře
deslal očišťování věcí bohoslužebných Sta
rého Z. k Novému se obracuje Zákonu od
větujíc, čeho by tuto v N. Z. potřebí bylo.
Musejí-liž aneb museli-liž, podle toho, jak
větu výpustnou doplniti hodláme; obojí jeden
smysl dává; prohlédá při tom slově (musejí)
k ustanovení B., obrazové nebeských věcí 8,
5. jsou stánek a nářadí k němu příslušné;
nazývají se tak, že vyobrazovali, vypodobňo
vali věci nebeské, příliky, praměry či námy
slý věcí oněch St. Z., totiž nebeskou sva
tyni. Věci ty nebeské jsou pravé jsoucnosti
či reality, které se v obřadech St. Z. odsti
ňovaly a k nimžto se stánek St. Z.a nářadí
co prorocké a předvěstné podoby povahují.
Tém t. j. tím spůsobem, tou měrou, tím bě
hem, totiž upotřebením krve od rozličných
skotů a bravů získané. Důvod od podobna
a mala k podobnu a veliku vede. Ony Št.
zákonné věci musely tím obyčejem očistěny
býti, již pak poněvadž byly obrazové a od
liky nebeských námyslů, proměrů, nálik či
přílik, tedy pro úzké spojení obrazu se vzo
rem jeho také věci nebeské očištěny býti

žertvami. To důvodění apoštolovo vymáhá,
abychom v druhé větě či dovětě v. 23. při
myslili ponětí očistěny býti z předvěty. Ale
kterak nebesa co sídlo a stánek B., v němž
mu lidé vyvolení co synové jeho a kněží slou
žiti mají, kterak mohounebesa očištěna býti ?
Očištění nebes jest raději posvěcení jeho
co nového stánku a nového obydlí pro lid
vyvolený ustanoveného. Jakož se nový chrám
posvěcuje pro nový lid, tak nebesa, an do
nich lid nový vejíti měl, skrze Krista posvě
cena býti musela. Ano 1 v tom smyslu ne
besa očistění potřebovala, pokud hříchů lid
ských na svatyni nebeskou účinkové shla
zeni býti měli. Hříchové lidští k nebi se
nesou a obyvatelé nebeští jimi nepříjemné
uraženi bývají, ano jimi nebesa jako nějakou
neblahovůní potřísněna a lidem nepřístupna
se stávají; a tudy když hříchův odpuštění
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se dokonává, sama nebesa nějak očistění do
cházejí. Hřích lidský vůbec a všickni přeči
nové lidí zvláště pro nerozlučnou tohoto a
onoho světa ohledem lidstva spojenost ne
mohl na onen svět neblaze nepůsobiti, ač
koli ta neblahost na samy obyvatele ve vlast
ním smyslu nepřešla. Přece však jiní věcmi
nebeskými slyší církev křesťanskou, kteráž
jest stánek B. 1. Tim. 3, 15. majíc žertvu,
Kristovo tělo a krev Jeho, nauku nebeskou
a lid svatý nebeských mravů pilný, jemuž
jistá naděje nebeských zboží se dává. Ještě
jiní spojují obojí ten výklad a slyší věemi
nebeskými obojí církev, zde na zemi boju
jící a tam na nebi vítěznou, kterážto se oči
sťuje t. j. očistění a posvěcení svého usta
vičně se domáhá od oběti vzácnější t.j. Kri
sta na kříži obětovaného. Nebo Kristus ne
přestává církev svou ustavičně očisťovati a
posvěcovati vezdy k větší a větší dokona
losti ji veda. Ze ve množném počtu praví
lepšími oběťmi, an toliko k oběti na kříži
prohlédá, jde odtud, poněvadž porovnání oběti
té s obětmi St. Z. plurálu vymáhalo, nad to
pak, ač jedna oběťode Krista přinesena byla,
pro ustavičné její ode kněží novozákonných
u mše sv. opětování lépe se zdálo množného
čísla užiti; jest to plurál rodový aneb jak
jej jiní nazývají plurál kategorie. V násl. v.
24. netoliko potvrzuje, že to, co K. očistil,
skutečně svatyně nebeská jest, nýbrž doli
čuje spolu také potřebu lepších žertev pro
nebeské věci ze skutečně vykonané té žert
vy jedné ode Krista, důvod veda od obrazu
ku podstatě. A tím spůsobem přechází v
témž v. 24. ke provedení třetí částky své
úlohy, totiž k výkladu, že Kristus jednou na
vezdy do svatyně vešel, jakož byl 13. 14. o
vejití tam Krista skrze krev a 15—23. o ve
jití jeho tam co velekněze mluvil. Vece:

24. Nebo nevešel Kristus do sva
tyně rukotvorné, podobizny svatyně pravé,
nébrá v samo nebe, aby se nyní ukázal
před obličejem Božím za nás. 25. Ani
také (vešel), aby častokráte obětoval sebe
samého jako velekněz vchází do svatyně
každý rok s krví cizou, 206. sic jinak
bylby musel častokráte trpěti od počátku
světa, nyní ale jednou při skonání časů
ke shlazení hříchů skrze žertvu svou se
ukázal.

Svatyně St. Z. byla rukami lidskými u
dělána a tudy poněvadž B. Act. 7, 48. 17%,
24. v rukotvorných chrámech nepřebývá, byla
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obrazem, odpodobou, odlikou pravdivé a pra
vedné svatyně, oblesk a odlesk její, jak vy
plnění jest odlesk, odraz proroctví a před
věsti. Nebeská velesvatyně dávno již byto
vala, ana zémská teprv podle ní od Mojžíše
utvořena byla co její odstín; pravé svatyně
podobiznami a obrazy ony starozákonné bo
hoslužné věci byly, vece ap.; slovo pravý,
pravedný, opravdivý nestojí tuto naproti li
chému, nébrž naproti vzácnému, předvěst
nému a značí jak sám P. vysvětluje nebeskou
svatyni. Svatyní rozumí svatosvatyni, jak sa
mozřejmo jest, poněvadž nebe slovo v singu
láru či jednotném číslu klade. Dvojím slovem
apoštol svatyni St. Z. a příslušenství její 0
značuje, v. 23. nazývá je obrazem či podle
f. poúkazem aneb okazem, jelikož obrážely a
poukazovaly věci jimi vypodobněné; podo
bizny v. 24. je jmenuje, jelikož podle po
doby pravých Mojžíšovi ukázaných t.j. ne
beských věcí vytvořeny byly. Nevešel Kri
stus, vece ap., do rukou udělané svatyně;
Kristus v ř. t. se členem čte se, ten Kristus
vám prorokovaný a předvěstěný a podle těch
proroctví přibylý a přišlý. Nédrž vešeldo sa
mého nebe. Nebem sídlo B., obor Boží slávy;
nejzazší nebes svatyně. a nejvyšší abychom
tak řekli a nejtajnější pokojík B.

Věta úmyslna, jež následuje, aby se nyná
ukázat před obličejem B. za nás, má něco
do sebe, co vykladače na rozpaky uvodilo.
Jest totiž slovo ukázal v aoristu a tu sedo
míněli, že o jednom toliko skutku a ukázání
se Kristově řeč vede apoštol; ale jaký to
jest ten jeden úkaz, anoť apoštol míní, že
ustavičně za nás Bohu přístojí? Proto lépe
vidí druzí, že ten záměrný aorist v infinitivu
často klade se, kdež děj dále pokračuje a po
stoupá, u p. Mt. 20, 28. L. 1,17. Coži tuto
tím více místo má, poněvadž slovo nyní s
aoristem tím spojeno jsouc ponětí slovem u
kázal se pronesené začátkem nepřetržitého
a stálého úkonu činí a úkaz ten v ustavičné
ukazování se proměňuje. Nepřetrhuje zajisté
již svého ukázání-se před Bohem aniž opět
na zemi ze svatyně se vzdaluje, aby opět se
ukázal v nebesích před tváří B.; nébrž tam
ustavičně ostávaje ustavičně za nás přístojí.
Nyní po svém příchodu do nebe již nás věč
ně zastoupá, ustavičně Sebe, jelikož za nás
umřel a z mrtvých vstal, Bohu ukazujíc, či
rány a jizvy svoje, jež na těle oslaveném také
podržel, Bohu co výplatu za nás vystavujíc
a pro nás milosrdenství, odpuštění a slávy
vymáhaje 1, 25. Naráží na obřad onen ve
lekněžův St. Z. Lev. 16., kdež tento do ve
lesvatyně vešed stál před slitovnicí, aby se
modlil za lid. Veslově před obličejem,jak se

vykladatelům vidí, prohlídá netoliko na do
tčený vchod veleknězův do svatosvatyně, kdež
B. mezi cheruby přítomen byl, nébrž také
na Ex. 33, 11., kdež se dí, že mluvil Ho
spodin k Mojžíšovi tváří v tvář. Nebo když
velekněz vešel do svatosvatyně, aby se mo
dlil, byla ona dýmem od kadidla co mlhou
nějakou okryta Lev. 16, 11., aby neumřel a
jak tamž čteme Lev. 16, 2. neukazoval se
Bůh jinak leč v oblace. "Tedy v St. Z. zá
slona mezi člověkem a tváří B. bývala.

Jinak ale jest to s Kristem, jenž ne
prostředně na tvář B. patří, an se před ní
za nás ukázal. Vešel tam a ukázal se za
nás; slova ta úmyslně pro lepší důraz na
konec klade. Jak tam za nás přístojí, již
jsme pověděli výše a apoštol 7, 25. místněji
toho dotýkal. Účel, pro kterýž K. vešel do
nebe, nebyl ten, aby opět za nás se obětoval.
Nepřináší novou oběť, nébrž touž oběť na
kříži vykonanou přináší. Cena krvavé smrti
jeho se nikda nezmenšuje, poklad zásluh
jeho, s nimiž přibyl do nebe, nikdá se ne
vyvažuje a nevyčerpává a láska a dobrovůle
jeho obětovati se nevyhýná. Na zemi jak
vece stísněn byl Luc. 12, 50., doryt byl, do
rývala na něho žádost vydati za svět život
svůj, i nyní stejná žádost ho naplňuje pro
blaženost vykoupenců se obětovati. Ješto
nové oběti potřebí není, tedy kněžství svoje
v nebi vykonává ukazováním na vtělení svém
a na přesvatou žádost a tužbu svou, se kte
rou spásu naši objednává. V tom poměru, v
jaký skrze smrť svou k Bohu a lidstvu vešel,
na věky zůstává a tudy zůstává na věky be
ránkem odvěčnězabitým Ap.5,9. Tudy jeho v
nebesích přebýváníjest neustálé obnovování a
trvalé naskytání oběti krvavé na zemi vy
konané a toliko spůsobem nevšak podstatou
se liší Trid. 22, 1. Nebeská oběť Kristova
tedy záleží v neustálém obětování oběti
jednou vykonané, ješto sebe, jenž se oběto
val, neustále Otci naskýtá, ne aby smíření
vykonal, nébrž aby smíření na kříži vyko
nané na lidi přenesl. Zachovávání světa ne
jednou sluje pokračovaným stvořením, mno
hem pravěji nebeská oběť Kristova pokračo
váním oběti na kříži vykonané se jmenuje.
Oběť na kříži přinešená věčně působí. Ve
leknězova hlavitá služba bylo obětování žert
vy; i mohla tudy povstati otázka, zdali Kri
stus, an za nás co velekněz Bohu přístojí,
nějakou a jakou oběť donáší? To ap.tu za
pírá, poněvadž toho potřeba nebylo, an jed
nou se obětovav za nás dost učinil na vez
dy. Avšak proto Kr. nepřestal veleknězem
býti; ode kněze se nevymahá, aby ustavičně
a nepřetržitě oběť kladl a kněži levitští to
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liko v jistou hodinu a určité dni a vymě
řeným pořádkem oběti přínášeli. Oběť Kri
stova na kříži jednou přinesená neustále by
tuje a trvá a tudy podle účinkův ustavična
jest. Sic jinak Kr. oběť tu jednou přinese
nou t. j. sebe samého neustále za naše spa
sení Bohu představuje a obětuje a nad to
skrze náměstky svoje po veškerém světě ne
krvavou oběť těla a krve svojí přináší. Pro
lepší věci té vytčení ap. odkazuje na vele
kněze St. Z. co protivu té věci, kterouž tu
o Kr. praví, an velekněz co ročně do vele“
svatyně a to s cizť krvé t. j. krví kozlí a
býčí vcházel, ješto Kristus mocí vlastní krve
jednou pro vezdy do nebes vešel. Nebo ste
jinak kdyby Kr. zase oběť přinášeti měl.v
nebesích, muselby zase umříti, an opětování
té Kristovy sebežertvy předpokládá opěto
vání smrti Jeho. Poněvadž Kristus do vele
svatyně ne cizí, nébrž vlastní krev přináší,
tedy, kdyby častokráte sebeobětování zámě
rem vchodu jeho do velesvatyně té bylo, by
musel tolikrát dříve smrť podstoupati, koli
krát by sebe samého obětoval. Víme, dí P.,
Rom. 6, 9. že Kristus vstav z mrtvých již
neumírá, smrť nad ním panovati již nebude.
Nebo že umřel za hříchy, umřel jednou. Slo
va bylby musel často trpěti oď ustanovené čí
založení světa proto přidal apoštol, poněvadž
hřích již hned na počátku ve prarodičích za
počal a poněvadž kdyby byl Kristus častěji
byl trpěl, bylby neméně za předešlých než
za potomných věků smrť podstupovati musel,

Ale takové znásobování smrti Páně ne
místno, nemožno a nemyslitelno jest, jak také
skutečnost toho potvrzuje. Nyní ale, vece
ap. toho potvrzujíc, jednou na konc?věků pro
shlazení hříchů skrze oběť svoji se ukázal. Slovo
ukázal potahuje se na včlověčeníse Kristovo
1. Tim. 3, 16. a stojí naproti tomu, Co v.
28. o druhém ukázání se jeho při druhém
příchodu se praví; proto také má t. ř. dvě
rozdílná slova tam zjevil se, tuto ukázal se.
Slovu častokrát odpovídá slovo jednou a slo
vům od založená světa stojí naproti slova na
skonání věkův a častému trpění, o němž
pravil, stojí naproti to ukázání se pro shla
zení hříchů skrze vlastní žertvu. Tento pro
tiklad uvodí ap. slovem nyní, kteréž není
částice časová, nébrž dovozovací. Nyní ale
věc ta jinak se má, on jednou Se ukázal,
jednou přišel a sice na konci věků t. j. v
posledku dní 1, 1., kdež hříchové se nejvíce
zmohli a po kterémžto občasí již nová pe
rioda nepřijde a konec jest, k němuž ve
škeré předešlé člověčenstvo a historie jeho
se odnáší; první příchod jeho jest začátek
konce a druhý příchod jeho bude koncem
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konce. Předcházel věk přípravný na Krista,
v němž so ukázalo, že všecko vynasnažování
se lidstva o skutečné a bytelné duchové bla
ho svoje marno a ješitno bylo, aby tudy lidé
toužili a vzdychali po Kristu, jímž veškera
touha člověčenstva vyplněna. A tudy věk
Kristův jest poslední věk a nepfijde jiný leč
konec a proměna světa v stavlepší. 1. Cor.
10, 11. nazývá čas ten koncem věků a 1.
Jo. 2, 18. poslední hodinou či poslední dobou
1. Jes. 2, 2. Mich. 4, 1. Příčinu, proč Kristus
tak pozdě se zjevil a na svět přišel, ap. ne
udává, poněvadž vezdy více k tomu, čehož
Hebréům potřeba bylo a ozvláště ku pochy
bám, rozpakům jejich a k otázkám mezi nimi
zvláště vedeným prohlídá. Jest pak dvojí
příčina ta onoho tak pádného Kristova na
svět přibytí. Nejprvé ta, jíž jsme již dotkli,
aby se totiž dokázalo a poznalo, seč příroda
a seč Zákon Starý jest a tak aby jejich ne
statečnost k uzdravení člověka ozřejměla.
Druhá, aby příhodnými svědectvími, jakými
byly předpovědi proroků a podobizny Sta
rého Z. po ťoli věků předpovídané, týž pří
chod Kristův a ozvláště utrpení jeho lehčeji
věřiti se a v mysl radostněji přijímati se
mohlo. Aniž pak člověčenstvo při tom tak
pozdním přibytí Krista na svět čeho postrá
dalo, an od té doby, co Spasitel přislíben, to
jest od počátku lidstva vezdy také působení
Jeho ke spasení lidstva trvalo; nebo moc a
síla smrti Jeho, což se zásluhy týká, na vše
cka století se vztahuje i předešlá i budoucí.
Hlavitou tu příčinu jeho příchodu naznačuje
apoštol slovy k shlazené hříchu, k odestání
hříchu, k zkáze a zahalení jeho, k odvolení
jemu, k odstavení jeho, k zanechání a opu
štění jeho, slovem dokonalé zničení jeho.
Zničení to provedl skrze vlastné oběť t.j.
obětováním sebe samého. Vlastní oběť, vlastní
krev odpovídá tomu, co tam výše pravil o
vnášení krve cizí od velekněze levitského.
Shlazení hříchů skrze smrť Kristovou při
prvém příchodu dokonáno a již nezbývá pro
příchod jeho druhý leč soud. Tudy dí:

27. A jakož uloženo jest lidem je
dnou umříti, potom soud, 28. tak i Kri
stus jednou byv obětován pro snímání
hříchů lidí mnohých podruhé bez -hříchu
se ukáže těm, kteříž ho čekají k spa
sení.

Doličuje P., že Kristus nemoha leč je
dnou umříti také více sebe obětovati ne
mohl; doličování to béře z porovnání s oby
čejným stavem veškerého lidstva. Člověk
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jednou umírá, tudy také Kristus, jelikož élo
věkem nám podobným stal se, jednou jen u
mříti mobl 2, 4. Tím neodpírá tomu, že La
zar a jiní ode Pána vzkřísení po druhé u
mřeli, poněvadž toliko o tom jedná, co se
spůsobem přirozeným u lidí stává. Aniž také
se potýká s tím, že někteří za živa dnem
soudným zastižení budou 1. Cor. 15, 51. 1.
Thess. 4, 15. 17., neboť i tito smrtí krátkou
zemrou, ana ta proměna, kterouž podniknou,
smrtí toliko docílena bude. Dále porovnává
také první příští Páně s příštím jeho dru
hým. Uloženo jest, zákon Bohem za pokutu
pro hřích lidem dán a jak Eceli. 14, 12. dí
písmo, smlouva tohoto světa jest: smrtí umřeš.
Důraz spoléhá na slově jednou, an z něho
vyplývá to, čeho ap. dolíčiti hodlá, že Kri
stus vícekrát trpěti nemohl. Na jedno úmrtí
nenásleduje druhé, nébrž následuje soud ro
zeznání člověkům toho, čeho sobě za živola
tutějšího neopětovatedlného zasložili. Soud
ten rozumí se, jejž vyznáváme slovy odkud
přtjde soudit živých ť mrtvých a tudy ovšem
ke všeobecnému soudu více nežli k jednotli
vému prohlédá, jak již z plurálu člověkům
uloženo vysvitá. Tomu jedenkrátnému úmrtí
člověka přilicuje se jedenkrátné obětování
se Krista a soudu onomu lidskému se při
licuje druhé příští. Kristus jednou na kříži
obětován byv, nedí obětovav se, poněvadž
obětování to co něco trpného k umíránílid
skému přirovnává; ptáme-li se, od koho obě
tován byl, tedy buď přimysliti můžeme od sebe
samého, jak Chrys., buď dleR.8, 32.od Otce,
buď od lidstva, jež zastupoval, buď od zlé
moci lidské s ďábelskou spojené, kteréž se
Kristus podrobil, aby obětí a žertvou se státi
mohl. Podstoupil pak smrť tu pro odnětí,
snětí aneb pro odnesení a snesení bříchů.
Slovo to značí, že Pán hříchy na sebe vzal,
je -nesl a za né zadost učinil a tím ovšem
také je shladil a zmařil, což následek onoho
nesení a na sebe vzetí bylo, ale ve slově
tom nésti neleží. Toťjest, co Jes. 53,7. vece:
V pravdě neduhy naše nesl a bolesti naše
snášel a 59, 12. on hříchy mnohých nesl. A
téměř značí se tím totéž co ve slovích Kře
stitele: Ejhle beránek B., jenž snémá hříchy
světa, Jo. 1, 29. leč že v tom snímání ne
leží spolu ta myšlénka, že Kristus sám na
sebe hříchy ty přijal a smrtí svou odňal.
Odňal hříchy mnohých t. j. všechněch lidí,
dí mnohé ohledem slova jednou a ohledem
množství lidstva, jehož hříchové vyváženi,
vyprázdnění býti měli a tak shlazeni byli, že
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již druhého obětování Kristova za ně nepo
třebí. Tudy ukáže se, přibude druhdy bez
hříchu t. j. bez vzetí, bez přijímání na se
hříchu, nepřijde již co oběť ani aby snášel
smrť za hříchy naše, hříchy neobřemeněn;
podruhé, když se zjeví (2. R. 1, 7.) nepřijde
co nositel hříchu, nébrž co soudce.

A přijde tenkráte ovšem, aby všecky
lidi soudil a těm, jenž zle činili, pokuty a
tresty ustanovil; ale P.prohlédá tu k odpla
tám a odměnám, jichžto se dostane těm,
kteříž ho čekají; slovo spasení tedy zří k
slovu ukáže se a slova kteříž ho čekají udá
vají výminku, pod jakou se spásy té dostane
člověkům. Někteří sice řídcí pojí slovo spásu
se slovem očekávati v ten smysl kteří spa
sení od něho čekají; ale paralelismus žádá,
abychom slovo spasení se slovem ukáže se
pojili; nebo záměrům prvního přibytí Kri
stova na svět, získání spásy souběžen a spo
luchoden jest záměr druhého příchodu Jeho,
totiž udělení skutečné spásy. Cekati, očeká
vati značí tu na zemi trpělivě všecko pro
něho podstoupati, na něho se těšiti, z té
útroby po druhém příchodu jeho dychtiti a
toužiti 1. Cor. 1, 7. Filip. 3, 20. Těm při
bude k spáse, an je ze zlot a zlob a proti
venství tohoto života vytrhne a do radosti
nebeské uvede.

O čteních různých bychom ještě se zmí
niti měli, kdyby pro svou nepatrnost a v
překladu se nedostné vyskýtání lépe nebylo
jich mlčením pominouti. Lachmann podle
rukopisu Alexandrijského právě na konci pří
pisek skrze víru přijal do svého vydání 1831
v ten smysl, že spasení se nám skrze víru
dává; ale týž kritik sám čtení to ve vydání
svém 1850. vypustil a povšechně se za to
má, že slova ta do textu nepatří.

Dokázal posud jak jsme viděli apoštol,
že Kristus skrze vlastní krev svou co vele
kněz věčných dober nám pro vezdy získal.
A tím zdálo by se, že již mohl přistoupiti
k těm napomínáním, kteráž níže k. 10. v.
19. předkládá. Avšak bylo potřeba dříve
ještě ukázati, že již potřeby žádné toho ne
stává, aby obřadové St. Z. se vykonávali, an
Krista za velekněze na nebesích máme. Kro
mě toho bylo ještě potřeba ukázati, že obě
tování se Krista ve vůli Boží v St. Z. pro
jevené a spolu v proroctví o Nové úmluvě
základ má. Tudy apoštol v násled. kap. kon
čí pojednání svoje o nalezení Kristem věč
ného vykoupení.



90 Žid, X, 1—10. Oběť Kristova vůli Boží přiměřena just,

Hlava X.

Ukazuje, že obětování se Krista v protivě sta=
rozákonných žertev jest vůli Boží přimě
řeno, 1—10. dále že velekněžská služba
Kristova jediným výkonem naproti neu
stálým obětem St. Z. se vyplnila 11— 14.
a že smrií Kristovou se nová úmluva 0
tevřela 15— 18. Od v. 19. do konce hlavy
té v. 39. následují napomínání mravná
z předešlých nauk dogmatických odvo
zená, k víře, naději, trpělivosti, pílení
dobrých skutků, 25. ana pomsta Boží
tižejí naléhá na přestupce Nového Zá
kona než tam Starého, 26—31. při čemž
jim stálost ve víře již dříve prokázanou
na paměť uvodi 32—39.

1. Zákon zajisté maje stín budou
cích dober, ne pak sám obraz věcí kaž
doročně týmiž obětmi, kteréž se přiná
šejí ustavičně, nikdy nemůže přistupu
jících dokonaliti. 2. Sic jinak bylyby
přestaly obětovány býti, poněvadž by
již žádného vědomí hříchu sloužitelé ne
měli jednou očistěni jsouce. 3. Ale skrze
ně se děje připomínka hříchů každo
ročně; 4. neboť nemožno jest, aby krev
býkův a kozlů shladila hříchy.

Pověděl apoštol 9, 24—28., že Kristus
jednou žertvou věčného nám spasení dobyl.
Nyní to protivou obětí starozákonných v té
příčině zhola nestatečných a tudy ustavičně
opakovaných vysvětluje a tudy slůvka zajisté
užívá a zákon s té strany vyličuje, ze které
jeho nestateč očividnou se stává. (Osnovu
věty v. 1. činí slova zákon nikdy dokonati
nemůže; věta participijná maje stín a t. d.
udává příčinu té nedostatečnosti. Dí ap. 0
Starém Zákoně, že stín a ne praodraz dober
budoucích má, čím navrhuje, že v Novém
Zákoně praobraz věcí nebeských nalezá se.
Obraz tu zajisté značí praobraz, pravzor,
praměr, praliku podle Col. 3, 10., tam za
jisté apoštol o člověku mluví, který se má
obroditi podle obrazu Stvořitelova, čímž ne
chce říci, že obrozený člověk toliko obrazu
B., nepak Bohu samému podoben býti má,
nébrž že Stvořitel sám (t. Kristus) ten obraz,
ten praobraz, ten námysl jest, jejž člověkná
podobiti má; tudy věci ty a dobra ta jsouce
praobrazem tuto se rozumějí a genitiv věcí
jest genitiv přístavku či podstaty: praobraz,

jejž ty věci samy činí, jak i Chrysost. vy
kládá, an dí, že obraz či praobraz jest tato
pravda sama a věci ty budoucí samy. Pře
nosně tak mluví a vzal podobenství od ma
lířů, kteříž nejprvé tu věc, již chtějí malebně
vystaviti, sobě nakreslují a jako uhlem to
liko nastiňují či nástin sobě věci činí. Aneb
raději stínem zove se St. Z., poněvadž jakož
stín od těla vržený téhož těla velmi nevhod
nou, nepřiměřenou a nedokonalou a nedo
zračitou podobu vytvořuje, tak také Zákon
obřady svými přítemně a nejasně toliko věci
Nov. Z. označoval. Obraz tedy jest praobraz,
věci ty budoucí jsou věci nebeské, kteréž
sice také pro nás ještě budoucí jsou, ale od
té doby, co se Kristus (9, 11.) budoucích
věcí veleknězem stal, podle moci své již do
našeho života vnikají (6, 5.). Těmi zajisté
dobry budoucími nejenom věčné blahosla
venství ale také dary ty, kterými se jich do
chází, odpuštění hříchů, udělování milosti,
radost ve věcech nebeských a jakoby před
ujetí blaženosti věčné rozumějí se; a také
slovo věcí tatéž dobra znamená, která skrze
Krista nám tuto se spřítomňují a dostup
nými stávají. Poněvadž pak zákon toliko
stín, nevšak pravou podobu nebeských těch
věcí sebou obnáší, tudy každoročně nedo sta
tečnost jeho se ozřejmuje, an tytéž oběti při
nášené přece nemohou člověkaospravedlniti.
Přinášeči obětí jsou kněži, jak je také 7, 25.
jmenuje a od přístupcův odděluje; přistou
patelé jsou ti, od nichž oběť pochází a k
nimž se vztahuje; kažďoročně vece apoštol,
nepak každodenně, poněvadž zřetel béře na
den smíru ročně odbývaný, o němž 9, 7. 11.
12. mluvil. Slovo každoročně může se pojiti
buď se slovy tytéž žertvy či oběti, jež přiná
šejí, buď lépe se slovy nikdy nemůže; neboť
nechtěl říci ap., že zákon oběťmi obrok jed
nakými nemůže zkokonaliti člověka, nébrž
raději že coročně opakováním týchže obětí
svou nestateč k dochování osvědčuje totiž
na den smíru, v kterýž vezdy tytéž obecné
oběti se přinášejí jsouc vezdy přese všechny
po celý rok a denně přinášívané oběti po
třebny a vezdy se opět a opět opakujíce.
Slova doročně, týmiž. žertvamt a ustavičně
vyznačují ustavičný, neustále se obětující
oběh žertev na smírný den přinášených. O
slově dokonati jsme již několikráte pozna
menali, že dokonale očistiti, ospravedlniti a
posvětiti značí. Co jsme v druhém v. vřelo

| žili: Sic jinak dylyby přestaly a t. d. smysl
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očividně se nemění, vezdy dí ap., že kdyby
žertvy ony byly mohly spásu člověčenstva
dovršiti, žeby již byly ovšem přestaly. Slou
žitelé či bohoslužci, obřadoslužci jsou Židé,
kteříž se všickni přibohoslužbě na den smíru
přiúčastnili. Bylyby přestaly oběti ty doná
šeny býti v tom případě, kdyby byly všemu
lidu Boha mohly skutečně usmífiti a pro
vezdy blahomyslným pro ně učiniti či jim
dobrou u Boha vůli zjednati. Ale toho ne
bylo nikterak, jak dí v. 3. Z toho, co P. tu
praví o nepotřebě opětovati žertev, kdyby
platny byly bývaly, nedá se ničeho proti u
stavičnému mše svaté opětování namítati
aniž odvětovati z toho lze, že oběť mše sv.
proto smírnou a udobřivou není, poněvadž
se vezdy opětuje. Oběť mše svaté jest jedna
oběť s obětí na kříži a jest jenom zpřítom
ňování oné na kříži dokonané žertvy. Jest
zajisté tatáž vezdy oběť, Kristus, totéž tělo
a tatáž krev jednoho Krista, jest i jeden a
týž všady velekněz, Kristus, který se sám
obětuje a kněži toliko xcísta jeho zastupují.
Co dále P. vece, že by byly proto přestaly,
poněvadž by nebylo vědomí hříchu u těch, jenž
službu obětnou buď konali buď jí přístáli, z
toho nemůže se odvoditi, žeby nyní, an Kr.
za nás dokonale zadostučinil, již žádného vě
domí hříchu a tudy žádného také hříchu ne
bylo a žeby tudy křesťané, jak někteří bludaři
z toho odvodili, hřešiti nemohli. Pavel nedí,
žeby křesťané do hříchu padnouti a milosti B.
ztratiti nemohli, naopak všady tu napomíná
v epištole této, aby všelijak toho pilni byli,
by z milosti B., z víry, z naděje a z věč
ného tedy blahoslavenství nevypadli 2, 1.3,
11. a t. d. Praví-l tuto 0 tom, že ti, zaněž
oběť dokonalá se dála, vědomí hříchů ne
mají, tedy ten jest smysl výroku jeho, že
pro shlazení onoho hříchů vědomí u křesťa
nův není nové na kříži oběti potřebí, an jim
nepřijde leč toliko zásluhy Kristovy sobě ví
rou, nadějí a dobrými skutky přivlastniti a
osvojit. V tom smyslu by veškero hříchův
vědomí bylo u Israelitů přestalo, kdyby žert
vy St. Z. byly moc smírnou do sebe měly.
Toho tam ale nebylo, avšak proto nebyly
žertvy a obřady ony bez užitku, jimi zajisté,
jak vece v. 3., dála se připomínka a památka
hříchů každoročná. Tak věta v. 3. pronesena
pojí se s v. 1. Jiní pojí ji S v. 2. takto: ne
toliko nezbavovaly vědomí hříchu ony oběti,
nébrž nad to ještě připomínaly, že hříchové
dosud smíření a shlazení nejsou, poněvadž
se vezdy a vezdy oběti ony opakují. Má tuto
na zřeteli ono vyznání veřejné, kteréž se v
den smíru od velekněze dálo, o čemž Lev.
16, 21. čteme: Když velekněz obětuje kozla,

necht vloží obě ruce na hlavu jeho a vyznává
všecky něpravosti synův israelských a všecky
viny a hříchy jejich. Považuje, jak jsme ně
kolikráte toho dotkli, oběti odloučeně a od
taženě od Krista, sic jinak když obětovatel
celým srdcem k Boží lásce se obrátil a v radu
B. obětmi projadřenou vnikal, ovšem neod
cházel od obětí oněch bez zažití mnohoná
sobné milosti B., ač v obětech samých ta
milost co skutek skutkovaný neležela a oběti
ty samy o sobě nemohly člověka očistiti.
Nebo, vece dále, a potvrzuje toho, nemožno
aby krev býkův a kozlův snímala hříchy.
Jmenuje býky a kozly, poněvadž obojí na
den smíru se zabíjeli a obětovali, jak jsme
toho již dotkli výšeji. Odpírá tomu, žeby
oběti samy působily odpust hříchům; kdo
ale při nich lítost pravou měl a víru v Kri
sta Messiáše budoucího S nimi spojoval, ne
býval lišen toho, čeho se byl dojíti nadál.
Tudy dí Jer. 11, 15.: Zdali maso posvátné
odejme od tebe zlosti tvé, v nichž jsi se chlu
bil? Oběti tedy ony představovaly, vyličovaly
a osvědčovaly požadek náměstného smíření,
jeho uskutečniti nemohouce a byly proro
ctvím o budoucím smíření, což apoštol tudíž
ze Zalmu 39, 4. d. dokazuje:

5. Protož vcházeje na svět dí;
žertev a obětí nechtěl jsi, ale tělo spů
sobil jsi mně; 6. žertvy zápalné a zá
hříšné nelíbily se tobě; 7. tedy jsem
řekl: Aj jdu, ve hlavě knihy psáno jest
o mně, abych činil Bože vůli Tvou.

Ku potvrzení tohó, že starozákonné
oběti pro nestateč svou musely vyzdviženy
býti žertvou jednou a účinlivou, t. j. utrpe
ním Kristovým, dovolává se slov Z. 39. Jsou
to slova Davidova, když před Absolonem u
tíkal a v Zájordání se zdržoval; avšak při
nich Krista představoval a slova ta o Kr
stu pravil tak, že ve smyslu obvýšném Žalm
ten docela se ku Kristu odnáší. Slova Kri
stova skrze Ducha sv. od bohodechých mu

„žův napsána byla, abychom měli jako ně
jaký úpis a zápis od samého Toho, jenž za
nás umříti měl a do kteréhož sám On na
kříži umíraje ještě pohledl, až věděl všecko
dokonáno býti. Vcházeje na svět skrze včlo
věčení-se a narození; ač ne tak okamžik ten
jeho včlověčení-se jako raději první jakoby
myšlénky Krista člověkem se stalého tím se
vyjadřují. Zalm ten počíná s chválením Boha,
Ale jak má Jemu děkovati za nesčíslná do.
brodiní lidu B. prokázaná? I odpovídá: Žer.
tev nemiluješ, tedy já sám sebe obětuji, Zer.
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tev, dí, nechtěl jsi; tak mluví ne žeby B.
byl starozákonné oběti zavrbnul, an je byl
ustanovil a zázračně ohněm s nebe potvrdil
Lev. 10. 1. Par. 21. 2. Par. 7. a t. d., nébrž
proto, poněvadž od sebe neměly moc s Bo
hem člověka smířiti a jej boholibým učiniti;
a proto, poněvadž již St. Z. k vyzdvižení
žertev oněch skrze jednu oběť Kristovu pro
blédal. Tělo jsi ale spůsobil mně, abych je
totiž obětoval. V hebr. textu nynějším čtese:| Ušijstmnědokonalanebušíjsťmně
provrtal (probodl) t. j. sluch můj jsi doko
nale k slyšení vůle tvé připravil. Provrtá
valy se uši otroku (Ex. 21, 6.) tomu, jenž
v rok sedmý služby své moha svoboden ode
jíti u pána svého v ustavičné službě volil
zůstati ; dálo se to probodání šídlem k ve
řejům a býlo důkazem a svědectvím, že věčně
ve službě pána svého zůstane. Jiní praví ne
býti narážky žádné na onen obyčej, nébrž
takto překládají slova Ž.: ušť jst mně ote
vřel, totiž abych dokonale poslouchal příkazů
Tvojich. Leč i to čtení na jeden smysl vy
chodí. Ale kterak apoštol slova ona Zalmu
dotčeného klade v ten spůsob:. Tělo jsi mněspůsobil?© Apoštolseřídívtompodle
překladu sedmdesátců, kteříž jak z toho již
místa patrno jest, pode zvláštním opatro
váním B. stáli. Smysl se zhola nedělí ode
čtení předešlého; nebo i zde smysl jest: u
činil jsi mne dokonalým sluhou Tvojím, u
strojil jsi mne sobě v hodnou službu, abych
totiž obětoval se Toběza žertvu. Které čtení
původní, ovšem nevíme, an sedmdesátci bez
mála tak ve svém hebrejském textu četli;
leč nezáleží na slovech, nébrž na smyslu a
ten, jak jsme viděli, při obojím čtení týž 0
stává. Celopalů a obětí za hřích nechtěl jst,
vece dále. Celopaly či zápaly byly oběti,
kteréž docela se spalovaly, jak již samo jmé
no celopal vyjadřuje; takové se obětovávaly
každého dne ráno i večer za veškeren lid,
od nazirejů po dokončeném slibu, od matek
po porodu. Oběti za hřích (záhřešiny) bý
valy podle rozdílu hříchův rozdílny. Ty se
Bohu nelíbily, aneb jak jiné čtení má, těch
Bůh nežádal, nevyhledával v tom smyslu, jak
jsme již pravili a jak tam Mt. 9, 13. praví
se, že Bůh obětí nechce. Tehdy když jsi mně
tělo ustrojil a když jsem poznal, že se Tobě
celopalové a oběti za hřích nelíbí, tehdy jsem
řekl: Aj teď jsem, hotov jsem, abych se vy
dal za oběť a krev svou pro usmíření věčité
spravedlnosti Tvé vylil. V Alavěknihy psáno
o mně. Hlava může značiti buď začátek, jak
některá přeložení česká mají, jakoby pravil
hned na počátku písma sv. o mně psáno
jest, tam kdež se Gen. 1, 1. praví, že na po

Žid. X, 1—10. Oběť Kristova vůli Boží přiměřena jest,

čátku Bůh stvořil nebe a zemi; někteří za
jisté počátek onen Syna Božího býti rozu
měli. Jiní v Alavě vykládají o hlavitém před
mětu písma sv.; hlavitý zajisté předmět pís
ma jest Kristus a všecko, co se tam dálo a
stalo a činilo, se hlavitě ke Kristu odnášelo
a příchod Jeho a Jeho za lid zadostučinění
předoznamovalo. Jiní ale slovo řecké kladou
za svoj, svitek či svinutí; za stara zajisté
užívalo se pro knihy dlouhých blán neb koží,
kteréž o válec neb o prut se otáčely a tudy
svoj ten značí toli co knihu, ovšem knihu
Zákona, Zákon sám. Jakoby pravil: Ve svoji
či v knize t. j. v zákoně o mně psáno jest,
t. j. já jsem hlavitý předmět veškerého zá
kona. A tak výklad ten s předešlým v jedno
splývá. Slova ta v knize psáno jest o mně k
Davidovi buď zhola nepatří, nébrž toliko ku
Kristovi a David tu předvěstně o Kristově
osobě mluvil, ač v jiných téhož Zalmu ver
šíca o sobě potom v dálejším smyslu a ty
pícky o Kristu řeč se vede. Tak žeříci mu
síme: Žalm ten co do celku se ku Kristu
typicky odnáší, ale slova, jež tuto uvodí sv.
apoštol, ku Kristovi jedinému předvěstnězří.
Ač pak i o Davidovi se v písmě sv. mluví,
pokud předvěstíno bylo, že z Judy král vze
jde. Slova abych činil vůli Tvou závisí od
slov: „A7jdu a což na tato slova následuje,
závorkou se čísti musí a činí větu nominál
nou. Vůle B. jest ta v St. Z. předvěstěná,
aby se Kristus za hříchy lidstva v oběť a
žertvu Bohu vydal. Ostatně bychom také
spojovali slova čťnil vůle tvé se slovem psáno
jest, nevyjde jiný smysl než předešlý a roz
díl zajisté co do spojitosti valen není. Pře
deslav Pavel ta slova Žalmistova nyní se jme
z nich odvětovati.

8. Dříve povídaje: Žertev a obětí
a celopalů a obětí za hřích nechtěl jsi,
aniž tobě líbezny byly, kteréž podle zá
kona se přinášejí; 9. vece potom: Aj
jdu činit vůle tvé — odjímá první, aby
druhé ustanovil.

Doslovně zní slova: výše nebo dříve
povídaje . . . potom řekl, anoť bychom oče
kávali: Výše nebo svrchu pověděv potom
praví. Tak sobě počíná apoštol, poněvadž
nezáleží na časové postoupnosti, nébrž na
vniterné vět oněch souvislosti. Dovodí apo
štol: Tím výrokem svojím „obětí nechceš“ a
výrokem druhým aj jdu a t. d. jasně vypo
vídá a osvědčuje, že první t. j. oběti vyzdvi
ženy jsou, a že jenom se stanoví a platnost
svou má druhé, oběť Kristova či raději ta
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poslušnost Kristova v obětování sebe sa
mého osvědčená. Věta vztažitá kteráž podle
zákona se přinášejí patří ku všem předcho
zím substantivům, obětí, žertev, celopalů,
záhřišin; slovy odjémá a t. d. odvodí a za
vírá Pavelz písmenových předešlých výroků,
že St. Z. za své vzal; kladením posledního
zamítá a zavrhuje se první, klad tohoto jest
záporem onoho. Sv. Aug. napomíná, bychom |
v té volnosti Krista následovali a tělo 1 duši
Bohu obětovali. Nebo jsme přišli na svět,
vece světec ten, abychom činili vůli B. A
tudy máme volati Ž. 142, 10. Nauč mne či
niti vůli Tvou, poněvadž Bůh můj jsť. Tý
jsi všecko mé, poněvadž B. můj jsi. Mám
liž otce hledati pro nabytí dědictví? Ty jsi
Bůh můj, netoliko dárce dědictví, nébrž sám
dědictví moje. Mám-liž hledati opravce a
opatrovníka? Ty jsi Bůh můj a t. d. Čeho
nevolí B., jsou žertvy, čeho žádá, jest sebe
obětování Kristovo; v Kristu se všeliká oběť
St. Z. zahrnuje a odklizí. Zádost tu či raději
tu vůli apoštol v čem by záležela hned vy
světluje, an vece:

10. Ve kteréžto vůli posvěcení
jsme obětováním těla Ježíše Krista na
jednou.

Vůlí tou rozumí vůli B.,kterou Kristus
sebe za nás obětováním vyplnil a praví ap.,
že právě touto vůlí posvěcení jsme a ovšem
ospravedlněni ; a sice jednou pro vezdy. Pře
chází tu ap. od předvěsti v St. Z. k vypl
nění v N. Z. a ukazuje, že vůle B, již vy
plniti Kristus přišel, neměla jiného účelu leč
posvěcení naše či spásu naši. Vůletedy ona,
o níž v Z. dotčeném řečjest, nezří k zákonu
a příkazům, nébrž k milosti neprohlídajíc k
nástinným, neplatným obětem, nébrž k oběti
oné pravé Kristově, ku kteréž se ony ná
stiny nesly. V té vůli my posvěcení jsme
t. j. na vyplnění vůle té B. spoléhá naše
posvěcení již Kristem na kříži vykonané.
Slovo nejednou patří k slovu posvěcení v
ten smysl, že čeho tam oběti ustavičně při
nášené docílitt nemohly, to K. najednou nám
získal.

Různočtení tuto a v předešlých v. ně
která jsou; nejzračitější avšak nedost osvěd
čené jest čtení v 10. v. obětováním krve ne
těla; ostatní se více méně jenom řeckého
slohu týkají na přeložení a vyložení naše
vztahu nemajíce.

To, co o jedné oběti, kterouž veškery
starozákonné žertvy, dary, přínosy, zápaly,
celopaly, záhřešiny vyzdviženy byly, tuto Pa
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vel povídá, muselo ovšem Hebréům, kteří ač
křesťané jsouce posaváde všechněm obřadům
St. Z. obcovali, nad míru s podivením býti.
Tudy se apoštol k tomu opět vrací a opět
o tom jedná, ale s tím rozdílem, že dříve v
tom prohlídal ke dni smíru a k obětem tam
jednou za rok přinášeným, tuto ale zřetel
béře k obětem každodenním. I vece:

11. A ovšem všeliký kněz přístojí
každodenně slouže a tytéž jednostejné
oběti přinášeje, kteréž nikdy nemohou
odníti hříchů; 12. tento ale jednu za
hříchy obětovav žertvu, sedí na věky
na pravici Boží 13. dále očekávaje, až
položení budou nepřátelé jeho za pod
noží noh jeho. 14. Nebo jednou obětí
dokonal na věky ty, kteří posvěceni bý
vají.

Ve větách těchto se na rozman vysta
vuje ona ustavičná kněží Starého Zákona
přičinlivost, zaměstnalost a takořka brnoži
vost s tím mírem královským, kteréhož Kri
stus po vykonání jedné žertvy došel. Hned
na začátku čtou někteří ř. rkp. velekněz m.
kněz; ale jest čtení to jen omylem z 1, 27.
a jiných míst sem vzaté, aniž jistého zá
kladu v rkp. má. Všeliký kněz t. veškeři
kněži, kteří posloupně v chrámu P. poslu
hovali, přístojí slouže; státi museli všickni,
kdokoli se před Bohem ukázali a ve vniterné
síni jediný král seděti směl; tudy státi před
Bohem jest toli co sloužiti Deut. 10, 8. 18,
ď., an naproti tomu Kristus sedí na pravici
B. v. 12. Stání to a tu službu ozvlášťuje
apoštol dále slovy a žertvy tytéž přinášeje,
čímž hlavité služby kněžské dotýká. Trojí pak
věc o knězech vystavuje : nejprvé, žetytéž oběti,
druhé že tytéž oběti jednostejně a neustále se
přinášejí, a třetí že přese to všecko nemohou
oběti ty hříchů smazati, odníti a shladiti;
aneb jak ř. slovo zní dokona odníti, čímž
pěkné se táhne k slovu 5, 2. 12, 1., že nás
hřích odevšad obdává a obkličuje a tudy
také odevšad a kolem odňat býti musí. Na
jedno vychodí, jestli slovo každodenně se slo
vem přístojí nebo se slovem slouže vážeme;
ale rovnoběžnost s následujícími slovy, kdež
slovo jednostejně či často k slovu přinášejí
přiléhá, vymáhá toho, abychom slovo každo
denně blížeji k slouže slovu pojili. Tytéž
oběti praví, poněvadž každodenně dvakrát,
totiž ráno a večer beránek a celozápal se
obětoval. V jakém smyslu dí, že oběti k
smazání hříchů nestačily, již jsme několi
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kráte dotekli (9, 9.). Naproti tomu jednakou
povahu měla oběť Kristova, kterou donesl
sám sebe obětovav, aniž jí opětovati potřebí
bylo, nébrž jednu tu oběť přinesev posadil
se, zasedl č? sedí na pravici B. nebesa člo
věčenstvu smrtí svou otevřev; zvýšení toho,
jak již Luk. 24, 26. Fil. 2, 10. praveno, do
šel za dílo spásy, jak se mu v tom otec Jes.
53, 10. byl zamluvil. Slovo na věky v. 12.
nezří ku před. slovu, jakoby chtěl říci na
věky přinesev oběť, nébrž patří slovo to k
následuj. sedí, jak z parallelismu se slovem
každodenně v. 11. na oce jest. „SeděníKrt
stovo klade naproti stání kněží; jako stáné
službu, tak sedění vládu a panování zna
mená. Spolu také kněz dokonav službu ve
svatyni, kdež odomácněti nemohl, opět se
vracel domů, Kristus ale ostává na věky na
trůně B. ostatek jenom v blaženství očeká
vaje, ažby se mu celého zisku oběti Jeho
dostalo, t. j. ažby mu všickní nepřátelé za
podnožek položení byli. Jsou to slova Ž. 109.
jež apoštol 1, 153. citoval. Nepřátelé ti, 0
nichž jsme již výše pravili, jsou veškery
moci, jenž se Jemu protivují 1. Cor. 15,
23—26. a dále t. j. dalejším časem až do
skonání dějinstva na tomto světě již neobě
tuje se, nébrž očekává pokoření jejich. Do
koná se čas ten s druhým příchodem Jeho
na svět 9, 28., kdež veškeři oni nepřátelé, jež
1. C. 15, 23. d. apoštol vyčítá, budou pod
maněni a vítězství Kristovo všestranně se
ukáže. Očekává dí, poněvadž o Kristu podle
té přímluvy mluví, podle nížto se knězem
stal. Ale řekne někdo: Není-liž apoštol s
sebou na odporech, když tuto praví, že Kri
stus již neslouží ve svatyni, an 8, 1. naopak
povídal, že ve svatyni nebeské posavad ve
Jeknězem jest a má, coby obětoval? Apoštol
sobě neodporuje, nébrž sebe vykládá, že to
tiž onější kněžství Kristovo záležejíc v sebe
obětování, žádné proměny a žádného vystří
dání služby nevymáhá, an velesloužitel v ne
besích týž král jest zasedlý na trůně veleb
nosti Boží. Aniž také to, co dí o vládě a
očekávání, ažby mu podrobeni byli nepřátelé,
s tím se potýká, co 1. Cor. 15, 23. n. čteme,
kdež se čte, že Kristus sám nepřátely ony
potírá a shlazuje; apoštol v naší epištole dí
toliko, že Kristus s nebe na zem nesstou
pá, aby nepřátely podrobil, ostatek ovšem
s nebe působě a vrahy potíraje. Důvod toho,
proč již sedí a toliko podrobení nepřátelův

nou oběti dokonul na věřy ty, jenž posvěcení
bývají. Jest týž důvod, jehož již výše 7,27.
9, 12. 14, 28. 10, 10. 12. dotekl, poněvadž
totiž K. všecko dokonal, čeho pro spasení

Žid, X, 15—18, Smrti K, nová úmluva otevřetlá,

lidstva potřebí bylo. Dokonal día užívá pet
fektu, nepak aoristu, poněvadž dokonání to
nezapadá v času, nébrž ustavičně působí na
všech, kdo k soběpůsobeníto připouštějí; tuto
nepraví, že posvěcence dokonal či ty, jenž po
svěceni byli, nébrž jenž posvěcení či posvěcová
ni bývají, času přítomného užívaje, poněvadž
všickni lidé všech věků v jediné té oběti
Kristově dokonání svého dojíti mohou, ač
chtějí-li přivlastniti sobě zásluhy Kristovy a
sami k tomu spolupůsobením prohlédáti, aby
ode všech hříchův očistěni a posvěcení byli.
Kristus zajisté dokonal, co na něm jest, je
diným na kříži obětováním, ale přísvoj toho
všeho v ruce a ve svobodu člověka dává se,
pro kteréžto přisvojení a přivlastnění sám
Kristus svaté svátosti ustanovil. Slova na
věky, ustavičně, v. 14, odpovídají těmže slo
vům na věky či ustavičně v. 12. na věky
trůnuje, že na věky dokonal posvěcence a
tudy trůnu opustiti nemusí; slova ta na věky
zří k slovu dokonal a praví, že dokon jeho
má neskončené působení, tak že vezdy po
svěcuje a posvěcení věčně trvalého uděluje.
Posvěcování t. j. ustavičné ode hříchův oči
stování a svatosti B. na sebe přijímání jest
cesta, kterou dokonání dosáhneme. To pak
dále ještě z písma doličuje, an dí:

15. Svědčí pak nám 1 Duch svatý;
nebo pověděv: 16. „Toť jest úmluva,
kterouž učiním s nimi po dnech oněch ;“
dí Pán: dám zákony své do srdcí je
jich a na mysli jejich napíši je, 17. a
na hříchy a nepravosti jejich nezpomenu
více. 18. Kdež pak jest odpuštění jich,
již není oběti za hřích.

Z uvedeného již výše 8, 8—12. místa
písmového dokazuje, že všecko dokonáno,
čeho potřebí k spáse lidské a jiné oběti po
třeby není. Dí svědčí Duch svatý, poněvadž
on jest hlavitý původce písma svatého. Výše
(6. a 7. v.) uvodil svědectví Syna B. sa
mého ze Ž. 39.; dále uvodil svědectví Otco
vo ze Ž. 109. (v. 13.). Nyní uvodí svědectví
Ducha sv., kterýž skrze prorokya tuto skrze
Jeremiáše mluvil a předpovídal, že dokonání
ono a ovšem ono hříchův odpuštění skrze
Krista se nám dostane. Slova ta vzatá z
Jerem. 30. již výše vyložena byla 8, 10. d.
Předvěta jest: Fověděv ta jest úmluva, v
niž s nimi vniknu a dověta následuje slovy:
Vece Fán a t. d.; úvodná slova tato vece
Pán slova jsou Pavlova. Jiní sice dovětu
začínají ode slov 1V, a hříchův jejich nebudu
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pamětliv : ale však jistě dovětu začíná slovy
dí Pán, poněvadž jinak druhá polovina ci
tátu se nemístně rozštěpuje. Ostatně apoštol
místo ono jenom ve výtahu dává, ač byl
pravil slova ta býti svědectvím Ducha sv.
Nezáleží ovšem ťuťo na slovech, nébrž na
smyslu. Nenadarmo ale přijal slova dám
zákony své do srdce a potom teprv následují
slova a hříchůvjejich pamětliv nebudu; jak
jsme toho již 8, 10. 12. dotekli, poněvadž
beze vnitrného v útrobu přijetí zákona D.
odpuštění hříchů nestává. Kdež ale odpu
štění hříchů, dokládá ap., tam nepotřebí pří
nosu za hřích. Přínosu, oběti nepotřebí ta
kové, kterou by co novou výplatou hříchy
vykoupiti se měly a která by ovšem od vý
platy Kristem na kříži zapravené rozdílna
byla, k ní totiž se neodnášela a od ní ne
vycházela aniž se jí podřizovala. Tudy se
nevyjímají oběti mše sv., kterýmiž se nám
rovně jako věrou, křestem, pokáním a t. d.
výplata ona K. na křížizapravenápřivlastňuje.

Těmi slovy dokončuje apoštol hlavitou
jednu část listu tohoto, kterouž od 7, 1. až
sem 10, 18. provedl a jejíž hlavním před
mětem bylo, že Kristus jest veleknězem na
věky a že dokonav svrchovaně spásu lidskou
na trůně B. zasedl veleknězem a spolu krá
lem jsa, jak tam Melchisedech. Provodil to,
jak jsme výše znamenali, ve třech oddílech
T, 1—25. dokázal Krista býti knězem podle
řádu Melchisedechova; dále 1, 26. až 9, 12.
dolíčil, že Kristus protiobrazem Aronovým
býti obětováním sebe dosvědčil; posléze 9,
13. ukázal, že obětováním tím jedním všecko,
čeho k spáse potřebovalo se, dokonal. Že
tedy ovšem Štarý Zákon přestal, jakož při
východu slunka měsíc zabledá a ovšem pa
novati přestává.

Nyní přistoupá k některým napomíná
ním, jichžto se od 7, 1. zdržoval, ač v před
nějších částkách od nauk k takovým napo
menutím několikráte zabíhaje a útrobu svoji
před nimi jako vysýpaje. Předesílá ale dva
podněty, kteréž napomínáním oněm za oporu
slouží. Dí:

19. Majíce tedy, bratří, doufanli
vost ke vjití do svatosvatyně v krvi
Kristově, 20. kteréž nám zasvětil, ce
stu novou a živou skrze oponu, to jest
tělo svoje, 21. a (majíce) kněze veli
kého nad domem Božím: 22. přistu
pujmež s opravdivým srdcem v plnosti
víry skropena majíce srdce ode svědo
mí zlého a umyté tělo vodou čistou.
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Počíná tu částka mravoučná a předkládá
apoštol nauky mravné, ježto se ze předešlých
nauk dogmatických odvětují. Při čemž, jak
jsme pravili, dvojí oporu předesýlá v krát
kosti hlavité myšlénky pojímaje, jednu smrť
Kristovu, druhou velekněžství jeho královské
v nebesích. Majíce slovo významně napřed
staví a dvojí majetství nám Kristem zjedna
né vystavuje. První jest doufanlivost, dů
věra, ubezpečilost k vejití do svatosvatyně.
Právo máme nyní k velesvatyni a z toho
práva povstává důvěra a radostná bezpeč
nost či doufanlivost. V krvi Kristově dou
fanlivost ta spoléhá Ef. 3, 12., na krvi J.
Kristově za nás prolité a z ní počátek svůj
béře. "Toto vjití posvětil nám Kristus, tak
že vchod ten nám jest novou a živou cestou.
Cestu k nebi, kterou Ježíš před námi vážil,
porovnává s cestou do svatosvatyně 9, 14.,
kterou velekněz každoročně chodíval a kte
ráž tudy byla protřená a stará, cesta knebi
byla posud neprotřelá a Ježíš prvý jí jda,
pro nás ji ustrojil a jako urovnal, a cesta
ta jest tudy novou. Ale i živou jest, že nás
k životu vede a spásu oživuje a sílu dává,
abychom jí mužně kráčeli; tudy staré pře
ložení má: živoucí. Ten pak do nebeské
svatyně přístup nám Kristus zjednal a ote
vřel skrze oponu, t. j. tělo své. Z čehož jde,
že opona, která před svatosvatyní se naleza
la, vypodobovala tělo Kristovo. Jakož oponou
tou se zakrývala svatosvatyně a Bůh tam
mezi Cheruby zvláštním spůsobem přítomný,
tak tělem Kristovým zahalovalo se božství
Jeho. Dále skrze tělo Kristovo se otevřelo
nebe tak, jak odtrhnutím opony otevřenasvatyně.| TudypřismrtiKristověopona
chrámová se roztrhla, aby ozřejmělo, že skrze
tělo Kristovo na kříží roztržené a rozbodané
nám do nebes otvor se otevřel. Mt. 27, 51.
Mezi Kristem a svatosvatyní nebeskou na
lezalo se tělo Jeho co nějaká opona, kterouž
projíti musel; musel ji odtrhnouti, t. j. slo
žiti, musel umříti a nás smrtí těla smířitil s
Bohem Col. 1, 22. Smrtí svou odhrnul pro
nás oponu tu a ten závoj či závěsu tu a
tedy pro toho, kdo za Kristem jde, nebesa
otevřena jsou, aniž jaký závoj odhrnovati
přijde. Tudy slova skrze oponu patří k slovu
posvětil. Druhá podloha, na kteréž napo
menutí apoštolovo spoléhá, jest zahrnuta ve
slovích: Majíce kněze velikého nad domem
B. Dům Boží jsou nebesa či raději církev
Boží, jak se zde na světě počíná a na onom
světě dokonává, jak 3, 6. Církev B., již
Kr. shromáždil, nenalezá se mimo a vně
svatyně, nébrž ve svatyni, v obecenství sBohem.| VelikéhoKnězemáme,ovšempak
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takového, kterýž to činí, co ku knězi pří
leží, v nebi za nás Bohu přístojí a tuto za
nás oběť jednou přinesenou opětuje. Poně
vadž pak takových jsme se dober přiúčast
nili, že otevřen vchod do nebes a Kristus
nám jako velekněz přístup k Otci činí, tudy
apoštol napomíná: Přistoupejmež k Bohu;
slova přistoupati užívá se o službě B. Při
stoupejmež k Bohu s obětí víry, naděje,
lásky, modliteb. Aneb jak ap. dí v plnosti
véry, t. j. s plnou měrou, úplným, nerozpač
ným, jistým, pevným přesvědčením Rom. 14,
o. Ale ta plnost víry spočívati musí na 0
pravdivém srdci, t. j. kteréž takové docela
jest, jakým býti má, a kteréž tak se pronáší,
jak uvnitř jest bez půlení, bez lichosti, bez
zadržalosti, upřímně, věrně. Dále dí ap. skro
pena majíce srdce oď svědomí zlého a tělo
majíce obmyté vodou čistou. Slova tato ku
předešlému se pojí a udávají dále, jak a kte
rak k Bohu přistoupati nemohou. Při tom
naráží apoštol na starozákonné obřady a pří
hody. Lid maje na Sinaji k Bohu přistoupiti,
musel očistiti a posvětiti se Ex, 19, 10. 12.
Kněži levitští při posvěcení svém na uchu,
palci pravé ruky a pravé nohy krví potřeni
bývali, aby tím se osvědčovalo, jak ve službě
B. sluch, služba a chůze jejich posvěcena
jest; roucha jejich touž krví a olejem po
kropena byla, aby k úřadu se takto posvě
tila; nad to se museli před službou mýti,
roucha práti a se koupati Ex. 29. 4, 21.
Lev. 8, 30, Ex. 30, 19. Lev. 10. Těmi věc
mi ale se neobmezovalo, co se s námi stane
a co se od nás díti má. Nejprvé skropená
máme srdce od svědomí zlého; skropená
rčení obižné značí očistěná srdce majíce skr
ze Kristovu smrt. Očistění to se nám při
vlastňuje na sv. křestu, kdežto se nám hří
cbové odpouštějí a my zbýváme svědomízlého,
t. j. hříchův, jimiž se svědomí naše zlým
stává. O skropení tom skrze krev K. 1.
Petr. 1, 2. a níže 12, 24. A tudy, poněvadž
vniterně se nám neodpouštějí hříchové, leč
bychom křestnou vodou byli posvěcení, praví
dále ap. obmyté majíce tělo vodou čistou.
Vodou čistou vece t. j. očistnou, očisťující.
Naráží na tu vodu očistivou, o kteréž výše,
Z popela krávy ryšavé připravenou a najiné
očisty starozákonné, jimiž £0, CO Se nyní V
Nov. Z. děje, skutečná totiž očista předvě
stěna byla. Praví tělo a nedí pleť, poněvadž
tělo zevnějšek člověka veškeren znamená,
an říci chtěl, že člověk na křestu vniterně
a zevniterně očistěn bývá a netoliko život
ducha jeho, nébrž i život přírody jeho se
očisťuje. Křestem svatým hřích skutkový i
hřích přirozený či dědičný se obmývá a dě
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dičný hřích netoliko ducha, nébrž těla se
týká také, jakož pak také křestem celý člo
věk i duch jeho i tělo jeho v obecenství s
Kristem vchází; voda křestná na tělo i na
duši spasilivou moc vynořuje. K tomuto na
pomenutí vzatému z ohlédání se na očisty
St. Z., přidává ohledem na ta nevýslovná
dobra, jichž povýšením Kristovým dostáváme,
napomenutí druhé, an vece:

29. Držme vyznání naděje své ne
pohnutedlno -— nebo věrným jest ten,
jenž zaslíbil.

Nebesa nám otevřena jsou a dober věč
ných tam dojíti máme skrze velekněze svého,
Krista; ale dober těch se teprv nadějeme
dojíti a Kristovu slávu, když mu všichni ne
přátelé podrobeni budou, obdržeti. Naděje ta
nesmí zůstávati něma, nébrž pro plnost svou
(6, 11.) vně se musí okazovati a projevovati
vyznáváním, ústně i životem. Toto vyznání,
jímž naději svou osvědčujeme, máme držet:
nepohnutě t. j. nepodvratně, pevně, neporu
šeně, nezviklaně, aby se ani posměchem ani
bliktrami na odiv vystavenými, ani slibnými
přípověďmi, ani vyhrůžkami a protivenstvími
nepodvracovala. A to tím lehčeji můžeme
činiti, poněvadž (tím potvrzuje ap. napome
nutí ono) věren jest, jenž slíbil a tudy na
děje naše nikdy zahanbena nebude. Rčení
toho věren jest Bůh Pavel často užívá 1.
Thess. 5, 24. 2. Thess. 3, 3. 1. Cor. 1, 9.
10. 13. a t. d. Přichází nyní apoštol ke tře
tímu napomenutí. První bylo o víře, druné
se potahovalo k naději; to třetí, jež nyní
uvodí, prozírá k lásce. Slova jsou:

24. A pozorujme se vespolek k
vybídání-se k lásce a dobrým skutkům.
25. Neopouštějíce shromáždění našeho,
jakož obyčej jest některým, ale napo
mínajíce se a to tím více, čím spatřu
jete přibližovati se den.

Pozoroveti druhých, jak se chovají, jest
lidem vzorem a činí to přečasto proto, aby
na jiných lidech se vad a chyb dopatřili a
tudy ku pomluvám, sebeospravedlnění, pýše
a podobným hříšným libůstkám látku sobě
sbírali. Ap. naproti tomu velí pozorovati na
se vespolek, ale tak, abys z dobrého příkladu
jiných lidí se v dobru utvrzoval, ctností je
jich se přiúčastňoval a je sobě osvojoval a
v čem by vadni a nestateční byli, jich na
pomínal. Tudy dí, že máme pozorovati k
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vybídání k lásce, abychom druh druha k
lásce a dobrým skutkům vybídali a jak ř.t.
má ponoukali, popouzeli, popichovali t. j.
úsilně nabídali a pobízeli k těm dobrým skut
kům, bychom z jiných lidí života k dobrému
nepak k zlému námětek brali. Užívá slova
popouzetí v dobrém smyslu, avšak slovem
tím přece mlčečky tupí ty, kteří z pozoro
vání života jiných lidí popudlivými se stá
vají. Ap. ale udává v násl. 25. v., čeho pro
docílení onoho nábodu a výbodu a výzevu
se varovati a čeho by píleti měli. Nemají
opouštěti shromáždění. Slovem tím rozumějí
někteří vykladači církev křesťanskou a praví,
že ap. obávaje se, aby církve za příčinami
již výše několikráte udanými neodstoupili,
jich tuto k pevnému se jí přidržení napo
míná. Leč tu by ap. nebyl slova episynagogé,
nébrž ecelesta užíval. Tudy lépe slyší se to
slovo o shromáždění a sbírání se, scházení
se k službám B. a apoštol užívá slova epi
synagógy a ne prostě synagogy, podle na
šeho přihromáždění, poněvadž jím bez mála
chce lišiti shromáždění křesťanské ode shro
máždění židovských, kteráž prostě synago
gami se zvala. Takových schůzí nevyhnutel
ně potřebí, ano v nich služba B. se odbý
vala, slovo B. © Kristu kázalo, největější
svátost přijímala a jiné ku křesťanské víře
náležející věci se vykonávaly, jimiž život kře
stanský v rozličnosti své od židovského oži
vován býval. Tudy sv. Ignatius mučeník ve
svých epištolách často a zvláště Ef. 13. Po
Jyc. 4. napomíná, aby se křesťané často k
službám B. scházívali. Jak toho napomenutí
apoštolova potřebí bylo, patrno z toho, co
hned přidává: jak některým obyčejno jest,
jenž nedbalí, chladni, líni, choulostivi jsou
v docházení do schůzí těch; zlého jejich pří
kladu nemají následovati, nébrž naopak ra
ději ve spolek se napomínati a pobízeti, totiž
k navštěvování schůzí, kdež by té stálosti,
jež potřebna, nalézali a vespolek se utvr
zovali. Jako železo železem se ostří, vece
Zlatoúst, a hrotuje a kámen o kámen třený
jiskry vydává, tak duše hoříc duši jinou k
stejným skutkům podžehá. Scházíme se, vece
Tertullián ap. 39., abychom spojenou zbraní
modlitbám se věnovali, nebo ta doléhavost
Bohu příjemna. Scházíme se ku připomínání
sobě písma svatého; scházíme se, abychom
podle libosti každý dar pro chudé a nedu
živé skládali. Čeho prozírá k tomu, co 0 schá
zení se k službám B. pravil; dnem rozumí
den, na němž Kristus přijde k soudu nad
Jerusalémem městem, jenž od Římanů pro
nevěru i s veškerými obyvateli země pod
vráceno a zkaženo bude; soud ten pak byl,
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jak z Mt. 24. víme, obraz budoucího soudu
povšechného a před vyvrácením a zkázou
Jerusaléma, s tímto vjednu pohlídku splýval.
DÍ spatřujete, vidíte se přibližovati, poněv adž
když se psal tento list, již někteří znakové
od Krista P. u Mt. 24. vytknutí se před 0
čima jim nalezali, z nichžto brzký příchod
Páně k soudu nad Jerusalémem tušiti, ano
za jisté pokládati mohli. Na tom však napo
mínání nepřestává sv. P., nébrž ještě vytýká po
třebu ve víře státi a vníse utvrzovati, před
kládaje hrozné odpadu od víry následky. Dí:

20. Nebo jestliže přijavše poznání
pravdy svévolně hřešíme, již nám ne
zůstává oběť odhříšná, 27. nébrž nějaké
hrozné očekávání soudu a horlení ohně,
jenž stráví druhdy protivníky.

Hříchem dobrovolným, úmyslným, své
volným, prostopášným vyrozumívá odpadnutí
od víry, ve kterémžto odpadu od B. v Kri
stu zjeveného hlavitý hřích záležel; svévol
ným jest a proti lepšímu jich přesvědčení
čelí, poněvadž jak 6, 4. d. jsme viděli, jim
k úplnému přesvědčení se o pravdě náboženstvíkřesťanského| ničeho| nechybova
lo. Dí svévolně-li Ařešíme v času přítom
ném a nedí svévolně-li jsme zhřešili, poně
vadž takové odpadnutí od víry na mysli má,
z něhož člověk se k víře navrátiti zpečuje,
vlastnímu svědomí pamatovati se nedaje a v
nevěře se zapeklujíc. Dí přijavše poznání
pravdy, nedí přijavše znání aneb známost
pravdy, poněvadž nadesílá dokonalou a ži
voucí známost pravdy křesťanské, kterou
přijali; čímž právě hřích jejich odpadnutí
zvětšuje se a ve smyslu tom, jak tam 6, 4.
d. neodpustným se stává. Tudy dí, že ta
kovým odpadlíkům již nezůstává, nezbývá
žertva odhřešná. Slovytěmi apoštol totéž
praví, co tam 6, 4. pravil. Slovy nemožno
jest, aby ti, jenž osvícení byvše a dober ne
beských okustvše a t. d. přece hřeší, ku po
káně se obnovili. Ale také tohoto místa, jak
tam onoho, zneužívali bludaři někteří vele
příkří pro svou nauku, že padlým pokání
nezbývá. Pro zbytí takových bludů a odstra
nění z nich pošlých následků, někteří otcové
sv., jak jsme toho již výše při 6, 4. dotekli,
místo toto jako tamono vykládali o křestu
a dí prý apoštol, že svévolně hřešícím ne
zbývá oběti odhříšné, poněvadž křestu po
druhé přijíti nelze; podle čehož žertvou onou
slyší křest či smrť Kristovu, pokud ve kře
stu působí. Avšak ani křest žertvou se ne
nazývá v písmě, aniž se žertvou označuje;

V
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aniž také by těm, jenž po křestu svévolně
se proviňují, nezůstávalo leč očekávání hroz
ného soudu, poněvadž se ovšem ke druhé
po potopě desce, ku pokání utéci mohou.
Očividně mluví o lidech, jenž proti vlastnímu
lepšímu vědomí a svědomí od víry odpadají
a jest místo naše nějak podobno 2. P. 2,
11., kdež praví sv. Petr: Lépe byjtm bylo nepo
znati cesty pravdy, nežli po přijetí poznání
odvrátiti se od posvátného zákona. Bližen jest
tomu hřích proti Duchu sv., o němž Mt. 12,
31. 32. se dí, že ani na tomto ani na onom
světě odpuštěn nebude. Písmo sv. mluví 0
takovém hříchu co neodpustném (jak 6, 4.),
poněvadž stěží a sotva kdy člověk takový se
navrátí ku pokání. Ve slovích nezůstává žert
vy za hřích, naráží na přikázání Mojžíšovo
Num. 15, 30., kdež za hřích z pychu a zpur
nosti dočiněný oběť nepřipouští se, nébrž se
velí, aby člověk takový vyhlazen byl. V slo
vě žertva prohlídá ku Kristu, kterýž pro ně
jednouse vydav na smrť; pro zmaření všech
účinků blažné a spasné smrti Jeho po druhé
ukřižován býti, jak by toho potřeba bylo,
nemůže a tudy oni také spasení býti ne
mohou; nemožnost se v dotčeném smyslu
béře. Pro lidi takové, dí dále, nezbývá leč
hrozné nějaké očekávání soudu. Nevece oče
kávání hrozného soudu, nébrž hrozné očeká
vání soudu, poněvadž již samo očekávání
hrozno, strašlivo a užaslivo jest. Hroznost
ta se zveličuje slůvkem nějaké, jakoby řekl
nevypravitedlné, nevýslovné, nevymyslitedlné,
jakéž hrůzy sotva tušiti lze jest, ovšem pak
představiti sobě nelze. Zbývá takovému od
padlci ještě nad to horlřvost ohně, jenž pro
tivníky sžiře či stráví. Zosobňuje tu apoštol
oheň a připisuje mu horlení či řevnivost a
žárlivost, kteroužto se proti bohopůrci a pro
tivníkovi Kristově oděje, pomstu na něm
pro nečest Stvořiteli učiněnou vezme a ve
škeru svou prchlivost na něj vychrlí. Podobně
Sap. 5, 21. dí, že s Bohem proti bezbožní
kům bojovati bude veškeren obor země. Místo
jenž stráví má ř. t. stráviti se jme; slova
uéklew užívá se 0 věci, která již ku příbytu
naléhá, již k uskutečnění pospíchá a tudy
již tušiti se může. Má na mysli bez mála
Jes. 26, 11. Oheň nepřátely tvé sžíře (B.). Po
kutu onu nyní pro lepší jí dolíčení porovnává
s tou, která zastihla přestupce Zákona Sta
rého. Dí:

28. Přestoupil-li kdo zákon Moj
žíšův, bez milosrdenství pode dvěma
nebo třemi svědky umírá: 29. Čím hor
ší pokuty, mnífe, zaslouží ten, jenž Syna
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Božího pošlapal a krev úmluvnou za po
skvrněnou měl, v nížto posvěcen byl a
Ducha milosti potupil? 30. Známe zá
jisté toho, kterýž pravil: Mně pomsta
a já odplatím. A opět: Hospodin bude
souditi lid svůj. 31. Hrozno jest upad
nouti v ruce Boha živého.

Dvojím spůsobem to co praví o Mojží
šově zákoně, se slyšeti může; buď o jedno
tlivých přestupech, na př. přikázání pátého,
přikázání šestého a t. d., buď raději o str
žení se celého zákona, což se dálo, když ně
kdo k modlářství se obrátil. Posledního smy
slu vymáhá slovo ř., jenž zrušiti, strhnouti
se, zmařiti značí. Nejpodobněji má zřetel k
Deut. 17, 2--7., kdež se ustanovuje, aby
kdoby modlám sloužiti shledán byl, kameno
váním se usmrtil, při čemž se přidává ten
výrok: v ústech dvou neb tří svědků zahyne.
Z čehož viděti, že místo naše u sv. Pavla
se musí rozuměti o odpadnutí od víry v Kri
sta a že toto odpadnutí se přilicuje k od
padnutí od pravého Boha v St. Z. a sice dů
vodem od menšího k většímu. Když již v
St. Z. s neodvratnou přísností přikročovalo
se k smrti odpadlíkův 01 St. Z., čím větší
trest pro větší a bohatější milost nastane od
padlíkům Nového Z.? Mněite, praví, a tím
slovem jim samým na pováženou a rozsou
zenou dává. Člověk odpadlec v Nov. Z. mno
hem tíže hřeší, poněvadž, jak doličuje apo
štol dále, Syna Božího pošlapal, Syna B.
toli a tak neskončeně nad Mojžíše a anděly
vznešeného a na trůně B. zasedšího. Pošťa
pati, podeptati, potlapati sluje netoliko od
sebe odstrčiti a nastoupati na věc co naza
vrženou a ničemnou (Mt. 5, 13. L. 8, 5.),
nébrž spolu značí úkoru, hanu a potupu a
opovrhování, se kterým se to stavá. Takový
odpadlík dále krev úmluvnou za obecnou čt
za poskvrněnou měl. Krev úmluvná či krev
úmluvy jest Kristova, kterouž nová úmluva
zapečetěna byla. Již v St. Z. krev obětí za
hřích Lev. 0, 20. za svatou považována, čím
více krev Nov. Z., kterouž posvěcení a S
Bohem skutečně smíření býváme? Ten, kdo
odpadl od víry, pokládal krev Kristovu za
krev obecnou, za krev obyčejného člověka,
ano za krev právem odsouzeného, za krev
nečistou a poskvrněnou. Jakého ten trestu
zaslouží? A jaký jest nevděk jeho, an krev
ta jest krev, kterou vykoupen a zasvěcen byl,
jejížto moc posvětnou byl obdržel a jí na
sobě zakusil. V tom pak se vidí nejzrači
těji vrch hříchu odpadu toho od Krista, že
Ducha milosti potupil či Duchem sv. pohrd
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nul, úkoru mu učinil; v tom zajisté hřích
ten splývá s hříchem proti Duchu sv. Duch
sv. sluje Duchem milosti, poněvadž milosti
B. od něho nám udělovány bývají. Rukotržně,
přívazčivě, úkorně se takový odpadlec k
Duchu sv. a jeho milostem má, všemi jeho
milostmi, mezi nimiž prvá milost jest víra v
Krista, povrhaje a pohrdaje a jemu se rou
haje. Potvrzuje pak hrozeb těchto z výroků
písma sv. St. Z. První výrok jest týž, jejž
apoštol R. 12, 19. tolikýmiž jak tuto slovy
ač v obojím místě odchodně poněkud od he
brejského čtení. Vzat jest Deut. 32, 35., kdež
Bůh touží nevděku, vrátkosti, nestálosti lidu
svého, kteréž místo jim ovšem známo bylo
a tudy dí: Vímeť, co B. dí: Mně náležía
přístojí trestati a pokutovati. A cituje da
lejšek téhož místa řka: A opět,'vece, Ho
spodin bude souditi lid svůj. Lid B. jest
církev a B. ji souditi bude, t. j. Bůh sejíujmea jíprotiodpadlcůmaúkorcůmhá
jiti a brániti bude. Prvním výrokem praví
se, že B. spravedlivě trestá, druhým se 0
znamuje, proti komu a v zastání koho Bůh
s trestem svým zakročí. Výstrahy tyto z
písma Št. Z. vzaté apoštol jako nějakou
dopovědí zavírá, an dí: Hrozno jest padnouti
v ruce B. živého. Touto závírkou výstrahy
ap. dvojí věc namítá, jednu, že B. přísně
trestá, druhou, že Boha nikdo poběhnouti a
ujíti nemůže. (Člověk sudí dá se namluviti,
ohnouti, ošáliti, ochalbati, může též jemu
bráněno býti v pokutování vinníka, z toho
ale nic na Boha nepřipadá. Také nemůže
člověk pokutu přes život svůj prodloužiti,
Bůh ale věčen jsa věčnými tresty člověkapo
kutovati může. Tudy dí Pán Luc. 12, 5.
Bojte se toho, jenž zabiv může ďo peřelného'
uvrhnouti ohně. Ruce Boží jsou všemocnost
B., v ruce B. padnouti nevinnému dobro
jest 2. Reg. 24, 14. Sir. 2, 18., ale pro od
padlce a nešlechetníka vůbec zlo a nešťastno
jest.

Představiv apoštol zlé následky. odpadu
od B. nyní podobným jak 6, 10. spůsobem
lepších věcí do nich se naděje a hrůzu onu,
kterou je byl zastrašil, ulahodňuje stav víryvv,
jejich dřívější jim připomínaje. I vece:

32. Rozpomínejte se pak na pře
dešlé dni, v nichž osvíceni byvše veli
kou půtku jste snášeli ve strastech 33.
jednak pohaněním a soužením za diva
dlo jsouce, jednak tovaryši tak obcu
jících se stavše. 34. Nebo jste k věznům
litostivi byli a rozchvátání majetků svo
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jich s radostí jste přijali vědouce, že
lepší máte majetství a trvanlivé.

Rozpomínati se mají na dni předešlé;
jsou to dni, v nichž osvícení byli t. j. (6, 4.)
v nichž víru přijali, ana víra člověka ze tmy
a ze stínu smrti do světla pokládá. Tehdá
statně a udatně podnikli půtku se strastmi,
s útrapami, protivenstvími a svízely všecky
je snášejíce a přetrpujíce bez viklání se ve
víře. Půtka ta byla veliká či jak v ř.t. byla
mnohá, veliká uvnitř a častá zevně. Dále
apoštol v. 33. místněji udává, v čem ta půt
ka jejich a ta jejich stálost se zračila. Dí,
že byla buď bezprostředná buď prostředečná.
Bezprostředna záležela v tom, že uhanění,
potupy, úkory a nad to útisky, souženími a
útrapami na odiv a jako na divadlo celému
světu vystavení byli tak, jak zločincové na
lešeních ku potupám veřejně se vystavují a
jak ti, kteříž smrti propadli, na divadlo ku
potýčkám se Ivy a šelmami a dravci jinými
vystaveni bývali. S druhé strany prostředečně
se strastí úkorů a potup oněch přiúčastnili
spolu strádajíce, spolu trpíce a tudy ťova
ryšť a druhy těch se stávajíce, kterýmž do
tčeného zlého losu se dostalo a kteříž takto
t. j. v úkorách a strastech křesťanství pro
vodili. Prohlédá netoliko k tomu, co za Stě
pána Act. 8, 1. 11, 19. se dálo Žžalářování
apoštolů Act. 4, 3. 3, 18. 21. 217. a k sví
zelům od Agrippy vzešlým Act. 12, 10., né
brž bezmála také to, co nedávno přihodilo
se po smrti vladaře Vesta, před přibytím
Albína, když Jakob Menší usmrcen byl, na
mysli má. Ze toho obojího zakusili, apoštol
v. 34. chiastickým či opačným během doli
čuje nejprvé ku poslednějším, potom ku prv
nějším otrapám zřetel bera. Dí soustrádali
jste s vězni, aneb jak řecký text nedosti
správně čte: s okovy mými; ale text starý
latinský nyní vůbec přijat jest, poněvadž nej
starší rkp. AD ta čtení vedou. Veliká byla
Jáska, jižto křesťané za prvních dob k mu
čeníkům měli, jak netoliko z křesťanských,
nébrž 1 z pchanských spisů patrno a zvlá
ště z Peregrina Lacionovna, kdež vypravuje, že
Peregrin onen byl nevěrec a šíbal, a že se
proto křesťanem býti udával a do vězení za
vříti nechával, aby darův a přínosů hojných
ode křesťanů se domohl. V ustanoveních ap.
5, 1. takové pomoci mučeníkům propůjčová
ní se přikazuje. Nemá-li, vece se tam, čím
by pomáhal jim, tedy se posť a stravy toho
dne mučňům postup; může-li ale vykoupiti
je jměním svým, blažen jest a přítelem Kri
stovým bude. Ale i rozchvátání a oloupení
ze statkův svojich s radostí přijali, netolikoT
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povolně a trpělivě, nébrž s radostí to sná
šeli, když jejich jmění buď ode vlády, bud
od soukromníků jim odňato a sebráno bylo,
za čest sobě kladouce pro jméno Krista Je
žíše příkoří ta podstoupati. A tato jejich sná
šelivost při rozchvátání statků tím větší ceny
nabývá, poněvadž Zidé odjakživa byli štěstí,
pokoj a blaženost tutější za požehnání Boží
a znamení ozvláštní milosti a lásky Jeho
považovati zvykli. Proto je také apoštol i
jinde 1. Thess. 2, 14. jiným církvem za vzor
vystavuje, an dí k Thessalonickým: Násle
dovní jste byli církvé B. v Judsku totéž pod
stoupivše ode svých spoluobyvatelů jakož Xidé
sami. Příčinu takového statečného sobě po
čínání udává, an vece: Vědouceže máte lepší
a trvalý majetek; v nebesích ovšemjak samo
sebou se rozumí; ř. t. slovo to avšak bez
dostatečných svědků přidává. Když vám vše
cko vzali a všeho vás zbavili, radovali jste
se vědouce či pomyslíce, že ač na zemi k
chudobě a na mizinu jste přivedeni byli, že
tím přec u Boha jste bohatými se stali, jenž
vám odňaté jmění stokráte odplatiti hotov
jest a vám dá jmění lepší, vzácnější všeho
statku zemského a. trvanlivé, jehož vás nikdo
zbaviti nemůže. Tím spůsobem P. potěšení
k hrozbám předešlým přičiňuje. Avšak z toho
spolu námětek béře k napomenutí, kterýmž
jich k doufanlivosti napomíná.

35. Neztracujtež tedy doufanlivosti
své, kterážto má odplatu velikou. 36.
Trpělivosti vám zajisté potřebí jest, aby
ste vůli Boží činíce odneslizaslíbení. 37.
Nebo ještě něco velmi maličko a při
jdoucí přibude a neumešká. 38. Spra
vedlivý pak můj -z víry žije, jestli se
odvine, nebude se líbiti duši mé.

M. neztracujte čte se v Ť. neodvrhujte
jako bojovník, jenž o vítězství pustě odvrhá
zbroj a zbraň svoji. Doufanlivost, kterou člo
věk pro ztracené zboží od Boha všeho do
brého, vší náhrady v nebesích se nadějíc
svobodně a statně sobě ve své víře a ve vy
znávání jí počíná, ta doufanlivost jest oruží
křesťana. Má pak doufanlivost ta velikou od
platu, z čehož jde, že dobří skutkové ovšem
mzdy očekávati mohou. Ale mzdy té dojde
ten jenom, kdo vytrvá a statně všecko pře
stojí, Tudy vece, že jim trpělivosti Či vytr
valosti a stálosti potřebí jest; nebo mzdy a
odplaty té nehned dnes již člověk dochází a
S druhé strany protivenství a strasti a ú
tisky a svízely dlouho naléhají. Té vytrva
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losti potřebí vám, abyste došli zaslíbení, t.j.
věcí a dober zaslíbených, onoho zboží nebe
ského, blahoslavenství věčného. Ale odplaty
té nedojdou či neodnesou té koruny a toho
slávověnce 1. P. 5, 4. Clem. 5. leč pod tou
výminkou, již klade: jestli činí vůli B. Mí
sto čináce překládají někteří učiníce aneb u
činivše, poněvadž v ř. t. aorist se nalezá.
Ale již 2, 10. jsme viděli, že příčastí aorist
ské nevezdy věci předchozí značí, když se
pojí s aoristem určitým. Ač ostatně dobře
by též učintvše státi mohlo, poněvadž ti dva
pojmové činiti vůli B. a odnesti zaslíbení ne
toliko v příčinné souvislosti se povahují,
nébrž také v době od sebe odděleny býti
mohou, an činění vůle B. předchází, odne
šení záslibů B. následuje. Vůli DB.tu slyší
tu, kterouž B. lidem výminky označuje, pod
jakými se onoho blaženství přiúčastniti a zá
slibů a zámluv B. dojíti mohou. Podobně Jak.
5, T. Trpěliví buďte až do příchodu Páně.
Aj oráě očekává trpělivě plodu země. Znám
jest výrok sv. Rehoře Vel. hom. 35. in evg,,
že trpělivost jest spůsob mučedlnictví, kte
rýmžto se přiúčastniti můžeme té, jenž se
mučňům dostala blaženosti. Pročby vytrva
losti oné potřebí bylo, hned udává, poněvadž
totiž vzetí dober a zámluv B. v budoucnosti
nám teprv nastane. Tudy dí: Nebo maličko
jestě a příjde ten kterýž přijdi má. Cituje
slova pror. Habakuka 2, 3. 4. podle přelo
žení sedmdesátcův ač nikoli slov docela se
nedrže. Prorok mluví o Židech v Babyloně
a ohlašuje prorocky pomoc B. posláním Cyra,
jenž Židy ze zajetí vymůže a jim svobody
do vlasti se vrátiti dopřeje. Poněvadž pak
vysvobození ze zajetí babylonského jest ná
znakem té svobody, kterouž nás Kristus vy
svobodil, tudy P. slov oněch k vyznačení a
k předvěsti oné svobody užívá, jíž se jim
ode Krista tak jak předkům jejich od Cyra
dostane. Počal Kristus toho hned při svém
prvním příchodě udělovati, jakož dobra ne
beská již (6, 5. n.) nám tuto připadají. Avšak
dokonale se nám dober těch a tedy také vy
svobození od oněch otrap dostane při druhém
příchodě Páně, kdež království hříchu docela
zkazí a zlé k zátratě, dobré k odplatě od
soudí. Příjdoucím sluje Kristus Mt. 11, 3.
Ap. 1, 4., kterýž dojista časem svým přijde
a neumešká Času svého, neopozdí se déle než
moudrost B. uložila.

Dalejší slova téhož proroka jsou podle
výkladu ap. Spravedlivec pak můj z víry žije.
Slova můj nečtou někteří rkp. ř., ač tím vel
ký rozdíl nezabíhá. Víra, o kteréž prorok
nejblíže mluví, jest naděje a důvěra Israe
litův, kteroužto doufali, že Bůh zajisté zá
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mluvám svojim dostojí a jim osvoboditele
Cyra pošle. Ješto ale, jak jsme pravili, Cyrus
náznakem byl Krista, tudy právem slova pro
rokova o Kristu vykládají se, an ap. z Ducha
sv. poznal, že ve slovech proroka Habakuka
týž Duch sv. netoliko k osvobození Zidů
skrze Cyra, nébrž mnohem více k osvobození
našemu skrze Krista prohlédal. Žije či dle
ř. žití bude vůbec životem milosti a životem
slávy posmrtné; zde P. mluví o té víře či
dověře, kteráž člověka ve všech nesnadách
potvrzuje a podnaší a jemu té síly dává, aby
do konce vytrvával, až očekávaného dobra se
mu dostane. Opak té víry a dověry jest od
vinutí a tudy dí jestli se odvine, odtrhne,
ušine-li, odstoupí-li, odvrátí-li, choulostivě li
sobě povede a ustraní se či ujde, t. j. jestli
víry se strhne, jí zanechá a se jí spustí, tedy
se nezalíbí duši mé,dí Hospodin; nebude duše
jeho upřímna v sobě samém; neupřímá však
duše se nelíbí Bohu. Kdo totiž, vece apoštol,
přemoci se dá protivenstvím a vytrvalosti se
vzdav naděje a dověry se strhne a víry se
zhostí, ten Bohu líbiti se nemůže a ovšem
bněvu B. na sebe potahuje; nebo ušinutí to
naproti se staví žití onomu zvíry. Ku konci.
ale obrací se ap. opět k dověřelepší o nich
a pro lahodnější slov svojich vyražení mluví
opět komunikativně samého sebe s nimi
zahrnujíc, an dí:
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39. My ale nejsme synové 'ušinut;
k záhynu, nébrž synové víry k získání
duše.

Slova synové není v ř. t. a od Vulgáty
přidáno pro lepší vyrozumění. Značí slovo
to povahu a ráz toho, čeho synem se kdo
býti praví. Synové ušinutí Či úšinu, odvinutí
či odvoje jsou zalezelci, stržkové, poběhlci,
kteříž pobíhají Boha a v protivenstvích o B.
naději pouštějí. Dí tedy: My, jenž v Krista
věříme, nemáme té zlé o níž B. u Hab. praví
povahy, té nedověry a nestálosti, té odstou
pavosti, ušinulosti a choulostivosti do sebe,
aniž se zpečujem a zdráháme přese všecka
protivenství vytrvávati a stálými se osvědčo
vati; toť by nám zajisté sloužilo £ zdhynu a
věčné zkáze. Nébrž naopak my jsme synové
víry, my se k víře přidružujeme, my k ní pa
tříme jako zrození z ní synové získáme,
zachováváme si duši; ta pak zachová se,
když dojde věčného spasení. Aneb podle Mt.
10, 39. duši získati jest život získati a k
získání duše jest toli co 1. Thess. 5, 9. k
nabytí spasení. V těch slovech zahrnuje P:
spolu napomínání, kteréž tím účinněji pů
sobí, čím více se v plášť pochvaly odívá.
V čem víra ta záleží 1kterak duše jejich za
chovává, ihned v násl. hl. vypisuje.

Hlava XL

Pověděv co víra jesť v. 1. vypisuje 2—38.
mocnosť a účinky její mnohými příklady
od otců vzatými, kteříž věrou mnohé a
podivné skutky vykonali a mnohá proti
venství podnikali, avšak 39. 40. bez nds
zámluv B. přece nedošli.

1. Jest pak víra základ nadějných
věcí, jistota neviditelných; 2. v té za
jisté svědectví došli staří,

Jak jsme pravili ap. chce Hebréům vy
tknouti, v čem víra záleží, aby to, o čem výše
pravil, že totiž spravedlivý z víry žije a že
my z víry jsme, místněji dolíčil, což potom
také na příkladech ze Z. St. vzatých ozra
čuje a ukazuje, že veškera ústava St. Z. na
víře spoléhá a že Hebréové tenkrát jenom
se potomky otců svojich býti dokáží, když
víru jejich následovati budou. Vyměřujevíru
jen podle nejobecnějších znaků, těch totiž,
kteříž se při víře, má-li věrou býti, nevyhnu

telné nalezati musejí. Vyměřuje pak ji podle
předmětů, jimiž se zanáší a potom podle po
třebného člověka se k těm předmětům od
nášení. Předmětové její jsou věc: nadějné a
neviditelné. Nevidomé věci mají širší obor
než věci nadějné, ana každá věc, jíž se na
dějeme, ovšem neviditelna jest, ale nekaždé
věci neviditelné se nadějeme, ana věc ta ne
viditelná přítomna býti může a toliko pod
smysly naše nepadá, ješto věci nadějné k
budoucnu prohlédají, jakož n. p. B. všudy
přítomen jest, ač nám neviditedlen ostávaje.
Praví víru býti základem věcí nadějných. Čo
jsme základ přeložili, může se přeložiti pod
stata, bytost, jestota. Přeložíme-li podstata,
tedý smysl jest, že víra jest ten stav či ů
kon duše, jímž věci nadějné a tedy věci bu
doucí tak ve svou přítomnost potabuje, že
se do ní jako věci skutečné vkládají. Nebo
věci, dí sv. Chrys., jichž se nadějeme, zdají
se nepodstatny býti, ale víra jim dává pod
statu či raději víra podstatou a bytností je
jich jest. Věci ty jsou nám nevědomy, ale
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víra jim vidomosti a přítomnosti uděluje.
Béře se tu podstata ve významu příčinnosti,
ana víra příčinou jest, že věci nadějné nám
ve skutečnost padají. Vstání z mrtvých, dí
dále Chrys., nestalo se ještě, tedy ho ne
stává či ještě podstatně nebýtuje, ale víra
činí, že v naší duši podstatu ujímá. Nadějné
věci, dí sv. Thom. Agu., jsou podobny stromu
v jádru skrytému a tak v nás bytují skrze
víru, jak strom v jádru nalezá se času to
liko potřebujíc, aby se vyvinul. Ten jest vý
klad slova obyčejný. Jiní překládají víra jest
základ věcí nad., základ na níž co pevné
podloze věci ty spoléhají, bez ní ovšem ob
státi nemohouce; víra jest jich podklad a
podloha, činí je jistými, bytedlnými, nepod
vratnými a ovšem pro nás tak jistými, jakoby
tu přítomny byly; a tím splývá ten výklad
v jedno s předešlým. Což druhým slovem
vysvětluje, an dí, že víra jest jistota, přesvěd
čenost,ujištění, ubezpečení věcí neviditedl
ných. Clověk věřící božské ty věci nevidite
dlné ze světa nevidomého ke zkušení své
mu poťtahuje a zkušením tím v sobě o jich
bytu a jestotě jist jest. A takto víra chová
v sobě důvod těch věcí, kterýž jí postačuje
a veškery důvody z postřehy smyslů vzaté
aneb dialektickým důvoděním vyniklé svou
vniternou nutností a bezprostředností pře
sahá, ani stínu pochyby nepřipouštějíc. Z
toho vidno, jak se víra od naděje liší; na
děje z víry se rodí a jest vyhlídání věcí bu
doucéch, víra pak jest ujmutí, převzetí, ošvo
jení, přivlastnění sobě věcí přítomných, ale
nevidomých. Víra jest za pravé držeti, čeho
nevidíš a mzda víry jest vidění toho, co jsi
věřil. Víra jest síla naděje a podpora její,
naděje jest útěcha víry; ač ovšem oběmatýž
předmět náležeti může, avšak v rozličném
ohledu, an na př. příchod Páně k soudu sva
tým lidem předmětem víry i naděje spolu
jest. Tudy dí dále o víře, že staří starodavci
dobrého svědectví došli v ní. Potvrzuje vý
měru svého o víře příklady sv. otcův a 0
becnými těmi slovy činí přechod k těm pří
kladům. V ní, ve víře, vece a vystavuje tím
víru co obor a předmět, pro který chvalného
svědectví došli od Boha, že se Bohu líbí, an
pro jich víru zázraky konal a divné věci
skrze ně pro jich víru vyvodil. Starými ne
toliko patriarchy, nébrž veškery světce St.
Z. až po věk novozákonný rozumí, jak z pří
kladův uvedených viděti. Od obecného nyní
stoupá k ozvláštnímu.

3. Věrou poznáváme, že stvořen
byl vesmír slovem Božím, aby z věcí
nevidomých vidomé učiněny byly.

Žid. XI, 8—38. O mocnosti a účincích víry z příkladů Starozákonnich.

Podle toho, co apoštol předesílá, očeká
vali bychom příkladu nějakého od otců vza
tého. Otcův ale nejmenuje, leč to dí, že hned
první věc, která se nám v písmě svatém vy
kládá, stvoření světa toliko věrou postihováno
bývá a jenom na víře se zakládá. Poznáváme
aneb jak vlastně dí, rozumíme, domýšlíme se,
myslí pochopujeme. Vesmír, svět či věkové
jest nebe a země 1, 2 veškeré stvořenstvo.
Štvořen byl svět ten vece, či jak vlastně zní
upraven, hotoven byl, čímž apoštol k šesto
denní prohlédá. Upraven, ustrojen, spraven
a zřízen byl svět se všemi částkami svými
tak, aby částky jednotlivé obě vespolek a k
celku dokonale připadaly a S nimi se shodně
spojovaly. A tudy veškeren svět ve všech
částech svojich dokonalým dílem byl. A to
se stalo slovem B., mocným velením Jeho.
Všemocnost svou při stvoření B. osvědčil,
desetkrát slovo svoje všemocné v. 1. k. 1.
Mojž. pronesev; podobně 1, 3. pravil, že
svět slovem B. se zachovává. Slovo B. jest
vůle B. vně projevená. O slovech jež násle
dují: Aby z neviditelných staly se vůiditelne,
na nesnadách jsou vykladatelé. © tom již
hned nesnadí se, zdali slovy záměr aneb ná
sledek se pronáší. My jsme prvního se dr
želi a přeložili jsme aby; jiní následek tu
býti pravíce místo aby a t. d. kladou že z
nevidomých věci vidomé učiněny jsou. Ale
prvnější výklad jest případnější ; chce zajisté
apoštol říci, že svět slovem B. povstal, aby
příčiny jiné neměl, an Bůh netoliko strůjcem,
nébrž tvůrcem světa býti chtěl. V řec. textě
doslovně stojí aby ne z věcí zjevných věci vi
ditelné povstaly a o slovo ne kam by se táhnouti
mělo, nemalá hádka mezi interprety vznikla.
Vulgáta slovo ne táhne nějakým přesmykem
k slovu viditelné; a tak činísv. Chrys., Theo
doret, Oekumen, Theophylakt, muži Řekové,
jimž ovšem jazyk řecký co domácí lépe po
vědom byl, než těm vykladatelům některým
novějším, kteříž přesmyk takový za nemožný
pokládali, ač u nejslavnějších řeckých spiso
vatelů zhusta přichází, jak nejnovější grama
tikové řečtí se v tom shodně nalezají. Ale
bytbychom také slůvko ne táhli k slovu sťaly
se, nevzniká jiný než týž smysl a ovšem jed
no jest, buď říci, aby z neviditelných věcí
povstaly viditelné, aneb říci, aby z viditelných
věcí nepovstaly viditelné; aspoň rozdíl valný
není, leč že při posledním překladě by apo
štol prohlédal místněji k oné liché nauce,
jenž učila, že Bůh z matizny či z látky
svět ustrojil, proti čemužby (dle té vazby
slůvka ne) apoštol tu učil, že hned nic na
prosto tehdáž nebylo. Avšak zanechme to
hoto slůvka ne se slovem staly se spojování
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a važme je dle latinského se slovem vidi
telné. Ale tu hned zabíhá otázka: Kteréž
jsou ty věci neviditelné, z nichž svět vidi
telný povstal? Někteří a znamenití interpreti
nevidomými věcmi slyší směsici či chaos,
spoustu netvornou a neupravenou, již B. na
počátku stvořil a potom v šesti dnech upra
vil; sedmdesátci nazývají spoustu tu zemi
nevidomou a neupravenou, an dle Vulg. se
klade pusta a prázdna. A v knize Moudrosti
11, 18. praví se, že Bůh svět z látky vidi
telné stvofil. Pro tato místa a pro slovo,
jehož Pavel užívá upraven, ustrojen byl ves
měr, výklad ten velmi se některým líbí co
nejpřípadnější a nejvhodnější. Jiným ale vy
kladatelům se to vidí nemožno, aby ap. lát
ku onu počátečnou jmenoval věcmi viditedl
nými, aniž jich také uvedená místa v tom
odporu mýlí, poněvadž v nich jiné řecké
slovo jest než tuto a tudy také jiný smysl
v těch z písma uvedených místech se nalezá.
Tudy v jiné výklady se vydávají. Jedni zpro
sta praví neviditelné věcí jsou věci nebytu
jící, nejsoucí a vykládají z věcí nejsoucích
či z ničeho staly se věci viditelné či ten
veškeren svět. Jiní věcmi neviditedlnými
slyší tvorné moci B., aneb jak jiní námysly
a idey B. o světu v Bohu odvěčně skryté a
tudy neviditelné; B. zajisté neproměnný jsa
odvěčné idey věcí vidomě napotom svým slo
vem v Čase stvořených v sobě choval. Tak
výteční katol. vykladatelé Albert Vel., Ri
bera, L. Molina. Na tomto výkladě ovšem
přestati můžeme; ano i ten překlad, jenž
má aby ne z vidomých věcí svět povstal, k
tomu se dobře hodí, ješto doplniti se dá:
nébrž z myslných, námyslových, idejných věcí
t. j. z myšlenek či pomyslů B. Avšak třeba
při výkladu tomto se odtahovati veškerých
náhledů Platona a Felona, jenž podobně a
však nekonečně jinak o ideách světa toho
mluví. Tak tedy, vece ap., již stvoření či
upravení světa věrou jenom pojato býti může.
Nyní pak přilicuje apoštol veškeru historii
St. Z. a počíná:

4. Věrou Abel vzácnější oběť než
Kain přinesl Bohu, pro kteroužto spra
vedlivým býti osvědčen jest, an Bůh 0
svědčil se při darech jeho a skrze ni
umřev ještě mluví.

Pro kteroužto rozuměj víru, nebo dle v.
T. a 39. tam se zájmeno vztahuje; pro víru
tu svědectví dosáhl, totiž svědectví to, o němž
hned mluví, že se B. nad dary jeho osvěd
čil. Jiní avšak nevhodně táhnou sem svě
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dectví Kristovo Mt. 23, 35. a ono Jana ev.
1. Jo. 3, 12., kdež na obou místech Abel
spravedlivým se jmenuje. Svědectví to jest
Gen. 4, 4. vytknuto těmito slovy: Vzhledl
Hospodin na Abela a na dary, na Katna a
na dary jeho nevzhledl. Vzhledl milostivě a
osvědčil milost svou jemu přijetím oběti jeho,
an ohněm s nebe sešlým strávil žertvu Abe
lovu, nevšak Kainovu, tím jevě, že se mu
oběť Ab. nevšak Kainova zalíbila. Ze ohněm
s nebe projevena libost B., v tom se sv.
otcové nalezají a staré podání tolikéž svědčí
a obdobní příběhové totéž naskytují; tak B.
ohněm s nebe seslaným ukázal, že zalíbil
sobě v oběti Aronově Lev. 9, 24., tak Ge
deonovi Jud. 6, 21; Manuovi Jud. 13, 20.,
Davidovi 1. Parap. 21, 26, Šalomounovi 2.
Par. 7, 1. Eliáši proroku 3. Reg. 18. Nehe
miášovi 2. Macch. 1, 32. Abel totiž dal z
nejlepších prvotin stád svých a vzdal se
tedy nejvzácnějšího majetku svého z lásky k
Bohu, Kain ale nedal z prvotin, nébrž z na
hodilých věcí; jiní smyslí, že proto neshléd
nul na Kaina, poněvadž toliko dary z obilí,
nevšak žertvu t. j. toliko nekrvavou, nevšak
krvavou obět obětoval nepronesev a nevy
jádřiv hříšníkem se býti, což Abel učinil kr
vavou žertvu přinesev. Avšak dí sv. Rehoř
Vel. všeliká oběť dostává své váhy od úmy
slu obětovníka, tudy písmo dí: napřed shled
nul Bůh na Abela, a potom teprv dí: shledl
na obět jeho. Tudy nelíbil se Abel pro oběti,
nébrž oběť pro Abela se líbila Bohu. A
umřev skrze ni, skrze víru, posud mluví. Dvojí
toho sebe blízký výklad jest: Jeden drží, že
mluví Abel, an jeho pobožnost, pokora, vděč
nost, nevinnost a spravedlivost všady se
hlásá a k následování zbuzuje; druhý ne
mnoho odchodný klade, že Abel mluví,
poněvadž v písmě sv. veškeren člověk 0
něm vezdy a vezdy čísti, z jeho příkladu se
vzdělávati a ovšem v jaké vážnosti u Boha
jest Z. 115, 6. učiti se může. Aneb mluví
a volá ustavičně k Bohu o pomstu na
zloby a zlé lidi, representantem vší utla
čené nevinnosti jsa. Od Abela přechází k
Enochovi.

5. Věrou Enoch přenesen jest, aby
neviděl smrti a nebyl nalezen, an jej
Bůh přenesl; nebo dříve přenosu měl
svědectví, že se Bohu zalíbil. 6. Bez
víry nelze líbiti se Bohu, nebo věřiti
musí přistupující k Bohu, že (Bůh)
jest a těm, jenž ho hledají, odplatite
lem jest.
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Přenesen jest z obydel lidských, ze země,
ze společnosti lidské Enoch, dí Sir. 44, 16.
lébri se Bohu a přenesen jest do ráje, aby dal
národům pokání. Učel přenesení jeho byl,
aby smrti neuzřel a obecně smyslí svatí ot
cové, že Enoch a Eliáš prorok přeneseni do
ráje byvše odtamtud před druhým příchodem
Páně opět přijdou bojovat s antichristem.
Přenesení to, vece apoštol, následkem víry
jeho stalo se, an již dříve svého přenosu
svědectví od Boha dosáhl, že se mu zalíbil.
Svědectví to čte se Gen. 5, 22. Slovo dříve
může se pojiti se slovem přenosu, že svě
dectví dostal dříve než přenesen byl; aneb
se může pojiti se slovem zalédi/: dosáhl svě
dectví, že se dříve líbil Bohu, než přenesen
byl; smysl jak viděti nerůzní se leč malitko.
Chodil Henoch s Bohem, svatě žil, Bohu slou
žil, vece písmo Gen. 5, 22. 24. Příčina tedy,
proč se Bohu líbil, jest svatost života jeho.
Poněvadž ale víra jest pramen a zdroj ve
škerého života sv., což ap. hned dokládá an
vece: Bez víry nelze se lébiti Bohu, ovšem
tedy Enoch jenom pro víru se líbil. Povše
chnu sadu či větu, že bez víry nelze lábiti se
Bohu, jinou všeobecnou větou apoštol odů
vodňuje, an vece: nebo kdo k Bohu přistoupá,
aby Boha ctil, jemu se klaněl, od něho po
moci žádal, ten musí, ač upřímé-li jest to
jeho k Bohu přistoupání, věřiti, že Bůh jest,
musí přesvědčen a ujištěn býti o bytí Boha,
o jestotě jeho osobné, kterou jediné k němu
blížiti se možno. Ovšem ve jsoucnosti Boha
veškery Božské vlastnosti se zahrnují. Jest
to jediné téměř místo v N. Z., ve kterém se
písmo k bytství Boha táhne, na jiných mí
stech všady je předpokládajíc.

Ale kromě toho musí ten, kdo Bohu
sloužiti aneb uctiti Boha žádá, věřiti, že B.
jest odplatitelem těm, jenž hledají ho t. j. k
němu se vinou, jemu se oddávají, jemu slouží
se snažností a úsilností a k němu co účelu
svému se neustále nesou. Act. 15, 17. Rom.
3, 11. Ovšem dvěma těma výminkama není
všecko vyčerpáno, co by se k zalíbení Bohu
pohledávati mohlo, nébrž mnohéjsou jiné
věci, jež věrou obchopiti třeba a z nichž sám
P. 6, 4. nn. některé uvodil, ozvláště pak po
trebí věřiti v Krista a v jeho za nás na kří
ži zadostčinění; apoštol ale ty dvě toliko vy
čítá, poněvadž těch dvou se postihuje nej
více ke vzbuzení naděje a ku podnikání pro
tivenství pro víru. Ze slova odplatitel (10,
85.) viděti, že dobří skutkové ovšem nějaké
odplaty dojdou.
„Od Henocha, jenž líbil se Bohu pro

víru svatým životem projevenou, přechází na
Noaha, o němž dí:
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7. Věrou Noe vzav opověd o tom,
čeho ještě viděti nebylo, bohabojně při
pravil koráb k zachování domu svého,
skrze kterouž odsoudil svět a stal se
dědicem spravedlivosti, jenž jest podle
VÍrY,

Věrou připravil koráb Noe, totiž v do
konalém přesvědčení, že to, co B. předpo
věděl a čím hrozil, totiž potopa zajisté se
vyplní. Došed opovědi či předpovědi o tom,
co se nevědělo t. j. právě o té potopě, kterápostuadvacetilétechnastala.© Bohabojně
připravoval t. j. boje se, ostýchaje se Boha
a čest mu vzdávaje, nebo an druzí lidé v
posměchy se pro onu předpověď vydali, je
diný Noe věřil pevně a obával se Božího
soudu a tudy koráb ten ustrájel, aby sebe
a rodinu svou od potopy zachoval. Odsoudi
pak, vece ap., svět skrze víru svou; jiní vy
kládají skrze kterýž t.j. koráb. Ustrojováním
korábu Noe svou víru osvědčil a nevěru svě
táckých lidí potupil a odsoudil, čili připra
vováním korábu osvědčil, že se potopy báti
jest a ukázal, že ovšem zahynouti zasloužili,
ujíti ho skrže pokání se zpečujíce. Avšak
lépe jest zájmeno jenž na véru jak v. 4. po
tahovati, anoť slovo véra všady prozvukuje
a tudy sluší přeložiti: skrze Kterouž; © níž
i Filon vece, že královskou jsouc ctností na
každého nepřipadá, nébrž jenom myslem
vznešeným a nebeským přístojí.

Věrou pak Noe odsoudil lidstvo Božím
výrokům nevěřící, jak Mt. 12, 41. n. R. Z,
27. skutkem svým dokázal, že ovšem věcem
budoucím ač neslibným a nesnadným věřiti
a tudy zkázyujíti možno; odsoudil je t. j.
ukázal je býti hodny takového odsudkua té
smrti, an se uvěřiti zdráhali. Tím pak svým
věrným jednáním stal se dědicem spravedlt
vosti té, která podle víry jest, či té, jenž z
víry vychází a kteréž se člověk věrou při
účastňuje beze skutků zákona R. 3, 28. t.j.
beze vší zásluhy našich skutků, jimiž bychom
snad milosti B. k sobě potahovali. Dobří
skutkové nepředcházejí, nébrž následují mi
lost B., nejprvnější pak milost B. jest víra,
dí sv. Augustin. Noe jest prvý, o němž písmo
praví, že spravedliv byl před Bohem a sice
dokonale spravedliv Sir. 44, 17. Gen. 6, 9.
Ale kterak dědicem stal se té spravedlivosti ?
Dědic jest majitel či majetník 1, 2. a dě
dicem se značí dojíti, jak o Kristu 1, 4. dí
se, že jména vznešenějšího než anjelé dědil
t. j. obdržel. Tudy také o Noemovi tuto se
praví, že dosáhl spravedlivosti, že se jí při
účastnil spůsobem tím, jak se o Abrahamovi
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Gen. 15,6. praví: UvěřilAbraham a počteno
mu to ve spravedlnost; ovšem tedy věrou
svou rozmnožení milosti B. zasloužil. Jiní
doléhajíce na slovo dědic smyslí, že Noe zdě
dil spravedlivost tu, jež v Abelu a Heno
chovi byla. Sv. August. civ. Dei 15, 36.
vece, že Noe a rodina jeho byli náznakem
města B. na tom světě pohostinného t. j.
církve B., která spasení dochází skrze dřevo,
na němž Kristus pněl.

Tři příklady z doby předpotopné uvádí
a před nimi ještě děj stvoření klade. Při
prvním příkladu o Abelovi myslel bez mála
na to, kterak synagoga či Židovstvo církev
B., jak cam Kain Abela pronásleduje, an
tato oběť o mnoho lepší nad onu přináší.
Při druhém příkladě, Henochovi, tanula mu
na mysli církev B., kterak vychvácena byla
ze soudu nad lidem israelským vzejíti ma
jícího. Při třetím prohlédal bez mála k slo
vům Páně Mt. 34, 16. 17. A při zmínce o
stvoření světa se mu představoval svět ne
vidomý, jehož dědicem církev B. stane se.
Již pak od praotcův předpotopných přechází
ku praotcům národu israelského, ovšem pak
nejpříze k Abrahamovi.

8. Věrou ten, jenž zván Abraham,
uposlechl, aby odešel na místo, kteréž
měl vzíti za dědictví: i vyšel nevěda
kam jde. 4. Věrou pobydlíval v zemi
zaslíbené jako v cizině ve stanech pře
bývav s Izákem a Jakobem. spoludědici
téhož zaslíbení, 10. nebo očekával mě
sta základy majícího, jehož úpravce a
vzdělatel jest Bůh.

Při Abrahamu jakožto otci Rom. 4, 1.
se déle zdržuje, poněvadž také veškeren
život jeho na víře založen byl a od víry k
víře postupoval. Ale tu různí se vykladači
hned při začátku věty, podle toho jestli člen
před prvním participiem řeckým čtou aneb
jej vypouštějí; nebo podle toho slovo řecké
rozličný smysl dává. Čteme-li člen (0 xadov
mevog),tedy musíme přeložiti, jak jsme my
výše podle Vulgáty přeložili: ten, jenžto zván
Abraham. Podle toho prohlédá apoštol ku
přejmenování Abrahama Gen. 17, 5., kdež
mu B. dí: Nebudeš již slouti Abram (otec
vznešený) nébrž Abraham (otec. velikého
množství), nebo otcem mnohých národův usta
novil jsem tebe. V tom novém jméně zračila
se přípověď B. s jedné a víra Abrahamova
s druhé strany a tudy apoštol k ní tu zře
tel béře. Jiní ale členu dotčeného nečtouce
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kladou: Věrou Abraham volán jsa uposlechl
atd., což se jim více přiléhati ku spojitosti
vidí, an tím apoštol říci chce, že hned prvý
čin Abrahamův, o němž se písmo zmiňuje,
povolání jeho, ráz svrchované víry na sobě
nese. Musíme prvnějšímu čtení, jemuž Vul
gata a nejvzácnější rukopisové nasvědčují,
přednost dáti, an bez toho apoštol o posluš
nosti Abrahamově hned dokládá: uposlechl,
když B. velel mu, aby odešel do země té,
kteráž se potomkům jeho v dědictví dostati
měla; ale tato úrada Boží nebyla mu zje
vena, až když byl do země chananejské při
byl Gen. 12, 7.; tudy vece ap., že vyšel ne
věda kam jde. Prvá zajisté slova B. kněmu
promluvená Gen. 12, 1.zněla: Vyjďi do země,
kterouž okáži tobě. V tom pak svrchovaná
víra Abrahamova se osvědčila, an věcí vidi
tedlných pro neviditedlné na přípověď Boží
zbavil se a jako na oslep Božího velení po
slechl. Ale ani v té zemi zaslíbené se mu
dalšího ve víře cvičení nenedostávalo. Nebo
v té zemi zaslíbené cizincoval, bydlel v ví
jako cizinec, ale však tím se nikoli ve své
víře másti a viklati nedal. Došel do země
té, ač ani na kročej nohy majetství v níne
maje, ano i tenkrát, když při Hebronu hrob
sobě opatřil, chodil v zemi té co cizinec a
bydlel v stanech; právě tím v stanech by
dlením cizincování svoje na jevo dávaje, ač
byl zemi tu pro věčné časy přijal v dědictví.
A netoliko on bydlel v stanech, nébrž v tom
zvláště zračí se velikost víry Abrahamovy,
že chtěl a velel, aby také Izák a Jakob spo
ludědicové týchže přípovědí Božích ve sta
nech bydleli a se cizinci býti osvědčovali, až
pak po čtyry sta létech se potomkům jejich
země ta ve vlast dostala. Tím cizincováním
se vzdali majetství země a očekávali zemi
tu ve víře co něco budoucího a pro ně po

-dle majetství: nevidomého.
Pohnutkou pak, proč tak činil Abraham,

neb o něm hlavitě mluví o potomcích oněch
jeho dvou toliko mimochodem se zmiňujíc)
bylo to co hned udává: Neb očekával města
základ majícího, jehož úpravce a vzdělatel
jest Bůh. Tážeme-li se, dí sv. Aug. civ. Dei
11, 24., odkud počátek města B.? vece se
nám: Bůh je stvořil. Odkud moudrost jeho?
Od Boha jest osvěcováno. Čím blaženojest ?
Ze Boha požívá; bytujíc Bohem se spravuje,
Boha spatřujíc osvěcuje se, jeho se přidržíc
se blaží a raduje, bytuje, spatřuje, miluje.
Ve věčnosti B. žije, v pravdě B. svítí, v do
brotě B. se raduje. Cizincoval a tím cizinco
váním na rozum dával, že mysl svou má
pozdviženou k městu nebeskému, k říši ne
beské co vlasti pevné, věčné a nepodvratné,
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kteráž základy má ne jak tam stanové bez
základů se rozbíjejí majíce opět složeni a na
jiné místo přeneseni býti. Obojí slovo, město
a základy, v ř. t. členem opatřeno jest na
význam, že pravé, jisté město, nebeský Je
rusalém praobraz vlasti palestýnské a pravé,
jisté a nepodvratné základy na mysli mu ta
nou. Apoštol tu považuje veškery příběhy
patriarchů podle vniterné jejich bytosti. Jim
zaslíbena byla země chananejská, ale touže
ním svojím pevného místa a nepodvratného
a stálého obydlí dostali; dokazovali, že cosi
vyššího tuší a k něčemu vyššímu aspoň po
lovědomě prohlédají, cožpro nestálost všech
něch věcí zemských nemohlo býti, leč město
nebeské tenkráte jim ukryté a zahalené, ale
v N. Z. odkryté a zjevené; nebo vůbec ce
lým St. Z. se provodí touha. po pokoji a
majetku, o němžto se postupem času vezdy
jasněji vyskýtalo, že na zdejšku se s účelem
svým nepotká. Přenešení Enocha a Eliáše
bylo ukazadlo, kam touha ta směřuje a kde
konečně se jí dojde. Aby pak někdo nebyl
na vahách, jaké se město rozuměti má, při
dává: jehož úpravce a vzdělatel jest Bůh,
čím odličuje a odlučuje město to nebeské
od zemských, která ač majíce základy, po
něvadž ale od lidí zhotovena byla, ovšem po
rušení podrobena jsou. Svatyni nebeskou 8,
2. od Boha učiněnu býti pravil, podobně tu
město nebeské praví budovou a stavbou B.
a praobrazem i vzorem zemského Jerusa
léma. Sluje B. úpravcem a jako umělcem
města toho, poněvadž dle námyslův jeho a
takořka podle plánův jeho umělecky vytvo
řeno jest: sluje vzdělavatelem jeho, či sta
vitelem, budovatelem, poněvadž město to sám
všetvorně vyvedl. Od Abrahama přechází na
Sáru a společnou víru její s Abrahamem.

11. Věrou i sama Šára neplodná
moc ku početí semene přijala a to mimo
čas věku; ješto věřila toho věrným býti,
jenž zaslíbil, 12. Pročež také z jednoho
a to umrtveného pošli (potomci) jako
hvězdy nebeské množstvím a jako písek
na břehu mořském nesčíslný.

I Sára, ť sama Sára také, vece ap. a
tím to co o Abrahamovi pravil, na Sáru pře
náší, pramáteř praotcovi lidu israelského po
boku stavě. I sama Sára, ač neplodna jsouc
(čehož sice ř. t. vůbec nemá, avšak přece D.
a jiní rkp. s Vulg. čtou) věrou přijala moc
ku početí. V neplodnosti jedna závada vě
zela, druhá v stáří jejím, anaťjiž dávno pře
la u ní doba, v níž ženy roditi mohou, to
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tiž devadesátý rok věku. Tudy dí: a to mimo
čas věku. A tudy poněvadž věrou obojí tu
překážku, přírody i času, přemohla, také
věrou oplodněla. Čteme sice Gen. 18, 12., že
Sára uslyševši že dostane syna, usmála se
tomu; ale to šlo jen překvapením a hned se
v tom Sára zpamatovala, když byla slyšela,
že Bůh jí skrze anjely početí to připovídá.
Místo ku početí semene vykládají k založení
semene t. j. potomstva; leč prvnější překlad
a výklad případnější jest. Slova, jež násle
dují: věrným býti držíc toho, jenž zaslábil,
jsou výkladem slova věrou. Víra ta Sářina,
kterouž v ústrety vešla víře Abrahamově,
byla výtečné odměny dosáhla, o čemž vece
ap. dále: Pročež z jednoho a sice umrtveného
zrodilů se či pošli jak hvězdy na nebi a písek
na ústech t. j. břehu moře. Dotýká tu přípo
vědí B. Gen. 13, 16. 15, 5. 22, 17. kdež o
potomstvu Abrahamovi připověděném řeč
jest. Abraham tu jak R. 4, 19. umrtveným
sluje pro veliké stáří, an již ve stu letech
a tudy přirozeně k vyvedení potomstva ne
schopen byl. Hyperbolické a nadsadné rčení:
jak hvězdy na nebi a písek na moři veliké
množství znamená. K této proměně, jíž z
nepatrného a nemožného počátku takový
národ nesčíslný povstal. odkazuje Jesaiáš lid
v zajetí, an dí 51,1.: Pohleďte na skálu, od
kud vyťatijste, a na důl jámy, z níž vyňatt
jste. Pohleďte na Abrahama, otce vašeho a
na Sáru, kteráž porodila vás, nebjsem jej
jediného povolal a požehnal jsem jemu a roz
množil jej. Nežli apoštol v uvozování pří
kladů dále pokračuje, ohlédá se na vykro
čení jejich ze života tohoto a doličuje, že
ač tuto nedošedše zaslíbených věcí, přece ve
víře nezvratně trvali. Vece:

13. Podle víry umřeli ti všickni
nevzavše zaslíbení, nébrž k nim zdaleka
prohlédajíce a je vítajíce a vyznávajíce,
že jsou poutníci a hosté na zemi. 14.
Nebo kteříž to povídají, oznamují, že
vlasti hledají, 15. a kdyby onu byli mí
nili, ze kteréž vyšli, měli ovšem čas na
vrátiti se, 16. ale oni lepší žádají, to
jest nebeské. Proto nestydí se Bůh slouti
jejich Bohem, nebo jim připravil město.

Nedí věrou umřeli, poněvadž nechtěl
říci, že víra byla příčinou smrti jejich, nébrž
dí podle víry, poněvadž říci hodlá, že smrt
jejich podle víry spravena a spořádána byla;
ve víře a podle víry žili, ve víře a podle ní
a 8 ní umřeli nevzavše zaslíbení, t. j. ač tuto
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věcí zaslíbených nedošedše věrou je toliko i
na sotnách svojich obchopujíce. Jak po celý
život se byli z víry sobili, tak i při smrti
víra jejich jevila se v tom, že prohlédalt z
daleka k věcem zaslíbeným a se tuto co Ci
zinci chovali. Tito všickní; slova ta jdou na
Abrahama a potomky, kterým slibové dáni,
nebo k těm hledí tuto; tudy nedobře ně
kteří těch slov potahují také na patriarchy
předpotopné. Zaslíbení oněch mepřijavše V
plur.; obdrželi slib o zemi chananejské, o
bezčíslném potomstvu a přede vším 0 obla
žení všechněch národů; ano i k slávě ne
beské se vztahují slova ta, jak ze slov: nyní
ale lepší očekávají t. j. nebeské vysvítá. Z
čehož již dovodili sv. otcové, že nebeská
říše nikomu ze Št. Z. před Kristovým za
dostiučiněním na kříži se neotvírala; avšak
oni je zdaleka spatřujíc vítali, jak poutník
vlast svou zdaleka uhlédaje ji zdaleka po
zdravuje; takové pozdravení jsou slova Gen.
49, 18: spasení tvého budu Hospodine oče
kávati, an slova ta mezi proroctvími v Danu
a Gadu vetkána jsouc ani ku předešlému
ani k následujícímu verši se úzce netáhnou.

A vyznávajíce se býti cízinct či raději
vyznávavše, an bez mála k tomu prohlídá,
co byli v životě o sobě pronášeli Gen. 23,
4. Abraham k Hethitům praví, že podruh a
host v zemi jest. Gen. 47, 9. vece Jakob k
Faraonovi: Dnův putování méhojest sto a
třicet let a dnové moji nedošli ke dnům otců,
v nichžputovali. Život poutí jmenuje ohledem
pokoje ve vlasti nebeské. Tolikéž ti, k nimž
později přichází David Z. 38, 13. a Salo
moun 1. Par. 24, 15. pravili; jakož i 1. P.
2, 11. napomínání stojí: Prosím vás, abyste
jako příchozí a pohostinní zdržovali se těles
mých žádosti.

V tomale, že sebe pohostinnými a pří
chozími nazývali, vece dále apoštol, dávali
na jevo, že vlasti hledají; není zajisté cizin
cem leč ten, jenžto se mimo vlast svoji na
lezá a k ní směřuje. Kdyby ale byli mémili
čili připomínali tu, ze kteréž vyšli t. j. zemi
Chaldejskou, ze kteréž Abraham vystěhoval
se na rozkaz Boží: tu ovšem mohli se vrá
titi do ní tenkráte, když ona slova výše do
tčená pronesli. Kdyby byl Abraham litoval
toho, že vlast opustil, mohl do ní opět jíti
aniž co poutník a cizinec v Chananejsku by
dleti; ale na navrácení se nepamatoval a
tím vyjevil, že jiné t. nebeské vlasti hledá.
Jinak se totiž s ním a potomky jeho dálo.
Oni zrak ne zpět, nébrž ku předu prostírají,
nebo jak vece ap.: Nyní pak lepší žádají
vlasti. Slůvko nyní, jak patrno, jest logické
a nikoli časové. Pokládá ap., že patriarchové
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tajnou, skrytou, ale vkořeněnou hluboce tužbu
měli po vlasti nebeské ve všech půtkách,
svízelech a poutech života tohoto, a ač sko
řepina tužeb jejich zemská byla, přece jádro
jejich bylo nebeské.

A proto, vece dále, pro takový smysl
nebeský, a pro tu mysl jejich obvýšenou ne
stydé se B; ř. t. přikládá za ně se nestydí
spolu osobný poměr vyjádřujíc, čeho Vulgáta
tu opouští toliko k věcnému prohlédajíc, ana
dí: nestydí se Bohem jejich se nazývati. Tu
se táhne k výrokům, v nichžto se B. na
zývá Ex. 3, 6. a již Gen. 28, 13.: Já jsem
Bůh Abrahama, lzaka a Jakoba, tak jakoby
v těchto třech všecko pokolení se spatřovalo
či raději jakoby tři ti muži nade všecko po
kolení lidské se kladli. Tudy také Kristus
Pán k tomu pojmenování se táhne Mt. 22,
31. d. Nestyděl se Bůh jménem jich nazý
vati, poněvadž víru jejich odplatiti hodlal
přiúčastněním je života věčného a nepodvrat
ného, což ap. dí: B. připravil jim městot.j.
město, jehož věrou očekávali, město nebeské,
slávu nebeskou, kdež od putování konečně
odpočinouti mohli. Dostaviv to rozjímání o
víře, o životu, o smrti patriarchův se odrá
žející přikročuje dále ku příkladům otcův a
skutkům víry jejich opět s Abrahamem po
čínaje:

17. Věrou obětoval Abraham Izáka
jsa zkoušen a jednorozence přinášel ten,
jenž byl přijal zaslíbení, 18. k němuž
řečeno bylo: V Izákovi bude tobě na
zváno símě, 19. pováživ, že Bůh také
z mrtvých vzkřísiti mocen jest, odkad
jej 1 v podobenství přijal.

Vrací se opět k Abrahamovi, ješto byl
otec lidu israelského a všechněch, kteří víru
jeho následují R. 4, 11. 12. Již některé léto
meškal Abraham v zaslíbené zemi a již ob
držel od Boha potomka, v němž mělo po
kolení lidské oblaženo býti, když B. ho zkoušeti
t. j. víry a poslušnosti jeho zkusiti zamyslil
Gen. 22,2. kněmuřka: Vezmisynasvého jed
norozeného a jdi do země vidění (t.j. na horu
Morii, kdež potom chrám vystavěn od Šalo
mouna) a tam ho přineseš v celozápal. I u
poslechl Abraham a vstav v noci a vše opa
třiv, učinil jak velel Bůh. Obdětovaljej Gen.
22, 9., an když přišli na místo, oltář udělav
a syna Izáka svázav jej na oltář položil a
meč uchopil, aby jej obětoval. Počal oběto
vati, ale nedokonal oběť, an Bůh to zakázal
spokojiv se s volí dobrou jeho, čím jednou
pro vždycky obraznou oběť zvířecí za člo
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věčí ustanovil a potvrdil. Ajednorozence při
nášel; slůvko a zvyšuje řeč apoštolovu a
apoštol opětuje totéž, aby k místnějšímu věci
té uvažování povzbudil, jaká víra to býti mu
sela, která takovému nepodobnému velení
Božímu podrobila se. Byla zajisté žádost ta
syna obětovati proti přirozenému citu otcov
skému, byla proti zámluvám Božím samým
a těm záslibům, jež B. Abrahamovi učinil
o potomstvu jak hvězdy četném, o blaženo
sti potomkem Izákovým všemu pokolení lid
skému dostati se mající. Jednorozeným sluje
Izák, poněvadž ostatní synové Abrahamovi
nepočítají se v semeni a v zaslíbení B. a to
jest, co hned vece: V Izákovi bude tobě na
zváno sémě t. j. z Izáka ne pak z Ismeela
vzbudí se tobě potomstvo tobě mnou Zaslí
bené, z něhož vyjde oblažení veškerého 0
boru zemského. Veškeré zámluvy B. na Izá
kovi spolehaly a toho nyní Abraham oběto
vati měl; Bůh tu s Bohem a slib se slibem
potýkati zdál se, vece sv. Chrys. Ale Abra
ham přece uposlechl, poněvadž povážil, po
myslil, že Bůh přípovědi své zrušiti nemůže
a že ovšem najde cestu, aby skrze Izáka
přípovědi ony a ona zaslíbení v skutek u
vedl; že totiž B. jest pánem života i smrti,
že usmrtiti ale i obživiti může. A odtad z
mrtvých přijal jej v podobenství t. j. v obraz
a náznak a předvěst Kristovy smrti a vzkří
šení Jeho. Byl zajisté Izák obrazem Krista,
an dříví sám na horu nesl a na hranici dřev
již již obětován a opět otci živý vrácen byl;
byl jednorozenec otce svého, jehož otec ne
ušetřil, jak Rom. 8, 32. Pavel také o Bohu
Otci praví, že syna jednorozeného neušetfiv
za nás jej vydal, aby hříchy naše na svém
těle vnesl na dřevo 1. Petr. 2, 24. A jako
Izák napotom Rebekku za choť pojal, tak i
v tom náznakem jest Krista, kterýž po svém
vzkříšení církev založil, choť slavnou, čistou,
práznou plam a vrásek Efez. 5, 27. Jiní
slova v podobenství vykládají v obrazu a po
dobenství a obraz ten kladou v tom, že ho
2 mrtvých pojal ne skutečně, poněvadž sku
tečně neumřel, nébrž v podobenství, poně

senému. Ale prvnější jest případnější. Bratří
dle Bezy a Calvína překládají: jako z mr
tvých vzkřiseného, což ale význam podoben
stvé vypraznuje, an ap. jistě více říci chtěl,
sic jinak ovšem m. v podobénstvé slov jako
vzkříseného užiti moha. Již pak dále v histo
rii St. Z. pokračuje:

20. Věrou také Izák požehnal o
budoucích věcech Jakuba a Ezaua. 21.
Věrou Jakob umíraje požehnal každého
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ze synův Josefových a poklonil se k
vrchu berly jeho. 22. Věrou Josef do
konávaje o vyjití synův Israelských se
zmínil a o kostech svých poručil.

Od Abrahama k Izákovi přechází, kte
rýž o budoucích věcech zjevením Božím VY
učen byv a co Bůh s Jakobem a Ezauem
zamýšlí, tajemně předvídaje dal oběma po
žehnání v těchto věcech budoucích a ovšem
věrou a ve víře je požehnal. Slovo také zna
čí, že požehnání Izákovo netoliko z víry vy
cházelo, nébrž také předvěstné bylo, anoť
oběma Ezauovi i Jakobovi budoucnost ote
vřelo a to netoliko budoucnost obou synův,
nébrž obou národů jimi představených, isra
elského a idumejského, kterýž poslednější
prvnějšímu již se podrobil, již z podrobení
vymohl se, již opět se podrobiti musel, až
konečně idumejská rodina Heródův vrch nad
Zidy obdržela. Z příběhů Jakobových uvodí
jediný konec života jeho, kdež dva synové
Josefovi stejným jak tam Jakob sám a Ezau
osudem před ním stáli, an mladší před star
ším předek vzal. Věroujist jsa, že požehnání
jeho a to mladšího syna upřednění, od Boha
potvrzení a ovšem tudy v skutek uvedení
dosáhne. (Čteme o tom Gen. 48, že Jakob
k smrti se stroje rukama skříženýma či.kří
žem přeloženýma požehnání dával synům
Josefovým na mladšího Efraima pravici, na
staršího Manasessa levici položiv, ač byl Jo
sef staršího na pravici, mladšího na levici
postavil. Což vida Josef a těžce to nesa
chopil ruku Jakobovu a snažil se ji vyzdvi
hnouti s hlavy Efraimovy na hlavu Mana
sessovu. Ale otec odepřev pravil: Bratr mladší
větší bude a představil Efratma Manasessoví.
Předvídal věrou svou, že pokolení Efraimovo
nad Manasessovo, ano nad jiná pokolení
předčiti bude, an Josue z téhož kolena lid
israelský do zaslíbené země uvedl a od věku
soudcův nade všechna jiná pokolení vynikal
a celému severnému království jméno dal.

Co dále apoštol vykládá, že se pokloml
k vrchu holi jeho, to stalo se již dříve Gen.
47, 31., když totiž Jakob přijal od Josefa
přísahu, že ho neponechá v Egyptě, nébrž
v hrobě předkův, v zemi chananejské, uloží
tedy dí písmo: poklonil se Israel, jak dí text
hebr. Gen. 47, 31. Bohu obrátiv se k hlavě
lůžka; měl totiž tak lože připraveno, aby se
lehko k modlitbě nakloniti mohl mužem sva
tým a starým jsa. Sedmdesátci slovo he
brejské jinak čtouce, £. j. jinými samohlás
kami je opatříce kladou: Poklonil se či
modlil se nad vrcholem prutu či holi své, t.
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j. o hrot holi své pro stáří se podpíraje a
tak Bohu se klaněje, holi, kterou Gen. 32,
10. Jordánem prošel a o kterou po veške
ren život se opíral; o hůl tu také nyní Bohu
se modle spolehnul Jemu, Pánu nad životem
a smrtí se oddávaje. Vulg. čte pokloniv se
vrcholu holi, což značí, buď že se klaněl
prutu Josefovu, úctu svou jemu vzdávaje, an
z pokolení jeho králové vyjíti měli, buď tu
graecismus jest a vynechána předložkapodlé,
ku a tak by smysl byl, jak jsme my přelo
žili: poklonil se totiž Bohu k prutu, t. j.
stranou tou, kdež prut či berla Josefova se
nalezala; nebo i v tom se nalezá rozdíl, že
jedni čtou holi své, druzí Aoli jeho, Josefovy.
Sv. Pavel uvádí text tu podle Sedmdesálců
odchodně od hebrejského textu nynějšího,
an přeložení jejich buď lepším býti soudil,
buď na smyslu přestávaje ho podle hebr. 0
pravovati za potřebné neužnávaje. Ostatně
obojí obstáti může, poklonil se k hlavě lůžka
obrácen a spolu poklonil se prutu aneb Bo
hu ke prutu holi Josefa, jenž při blavě lůž
ka stál.

Ze dvanáctera synů Jakobových toliko
o Josefovi a synech jeho mluví, poněvadž
Josef byl náznakem Krista a poněvadž jak
jsme zmínili synové Josefovi v osudu svém
synům Izákovým, o nichž výše, podobali se.
Vůbec pak, abychom tak řekli, apoštol kvítí
o cestě rostoucí trhá celou květnici mysli
čtenářově zanechávaje. Přirozeně, poněvadž
o smrti mluví, přidružuje se mu, že i Josef
umíraje o vystěhování se z Egypta mluvil a
o hrobě svém rozkaz učinil. Josef ač v E
gyptě velik a šťasten, přece pravým Israeli
tou se býti dokázal, že toužil po vlasti otcům
zaslíbené věrou jist jsa, že se zaslíbení ono
vyplní a že se druhdy vlasti té domohou.
Tudy chtěl nemoba za živa aspoň mrtev v
ní přebývati mezi otci a bratry svými. Vě
rou touto veden při skonávání svém mluvil
o vysvobození lidu z Egypta a přísahou za
vázal bratry své, aby vynesli kosti jeho do
země chananejské Gen. 50, 24. Což se mu
také vyplnilo, an rozkazem Mojžíšovým I
sraelité z Egypta vycházejíce kosti jeho do
země Israelské sebou vzali Ex. 13, 19. a
tam na poli otcovském pochovali Jos. 24,
32. Přechází nyní na Mojžíše, při čemž
podobně jak tam při Abrahamu déle zůstává.

23. Věrou Mojžíš narodiv se ukryt
byl po tři měsíce od rodičů svých, an
viděli pacholátko sličné a nebáli se roz
kazu králova. 24. Věrou Mojžíš dospěv
zapřel se býti synem dcery Faraonovy,
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25. vyvoliv raději strádati s lidem Bo
žím než dočasnou útěchu hříchu míti,
26. za větší bohatství nad poklady E
gyptské maje úhanu Kristovu; nebo
prohlédal k odplatě. 27. Věrou opu
stil Egypt, neboje se hněvu králova,
nebo neviditedlného jakoby vida vytrval.
20, Věrou slavil paschu a vylití krve, aby
hubitel prvorozenstva jich se nedotýkal.

Při Mojžíši déle zdržuje se, poněvadž
muž ten zvláštní vážnost u Hebreů měl a
poněvadž náznakem Kristovým byl. Započíná
s jeho narozením a vece, že ukrytí jeho dálo
se věrou; věrou rodičův jeho, jenžto jisti
jsouce, že Bůh je z Egypta do zaslíbené
země vyvede, nebáli se výroku králova 4
rozkazu jeho o zabití všech novorozených
pacholat, Exod. 1, 17. jako by tím přisliby
Boží o přestěhování lidu do zaslíbené země
zastaviti mohl. Takovouto věrou naplnění
a posilněni byvše Božím zámluvám o zacho
vání lidu israelského v ústrety vycházeli a
pachole aby usmrceno nebylo utajili, ovšem
nadějíce se, že zajisté přes všeliké překážky
zachováno bude. Zdá se, že rodiče Mojží
šovi, Amram a Jochébed, zvláštní o tomto
synu svém zjevení obdrželi; aspoň Jos. Flav.
starož. 2, 5. praví, že když Mojžíšův otec
Amram při narození jeho se k Bohu o za
chování pacholete modlil, Bůh jemu netoliko
o zachování jeho, nébrž 1 o vyvedení jím
lidu z Egypta proroctví učinil. Leč apoštol jiný
důvod uvádí, an vece: vidouce pacholátko
slično býti, slovo, jež tu Vulgáta slično pře
kládá, převádí Act. 7, 20. slovem bohumilo,

vniterná krása pacholátkova se míní. Slič
notou tou bez mála ve své víře o Mojžíšovi
ujaté potvrzeni byli, jak tam také veleslič
ného Josefa od Boha ke zvláštním záležito
stem B. určena býti viděli. Ale netoliko v
rodičech, nébrž a zvláště v samém Mojžíši
se živá nacházela víra. Nebo když dospět,
odepřel se, zdráhal se slouti aneb zapřel se
býti, jak Vulgáta klade, sýnem dcery Fa
raonovy, slovem i skutkem, an se byl k ná
rodu svému přivinul. I to se dálo věrou
tou, jížto ujištěn byl, že lid israelský vlasti
chananejské dostane. Dceru tu Faraonovu,
kteráž jej za svého syna přijala a vychovala
ve všech vědách a ve vší moudrosti egypt
ské, Act. 7, 22. jmenuje Jos. Flavius z. ně
jaké snad tradice Thermutu a Filon v životě
Mojžíšově o ní praví, že byla jediná dcera
králova a ač již po některý rok provdanou
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jsouci dětí neměla a tudy spatřivši pacho
látko Mojžíše sobě osvojila, tak že napotom
Mojžíš přirozeným jejím synem jmín byl,
čeho ale on odepřel, takovou ctí a slávou
královskou opomítaje.

Nebo jak apoštol dále řeč vede, volil
Mojžíš raději trápen býti s hdem B.;j ne
klade sice písmo, že Mojžíš jak ostatní lidé
o hlíně a cihlách pracoval, ale však králov
ského života pro svůj národ vzdal se, do
vyhnanství se odebral, život sprostého pa
stýře provodil, ač dříve v nádherách a roz
košech vychován byv. Lid Boží jest lid i
sraelský, jak samozřejmo, tak nazvaný na
proti lidu egyptskému všelikým ohavám mo
dloslužby vydanému. Raději chtěl příkoří
snášeti s lidem B. nežli míti poživu, požitbu,
útěchu Aříchu, t. j. z hříchu pochodilou, do
časnou, kteráž na čas jen trvá a v neko
nečné hoře vychází. V tom vrchovala víra
jeho, že ve světských radostech všelikých
prohlédal na podlohu a základ, rozkošemi,
bohatstvím, slávou a ctí Egyptanův, čehož
se mu všeho v plnomíře dostati mohlo, 0
slepovati se nedaje. Proč byl pak věcmi
těmi pohrdal, udává apoštol: za větší bohat
ství klada nad poklady egyptské hanu Krt
slovu. Udává pohnůtku, pro kterou Mojžíš
raději s národem svým trpěti než odčísti se
lidu svého s Egypťany v rozkoších žíti volil.
Ale co rozumí hanou či potupou Kristovou?
Hana Kristova dle některých vykladatelův
jest hana, potupa a trápení lidu Israelského,
kterýž lid co bromadný syn Boží Krista 0
sobného Syna B. naznačoval, jak II. Cor. 1,
5. Col. 1, 25. trápeními Kristovými nazývá
trápení církve, jelikož církev a lidé v ní
činí údy těla, jehož hlavou, ano jehož ta
jemným tělem jest Kristus I. Cor. 12, 12.;
nebo dí sv. Augustin civit. Dei 17, 11. Kri
stus byl podstatou národa toho, z něhož při
jal bytost těla svého. Týž pak Kristus v
N. i St. Z. vládl, řídil a spravoval I. Cor.
10, 4. a co lid starozákonný trpěl, to Kri
stovým utrpením a Kristovou hbanou bylo,
an co úd trpí, na hlavu se odlívá. Jiní také
vykládajíc hanu Kristovu © hanách a potu
pách, jež Mojžíš podnikl s lidem B. smyslí,
že protivenství ta a ty strázně a potupy od
Mojžíše podstoupené slují hanou Krista, po
něvadž je Mojšíš trpěl ohledem Krista bu
doucně přijíti majícího, o němž prorocky před
povídal Act.3, 21—23. 7, 37. a jejž typicky
naobrazoval. Mojžíš jak Abraham Jo. 8, 56.
očima víry na Messiáše patřil a den jeho před
vídal. Takovou hanu pokládal Mojžíšnad pokla
dy egyptské, ztráty a výhody nesoudě podle ze
vnějšku, nébrž podle důvodů nyní nespatři
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tedlných a tajných, ale víře jeho dostupných;
a tudy věrou všecko počínání jeho se neslo.

Potvrzuje apoštol toho slovy: prohlédal
k odplatě; nelípnul na haně, již trpěl, nébrž
zrak svůj pozvednul k odměně, jež nastati
měla, odměně, t. j. osvobození lidu a přijetí
slávy nebeské. Ale Mojžíš věrou také Egypt
opustU. Nesnadí se vykladači, o kterém vy
jití Mojžíše z Egypta ta slova slyšeti se
mají, zda o tom, když sám utekl z krajiny
té Ex. 2, 14. Act. 7, 29. čili o tom, když
veškeren lid z Egypta vyvedl Ex. 12. Ale
poněvadž tu apoštol dí věrou opustil, an
Ex. 2, 15. se praví, že strach z krále maje
utekl z Egvpta, tudy nemůže se o prvním
jeho útěku, nébrž o vyjití s lidem se musí
to místo vykládati, an apoštol také nad to
ještě dí neboje se, čehož o prvním jeho vy
jití či útěku z Egypta Ex. 2., když do Ma
diána se odebral, říci nelze. Když lid vy
váděl z Egypta, tehdá věrou se to dálo, že
Bůh jim zahynouti ani v ruce Faraonovy
padnouti nedá a že jistě země zaslíbené do
jdou. Spolu podnikl ten vývod lidu Aněvu
králova neboje se. Dává toho příčinu, an dí:
nebo neviditedlného jako vida vytrval, vytr
val neoblomen, nestruzen, neuondán, ne
umdlen; a že neumdlel, dálo se právě tím, že
Boha jako ustavičně sobě přítomna býti a
zvláštním spůsobem sobě ochrany propůjčo
vati viděl. Vidění neviditedlných věcí víra
jest v. 1. Touž věrou veden slavil veliko
noc čt paschu. Víra Mojžíšova zračila se
při tom tím, že od skropení veřejí krví be
ránka velikonočního ochrany od smrti pro
prvorozence Israelitské se nadál Ex. 12, 12.
23. Což se ovšem vyplnilo, an anjel hubi
tel pomíjel dveří krví tou naznačených, ode
kteréhožto pomíjení či přecházení, hebrejsky
pesach, celá slavnost jménem pascha nazna
čena. Prolité krve jest právě ta krev be
ránka velikonočního, kteroužto podvoje a
veřeje obě u dveří skropeny byly Ex. 12,
22. Ale i v tom víra Mojžíšova jevila se,
že přikázal Israelitům, aby jedli beránka
toho přepášíce bedra, obuv na nohou majíce,
hole v rukou držíce a spěšně jedíce, t. j.
docela na cestu jsouce připravení Exod. 12,
12. a ráno vyjíti již dojista majíce, ač byl
Farao ustavičně vyjití tomu odpíral. Což
potom, když následovalo pobití egyptských
prvorozencův, se Mojžíšovi vyplnilo, an Fa
rao vstav v noci a Mojžíše a Arona povolav
jim vyjití z Egypta velel EÉxod. 12, 30. 31.,
aby nedotekl se jich hubitel; slova ta patří
ke slovům prolití krve, nebo právě proto pro
lití krve a skropení jí podvojí a veřejí se
dálo, aby anjel zhoubce se jich nedotekl.
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O zhoubci anjelu viz I. Cor. 10, 10. Sap.
18, 25. I. Chron. 21, 12. Z. 77, 49. Pře
chází k východu z Egypta, o němž podruhé do
týká, ale s jiné strany k němu zřetel obracuje
a ne tak o Mojžíšovi, jako raději již o celém
lidu mluvě,načež k jiným jde skutkům víry.

29. Věrou prošli rudým mořem
jako po suché zemi, o čež pokusivše
se Egypťané pohlcení byli. 30. Věrou
padly zdi Jericha obcházením po sedm
dní. 31. Věrou Rahab nevěstka neza
hynula s nevěřícími přijavši zvědače s
pokojem,

Projití rudým mořem dálo se věrou;
uvěřili, že je Bůh zázračným spůsobem vy
vede a tudy udatně se v samo to rudé mo
ře dali. Bůh severovýchodním větrem vy
brázdil moře za chodník a Israelité mezi
těma dvěma stěnama vodnýma věrou dově
řujíc se, že šťastně projdou a že stěny ty
na ně nesvalí se, na druhý břeh se dostali.
Egypťané o totéž projití se pokusili, aneb
blíže textu ř. pokusili o tu suchou zemi v
moři učiněnou, zdaby snad možno bylo jí
tak jako Israelité projíti, ale pozřeni, pohl
ceni, t. j. potopeni byli či ztonuli ve vodách
těch. Zázrak to byl nad jiné zázraky a
utkvěl hluboko v paměti lidu israelského po
veškera století. Tudy čteme Jes. 51, 9, 10.
Povstaň, povstaň, rámě: Hospodinovo, povstaň
jako za starodávna. Zdaliž jsi ty nevysušil
moře a neobrátil hlubinu v cestu, aby prošlivysvobozenci?© Sr.43,16.17.Přecházíod
příkladů z kněh Mojžíšových vzatých ku pří
kladům z jiných kněh, nejprvé z knihy Jo
suovy vzatým. Věrou [sraelitů, jíž dověřili
se, že bez podkopání, bez taranů a tarachů
města Jericha dobudou a tudy po sedm dní
je obcházeli s archou úmluvy, třepotem a
zvukem trub a křikem a provoláváním lidu;
věrou tou padly zďč Jericha ač přesilné a
přepevné. Víra jejich byla zbroj ta silná,
jíž se město podrobiti muselo; ovšem zvuk
trub neučinil toho, ani křik lidu, nébrž zvuk
i křik z víry pocházel, kterou zdi podlehly.

S dobytím města Jericha spojeno bylo
zachování Rahaby, tudy 0 ní vece, že věrou
Rahaba tenkráte nezahynula s nevěřícími či
nepoddajnými a neuposlechlými. Věřila ona,
že Bůh Israelitův jest Bůh pravý a že Je
richo jakož i veškera země chananejská I
sraelitům připadne, jak to byl Bůh pověděl.
Jos. 2, 9. Tou věrou nadšena byvši přijala
s pokojem, příznivě, vlídně zvědače israelit
ské a ukryla je přede stíhateli a propustila
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je tolikéž s pokojem, cestu jim zjevila, kte
rou by se bezpečně do stanův a do ležení
k Israelitům opět dostati mohli. Ženevěst
kou byla, toho nám do ní, jelikož pohanky
chananejské, nebude divno. Ač pak dávno
se již byla na pokání dala, přece tím jmé
nem se zove podle předešlého života svého,
jak Mt. 10, 3. sluje Matouš publikánem, t.
j. jenž druhdy publikánem byl a Mt. 26, 6:
sluje Šimon malomocný, £t. j. jenž druhdy
malomocenstvím poražen byl. Bůh paksrdce
jejího se dotknul a jí víru jakož i pokání
vnukl, že se napravila a dobrými skutky
oslavila. Jac. 2, 25. Ostatní Jericha obyva
telé neuvěřili a neuposlechli a ač vědouce,
že Bůh řečiště Jordánu zázračně vysušil a
proto také nemalou bázní pojati jsouce, pře
ce nedali se kvífe té, jak Rahaba, nahnouti.
Ostatně také svatý Klément R. o Rahabě
mluví a dí o ní (k. 12.), že pro víru a ho
stinnost zachována byla. Tu apoštol pře
stává jednotlivé příklady uváděti, ana by
řeč velmi se rozprostraňovati musela. Tudy
jenom vesměs a vůbec na příklady St. Z.
odkazuje. Dí:

32, A což dím ještě? Nepostačí
mně zajisté čas k vypravování o Gede
onovi, Barakovi, Samsonoví, Jeftovi,
Davidovi, Samuelovi a prorocích, 38.
kteří skrze víru přebojovávali králov
ství, činili spravedlnost, došli zaslíbení,
zacpali ústa Ivům, 34. uhasili prudkost
ohně, utekli ostrosti meče, zmohli se
z nemoci, udatnými v boji stali Se,
vojska cizincův obrátili.

Aby šířejší nestala se řeč apoštolova,
úhrnkem jenom některých příběhů z po
zdější historie St. Z. dotýká a otázku sobě
po řečnicku klade, míně, že pro jednání pro
stranější o věci té času nyní sobě při psaní
listu toho určeného by mu se nedostávalo.
Vyčítá některé hrdiny víry, ač ne podle po
sloupnosti času. (Gedeon věrou obdržel ví
tězství nad Madianitskými Jud. 7%. Barák
uvěřil Deboře, když mu jmenem Božím ká
zala proti Sisarovi bojovati a tou věrou jako
hrom jej porazil. Jud. 5. Samson Filistíny,
Jefta Amonity, David Goliata a nepřátely
jiné, Samuel modlitbou filistinské a jiní jiné
nepřátely přemohli věrou, jížto se k Bohu
dověřili, že Bůh jim jistě zvítěziti popřeje.
Pořádek podle ř. t. jest ten, že apoštol ve
zdy dva hrdiny pojí z jednoho věku toho,
jenž více vynikal, předkládaje, ač snad po
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zději vystoupil. Gedeon později sice žil, ale
větší slávy než Barák došel; Samson s Je
ftem bez mála za jeden čas žili; David po
zději žil než Samuel, ale Samuela klade za
Davidem, poněvadž takto lehčeji jakožto od
proroka přechází ku prorokům. Froroky tu
béře v širším smyslu veškery tím slovem
zahrnujíc, kteřížto božské věci buď mluvili
buď činili; jmenovaní hrdinové víry Sice,
aspoň někteří z nich z některých skutků stí

víry křesťanské, ano mnozí z nich daleko
ani vrcholu St. Z. života nedosáhli a také
z některých zbrodní od samého písma Št. Z.
se viní. Avšak se z přečinů svých káli a v
milosti Boží a v naději věčného života ze
snuli. Tudy dí v. 33., že věrou činili spra
vedlivost a v. 39. vece o nich, že všickni
svědectvím víry schválení byli. Nechtěje o
nich podrobněji jednati, úhrnkem věci vy
čitá, buď slavné jich skutky, buď Boží k
nim dobrodiní, buď jejich útrapy, svízely a
smrti pro spravedlivost podstoupené před
nášeje.

Z toho co vyčítá něco jde na hrdiny
výše jmenované, něco na jiné, auo někdy
také obména počtu nalezá se. Jedni přemo
hli, přebojovalí království, jako Josua, David,
Soudcové; čťnil? spravedlivost neznačí, že
pomstu uad nepřátely lidu svého vzali, jak
někteří nedobře vykládají, nébrž spravedh
vost značí veškeren obor ctností 5t. Z. a
vece apoštol, že muži ti život svůj Bohu 0
bětovali a zákona jeho ač pokud ho poznali,např.Jefte,pilnibývali.| Došlizaslíbené
zemských; Josue a Kaleb vešli v zaslíbenou
zemi; soudcové došli vítězství jim od Boha
připověděného; Joel prorok dočekal se vy
hynutí kobylek, Jesajáš zahubení assyrského
vojska a tudy osvobození Jerusaléma. Došli,
díme, zaslíbení zemských,poněvadž nebeského
zaslíbení o věčné slávě podle 39.dojíti před
Kristem nemohli. Zatkli ústa lvům jak Sam
son, kterýž Iva holou rukou roztrhnul Jud.
14, 6.. David, jenžto Iva na stádo jeho se
obořivšího se za čelist ujma udávil I. R.
17, 34.. Damiel, kterémuž vyslaní lvové
neuškodili, an jim anděl Boží ústa zavřel.
Dan. 6, 22.

Jiní uhasili prudkost ohně, jak tři mlá
denci v ohnivé peci Babylonské Dan. 3, 49.
neporušeni zachování byvše. Ušli ostří meče.
Eháš před Jezabelou, David před Saulem ;
zmohli se z neduhů a nemocí, jak Ezechiáš,
jemuž patnácte let přidáno 4. Reg. 20, 6.
Tobiáš od slepoty vyléčen Tob. 11, 15. Job
od slonovosti. Jiní tu část překládají: zmo
hli se ze slaboty, ostatečnili, jak na př. Zidé
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vrátíce se z Babylonského zajetí. Udatnými
v boji byli soudcové, David, jenž Z. 17, 30.
dí: v Bohu mém překročím zeď. Vojska ct
zinců obrátil a zahnal Gedeon třemi sty
třicet tisíc přemoha; tolikéž David. Ale
nejvíce apoštol na mysli má časy Machabej
ské, za kterých Machabéové slabými silami
vojska mohutná poráželi a na útěk obraceli.
Místo vojska překládají někteří ležení, což
na jedno vychodí. V těchto příkladech u
kázal apoštol, jak mnoho 'Činili hrdinové
dotčení věrou; nyní přechází k těm příkla
dům, z nichž viděti co trpěli a co skrytě
působili.

35, Ženy vzaly vzkříšením mrtvé
svoje; jiní roztažení jsou vysvobození
nepřijavše, aby lepšího vzkříšení došli.
36. Jiní zkusili posměchů a bití a nad
to okovy a žaláře, 37. ukamenováni
jsou, přeřezáni, mučeni, mečem usmrce
ni: chodili v houních a kožích kozích,
chudobu trpíce, soužení a trápeni jsouce,
38. jichžto nebyl svět hoden, bloudíce
v pustinách, v horách, v jeskyněch a
doupatech země.

Zeny vzaly mrtvé vzkříšené zázrakem ;
tak Sunamitka obdržela syna od Elisea pro
roka vzkříšeného 4. Reg. 4. Vdova ze Sa
repty syna vzala prorokem Eliášem z mrt
vých oživeného 3. Reg. 17. Netoliko při
prorocích dotčených, nébrž také při ženách
těch se víra jevila. Při matkách těchto v
život časný synové pro víru jich navráceni
byli; za to ale jiní věrou časného života se
opovážili a raději syny své smrti obětovali,
než aby se víry své byli odepřeli. Roztažení
na skřipcech, jak kůže se roztahuje na bu
bnech. jak Eleazar 2. Mach. 6, 19. 28. a
bratří Machabejští 1. Mach. 7, 1. Jiní kla
dou místo roztažení: uťlačení, COŽSe S roz
tabováním na skřipec spojovalo. Takto hr
dinové ti umřeli nepřijavše vysvobození, jímžto
se jim nabídali nepřátelé, jestli by víru za
přeli; ale oni pohrdali takovým od muk spro
štěním, aby lepšího vzkříšení než tamti sy
nové Sunamitky a Sareptanky k životu ča
snému toliko byvše vzkříšení a přece u
mřevše, totiž vzkříšení k věčnému dosáhli
životu.

Posměchu, příkoří a úkoří zakusil Jere
miáš, nejenom od nich vysmání a potupení,
ale hlad, bití, rány a jiné svízele obdržev
a často smrtí od nich ustrašován jsa, až i
od nich ukamenován byl. Mřcheds prorok,
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jenž Achabovi záhubu předpovídal, do vazby
dán, ode lžeproroka posmíván a ubit byl.
3. Reg. 22, 24. 27. Hanáni prorok od Asy
do vazby dán 2. Chron. 16. 7. 10. Jiní také
proroci, o nichž Luk. 20, 11. kamenování
byli. Neboť od Jezabely 3. Reg. 21. Zacha
riáš Jojadovic 2. Chr. 24, 20—22. Jeremiáš
od Zidův v Dafni v Egyptě ukamenován,
Tertull. scorp. 8., když byl nadarmo jich na
pomínal nyní k Bohu se obrátiti, nevšak na
místo Astarty Isidu ctíti. Jest to zvláštní
israelská smrť. O tom také Pán mluví Mt.
21, 35. 23, 37. L. 13, 34. Rezáni či přeře
záni jsou. Jiní kladou sečení jsou, rozťati
jsou, jak se dálo Machabéům, jimž údové,
nohy a ruce odsekány byly. 2. Mach. 7, 4.
Ale slovo ř. značí přeřezáni, přepiláni, pře
tati; a to se stalo Isajášovi od Manasessa,
poněvadž jemu a velmožům jeho často do
mlouval. Praví podání Zidů, že když Manas
ses dal chopiti Jesajáše proroka, že utíkal
prorok a že se mu rozevřel strom a jej u
kryl; načež král tesaře poslal, aby ho pře
řezali pilou.

O slově mučen: jsou či jak vlastně zní
zkoušení jsou nemalá otázka zaběhla, co by
vlastně slovo to značilo a bylo-li skutečné
od apoštola psáno čili nic; neb zkoušen?zdálo
se velice mdlé, plaské a chabé slovo býti a
tuze všeobecné, než aby apoštol byl tak na
psal. Proto vydali se v rozličné domysly a
nějaký omyl přepisovačů tu býti soudili a
domněli se, že se čísti má maličkou v řec
kém slově proměnou pálení jsou čnonobncav,
Leč my ostáváme při slovech textu práva
nevidouce ku proměnám a překládáme slovo
lat. tentati sunt o útrpných otázkách a tor
tuře, jíž při Machabejcech užívali králové
syrští a jmenovitě Antiochus Epifanes. Alečem
usmrcent dylů mnozí; proroka Uriáše král
Jojakim z Egypta přivésti a mečem stíti po
ručil Jer. 20, 23. V království Israelském
se to prorokům nezřídka dálo 3. Reg. 19,
10. a o Machabejích čteme 2. Mach. 5, 13:
Dálo se vraždění mladých 1 starých, vyhla
zování žen a dětí, zabíjení panen a nemluv
ňat; 1%bylo ve třech dnech osmdesát tisíc
zabito.

Což dále dí od trapných smrtí k život
ným útrapám přechodě: chodili v houních či
bravinách, ovčích kůžích a kůších kozích to
tiž v lenách, svláčích, slincích, spratcích t.j.
kůžích nevydělaných, to se potahuje na pro
roka Eliáše, kterýž 4. Reg. 1, 8. sluje mužem
chlupatým, an nosil koži či lenu srstmi na
ven obrácenými. Tak chodil i Elizéj prorok,
proroci jiní a poustevníci kajicný život pro
vodíce, ku pokání vzbuzujíce a tyranův a
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ukrutníkův utouliti a ukryti se hodlajíce.
Beze spojby slova v kožech ovčích, v kožech
kozích spojuje, poněvadž slovo druhé jest
jakési stupňování předešlého slova; černý
spratek kozí větší odříkání se světa sebou
obnáší nežli bílá lena. V takové kajicné ú
pravě chodili nuzujíce © nouzi a mizině,
všech věcí potřebných zbaveni jsouce jak
Eliáš, jemuž Bůh stravu od krkavce donésti
dal; Machabejští Zidé za Antiocha Epif. 1.
Mace. 1—2. Zoužení jsouce jak Eliáš, jenž
pro úzkost smrti se dovolával od Boha 3.
Reg. 19, 4. Trápení, zle chováni, utýráni;
čehož se všem téměř dostalo.

Svět jimi opomítal a je za sebe nehodny
pokládal; ale opak toho bylo, svěťrady jich
hoden nebyl a svět pronásledovav je sám
sebe odsoudil. Oni pak světa se stranili a
bloudili a ukrývali se na horách, v jeskynéch
a doupatech země. Prohlédá tuto ku posled
ním i prvnějším dobám St. Z. a tudy o Da
vidu, jenž před Saulem utíkal již v Odolle,
již Engaddech,již v Zifěse skrývaje 1.Reg. 22.
nn.; o Eliáši na Karmelu a na Horebě.živším,
také o prorokův stu skrze Abdiáše proroka před
Jezabeliným mečem ukrytých 3. Reg. 18,
13. řeč vede jakož také o časech Machabej
ských, 1. Mch. 1. 2. Mach. 6., za kterých
lidé Bohu svému věrní v doupatech země
obyčejného útočiště hledali.

Již pak utíná apoštol vypočítání útrap
oněch a ohlédaje se na ně vůbec a vesměs
praví dále:

39. A ti všickni ač svědectvím víry
scháleni jsouce neobdrželi záslibu, 40.
an Bůh o nás něco lepšího obmyslil,
aby bez nás dokonáni nebyli,

Všickni tito od Abela počínaje ač skrze
víru chvalně osvědčení byvše; víra jest pří
čina, jenž jim svědectví dobré vymohla. Za
slábením rozuměj spásu, zámluvu věcí nebe
ských a věčných; tudy mluví 0 záslibu, ne
pak o záslibech; nebo některých záslibův
obdrželi ti hrdinové víry v St. Z., ale té ko
nečné zámluvy, toho po přednosti záslibu
neobdrželi a dokonání svého nedošli. A pří
činu, proč nedošli svrchování, pokládá ve
slovích: an Bůh o nás něco lepšího obmyslil.
Z toho, že oni nedošli onoho záslibu, pro
nás řízením Božím zvláštní prospěch vyply
nul; Bůh totiž při tom prohlídal, aby bez
nás dokonání nebyli. Nemohli konečného do
konání, konečného účelu a záměru svého do
jíti a té, k níž se celou tužbou nesli, se při
účastniti blaženosti, poněvadž před umučením
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a zadostučiněním Páně spásy věčné se ni
komu nemohlo dostati. Přidává to ne bez
ohledu na Hebréje, kterýmž píše, chtěje tím
na rozum jim dáti, že veškera ta sláva St.
Z. a veškery ty ctnosti světcův a světic jeho
svůj cíl a konec v Novém Zákoně nalezají;
že tedy by zbytečně po St. Z. se ohlédali a
odtad, kde jedině dokonalosti dojíti možno,
tam se vraceli, kde jí zhola býti nemůže.
Praví: lepšího něco než se totiž otcům St.

Hlava

Napomíná, aby za příkladem vyčtených svěd
kův víry na Krista ohlédajíce se 1—8.
duchovná boj podnikali a trpělivosti do
kazovali, lásky B. protivenstvími člověky
vedoucí nezapomínajíce 4—I1. Dále
12— 17. nabízí, aby k běhu ku křesťan
ské dokonalosti uďatně a upřímně se měli,
Napotom 18—29. novou před odpadem
od víry výstrahu béře ze vznešeného kře
stanův k nebeskému Jerusalému přípo
jená.

1. A protož i my majíce vůkol sebe
tohký oblak svědků, složivše veškeré
břímě a hřích nás obstoupající běžme s
trpělivostí k uloženému sobě zápasu 2.
patříce na původce a dokonatele víry
Ježíše, jenž pro předloženou sobě radost
trpěl kříž, hanoby nedbaje a na pra
vici trůnu Božího zasedl. 3. Nebo roz
važujte sobě toho, jenž takové proti
sobě odporování ode hříšníků snášel,
abyste neustávali na myslích svojich 0
chabujíce.

Předeslav příklady hrdin víry odvozuje
napomenutí z nich ke stálosti u víře, které
již byl v desáté hlavě započal a dotčenými
příklady osvětliti a odůvodniti hleděl. Ta
kový mrak, takovou tmu, takový oblak
svědků majíce, takové množství; béře to
rčení bez mála od veřejných závodů a zá
pasů, jimž v půlkole na sedadlech o něko
lika patrách se lidé dívali co svědkové toho,
jak který závodník či zápasník sobě na kole
vede, Oblak, mrak značí množství, hejno,
kteréž na spůsob nějakého oblaku hustě a
daleko se prostírajíc nás obdává. „Svědkové
neznačí tu toli co diváci, nébrž ohledem svě
dectví od St. Z. světců vydaného značí tytéž:
světce, kteříž skutky a útrapami svými 0
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Z. dostalo, pročež Pán Mt. 13, 17. učeníky
své blahoslaví; jest to spása, již napřed Pán
a potom apoštolé jeho se vnikáním dober
onoho světa do lidstva hlásali 2, 3. d. Nám
se dostalo toho dočekati a oni v St. Z., ač
o tisíce let dříve žili, nepředešli nás v té
hlavité věci. Dokázav, že veškera historie
St. Z. z víry důstojenství dosahá a hrdiny
víry úhrnem vyčetev nyní opět napomínání
před se béře.

XII.

jistotě a pravotě víry a o velikosti spásy
nám věrou se dostávající svědčili a Co pro
víru podnikati máme. Ovšem pak oslavenci
oni také připatřují k našim bojům, jak již
v slově vůkol sebe aneb blížeji textu ř. ob
ložný, který oblak svědků nás obkládá, ob
léhá ; obojí pojem svědka a-diváka tuto splý
vá. Svědkové ti nešli již skrze Krista do
slávy, ale posavád účastenství berou v osu
dech svaté církve 12, 22. n. a svatí nevi
domě nám přítomni jsou. Život náš podle
toho jest zápas, divadlem jest svět a se
dadla diváků dosahují do nebe.

Při tom zápasu přijde složiti břímě ve
škero, všelikou přítěhu a tíži, která by nám
v běhu vadila; vadili Hebréům nejvíce před
sudkové židovští, vadí- nám péče a starosti.
Vzato rčení to od běhounů na okole, kteří
zápas podniknouti majíce všeho se vzdali
ano i nepotřebné šaty svlékali, aby lehko a
snadně věc svou provoditi mohli. Obzvláště
ale máme odložiti Ařích nás obstoupající ode
všad, od zadu od předu, od boků, aneb jak slovo
řecké jediné tu přichodící znamená, k ob
stoupání nás sklonný a jako číhající,na nás
dorážející a nás obhánějící a podrážející a
tudy překážku činící. Jest ve slově tom ně
jaká prosopopéje a představuje se hřích co
osoba nevraživá a úkladná, jenž člověku
zevšad zálohy strojí a v běhu jej stavuje,
jak R. 6, 12. Pavel hřích jako nějakou ty
ranku líčí, které ten, jenž hřeší, v otroctví
se vydal. Chce tedy, aby se z léček a ple
teží hříchů vyvadili. Hřích ten složiti máme,
aby nezavládl nad námi, jak Gen. 4, 7. se
hřích, považuje co mocnost nějaká, nade kterou
Kain panovati má a s druhé strany co zrut či
potvora či dravec, jenž jej ač jest-li jí ne
vládne sehltí a sežere. Běžme jak tam na
závodišti 1. Cor. 9, 24. s trpělivostí t. j. vy
trvalostí, pořád a pořád běžíce a napořád
zápasíce, až bychom cíle dostihli. Pěkně
Filon dí: „Neměj oněch zápasův za svaté,
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jež města každého léta třetího slaví divadla
ustrojíc, jež myriady lidstva pojímají v sebe.
Jakéž slávy dostihají ti běhouni tamější, kte
réž netoliko kamzík neb jelen, nébrž i ten
zajíček předběhnouti může. Olympický zápas,
jenž jediné svatým slouti může, není ten v
Elidě odbývaný, nébrž ten, jenž o věci bož
ské a 0 ctnosti skutečné nebeské usiluje.“

Aby ale zápas ten se nám povedl, velí
apoštol patřiti na původce a dokonatele víry.
Při slově patřiti narážína zápasníky na okole,
kteříž na ustrojitele zápasu pohlédají, aneb
jak Chrys. myslí, na malíře, kteří pro do
konalé vytknutí obrazu na vzor a liku pilně
připatřují. Slovo ř. značí pohled od namíta
jících se předmětů odvrátiti a ku předmětu
libovolnému zraky přitknouti. Původce sluje
či raději vůdce a náčelník jest ten, jenž sám
věc, jejíž původcem jest, podniká a provodí;
dokonatel, jenž věc k dokonalosti vede. Kri
stus jest vývoda víry, an nám potřel dráhu,
před námi šed a boj víry pro nás započal;
s druhé strany jest původce víry, jelikož v
nás víru rodí a počíná a nás jí vyučil.

Dokonatel víry pak jest Kristus, poně
vadž sám běh a zápas víry dokonal a ko-.
runy slávy z toho běhu došel; a s druhé
strany poněvadž nám sílu vyjednal, abychom
běh ten podobně šťastně dokonali a zámluv
B. došli. Ap. tu což nikde jinde Kristovi
P. víru připisuje, poněvadž jej co příklad
náš považuje, jenž pro předloženou sobě ra
dost trpěl kříž. Dříve se překládalo: másto
předložené sobě radosti, jížto jsa s Otcem
jednostaten věčně užívati mohl, raději kříž
a celé s ním spojené trápení vyvolil; smě
nil radost za kříž. Ale slovo ř., jenž před
ložené znamená, vezdy k budoucnosti a nikdá
ku předešlosti a minulosti se neodnáší ; tudy
lépe jest přeložiti: pro předloženou radost,
t. j. aby došel radosti té, již mu Otec před
ložil co cenu vítěznou; radost ta jest sláva
Jeho a sedění na pravici trůnu Božího 1,3.
2, 9. 5, 4—10., o níž hned dokládá. Kříž
vece trpěl hanby se odvážíc. Kříž i hanba v
ř. t. beze čienů jsou a značí, že při kříži
neprohlédá k určitému kříži, nébrž k ohavné
a potupné a trapné smrti na něm; Aanba
se pak tím všeliká naznačuje, hanoba a po
tupa, jaková se otroku, odbojníku a rouhači
B. děje; všechnu tu potupu na se vzal jí
se neodříkaje.

Za to ale seďí na pravici B. 8, 1. Ap.
9, 21. A ovšem, chce říci ap., i vám se toho
dostane a dojdete předložené a zamluvené
vám spásy, jest-li v tom běhu a zápasu Kri
sta následovati a protivenství pro víru uda
tně podnikati budete. Potřebí pak k Jeho
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útrapám prohlídati, abychom neoblevovali.
A to jest co vece: Nebo považte; slůvkem
nebo prohlídá k slovu patříce a dává příčinu
takového připatřovaní-se, příčinu tu pak ap.
v napomenutí obléká. Povážiti mají toho od
poru, či toho odmlouvání, jak vlastně zní
slovo ř. i 1.; ale poněvadž ze slova ke skut
kům se přechází, tedy odmluva značí odpor
a odboj a veškera proti Pánu činěná pří
koří a protivenství; takového tak velkého,
ostrého, nepřátelského, hánlivého, hrozného
až k smrti kříže. Učel toho rozvažování má
býti, aby neustávali na myslích klesajíce.
Slova na myslích patří k slovu klesatí a na
ráží se na ony závody, o nichž výšeji řeč
byla. Při potyčkách oněch klesala tytýž bě
hounům a bijcům kolena; zápasníkům víry
klesají a umdléva jí duše čili mysli. Tím více
potřebí považova ti Krista, poněvadž jim snad
těžší boj nastává, v jehož porovnání posavádné
útrapy jejich ač velké přece nepatrnými
se býti shledávají.

4. Nebo ještě jste až do krve ne
odporovali proti hříchu bojujíce; 5.a| zapomenulijstenanapomenutí,
kteréž k vám jako k synům mluví:
Synu můj, nezamítej kázně Páně, aniž
stýskej sobě, když od něho kárán býváš.
6, Nebo koho Pán miluje, toho tresce
i švihá každého syna, kteréhož přijímá.
7. V kázni setrvávejte, Bůh se vám co
dětem propůjčuje; nebo který jest syn,
jehož by netrestal otec? 8. Pakli jste
bez kázně, jíž se všickni účastní stali,
tedy jste cizoložňata a ne synové. 9.
Nad to: měli jsme ovšem otce těla
svého za trestatele a ostýchali jsme
se jich: nepodrobíme-liž se mnohem
více Otci duchů a žíti budeme? 10,
A oni zajisté po nemnohé dni dle libo
vůle nás kárali, ale tento (kárá nás) k
tomu, co jest užitečno pro přijetí posvěty
jeho. 11. Všeliká pak kázeň pro pří
tomnost nezdá se býti radostna, nébrž
smutna; napotom ale těm, jenž v ní
cvičeni byli, přinese pokojné ovoce spra
vedlivosti.

Boj vedli o víru a již jak výše 10, 34.
pravil, se statků a majetků svých opovážili;
avšak nešlo jim posud o hrdlo a krev ještě
necedili pro víru jak tam ti hrdinové, o nichž
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v před. hlavě mluvil a jak Kristus Pán sám.
Proti hříchu bojujíce, s ním půtku a jako
bitku majíce. Naráží na závody a zápasy a
hřích zosobňuje co nějakého bitce a poty
kače, jenž veškeru sílu napíná, aby člověka
přemohl, tudy člověk veškery síly svojí se
chopiti a byť i umříti bylo, hříchu odpírati
má; tak sv. Ludvík pevně u sebe ustanovil
raději umříti nežli hříchu se dopustiti. Tak
Eleazar 2. Mach. 6, 23. předeslán chtěl ra
ději býti do hrobu, než aby zákon B. pře
stoupil. Neodporuje apoštol tomu, co níže
dí 13, 7. o představených církve, jenž života
se pro zachování víry opovážiti museli, S
nimiž též někteří, jenž nepředkovali církvi,
smrt podstoupili; apoštol řeč vede ke mlad
šímu pokolení, jemuž takové půtky pro víru
nedostalo se a kteréž všemožně a ťéměřse
zapřením víry půtek těch ujíti vědělo, Cho
vání jejich nynější bylo vystříhání se kříže,
a ovšem jak vece ap. dále: zapomenuli té
domluvy B., kterouž se nám Bůh propůjčuje
co synům, an dí Prov. 3, 11. Nezamétej, ne
ber v lehkost, synu promluvy Hospodinovy,
jenž k nám jako k synům mluví. V knize
Přísloví, odkad slova ta vzata jsou, promluva
co máti nějaká dobrá se zosobňuje, která
materskými slovy se k synům svojim vylévá.
Koho Bůh miluje, toho trestá, vece. Protiven
ství všecka buď proto od Boha dopouštějí
se na člověka, aby Co na něm hříšnéhojest,
se pokutovalo a tím shladilo, buď proto, aby
ctností nových se chopil a jim přiučil se.
A švíhá syna, kteréhož přijímá, aneb jako v
Prov. 3, 12, stojí: a jako otec na synu sobě
zakládá, na synu zalibuje sobě. Apoštol ná
sleduje překladu sedmdesátců, kteříž jinak
v hebr. četli než nyní čte se, ač tím se smysl
nemění. Raději se tím vysvětluje, co slovo
přijímá značí, totiž koho za syna svého pra
vého uznává a v němž sobě zalibuje. Když
narodil se syn, tedy dáván v ruce otcovy a
tento přijav jej do rukou za svého uznal
jej; načež tuto naráží se. Místo toho co dále
apošt. ze slov St. Z. odvětuje: VWkázní se
trvávejte přijatý t. ř. četl; Jestliže kázeň sná=
šíte (podle přek. bratr.). A pro ten odchod
vulgáty od přij. t. ř. nejeden protestant ví
téznou hanu na vulgátu vychrlil. Ale čtení
vuigáty potvrzují veškeř? rkp. staří. Leč že
m.v kázni může se lépe přeložiti pro kázeň
ť. J. pro cvik, pro nauku trváte či trpéte,
ne však pro pokutu. Jest to výklad sv. Chry
sostoma. Skrze kázeň, dí ap., Bůh se k nám
co otec chová, jak otec se nám propůjčuje,
lásku otcovskou k nám ukazuje. Nebo který
Jest syn, aneb kdež jest syn pravý, jehož by
nekáral otec? Tudy kárání a kázeň znamení
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jest otcovské lásky. A naopak bez kázně-lt
ostáváte, jíž účastní byli všickni, teďy ciz0
ložňata, podvrženci, podmetenci jste a ne sy
nové praví a vlastní. Při slově všickní hledí k
oněm brdinám víry, jež byl v před. k. vystavil
a vůbec o všech pravých synech B. praví, že
každý z nich dílu nějakého z útrap a kázně do
sáhl. To jest jeden důvod, proč kázeň B. tr
pělivě snášeti máme, poněvadžz lásky pochodí.

Druhý důvod líčí ap. ve slovech: Nad
to: Tělesné otce měli jsme za trestatele a ostý
chali jsme se jich: nemáme-liž otce duchův
tím více poslušní býti, abychom žili? Dovodí
od menšího k většímu, jest-li jsme tělesných
otcův, od nichž pocházíme, se ostýchali, když
nás trestali a se jich ustýdali, ohled na ně
měli, čím více ustýdati, ostýchati se máme
otce duchův. Otcové těla kladou se naproti
otci duchův, Bohu. Apoštol naráží na slova
písmová Num. 16,22., kdežto Mojžíš a Aron
k Bohu se modlili: Nejsilnější Bože duchův
všelikého těla. Otcem duchů Boha nazývá, že
on netoliko duchů lidských stvořitelem, né
brž také skrze kázeň jich pěstounem a Vy
chovatelem jest. Kreatiáni se na toto místo
pro odůvodnění své nauky zhusta odvolávají,
čehož tu jenom podotýkáme. Apoštol stvo
řitele duchů zde Boha nazývá, aby tím na
skytnul, že každý duch lidský se kázni Boží
naprosto podrobiti má, jelikož od Boha po
chází. Takové pak poslušnosti k Bohu také
naprosto potřebno k tomu, abychom žili:
poddati se a žíti sebe podmiňují. Život tu roz
umí život podle idey čividy, podle podobenství
Božího, život duchovní, svatý a věkoblahý.

Apoštol nyní ku třetímu důvodu, proč
poslané od Boha svízele a útrapy mile sná
šeti máme, přechází, an vece: On? dle libo
vůle za nedrahně dnů kázeň provodili nad
námi, tento ale ku prospěchu ku přiúčastně
ní-se svatosti Jeho. Dva protiklady tuto shle
dáváme: Rodiče dle libovůle a podle zdání
svého tytýž bludného a vášněmi druhdy a
náruživostmi vedeni byvše nás kárali; Bůh
nás kárá ku prospěchu a užitku podle mou
drosti, všedobroty a milosti své; mluví
apoštol o rodičech, jak obyčejně od nich
se stává, ne pak jakby se díti mělo. Druhý
protiklad jest, že rodiče po nedrahný čas za
dnův nezletilosti naší, Bůh ale ku přiúčast
nění se svatosti Jeho nás cvičí a kárá. Ká
zeň rodičů trvá jen po čas mládí majíc druh
dy úspěch nevelmi blahý a blaživý; kázeň
Boží má účel a sice abychom svatosti B. se
přiúčastnili. Jak viděti čas a účel sobě na
proti stojí při druhé protivě, což dobře ob
státi může, aniž potřebí při tomto druhém pro
tikladě prvního článku o účelu rozuměti, jak
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někteří činí proti dobrému smyslu překlá
dajíce pro některý čas, pro nedrahně dní,
an víme, že částice řecká zooc také k času
se odnáší, jak hned v násl. v. a jak Luk.
8, 13. 1. Cor. 7, 5. 2. Cor.7, 8. Nemohl ap.
vůbec říci, že rodiče děti své jenom pro ne
drahné dni, pro tento čas vychovávají, na
život onen se zhola neohlédajíc. Kárání lid
ské uvádí apoštol jenom co stínový obraz k
vysvětlení kárání Božího, o němžto vlastně
jedná a tudy, když dále o všeliké kázni mlu
ví, tedy všelikou tou kázní rozumí jen kázeň
lidskou.

Taková kázeň Boží zdá se nyní pro
nynějšek, pro přítomnost ne radostna ný
brž smutna, aneb příčinou žalosti ne pak
radosti býti; ale zdánlivost ta pomine a ná
potom se ukazuje, k jak velikému prospěchu
člověkovi slouží a z úspěchu se vidí, že Bůh
jedině láskou svou hnut jsa nam kázeň onu
seslal. Dí zdá se a nedí jest, poněvadž z ú
myslu Božího kázeň ta skutečně příčinou
jest radosti věčné. Užitek a prospěch kázně
jest pokojné ovocespravedlivosti, genitiv spra
vedlivosti není genit. subj., jakoby chtěl apo
štol říci, že ovoce to ze spravedlivosti co ze
stromu nějakého pochází; nebo strom ovo
cenosný jest kázeň; nébrž jest to genitiv
přístavný t. j. ovoce, jenž ve spravedlivosti
záleží t. j. kázeň činí nás před Bohem spra
vedlivými, všelikou vadu a veškeren nedo
statek s nás snímajíc a dobrými ctnostmi
zásobujíc. Pokojným ono ovoce nazývá ohle
dem ustavičného boje a ohledem oněch pů
tek k nim prohlídá, kteréž se hříchem tu
podstoupati musí (v. 4.). Jiní m. pokojné
kladou pokojedárné ovoce a pokojem roz
umějí věčnou blaženost. Leč prvnější výklad

ější Ale dostává se ovoce toho
jen těm, kteříž vycvičení byli, kteří zápas a
boj dobře přestáli a veškeru moc hříchu pod
sebe podvrhli. Prohlédá jak samozřejmo ku
potýkáním výše a 1. Cor. 9, 24. dotčeným.
Podobně Jac. 3, 18. Ovoce spravedlnosti roz
stvá se těm, kteříž pokoje pílejí! A již Jes.
32, 17: A bude účinek spravedlivosti pokoj.

Na základě blaženého ovoce toho po
kračuje dále ve svém napomínání a přímluvu
svou o trpělivosti končí.

12. Protož ochablých rukou a u
mdlených kolenou pozdvihněte 13. a pří
mosledné si nohám svým dráhy zhotovte,
aby nikdo nekulhal a se neodšinul, né
brž raději ozdravil. 14. Pokoje postí
hejte se všemi a svatosti, beze kteréž
nikdo neuzří Boha, 15. prohlédajíce, aby
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nikdo se neoddaloval od milosti Boží,
aby nijaký kořen hořkosti vzrostaje ne
vadil a skrze něj mnozí neposkvrnili se;
16. aby nikdo nebyl smilník aneb po
dlec, jak Ezau, kterýž za krmi jednu
prodal prvorozenství svoje; 17. nebo
víte, že i potom žádaje zděditi pože
hnání zavržen jest, nebo nenalezl místa
ku pokání, ačkoli ho s pláčem hledal.

Při ochablých rukou a pokleslých kolenou
ap. ještě k oněm hrám zápasným již často
dotčeným prohlídá; při běhu potřeba trva
lých kolenou, při půtkách třeba rukou pev=
ných. Život křesťanský podobá se závodům
takovým, an nepřátely porážeti a k ulože
nému cíli běžeti máme, Naráží na slova Jes.
85, 3. Posilňtež rukou kleslých a kolena mdlá
utvrďte! Smysl jest: Liknavosti a choulosti
vosti zbyvše bodře a čile se k víře mějte a
pevně i mužně stůjte při pronásledováních
pro víru. Horovným spůsobem ap. pronáší
se, ano ve slovích násl.: a přímosledné st
nohám svým dráhy zhotovte v hexametru se
nese užívaje při tom slovo Prov. 4, 26. Slova
ta mnozí překládají: a přímé čiňte kroky no
hama svýma, jakoby chtěl říci: ani na levo
ani na pravo se neodšinujte, ale přímo k
cíli od Boha vytknutému kráčejte. Avšak lépe
k textu přiléhá slyšeti v ten smysl, jak jsme
my vyložili, aby totiž koleje či dráhy sobě
upřímili pro nohy svoje; což ostatně smy
slem se neliší. Tohoto uhlazení, urovnání a po
otření stezky potřeba jest, aby nikdo ne
kulhal, neklecal a neklesal a tudy od cesty
neuchýlil. Kulhati jest viklati, vrtkati, klá
titi se mezi hříchem a ctností, mezi modlami
a Bohem, jak tam 3. Reg. 10, 21. Eliá5 lidu
vytýkal, mezi židovstvím a křesťanstvím, k
čemuž apoštol tuto prohlídá. Kdo kulhá, ten
lehko z koleje se vyšťnuje t. od víry odpadá.
Řecký text čte: aby co kulhavo jest se ne
ušinulo, aby lidé, jenž klecají, nezbloudili od
dráhy, od víry nevypadli; což tedy týž smysl
dává. Nébrž aby raděj každý takový ozdravět,
dokonalé pevnosti víry došel; má zajisté
dobrý příklad velikou moc k uzdravování
kulhavých a nestálých myslí a kde někteří
u víře viklají se, tam jedině tím spomoženo
býti může, když celá obec pravou dráhou se
nese a upřímnou věrou jiné předchází; a to
na mysli apoštol má.

Při tom příkladu dávání namítá se apo
štolu opět jak 10, 24. ta myšlenka, jakby
se vzájemně podporovati a druh druhovi pro
spěšným se stávati měl, Tu pak dí přede
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vším: Stéhejte pokoje, což převzal ze Ž. 33,
15. vyhledávej pokoje a stíhej jej se všemi,
ne jenom s dobrými ale i se zbloudilými a
klecavými, ano i s těmi, jenž je pronásle
dují, pokud možno a pokud to proti příka
zům Božím nečelí. Nedí pouze následujte po
koje, nébrž sťíhejte, jak tam zvěř od mysliv
cův se stíhá. Netoliko tedy velí, aby hádek
a svárů se vystříhali, přísně nad ušinulými
a vyvinulými nesoudili, od obcování svého
jich pohrdavě nevylučovali, dobrým příkla
dem je předcházeli, napravení jejich v na
ději očekávali, nébrž aby se všelijak, vše
možně a úsilně snažili a veškeren poklad
vlídnosti, lásky, trpělivosti své vynakládali
k zachování aneb ke zjednání se všemi po
koje. Ale tak pokoj stíhati velí, aby při tom
neméně ku svatost? života prohlédali a stej
nou snažnost 0 svatost života jak o pokoj
vedli. Při tom výroku béře ohled k tomu,
že s bezbožnými se přízniti Bůh zapovídá.
(2. Cor. 6, 14.) Svatosti píleti velí ohledem
na to, jehož jsme již v. 10. dotekli, velení
B., abychom svatí byli, pověvadž Bůh, jenž
povolal nás, svat jest. Nebo bez ní (té sva
tosti) neuzří nikdo Boha. Kdo Boha uviděti
hodlá, ten se mu spřízniti a jako pokrevniti
musí, Což se jenom posvěcením, svatostí stá
vá. Řecký text má Pána m. Boha, podle
čehož by také ku Kristovi se mohlo to od
nášeti; ale rozhodné místo Mt. 5, 8. velí
raději vůbec k Bohu rčení to potahovati. 1.
Jo. 3, 2. Avšak na jedno vychodí a kdo
Boha spatří, spatří i Krista a na obrat. Ale
apoštol udává spolu také prostředky, jakými
by pokoje a svatosti docházeti měli, an dí:
prohlídajíce, aby mdo neodstával od milosti
Boží, od ní se neodtahoval, jí se nezpěčoval,
jí se nevzdaloval tak, aby již hotakořka do
sáhnouti nemohla. K tomu vespolek hledětt,
toho pilní býti mají; není dosti, aby člověk
sám o své spasení staral se, nébrž má každý
také hlídati a stráž jakoby vésti, aby druzí
nevyvinuli. Ve slovech: Aby nějaký kořen
hořkosti podrostaje nevadil, prozírá k slovům
Deut. 29, 18., kdež Mojžíš kořenem hořkosti
nazývá ty, kteříž jiné k modlářství sváděli.
Tak ap. tu kořenem hořkosti, kořenem hořké
plody vydávajícím jmenuje lidi zlé, jenž hořké
ovoce nesou, jiné lidi k hříchu ozvláště k
odpadání od víry Kristovy závodíce, jak 1.
Mac. 1, 10. Antioch Epifanes kořenem hříš
ným sluje. Takový kořen, vece apoštol, kdyby
podrostal, pučil, klíčil a vzhůru se pnul ne
byv záhy udusen, vyťat a vyrván, vadil by,
zavazel by v cestě, pletež by působil, církev
by kormoutil a obtěžoval. A tudy by mnozí
takovým kořenem poskvrnili se k podobným
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hříchům zavedení býti, stejnou nákazou se
nakvasiti mohli. Což pak o všech nectnostech,
platí ozvláště o zlých a bludných naukách,
jak 2. Tim. 2, 16. píše ap., že tací lidé velmi
rozmnožují bezbožnost a řečjejich co rak roz
jidá se.

Podle Vulgáty věta: aby nikdo neodda
loval se od milosti Boží, stojí samostatně ;
podle ř. může se pojiti slovem nevadil v ten
spůsob: aby nikdo od milosti B. se odda
lujíc nepřekážel či nevadil atd. Leč samo
svitně se nemění v ničem smysl za nehýtek.
O slovech, jež následují: aby nebylosmilnéka
a podlce mezi vámi, nesnadí se vykladači,
zda obě slova přídavná či jen poslední k
Ezavovi se táhnouti má; napotom na ne
snadách jsou, jestliby slovo smolník o du
chovním smilstvu, o odpadu od víry, 0 zpro
nevěření se Bohu co jedinému choti, aneb o
smilství tělesném slyšeti se měla. Lépe ti
vidí, kteří slovo smilník o duchovním se
Bohu zpronevěření vykládají, totiž o odpa
dání od víry, o kterémžto ve verši před.
mluvil a spolu toho slova na Ezava nepota
hují, o němž písmo nic takového nepraví,
leč bychom — ale bezdůvodně — smilstvím
rozuměli manželství se ženami nevěřícími a
víru dávali tradici Židovské, jenž smilníkem
Ezava jmenuje. Podlec, nesvatec, beznábožec,
světák, člověk, jenž věcmi svatými pohrdá,
zhola sobě jich neváže. "Takovým byl Ezau,
poněvadž prvorozenství a přednosti s ním
spojené Deut. 21, 17. ozvláště v posloup
nosti v rodě jeho, hlavité zámluvy Starého
Z. prodal jí zhola nedbaje; podlec byl, bez
vážce, bezsvatec, že za jedinou krmi takové
právo prodal, za věc malichernou dal věc
svrchovanou, za Časnou krmi dal věčné dě
dictví.

Ale ap. také netají následky toho bez
vážného a světáckého sobě počínání, an vece:
A víte, že potom také požehnání odéditi žádajezavrženbyl.© Víte,poněvadžpísmasv.
vám známa jsou; že také t. j. podle zaslou
žení stalo se mu, podle toho, čím se dříve
přečinil. Chtěje přes ono prodání přece po
žehnání otcova dosíci zavržen byl od otce a
tím spolu i od Boha, jenž v tom Izáka nad
přirozeně řídil, což otec potom sám uznal.
Gen. 27, 33. Ale kterak, vece ap., že místa
nenašel ku pokání ač s pláčem ho hledaje ?
Někteří pokání odnášejí k Izákovi v ten
smysl, že Izák nepykal, nelitoval a nepro
měnil toho, co byl již učinil na Jakoba pr
vorozenství se všemi právy přenesev, ač se
mu to z nedojepí a z omylu přihodilo. Jiní
pokáná to, o němž dí ap. že místa k němu
nenalezl Ezau, k tomuto a ne k Izákovi



Žid. XII, 18—29. Výstr.ha před odpadom od víry.

táhnou. I dí prý ap., že nenalez) másta po
kání t. j. pokání účinného, jímž by opět pr
vorozenství byl došel; nebo veškero to pla
kání jeho a ty jeho slzy šly ke ztrátě časné
a nikoli ke ztrátě zámluv Božích a pokání
jeho nebylo leč holá závist. Ale výklad pr
vnější jest dopadnější a prostější a podle
něho dobře zájmeno ho (ač s pláčem Aohle
dal) se slovem nejbližším pokání t. j. pro
měně smyslu či usmyslení sobě Izákově se
pojí, ješto podle druhého výkladu bychom
nuceně velmi ke slovu požehnání vzdáleněj
šímu táhnouti museli. Patrno, že ap. pak
ovšem při tom příkladu od Ezaua vzatém
prohlídá k těm mezi Hebrén, kteří by se
mu rovnali a synovství Kristova a práva k
slávě nebeské spojeného s ním pro ujití ně
jakých časných nesnází vzdáti se hodlali;
dává jim na rozum, aby snad pozdě toho
nelitovali k věčné své zátratě. Ap. pak dále
pokračuje a vystavuje pokuty odpadu odvíry,
příslušné porovnání Nov. se 8t. Z. čině.
Vece:

18. Nebo nepřistoupili jste k hoře
hmotné a k rozhořenému ohni a vl
choru a k mrákotě a bouři 19. a k
zvuku trouby a k hlasu slov, jehožto se
slyšitelé zpěčovali, aby jim dále slovo
se dálo. 20. Nebo nesnášeli toho, co se
velelo: 1 když hovado se dotkne hory,
ukamenováno bude. 21. A — tak hroz
no bylo to, cose vidělo — Mojžíš řekl:
Užásl jsem se a třesu se. 22. Nébrž
přistoupili jste k hoře Šionu a k městu
Boha živého, k Jerusalému nebeskému
a k zástupu mnoha tisíců andělů, 23. a
k obci prvorozenců, jenž v nebesích za
psáni jsou, a k soudci všechněch Bohu
a k duchům dokonalých spravedlivců 24.
a k Nového Zákona prostředníku, Je
žíšovi, a ku pokropení krve lépe mlu
vící než Abelova.

Novým důvodem jak jsme pravili apo
štol Hebréjův napomíná, aby u víře v Kri
sta vytrvali. Vzat důvod od porovnání zá
kona N. se 8t. Hmotná, hmatná, makate
dlná, dotknutedlná jest hora Sinaj, poněvadž
se ohmatati a omakati dala co smyslům pod
padná látka, co věc tělesná; tak mluví, po
něvadž horu tu hmotnou staví naproti hoře
duchovní sionské. Oheňrozháraný, vzplanulý
dí, nevece oheň hořící, planoucí, poněvadž
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prohlídá k uvedení časnému onoho ohně do
oboru světa. Oheň ten — o němž Deut,
4, 11. 36. — jest oheň, jímž vzplanula hora
sinajská, když dáván byl na ní zákon B.
Ohni tomu odpovídá oheň na apoštoly při
seslání Ducha sv. sešlý. Vrchol hory planul
ohněm, níže hory mrdkota byla, do níž stou
pil Mojžíš Ex. 20, 21. a vichor a bouře se
hřímáním a blískáním a třesením země, jak
toho níže dotýká a Ž. 67, 9. země se třásla
a nebesa rozplývala se přede tváří Boha Si
naje. K tomu zvuk trouby a hlas, jejž usly
šíce zpěčovali se dále slyšeti nechtíce, aby
k nim mluveno bylo. Ex. 19, 16. Deut. 4,
12, Jak jim to nesnesitedlno bylo, sami Ex.
20, 19. pravili plni hrůzy smrtedlné: Mluv
ty k nám, pravili k Mojžíšovi a styšeti bu
deme; Hospoďin nemluv nám, abychom ne
umřel. "To všechno se dálo, aby lid israel
ský bál se zákon- B. přestoupati. Pro lepší
vylíčení oné hrůzy ap. ve dvou ostávkách
tuto vsutých dvojí výrok písma Št. Z. uvádí.
Nesnášeli, nemohli snésti velení vysloveného
%když hovado se hory dotkne, ukamenováno
buď. Uvádí slova Ex. 19, 12.: Varujte se,
abyste neustupovali na horu ant se dotýkali
krajův jejích; každý, kdožby se dotekl hory,
smrtí ať umře, ruka nedotkne se ho, ale ka
mením uházen, nebo ustřílen střelami bude;
buď že by hovado bylo, buď člověk, nebude
živ. Apoštol uvodí jenom příkaz B. o zví
řatech, poněvadž v tom hrůza velení B. se
jeví, že i ta němá tvář ač bezrozumna a
tudy pod soud nepadajíc, přece jako nějaká
poskvrnitelka svatyně trestána byla. Hrůza
také byla taková, že Mojžíš pravil: Ustrašen
a užaslý jsem; on ač nestrašlivý, ač zázra
kům uvyklý; ce se vidělo, co se jevilo a vy
skýtalo, jsou ta znamení zevnější, jimiž B.
moc svou ukazoval. O ustrašení a rozechvění
se Mojžíše sice při vypravování © zákono
dání nepovídá, ale apoštol z podání to čer
pal. Ostatně Mojžíš sám podobného něco 0
sobě dotýká Deut. 9, 19.

Přichází nyní k rozdílu onomu zname
nitému, jímž se liší Nový Z. od Starého ne
výslovně nad něj vynikaje. Tam se té hory,
kdež Bůh ač jevil se, avšak spolu velebnost
svou zahaloval, vzdáliti museli, an hřích ne
byl ještě shlazen a zákon jej k vědomí při
vésti měl; tuto v N. Z. skrze smrt Kristovu
již nebe samo se nám otvírá. Tudy dí: Né
brž přistoupili jste k hoře Stonské, k Jerusa
lému nebeskému, k městu Boha živého a k
četím anjelů. Sedmi předmětům, jež uvedl
při zákonodání, hoře, ohni, mrákotě, vichoru,
bouři, zvuku trouby a hlasu slov, klade na
proti jinou sedmici věcí v Novém Z. se vy
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skytlých. Hoře Sionské klade oproti horu
Stonskou a rozumí touto církev B., která na
hoře Sionské jak v St. tak v Novém Z. po
čátek vzala; touž církev jmenuje městem
Boha živého t. j. městem, jehož stavitelem a
ústrojcem Bůh jest 11, 10. 16., kdež B. o
zvláštním spůsobem slávu svou jeví. Jerusa
lémem nebeským ji zove, že mír B. se vní
rozkládá, že v ní Kristus co jiný David trůn
má a že v ní jako druhdy v Jerusalémě
zemském království Boží vládne, prohlídaje
k tomu, že starý Jerusalém byl náznak cír
kve Nového Zákona. Církev rozumí netoliko
bojující, nébrž i vítěznou či svítězilou, anať
obojí nerozlučně spojena jest a onější do
nynější zasahá. Proč Boha živým zove, již
výše 3, 12. 9, 14. 10,31. praveno bylo. Zá
stup mnoha tisíců anjelů jest, jak slovo ře
cké znamená slavný, hlučný zástup, jaký se
u Řeků k veřejným hrám shromážďoval.

Obec prvorozencův jest církev na zemi,
jejíž členové měli jména zapsána v nebesích
L. 10, 20., čím se naznačuje, že jim věčná
blaženost na jisto uchována byla. Jsou to
prvotiny křesťanské církve Ap. 14, 4. 2. Thes. 2.
13. a slují prvorozenci, že prvorozenstva,
jehož tam Ezau pozbyl, se jim jistě dostane.
Jak tam Num. 3, 42. Mojžíš prvorozence do
knihy zapsati dal, tak tito v nebeských de
skách co oprávněnci ke slávě nebeské za
znamenáni jsou, Ap. po anjelích hned lidi
klade, poněvadž 1, 13. lidé anjelům ke stráži
dáni jsou. A poněvadž lidé Kristu věrni ač
v nebi zapsaní mnoho podstoupati musejí,
tedy hned přechází na Boha soudce všechněch
věcí (2, 10), jenž vám odplatí a jemuž po
mstu nad protivníky a sužovateli ovšem za
nechati můžete. Jak toho spravedlivého sou
du očití svědkové jsou duchové dokonalých
spravedlivců, kteříž z tohoto světa a z jeho
trudův k blaženosti nebeské a věčné vešli.
Jsou to spravedlivci či světcové obojího Zá
kona, jenž v otevřená Kristem nebesa vstou
pili a věčné slávy přiúčastnili se. „Duchové
dí, poněvadž výhost dali všem otrapám tě
lesným a těla oslaveného teprv po vzkříšení
z mrtvých nabudou; dokonalí t.j. došli toho,
čeho dojíti měli, došli cíle a účelu svého a
již tam ničeho nového píleti nebudou. Po
něvadž pak skrze Krista se jim toho doko
nání dostalo (11, 40), tudy přichází teď k
tomu, že jsme též přistoupili k Ježíši pro
středníku. © prostřednictví Ježíše Krista 8,
6. Miluje apoštol jméno Ježíš klada je ča
stěji o Kristu oslaveném 2, 9. 12, 2. jakcž
pak jméno to významnější jest než jméno
Kristus, spasitele a dílo jeho, spásu vyzna
čujíc, Poněvadž. ale spasení lidské smrtí
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svou dokonal, tudy klade také o krvi jeho,
an dí, že přistoupili ke skropent krve aneb
jak ř. t. čte ku krvi skropené; o čemž 9,18.
22. Krev Páně sluje takto, že jí ode hříchův
očistěni jsme byli 10, 22. © krvi té vece,
že lépe mluvé než Abelova, poněvadž Abelova
o pomstu volala Gen. 4, 10., krev Kristova
ale volá o milost a o milosrdenství. Staví
krev Kristovu mluvící naproti onomu Alasu
slova, jehož se zpěčovali Israelité. Ohledem
na tento protiklad pokračuje apoštol:

25. Viztež, abyste se mluvícího ne
zpěčovali, nebo an oni neutekli mluví

„cího na zemi se zpěčujíce, čím méně
my, jestli se ode mluvícího nám s nebe
odvracujeme! 26. jehož hlas pohnul zemí
tehdáž, nyní pak zaslibuje řka: Ještě
jednou a já pohnu netoliko zemí, ale i
nebem. 27. Slovy: ještě jednou, ohla
šuje přenesení pohnutedlných věcí ja
kožto učiněných, aby zůstaly věci nepo
hnutedlné. 28. Protož přijímajíce krá
lovství nepohnutedlné máme milost, skr
ze kteroužto služme Bohu líbíce se s
bázní a uctivostí. 29. Nebo bBůh náš
jest oheň spalující.

Opět jak 3, 11. bezspoječně klade na
pomínání svoje pro lepší jeho vytknutí, a
opět jak výše 2, 2. 10, 27. je vede u při
rovnání se Starým Zákonem. Zidé se zpě
čovali mluvícího k nim a neutekli pomsty,
budete-li vy se mluvícího k vám zdráhati,
mnohem méně ujíti můžete pomsty. Ale kdo
byl ten mluvící k Židům a kdo jest mluvící
ku křesťanům a v čem záleží to porovnání?
Mnozí oním Mojžíše, tímto Krista rozumějí
a praví býti totéž jak 2, 2. důvodění od
Mojžíše ku Kristovi. Leč proti tomu, že by
v první řadě Mojžíš onen mluvčí byl, pro
tiví se v. 19., kdež dí se, že lid Boha sly
šeti se zpěčoval a raději pravil k Mojžíšovi:
Mluv ty k nám. Podle toho tedy, jenž na
zemi mluvil, Bůh se rozumí, jenž na hoře
Sinaji výpovědi dával. Tu pak ten, jenž s
nebe mluví, nemůže býti Ježíš; © něm se
praví v. 26., že zemí zatřásl při zákonodání
na Sinaji a dále, jaké by to důvodění bylo:
oni pro neposlušnost k Bohu trestáni byli,
čím více vy pro zdráhání se Ježíše Krista?
Tudy patrno, že i tu i tam mluvící jest Bůh,
tam Bůh na zem? na Sinaji mluvil, tuto s
nebe v Kristu mluví a porovnání netkví na
osobě, která mluví, jenž tatáž jest tam i
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tuto, nébrž na spůsobě, jakým se projevo
vala. Dí, že Bůh tam na;Sinaji na zemi, tuto
v N. Z. s nebe mluví, poněvadž tam na Si
naji skrze anjely zákon vydal, an nyní k
nám skrze Syna na trůn nebeský povýše
ného napořáde mluví. Kterak lidé St. Z.
Boha poslouchati se zdráhající pomsty ne
utekli, o tom několikráte čteme: Num. 21,
4. na ně ohniví hadi posláni; Num. 25, 1.
n. několika dvacet tisíců zahubeno atd. V
jiném ohledu též porovnává St. Z. s Novým,
že tam hlas B. otřásl zemi, nyní ale připo
věděl, že otřese netoliko zemí, ale i nebem;
tam při zákonodárství na Sinaji Ex. 19, 13.
Nyní alé v N. Z. zemí a nebem pohne, což
ap. klade ne svými slovy, nébrž slovy pro
roka Agéa. Agéus prorok za doby proro
koval, když se chrám druhý stavěl mnohem
menší a méně slavný než onen Šalomounův,
tak, že ti starcové, jenž chrám Šalomounův
viděli, v pláč se vydali. Ale Agéus věstil 0
chrámu tom, že větší slávy dojde než první
2, 10. Slova, která uvádí apoštol, jsou 2, 7.
Ještě jedno maličko a já pohnu nebem %zemí,
mořem a suchem a všemi národy a přijde
Žádoucí všechněm národům. Ještě jedno dí a
pohnu, ještě jedno pohnutí stane se; první
pohnutí dálo se tam na Sinaji, druhé a po
slední pohnutí se stane v N. Z., kterýž ne
pohnutě a nezměnně nápotom ostane, žádným
jiným pohnutím proměněn nebuda. Nový Zá
kon otevřel nebesa a v nebesa druhdy sply
ne a veškeré tvorstvo v neporušnost obleče.
2. P. 3, 12. Tudy dí dále, že ještě jeďnou,
čímž ukazuje věc dvojí, totiž první pohnu
tedlná věc proměněna bude a za druhé, že
tím samým vyrčeno jest, že věc nepohnutná
zůstane. Pohnutí poslední Bohem činěnobýti
mající nemůže jiné leč rozhodné býti, jímž
proměna veškera se ukončí; ale spolu se
tím nevyhnutnost proměny té poslední vy
jadřuje. Jak již praveno pohnutedlné věcijsou
řádové Starého Zákona, stánek, archa, oltá
řové, nádoby, oběti, žertvy; nepohnutedlná
věc jest tudy Zákon Nový, jenž věčně trvá
a k věčnosti člověky a k neproměnlivosti
uvodí. Slova jakožto učiněných t. j. stvoře
ných, dočasných a tudy hynoucích a promě
nám podrobených, obnášejí příčinu proměn
livosti, jak samovidno jest.

Ale otázka vzniká, ku kterému slovu
věta úmyslová: aby zůstaly věcinepohnutediné
zří. Někteří ji pojí se slovem přenesení a
vidí ve slově jakožto učiněmýchdůvod řečené
proměnlivosti, jak jsme byli pravili; to jest
výklad obyčejný. Jiní ale tu větu úmyslovou
potahují k slovu učřněných vykládajíce, že
věci ty byly učiněny proto, aby zůstaly věc?
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nepohnutediné, aneb aby očekávaly věcí ne
pohnutedlných ; již ve stvoření jich prohlí
dáno k tomu, že proměnu vzíti a svým ča
sem věcem neproměnitedlným ustoupiti mají;
všecky věci Col. 1, 16. Ef. 1, 10. pro Kri
sta a ku Kristu stvořeny byly a Zákon Starý
měl přechodnou toliko povahu, jak Rom. 5,
20. A v k. 4. apoštol učí, že konec šesti
dnového díla byl počátkem nového občasí,
jenž ku konečnému a jistému odpočinutí
prohlédalo. Ustavičné proměny, ustavičné
střídání vzniku a záhynu, příchodu a od
chodu má v nás toužebnost po věcech ne
proměnlivých utužovati a všelijak milosti té
sobě vysoce vážiti, že věcí těch proměnám
nepodlehlých účastniti se můžeme. Tudy vece
dále: Přijímajíce tedy království nepohnuté
máme milost či jak ř. t. čte, mějme, držme
milost t. j. křesťanství sobě svrchovaně važme,
kteréž jest ta největší milost Boží a spolu
ono království nepobnutedlné; jiní překlá
dají: buďme vděční, což ale téměř na jedno
vychodí; kdo vděčen jest, ten sobě váží věci,
pro kterouž vděčen jest. Přijímajíce dí V
času přítomném, aby vyjádřil, že církev kře
sťanská již nyní v nebeských věcech žije a
bytuje a jistotnou dědičkou království nebe
ského a nepohnutého bude; království značí
kralování a slávu v království B. a netoliko
říši, jejímž občanem, nébrž slávu, jejímž dě
dicem se staneme.

Poněvadž z onoho posledního pohnutí
takové se dostane slávy, tudy svrchovan č
sobě víry važme, skrze miíž t. j. skrze víru
či raději skrze vážení sobě té víry či skr ze
vděčnost služme Bohu dobrolibezně s bášní
a úctou; slova bázeň a úcta udávají místněji,
kterak dobrolíbezně Bohu sloužiti můžeme.
Bázeň jest ostýchavost hříchův sobě pově
domá, pro vědomí to odmrštěna býti se bojíc;
úcta jest opatrnost a obezřivost, se kterou
vší neslušnosti a všeho co nelibo se štítíme.
Čtení řecké některých rukopisů se tu slovy
a jich postavením, ne však smyslem rů
zní. Příčinu, proč s úctou a bázní Bohu
sloužiti máme, udává apoštol: nebo Bůh
náš jest oheň stravující. Prozírá k slovům
Deut. 4, 24., kdež Bůh zove se ohněm sží
rajícím t.j. modláře a jiné hříšníky tresta
jícím a hubícím; takovým přísným tresta
telem nepřestane Bůh ani nyní býti, nébrž
týž Bůh v Starém i Novém Zákoně by
tuje a stejným spůsobem se ku přestupní
kům zákona svého a k nevážitelůmdarů
svojich chová. Spaluje a sžírá oheň to
Jiko palivo, co palivem není, toho nestra
vuje oheň, nébrž čistí a olešťuje; tak Bůh

M.$ A

jen hříšníky trestá jim ohněm jsa sžírají
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cím; těmale, jenž mu slouží v bázni, jest
světlem, jímž oslaveni budou.
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Ta obecná předeslav napomenutí nyní
ku podrobným sstupuje.

Hlava XII.

Podrobná napomenutí k rozličným křesťan
ským ctnostem, k lásce 1., k hostinnosti
2., péči o utrápené 3., čistotě 4. spokoje
nosti 5. 6., paměti a následování před
stavených 7., k zachování nauky pravé
8. 9., k obětování oběti chvály 10—15., k
dobročinnosti 10., uctění představených
17., modlitbám za apoštola 18. 19. Po
sléze jim úspěchu v dobru a milosti Boží
želá a pozdravením epištolu končí.

1. Láska bratrská zůstávej mezi
vámi. 2. Na hostinnost nezapomínejte,
skrze ni zajisté někteří nevědouce an
jely uhostili, 3. Pamatujte na vězně co
spoluvěznové a na Soužené co sami v
těle bydlejíce.

Pěkně a vhodně počátek napomínání
svého činí od lásky co počátku veškeré ctno
sti. Láska bratrská jest láska k spoluvěrným
křesťanům, kteří z jednoho jsouce (2, 11.)
vědí se býti dětmi otce jednoho v Kristu;
jest to zvláštní ratolest lásky křesťanské 2.
Petr 1, 7. Zůstávej vece a nedí buď, poně
vadž láska ta mezi nimi vládla, jak 10, 34.
pravil a tudy nebylo potřebí, leč napome
nouti, aby v ní dále pokračovali. Láska ta
bratrská se rozbírá v. 2. 3. na dvě ramena.
Nejprvé ohledem na ty, jenž jinde bydlejí,
velí apoštol v. 2., aby k nim hostinsky se
měli aniž v té k hostem přívětivosti ulevo
vali. Snad skutečně v ní ochábli o velikou
část jmění svého přišedše. Té hostinnosti
se žádalo zvláště ode představených církve,
kterýmž k tomu prohlídati přišlo, aby pří
chozí a pocestní křesťané hospodou opatřeni
byli a u nevěřících přítulku hledati nemu
seli. Tudy Pavel tu ctnost 1. Tim. 3, 2. Tit.
1, 9. 3, 13. zvláště poroučí. Pro snadnější
zachutnání ctnosti té uvádí jim na paměť
požehnání, jehož se hostinským dostalo, an
nevědouc anjely přijali. Abrahama Gen. 18,
2. Lota Gen. 19, 1. apoštol na mysli má,
kteří hostě přivítali netušíce je anjely býti
a skrze ně obdrželi Abraham zaslíbení syna,
Lot vysvobození od záhuby. Měl ovšem i
jiné příklady ještě na mysli, jakož pak iv
životě světců křesťanských na př. u svatého
Rehoře Velik. čteme, že anjely byli nevě

douce hostili. Ano jak sv. otcové nejednou
se o tom pronášejí, i člověk obyčejný může
hostinstvím námi jemu prokázaným se nám
anjelem státi. Hostinnost jest ta jedna stránka
lásky bratrské; druhájest útrpnost k věznům
a soužencům, kteřížto pro víru v Krista vě
zení a útrapy snášeti museli. Pohnútky toho
udává slovy jako spoluvěznové, jako v těle
bydlicee Věznů se ujímati máme co spolu
věznové t. j. poněvadž všickni jedno tělo či
níme 1. Cor. 12, 26., jakobychom spoluvě
znové byli, tak máme bíd jejich čitedlni býti
a ovšem k ulevení jich prozírati. Utrápencům
ale pomáhati přijde, poněvadž pamatovati
máme, že v těle bytujeme strastem podro
beném a že ovšem týmž aneb podobným sví
zelům podlehnouti můžeme. Od. bratrské
lásky přechází apoštol ke dvěma hlavitým
poměrům života lidského, manželství a živno
stem. I dí:

4. Manželství (buď) ve všem po
ctivé a lože nepokálené; smilníky pak
a cizoložníky souditi bude Bůh. 5. Ob
cování (vaše buď) bez lakomství dósti
majíc na věcech přítomných; On zajisté
řekl: Nezanechám tebe, aniž tebe opu
stím. 6. Tak abychom doufánlivě říkali:
Pán (jest) pomocník můj, nebudu se
báti, aby ml něco učinil člověk.

Manželství ve všem, ve všech poměrech
a okolnostech, v každém ohledu buď poctivo
a lože nepokáleno, neporušeno a nezneuctěno
ani cizoložstvím ani vilným se manželů cho
váním. Jiní ač méně vhodně m. buď kladou
jest a domnívají se, že prohlídá apoštol ke
bludařům podobným oněm 1. Tim. 4, 3., kte
říž manželství zakazovali. Příčinu takového
počestného se v manželství chování udává
hned, an dí: smilnéky a cizoložce bude tre
stati Bůh. „Smilníky, jenž mimo manželství
v pohlavné rozkoše se vydávají, cizoložníky,
jenž smilného hříchu s manželem se dopou
štějí. Těchto nectnot připomíná apoštol, po
něvadž tehdá nemálo zavládl náhled pohan
ský, že hříchové dotčení jenom nějaké sla
bosti lidské jsou, jimž bohové sami zhusta
podrobeni byli. Ku ctnosti čistoty připojuje
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ctnost spokojování se s málem, an vece, že
mravové, spůsobové, obyčejové naši mají ne
lakotni, nelakomi býti a že přestávate mají
na tom, co mají. Lakomství jest kořen všeho
zla 1. Tim. 6, 10. a snad někteří se mu od
dávali předstírajíce, že přišedše o mohovi
tost svou nyní tím pilněji k náhradám pro
hlídati musejí. Apoštol ze slova Božího po
tvrzuje napomínání svého; vzata jsou slova
z Jos. 1, 7., kdež Bůh k Josuovi vece:
Jakož jsem byl s Mojžíšem, tak budu 1s tebou,
neopustím aniž ostavém tebe. Podobná místa
také jinde se vyskytují Gen. 28, 15. Jes.
41, 17. Deut. 31, 6. a j. Takovými přímlu
vami ovšem člověk doufánlivost ujíti a vo
lati může se žalmistou Páně 117, 6.: Bůh
pomocníkem mně jest, nebudu se báti, aby
mi člověk něco učiniti mohl. Jiní čtou v 0
tázce: což může mi člověk učiniti? Dvojí věc
vede ap., jednu aby v Boha doufali, že je
všemi potřebami opatří; druhou, že jich há
jiti a strážiti bude proti všem úkladům ne
příznivých jim lidí, kteříž by netoliko ma
jetku, ale i života je zbaviti mohli. Při tomto
napomenutí tane apoštolovi na mysli proná
sledování, 10, 34. kterýmž o statek přišli,
avšak sami při životě zachováni byvše 12,
4,, an představení jejich život za víru dali.

Tudypřechází na představené jejich a pravío nich:

7. Pamatujte na správce své, kte
říž vám mluvili slovo Boží a na konec
obcování jejich popatřujíce následujte
víry jejich.

Konec obcování vece, nedí konec života,
poněvadž život blažený a věčný ode světcův
již tuto počatý po smrti těla se dále rozvi
nuje a mysli křesťanské protiví se smrt co
konec života jmenovati a poněvadž spolu
čtenáře svoje ku příkladnému správcův oněch
obcování odkazovati míní. Správce a vůdce
církve zemřelé míní, jak samozřejmo, a ovšem
tedy prohlídá ke sv. Štěpánu, jejž Židé uka
menovali Act. 7, 59., sv. Jakobu Větš., jejž
Herodes stíti dal Act. 12, 1. ak jiným kně
žím a diakonům, jichž béz mála Pavel 1.
Th. 2, 14—16. dotýká; snad také Jakob M.
již byl smrtí mučenickou sešel, když apo
štol tato slova psal. Víru správcův a vůdcův
svojich následovati mají na příklad obco
vání jejich pilně a tytýž popatřujíce, jak slovo
řecké znamená. An ale apoštol na odchod
vůdců víry pamatuje, připadá mu ten, jenž
v církví svojí vezdy ostává a nikdy se ne
mění, Kristus Ježíš, o němž tuto praví:
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8. Ježíš Kristus včera i dnes, onť
1 na věky.

Kristus vás nikdy neopustí, on mezi
vámi vezdy zůstane, vás hájiti a stříci, víru
vaši milostí svou síliti, vás v ní přese vše
liká protivenství zachovávati bude; on Za
jisté žádné proměně podroben není, aniž od
vás jak tam ti odejde. Ale Ont. j. víra jeho
také nyní tatáž mezi vámi se káže nepro
měněna a ti, kteří na místo sešlých vůdců
vašich nastoupili, neučíjinak o Kristu než jak
oni učili. Apoštol ke dvojí věci hledí, k opa=
trování církve ode Krista a ku předmětu víry
křesťanské, jenž jest Kristus Ježíš vždy týž
a týž a nauka Jeho vždy táž a táž v církvi
se kázati má a v pravé církvi skutečně káže.
Jak Mojžíš Ž. 89, 2—4. o Bohu dí, že by
toval přede světem a z bezmezné minulosti
v bezmeznou budoucnost sahá a že před ním
tisíc let jako den včerejší, jako doba minou
cí se povahuje; tak apoštol tuto praví 0
Kristu, že při veškerých proměnách týž 0
stává a v bytosti své jakož i ve vztahu k
církvi nijak se nemění. Z této neproměn
livosti Kristovy však Pavel hned dále odvě
tuje, aby tudy nauku Páně nepokálenou a
čistou u sebe chovali, an praví:

9. Učením rozličným a cizým se
nedejte sváděti; nejlépe zajisté jest u
pevniti srdce milostí a ne pokrmy,
jenž neprospěly těm, kteříž v nich
chodili.

Rozličná jsou učení ta, která odstupna
jsou od nauky církve, an se v rozdílné od
větve rozbíhají; pravda jedna jest, blud jest
mnohotváren; tatáž učení jsou cizd, vně, z
venku přinešená a od domácí a církevní na
uky odchodná a jí protivná. Na mysli má
apoštol, jak z násl. sl. vysvítá, ony nauky,
jenž židovství s křesťanstvím polučovaly a
velí, aby se jimi odváděti ode pravdy či jak
ř. L. má odpouzeti a odrývati nedali. Podobněsv.Ignat.Magn.8.vece:© Nedávejte
se obluzovati ctzými naukami a výmysly ve
tohými, any neprospěšny jsou ; nebo jestlt po
sud po židovsku žijeme, vyznáváme, že jsme
milosti nepřijali. Jak z. R. 14, 14. 2. 21. a
odjinud viděti, mnozí ze Žžidovstva na víru
křesťanskou obrácenci zachovávali rozdíl mezi
pokrmy čistými a nečistými a vína A masa
zdržovali se a Col. 2, 16—23. chování to
svoje někteří již také spekulativně odůvod
ňováli. Pavel v ep. Rím. na dolč. m. za ne
stateč to považuje, v ep. Col. p d. m.,nauku
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tu zve nálezy lidskými; ale poněvadž nauka
ta málem celé křesťanství podvracela, tudy
1. Tim. 4, 3. ji naukou ďáblovou nazývá.
Dály-li se věci ty v církvi Římské a Kolo
senské, tím více je pokládati musíme v Pa
lestíně, kdež židovství vládlo a sám Jakob
M. Starý Zákon všelijak zachovával. Při tom
lidé ti zvláštní váhu kladli na jídla obětná
Jim jakousi nadzemskou bez mála sílu při
pisujíce a tudy ap. nejpříze k těm pokrmům
žertevním tuto prohlídá.

Takové činění rozdílu a to sobě v po
krmech obětných zakládání, vece apoštol
tuto, neprospělo nic těm, jenž je zachovávali,
t. j. nemohlo jich osvravedlniti a s Bohem
smířiti, an 7, 18. obřadové levitští nepro
spěšni jsou, tím méně toho nyní v N. Z.
učiniti mohou, ano nyní raději od pravé na
uky odrývají, odštěpují a odtrhují nejsouc Sto,abysrdcejejichupevníh.Pevnotua ji
stotu onu může člověku dáti milost a tudy,
jak dí ap., nejlépe jest upevniti srdce mi
lostí. Slovo upevniti stojí naproti slovu od
rývati, odváděti, od cíle odchýliti; milostí roz
umí všecky milosti a dary z křesťanství vy
plývající; pevnotou srdce slyší pravou vni
ternou spásu, slovem jenž v nich chodili zna
mená, jenž si v nich libovali, v nich se po
hybovali, to za dovolené ono za nedovolené
držíce. Někteří vykladatelé slova milost, cha
ris nenevhodně 0 nejsvětější Svátosti vyklá
dají, ješto se zdá apoštol tuto pokrmy sta
rozákonných obětí naproti klásti onomu po
krmu, jenž duše lidské zvláštní milostí opa
třuje a nadává. Výkladu tomu nasvědčuje
velice to, co hned ap. dále o oltáři praví:

10. Mámeť oltář, z něhož nemají
moci jísti, kteří stánku slouží.

Apoštol oltáři onomu St. Z., z něhož
se kněžím podílův z obětí dostávalo, staví
naproti oltář nový Zákona N., z něhož se
křesťané pokrmu posvátného, eucharistie či
nejsv. Svátosti těla a krve Páně přiúčast
ňují. Tímto pokrmem svatým mají duší a
srdcí svojich posilovati v čas svízelů a pro
tivenství, což vezdy také činívali křesťané
za pronásledování stravou tou síly nadzem
ské nabývajíce. Oltdř klade m. oběti a žertvy,
jak samovidno jest, t. místo oběti těla a krve,
kterouž Pán církvi na památku smrti své
zanechal Mt. 26, 20. n. Přirovnává oltář k
oltáři, oběť k oběti a křesťanskou příčasť k
nové oběti příslušnou v N. Z.s nedostatkem
účastnění se Židů při obětech smírného dne,
staví tedy oltář proti oltáři, stánek proti
stánku, obětnou hostinu proti hostině obětné.

Žid. XIII, 1—17. Podrobná napomenutí k rozličným křesťanským ctnostem.

Mluví ap. o pokrmu, jenž od oltáře a ovšem
tedy od oběti pochodí a tudy sv. euchari
stie stravou spolu a obětí jest. Kristus jest
protiobraz všech obětí a eucharistie jest pro
tiobraz všech hostin obětních Starého Zá
kona Židé, jenž se byli k víře křesťanské
obrátili, hostinám obětním dříve velmi uvy
knuvše, jich v církvi křesťanské bolestně po
strádali a škodní byli za velmi spasitedlné
je kladouce; ten zajisté, kdo z obětí Bohu
přinesených jedl, hostem Božím se býti do
mníval, anať strava ta Bohu obětovaná a od
svrchovaného Boha přijatá jim od Něhojako
zvláštní důkaz milosti připouštěna bývala.
A tudy apoštol odkazuje věřícíony na stravu
obětní, na onu obětnou hostinu, jíž křesťa
nům se k upevnění duše dostává, na sv.
eucharistii. Z tohoto oltáře, z této oběti ne
smějí tt, jenž stánku slouží, jisti. Stánku slouží
Zidé, ozvláštně kněží jejich a vece ap., že
oni kněží přese všechno levitské jejich po
svěcení nemají moci t. práva požívati stravy
této posvátné. Dostávali pak kněží St. Z.
z obětí za hříchy obyčejně veškeré maso
mimo tuk na oltáři v oběť Bohu spalovaný
Lev. 4, 26. 35. 5, 9.; z obětí za viny mimo
tuk přišly jim veškeré části masa Lev. 7,
7.; z pokojných obětí jednotlivců patřila jim
hrudí a stehna Lev. 7, 34., z obětí pokoj
ných obce připadalo jim veškero maso S
chleby Lev. 23, 20. Předůležito ale bylo,
že byly óběti za hřích, z nichžto se kněžím
ani nejmenší části nedostávalo; z toho Pavel
potvrzuje a dovodí, proč lidé St. Z. nemají
práva z obětí Nového Z. požívati. Vece:

11. Nebo kterýchžto zvířat krev
vnášína bývá za hřích do svatyně skrze
velekněze, těch spálena bývají těla vně
táboru; 12. protož i Ježíš, aby posvě
tl lid krví svou, vně brány trpěl. 13.
Vyjděmež tedy k němu vně táboru po
hanění jeho nesouce, 14. Neboť nemáme
zde města zůstávajícího, nébrž budoucího
hledáme.

Apoštol dokazuje toho, co byl pravil, že
ti, jenž slouží stánku, práva z naší oběti po
žívati nemají; důkaz, jejž vede, jest typolo
gický. Levité nesměli požívati z oněch obětí,
jejichžto odehříšivá krev do svatyně se vná
šela; oběti ale v žertvy, ony byly náznak a
předvěst oběti Kristovy ve svátosti oltářní,
a tudy ovšem ani z této oběti požívati ne
smějí. Ze ale oběti ony od Levítů nejídané
vně táboru na poušti a v zemi zaslíbené vně
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města Jerusaléma spáleny bývaly, to dle
Pavla značilo, že z táboru St. Z. vyjíti mu
sejí ti, jenž Krista se přiúčastniti chtějí.
Oběti pak záhřišné, jichžto krev do svatyně
se vnášela, byly: 1. býk od velekněze za
hřích obětovaný Lev. 4, 5—1. 2. býk od
obce za větší a jisté přestupky donášený
Lev. 4, 16—18. 3. býk a kozel na den smíru
za velekněze a za obec obětovaní, jejichž
krev netoliko do svatyně, nébrž do svato
svatyně vnášena byla. Lev. 16. Tuk z těchto
žertev přišel na oltář, všechen ostatek se
vně táboru spálil.

Prohlídá ap. nejvíce ke dni smíru a sva
tyní rozumí velesvatyni, a oběti dotčené se
vně pálily pro zvláštní posvátnost, která tím
naznačena, že z nich nikdo požívati ničeho
nesměl a ozvláště pro předvěstnou povahu
svou, za kteroužto B. předeznačil skrze to,
že Kristus vně brány městské se za lidstvo
obětovati bude. Tudy dí: Protož aneb tedy,
aby totiž onen náznak a předvěst ona se
naplnila, Kristus také vně brány trpěl. Ilora
Golgota, na níž Kristus trpěl, oné doby vně
brány městské ležela k západu mezi véží
hipizkou a psefinou, později ale hora ta k
městu když rozšířeno bylo se dostala a tam
uvnitř se posaváde nalezá. Slovy skrze svou
krev aneb jak má t. Ť. skrze vlastní krev
značí ap., že oběť Kristova sebeoběť a se
bežertva byla, a slovy aby posvětil lidu zna
mená, že oběť ta nedála se pro Krista ani
pro jednotlivce, nébrž pro veškeré lidstvo.
Dovodí tedy ap. ze St. Z.,že Zidé nemohou
obětné hostiny, nejsv. svátosti totiž účastni
býti, poněvadž ani z těch nepožívali záhříš
ných žertev, jichž těla vně táboru spálena
t. j. zničena byla, což se i s Kristem dálo,
jenž vně Jerusaléma usmrcen byl.

Tím ale spolu navrhuje, že ti křesťané
ze židovstva, kteříž obřadům židovským na
kládají, nemohou a nezaslouží eucharistie se
přiúčastniti a že tudy jim přijde pilně všeho
židování se vystříhati, a ovšem z obecenství
těch vyjíti, jenž Krista ze středu svého na
popraviště vystrčili a takto mimo vůli svou
a mimo vědomí svoje Krista protiobrazem
nejsvětějších obětí za hřích přinášených uči
nili. I dí dále: Proťož nezůstávejme v té
obci, jenž Krista vyvrhla, nébrž vyjděmežven
z táboru, z obce té, ze židovství a přidržme
se jedině Krista. Ovšem pak vyjděme ven
z obcování hříšného a smyslu světského a
nesme pohaněné jeho. Pohanění Kristovo 11,
26. jest vůbec pohanění pro Krista a podle
příkladu Krista snášené; nejprvé ta proná
sledování pro víru; potom ovšem míní také
jak tam 1. Cor. 1, 23. potupu kříže a velí,
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podstoupati všéchny strasti, chudobu, pokoru,
potupu až 1 mučedlnictví, jimiž se Kristu
připodobňujeme a tím nejúžeji se sNím po
jíme. Toto pak vyjití nemůže nám býti ob
tížno, trudno a těžko, aniž obřadové St. Z.
ani to město Jerusalém nás poutati mohou;
nebo nemáme zde města zůstávajícího, ale
budoucího hledáme a po budoucím bažíme.
Což již tam oním ven kromě stanů a zatá
bor vycházením se naznačovalo, že tu jsme
jako v stanech a v táboru, že jsme poutníci
a vojíni, jeuž stálého místa hledají, ovšem
pro dosažení ho boj se světem, tělem a ďá
blem podnikajíce. Přistoupili jsme sice k
Jerusalému nebeskému 12, 22., ale z částky
a věrou toliko, nadějí a láskou více nežli
skutečným blaženství jeho se přiúčastněním ;
úplné uskutečnění onoho obecenství teprv
se nadějeme a očekáváme.

Předeslav tato napomenutí a ty nauky
o oběti Kristově přichází k obětem, jež sami

- přinášeti mají, an dí:

15. Protož skrze Něho obětujme
oběť chvály vezdy Bohu, to jest ovoce
retů vyznávajících jméno Jeho. 16. Na
dobročinnost pak a sdílnost nezapomí
nejte, nebo takovými oběťmizískán bývá
Bůh.

Mluvil, jak jsme pravili, o oběti nejsv.
Svátosti eucharistické; mluvil o tom, že ven
z brány ke Kristu jíti musíme. Jakož pak
Kristus Bohu se tam obětoval, tedy nyní
napomíná jich, aby také oni oběť a sice du
chovnou 15. v. chválu a hmotnou 10. v. al
mužnu a sice skrze Krista velekněze na ol
táři přítomného (v. 10.) bez něhož žádná
oběť se bohulíbeznou státi nemůže, Bohu
přinášeli. Porovnáme-li to, co výše 10—13.
pravil a Co tu v tom dvouverší přidává, při
pustíme, že již za doby apoštolské slavení
eucharistické oběti či mše sv. byl střed ve
škerého života křesťanského a zvláště služby
Boží veškeré a že všecky příhody života,
všecky modlitby a almužny k ní se odnášely.
Oběťchvály jest dle Lev. 7, 12—15. dobro
volná oběť pokojná, která k činění díků za
dobrodiní se přinášela; o ní vece Bůh Z.
49, 23. oběť chvály uctí mne a Z. 115, 8. dí
o ní žalmista Páně: Tobě obětovati budu
oběťchvály. A tudy také někteří vykladatelé
obětí chvály slyší oběť mše svaté. O té oběti
prorocký výrok v synagoze se zachoval, že
když veškery oběti pominou, že oběť chvály
nepřestane se donášeti.

V čem by oběť ta záležela, sám ap. vy



126

kládá, an dí, že jest ovoce či plod reřů vy
znávajících jméno Jeho. Naráží slovy těmi
na Os. 14, 3. dle sedmdesátců a ve slovech
ovoce či plody retů obrazně mluví, myšlénky
co ratolesti a slova co plod a ovoce před
stavuje, kteréž v duchu vkořeněna jsouc a
odtad se klíčíc ústami a retami vynikají a
prozrávají. Jsou to chvalozpěvy, hymny, žal
my, díkůčinění, jež jako nějaké duchovní
ovoce Bohu obětujeme a jimiž vyznáváme
jméno Jeho t, j. jimiž chválíme, dobrořečíme
a velebíme dobrotu, milosrdnost, moudrost
Boží; nebo vlastnosti ty činí jméno B. Po
dobně sv. Klément R. v. 36. vece ohledem
na slova Z. 49, 23. oběť chvály oslaví mne
a tam jest cesta, na nížto ukáži jemu spásu
Boží. Ta jest cesta, Nejmilejší, na níž jsme
nasli spásu svou, Krista Ježíše, velekněze
obětí našich, zástupce a pomocníka nestuteč
ností našich; skrze Něho zaměřujeme zraky
k výšinám nebeským, skrze Něho vidíme obli
čej Boží, jak v zrcadle všečistý a vševelebný,
skrze Něho otevříny zraky srdce našeho, skrze
Ného vzkvítá náš bezmoudrý a zatemnělý roz
um ku podivnému světlu Jeho, skrze Něho
máme dle vůle Páně okusiti poznání ne
smrtného.

Druhá oběť, již Bohu přinášeti máme,
jest sdílnost a dobročinnost; velí nezapomí
nati na ni, nébrž v ní se hojně propůjčovati
a nikoli nějakým zámyslem z ní se nevyta
hovati. Nebo — přidává důvod — takovými
obětmi získán bývá Bůh; obětmi chvály a
almužny, jež poslední oběťmi zove, jelikož
se k Bohu odnášejí a od Boha tak přijímány
bývají, jakoby Jemu dány byly podle slov
Páně Math. 25, 40.: Čo jste nejmenšímu z
bratrů mojich učimli, Mně jste učinili. Tudy
2. Cor. 9, 12. almužnu liturgií a službou B.
nazývá a Filip. 4, 18. ji jmennje vůní pří
jemnou a obětí dobrolíbeznou. M. získán bývá
jest vlastně v ř. t. zalibuje sobě v těch obě
tech Bůh a vede apoštol mlčečky protivu
ohledem obětí St. Z., o nichž 10, 6. ze Z.
39. byl slova přivodil: Celopalové a oběti zá
hříšné se nelíbily Tobě. K těmto dvěma obě
tem přidává třetí, an dí:

17. Poslušni buďte správců svých
a buďte jim povolni, nebo oni bdějí jako
ti, jenž mají počet vydati za duše váše,
aby to s radostí činili a ne stýskajíce,
nebo to vám neprospěje.

Poslušnost jest oběť podle slov Samu
elových 1. Reg. 15, 22., jež pravil k Sau
lovi: Zdali žádá Bůh celopalů a žertev a
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nežádá-liž raději, aby člověk hlasu Jeho poslu
šen byl? Lepší jest poslušnost nežli oběť, Správ
cové jsou biskupi a kněží, jichž v pokoře
poslouchati a jim povolovati velí. Ze slov
tuto užitých viděti přičinlivost jejich; avšak
P. netoliko zvláště o představených církve
Palestýnské mluví, nébrž on vůbec tuto pro
náší povinnosti jak křesťanů ke správcům
církve, tak správců církve samých. Bdějí t.
j. pečují, starají se praví a hlavitou povin
nost správcův církve vypisuje. Se slovem
bdějí některá čtení pojí slova za duše vuše;
Vulg. podle hlavitých rkp. slova ta potahuje
k násl. za duše vaše počet vydati majíce,
čímž nevelký rozdíl povstává. Užívá rčení
vzatého od těch, jenž cizé hospodářství opa
trují. Takoví jsou správcové církve, jimž
péče o duše svěřena jest krví Kristovou vy
koupené. Fočet pak vydají, když se ukáže
velepastýř 1. P. 5, 4., čímž udává nebez
pečí, v němž se nalezají pastýřové, k ně
mužto prohlídajíce poddaní tím poslušněji se
jim propůjčovati mají, jakoby pravil: Ačbyste
svrchovanou poslušností a vážností ke správ
cům církve se nesli, přece nikdá nevyvdě
číte se za nebezpečí jejich, an se V opas
nost věčné smrti pro vás vydávají, poněvadž
z vás budou druhdy odpovídati. Tudy sv.
Chrys. sacer. 6. dí, že strach a hrůza z těch
to slov hýbá ustavičně duší jeho. Čtyry dů
vody, pro které by správců poslouchati měli,
uvádí apoštol. Jeden jest ve slově: ddějí;
druhý ve slově: počet vydají; třetí násle
duje ve slovích, aby to bdění svoje s rado
sté a nevzdychajíce činili vidouce, že veškero
bdění a úsilí jejich na zmar vychází. Čtvrtý
důvod obsahují slova: nebo to vám nená u
žitečno t. kdyby svoje bdění a pečování o
vás se stýskáním vykonávali, to by nebylo
k vašemu prospěchu, nébrž, co vlastně říci
chce, k záhubě a věčné zátratě vaší. Vzdy
chání astýskání taková, dí sv. Chrysost., vy
zývají pomstu B. na původce jejich. Podobně
apoštol napomíná 1. Thess. 5, 12, 13., jakby

"správců svých církevních šetřiti měli.
Ode správců církevních přirozeně na

sebe přechází a ke skončení listu svého se
strojí. Dí:

18. Modlete se za nás, nebo se do
věříme dobré svědomí míti ve všem se
dobře zachovati snažíce; 19, prosím pak
vás tím hojněji to činiti, abych tím dříve
navrácen byl vám.

Jak ve všech listech tak i v tomto se
Pavel modlitbám čtenářů svojich porouč,,
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Udává ale spolu, proč by to činiti či raděj
proč by modlitby a prosby té jemu odpírati
neměli. Mnozí zajisté, jak jsme v úvodu
pravili, se uráželi na Pavlu a na jeho sobě
počínání a úřadu svého provodění; tudy při
dává pro odstranění všeliké takové podezře
losti a odchýlenosti o důvěře a přesvědče
nosti své, že ve všem, ve všech věcech, či
nech, ve všem počínání svém dobrého svě
domí pilen byl a všelijak se dobře zachovati
hleděl apoštolství věrně veda a Bohu upřímně
slouže. „Dobré svědomí jest shodné s vůlí
Boží, kteréž nás neodsuzuje, nébrž nám dou
fánlivosti před Bohem propůjčuje; dí pře
svědčen býti, že dobré svědomí má, aby vy
jádřil, že v tom dobrého svědomí svého 0
svědčování žádný blud nezabíhá; svědčí pak
o tom jeho dobrém svědomí to, že snaží se
všelijak dobře zachovati. Přidává pak ještě
jinou příčinu, pro kterou za něbo tím snaž
nějí se modliti mají, aby jim totiž tím spíše
vrácen byl. Ze slov těchto jde, že Pavel v
zvláštním poměru se k Hebréům povahoval,
jak také jistě víme, že církev Palestýnskou
V srdci nosil všady se 0 ni staraje a již l.
58. po páté ji navštiviv. Nedobře ze slov
těch někteří odvětovali, že apoštol u vězení
byl; zdá se raději, že na svobodě se nale
zal, an s Timotheem k nimpřijíti přislibuje
v. 23. Modliti se pak velí, aby se k nim
vrátiti mohl, poněvadž Jer. 10,.23. není v
moci člověka cesta jeho, aniž jest v moci jeho,
aby spruvoval kroky své, nébrž Prov. 10, 9.
srdce človéka přemýšlí o cestě své, ale Ho
spodín spravuje kroky jeho.

Jakož od nich modliteb žádá, tak na
vzájem přání a požehnání své jim pronáší,
an vece:

20. Bůh pak pokoje, kterýž vyvedl
z mrtvých pastýře ovcí velikého skrze
krev smlouvy věčné, Pána našeho Jezu
Krista, 21. uspůsobiž vás ve všem do
brém skutku, abyste činili vůli Jeho,
konaje ve vás, cožby se líbilo před ním
skrze Ježíše Krista, jemuž jest sláva na
věky věků.

V těchto slovech zahrnuje všecko, če
hokoli jim na svojich za ně modlitbách želá,
jak podobně 1. Thess. 5, 23. 1. P. 5, 10. n.
Bůh pokoje t. dárce a původce R. 15, 23.
16, 20. Fil. 4, 9. 2. Cor. 13, 11.; tak sluje
Bůh, že nás skrze Krista smífil a že chce,
abychom v pokoji a svornosti vespolek žili.
Apoštol při tom prohlídá k tomu, aby ve
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spolek mezi sebou a také s ním v pokoji a
lásce živi byli. Velký pastýř sluje Kristus
ohledem správcův církve, o nichžto dřívěji
v k. této po dvakráte zmínkn činil; jest ve
lepastýř, an druzí toliko jeho náměstkové
jsou 1. P. 5, 4. Přičiňuje o vstání z mrtvých,
aby osvědčil, že Kristus posud žije a věčně
žíti bude a že tedy nikdy ve víře v něj se
viklati nemají. Užívá slov: jenž vyvodil z
mrtvých velikého pastýře, poněvadž prohlídá
k tomu, co Jes. 63, 11. dle přel. sedmd. o
Mojžíšovi praví, že Bůh jej pastýře ovcí vy
vedl z moře. Chtěl zajisté jak tam na za
čátku c. 3. též ku Konci nějaké porovnání
Krista s Mojžíšem učiniti a Kristovu před
nost ukázati; Mojžíš jest pastýř, Kristus ve
lepastýř, onen z moře, tento z mrtvých vy
veden byl.

Vyvedl pak od mrtvých Krista v krví
smlouvy věčné. Praví v krvi či skrze krev či
mocí a silou krve jeho t. j. pro zásluhy kr
vavé smrti jeho na kříži, kteroužto smrtí u
tvrzena byla smlouva nová a věčná; poně
vadž Kristus věčnou smlouvu smrtí svojí za
ložil, tudy ho vyvedl Bůh z mrtvých. Vzkří
sené z mrtvých, jímž Kristus ospravedlněn a
ukázán co Syn Boží, dálo se skrze krev
Kristovu, kterouž hříchy světa smazal a
Boha s lidstvem smířil; ale toutéž smrtí
svou spolu práva svého nad člověčenstvem
co velepastýř potvrdil. Ve slově věčnou pro
hlídá k úmluvě dočasné St. Z., jejížto pro
středníkem Mojžíš byl. Toho slova věčné (ú

mluvy) užívá se přikonsekraci při mši svaté;
Kristus nazval krev svou krví Nového Zá
kona, apoštol ji nazývá krví věčného zákona
a tudy tím slovem všecku tu přednost No
vého Zákona nad starým vyličuje. Pastýřem
vezdy sice byl, ale s tím jménem a úřadem
napřed veliká břemena spojena byla; nyní
ale břímě ono přemoženo a složeno a již
zásluhou smrti své účinlivě praví Jo. 10, 28.
Já život věčný dávám ovcem, nezhynou na
věky, amiž jich kdo vytrhne z ruky mojí.
Proto přidává velebná slova: Pána našeho
Ježíše Krista; proto také praví, že Bůh v
nich skrze Krista koná to, co se líbí před
očima Jeho, ješto veškerých milostí jenom
mocí a zásluhou Kristovou nám se dostává.
Pěkně ap. všech tří úřadů Kristových do
týká, prorockého, an ho pastýřem nazývá,
velekněžského, an o krvi jeho dí, žejí smlou
va věčná stvrzena byla, královského, an ho
Pánem razývá.

Uspůsobd,dí, vás ve všem dobrém skutku,
zdokonal, dovrš a doplň, abyste ve všem dobru
svrchovanosti došli a ovšem činili, co se Mulíbí;
patrno, že skutky dobrými se Bohu člověk
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líbí a tudy světci také skutků dobrých proto
píleli, aby Bohu se líbiti mohli. Ale skutkovéti
dějí sev nás skrze Krista Ježíše, skrze milost
Jeho od Boha a Bůh,jak jsmejiž nejednou toho
dotkli, korunuje ve světcích a světicích skut
ky svoje. Ovšem pak samovidno jest, že
slova konaje co mu dobrolíbezno se vidí ne
toliko na skutky, nébrž také na utrpení se
potahují. Slávosloví či doxologii jemuž sláva
na věky amen někteří ke Kristu potahují;

ale táhnou k Bohu vůbec, poněvadž Bůh
jest blavitý subjekt celé věty a poněvadž
dobrolíbeznost jeho jest poslední účel veške
rých věcí, jemuž tedy také čest a sláva náleží.

Již pak ke konci spěchaje prosbu na ně
skládá, aby listy jeho dobromyslně vážili,
an vece:

22. Prosím pak vás, bratří, abyste
přijali slovo napomenutí, an jsem vám
krátce psal. 23. Věztež, že bratr náš
Timotheus propuštěn jest, s nímžto jak
mile přijde uzřím vás. 24. Pozdravte
všechněch správců svojich a všech sva
tých; pozdravují vás bratří z Italie, 25,
Milost se všemi vámi.

Nazývá apoštol list svůj slovem napo
menutí, an veškero pojednání jeho k tomu
směřovalo, aby čtenáře svoje ve víře utvr
dil a odpadu od víry uchránil. Dí sneste, dí

- „M

Žid. XIÍT, 18—25. Žádost za modlitby, želání milosti B., pozdrav,

prosím, poněvadž ačkoli jsa apoštolem cír
kve přece s těmi, jimž píše, v úřadném svaz
ku nestál, aniž taky autority se dovolávati
hodlal; tím spíše ale mohou list ten snésti
a strpěti, poněvadž jim krátce a stručněpsal
mnohé věci opustiv, kterých by jinak byl
dotknouti volil. Mluví tak vlídně, aby tím
spíše k těm věcem, v nichžto se napomí
nání jeho povahuje, je naklonil. Za touže
příčinou také se jim zamlouvá, že je na
vštiví a svou k nim lásku patrněji vyjeví.
Chce k nim přijíti s Timotheem, o němžto
je zpravuje, že propuštěn — bez mála z vě
zení — jest; méně vhodně jiní vykládají o
úřadném propuštění a vyslání nějakém, což
kdyby byl apoštol na mysli měl, bylby jistě
místněji o tom promluvil. Posléze přičiňuje
pozdravení netoliko správcům, nébrž všech
něm svatým t. j. křesťanům. R. 1, 7. Viděti,
že ne tak představeným církve, jako raději
lidu list jeho svědčil, an lid zvláště napo
menutí oněch potřeben byl, v nichž sobě
apoštol tu vede. Na vzájem jim vyřizuje
pozdravená od těch,jenž jsou « Italie. Ze slov
těch vidělo se některým kritikům, že list
ten v Italii, jiným že mimo Italii, jiným že
v Římě psán byl; z čehož již patrno, že z
nich toliko sumých ničeho o místu, kde psán
byl list tento, určiti se nedá. Končí obyčej
ným žehnáním (Tit. 3, 15.) milost B. nám
bez zásluhy skrze Krista přišlá, dobrolíbez
nost a láska B., jenž nás posvětiti, utvrditi,
dokonaliti, dovršiti může, jenž jest začátek
a konec spásy naší, bývej se všemi vámi.
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0 listech povšechných či obecných.

Mimo čtrnáctero epištol sv. Pavla na
lezá se v Novém Zákoně sedm jiných listů,
jenž od různých sice spisovatelů pocházejí,
avšak společně jménem obecných či kato
lických listů se zahrnují. Jsou to listovétito:
List sv. Jakoba ap., dva listy sv, Petra ap.,
tři listy sv. Jana ap. a jeden list sv. Júdy
ap. Pročby to jméno nesly, o tom nestejně
smýšlejí učenci. Jedni nalezají příčinunázvu
toho v nauce katolické v nich obsažené;
jiným se zdálo, že povstalo to pojmenování
z protikladu listův těch oproti listům sv.
Pavla. Leč ani oni ani tito se s pravdou
nepotkali. Nenalezá se v listech těch vešker
obor nauky křesťanské, aniž ti jen listové
pravou nauku čerpají a tudy prvá příčinane
obstojí, poněvadž název ten některé ze sed
mera těch epištol nesly dříve nežli v jednu
kupu spojeny byly. Tím méně se jména
toho našim listům pro povšechné jich uznání
dostalo, ješto víme, že nejedna z těch epi

štol dlouho za přesný plod apoštolský u
znána nebyla. Nejlépe ti vidí, kdož jméno
to ode čtenářů, k nimž listové ti svědčí, od
vozují. Ješto listové sv. Pavla ap. k jednotlivým
církvem a k jednotlivým osobám dáni jsou,
spatřujeme větší čásť sedmera našeho svěd
čiti dílem celému křesťanstvu, dílem většímu
soujmu a oboru církví spojených; tak Kle
ment Alex. sněmovný list apoštolů v Act.
1, 5. jmenuje katolickým či obecným, ješto
všem křesťanům z pohanstva svědčil. Značí
tedy slovo obecný tu toli co oběžný, okružný
list, jenž k žádné církvi jednotlivé nebyl
dán, nébrž víceru církví ano veškerým cír
kvem svědčí. Pravda, že dvě epištoly sv.
Jana, druhá a třetí jednotlivým osobám
psány byly; leč to nevadí aniž na ujmu
jest příčině dotčeného pojmenování, nébrž
potvrzuje staré pravidlo, že se pojmenování
dle vícnosti a dle většiny děje. V našich
biblách otvírá řadu listů těch list sv. Jakoba.



List sv.

I. Nejprv a předevšímse naskýtá otázka,
který sv. Jakob spisatelem jest listu tohoto?
Vycházíme při té otázce od dvojího svěde
ctví starožitnosti, že jenom dva Jakubové v
písmě Nového Zákona přicházejí; jedno to
svědectví jde od Klementa Alex. (u Bus. h.
e. 2, 1.), druhé od Jeronyma adv. Helv. 13.
Oba ti jistými a nepochybnými slovy tvrdí,
že dva byli Jakobové, jeden příjmím Spra
vedlivý, druhý ten uhlavený od Heróda. Sám
rozdíl také Většího a Menšího dva jenom
Jakoby nadesýlá. Podle toho také skutečně
ve Skutcích ap. po stětí Staršího Jakoba syna
Zebedeova Act. 12, 1. jenom s jedním Ja
kobem, Alfeovcem se potkáváme, jenž není
tudy rozdílen od Jakoba bratra t. j. bratrance
či příbuzence Páně Gal. 1, 19. Ješto list
náš předpokládá rozvinutější stav církve
než při smrti Jakoba Staršího (42) se na
díti lze, patrno, že list náš od Jakoba Mlad
šího psán býti musí. Tomu také přípis listu
toho ku dvanácteru kmenů v rozptýlení t.j.
ke všem křesťanům z israelského plemene
pošlým a mimo Palestýnu přebývajícím na
svědčuje ; on zajisté co biskup jerusalémský
zastoupal důstojnost velekněze starozákon
ného v očích Zidokřesťanů a mohl ovšem
okružný list takový na věrce ze Zidovstva
vydati. Sluje bratrem Páně, víme ale z Mt.
1, 25. 12, 47. 13, 35., že bratři ti byli pří
buzenci Páně toliko. Každý slovník jazyka
hebrejského nám svědčí, že slovo AN bratr

v tom smyslu se nesčíslněkrát v písmě
svatém béře; všady Ježíš co jediný syn Ma
rie Panny se v Písmě spatřuje; bratři ti
dotčení nikdá syny Marie máteře Páně ne
slují; Pán na kříži žádnému z nich matku
Marii neodporoučí Jo. 19, 25.; u Mt. 27,
56. a Mr. 15, 40. jedna Maria se odděluje
přístavkem či přídavkem Maria, matka Ja
koba a Josefa, a Josef i Jakob ten nemohou
býti jiní leč ti z Mt. 13, 55. Mr. 6, 3. známí

Jakoba.

býti jiná leč ta, která se Jo. 19, 25. jme
nuje sestrou máteře Páně a spolu Klópovou
či Alféovou manželkou; Klópa a Alfeus jsou
tožná jména, an hrdelnice ch v dyšnici ne
slyšnou přešla, jak to při slově Eva m. Cheva,
Auran m. Chauran, Agai m. Chagai se po
dobně děje. Ze všeho toho vyniká, že do
tčení bratři Páně byli synové Klópovi či Al
féovi a spolu synové Marie, sestry matky
Páně byli a že tedy náš Jakob byl bratran
cem či vůbec příbuzencem Páně. Ještě po
tvrzuje toho sv. Lukáš ve Skutcích Jakoba
našeho Act. 15, 6. 22. mezi apoštoly klada,
což 1 z toho jde, že on na tom sněmujeru
salémském hlavitý a rozhodný hlas měl.

Jiného potvrzení očividnědosahuje pravda
z listu Pavlova ku Galatům (Gal. 1, 19.).
Pavel tam dokázuje, že se evangeliu svému
nepřiučil od jiných apoštolů a odvolává se
za tou příčinou na to, že teprv tři léta po
svém povolání asi po patnácte dnů s Petrem
obcoval a dokládá: Jiného pak z apoštolů

jsem neviděl leč Jakoba bratra Fáně. Tehdá
když se Pavel s Petrem sešel, posud žil
druhý, starší či větší Jakob a proto bylo
potřebí přidati přístavek bratra Páně; oči
vidně pak toho bratra P. mezi apoštoly klade,
cobyjinak zhola o něm byl se nezmínil, po
něvadž u věcech víry jenom apoštolé od Kri
sta povolaní rozsuzovati mohli, pleťská pak
příbuznost tu zhola neplatna jest. Ze zajisté
Pavel od bratrů P. nezávisel, o tom nikdo
nepochyboval a o tom řeč vésti byla by řeč
zbytečna ať nedíme směšna bývala; a ovšem
mohl Pavel mluviti jenom o své od Jakoba
bratra P. neodvislosti, když tento bratr Páně
spolu apoštolem P. byl. Na to téhož Jakoba
Gal. 2, 9. mezi sloupy církve klade, an bí
ledně o témž jenom Jakobu mluví, o němž

A co jiného dí týž Pavel 1. Cor. 9, 5.,
kdež mluví o právu svém, jehož se pro blaho
a úspěch evangelia odřekl, totiž právu, že mu

bratři Simona a Júdy a jejich matka nemůže ' služebnici ku pohodlí svému sebou voditi



L'st sv, Jakoba.

jal ť ostatné apoštolé, jak i bratří Páně a
Petr? Samo se tu každému naskýtá, že mezi
bratřími Páně někteří apoštoly byli a že tedy
slova u Jana 7, 5. 8. o nevěře bratrů Páně
se jenom některých příbuzenců na počátku
hlásání Páně dotýká. Sic jinak musel by
také Petr z řady apoštolů vyloučen býti,
kdybychom nechtěli připustiti, že Pavel v
dotčené větě gradací nějakou od menší k
větší autoritě postupuje; pouhé příbuzenství
s Pánem u věcech víry nic nerozhodovalo a
jestli se Pavel k bratrům Páně táhne, činí
to, poněvadž oni ku počtu apoštolů patřili.
Nasvědčuje tomu také podánícírkve, jak za
znamenal Klément Alex. u Eus. h. e. 2, 1.
že Pán Ješíš po vzkřísení zvláštního tajem
ného poznání udělil Jakobovi Spravedlivému,
Janovi a Petrovi, kteréž oni potom ostatním
apoštolům vydali. Dále praví se tam, že dva
jenom byli Jakobové, Spravedlivý a onen od
Heróda uhlavený, čehož jsme již výše po
dotkli. Pravda sice, že konstituce apoštolské
2, 55. n. a j. o třech Jakobech mluví apo
štola Jakoba menšího od Jakuba bratra Páně
různíce, kterým bludem se i Eusebius na
kaziti dal. Avšak konstituce apoštolské jsou
dílo v nynějším stavu svém teprv ze století
čtvrtého pochodilé a do nich náhled ten
mylný vešel z apokryfů, v nichž bratři Páně
syny Josefovými z prvního manželství jeho
býti se kladou; Euseb povolil omylu tomu
nedopatřením nějakým, sv. Jeronym jej ale
co sen apokryfický odmršťuje a odbývá. Toli
tedy jisto jest, že. Jakob Menší jest tožná
osoba s Jakobem bratrem Páně a že apo
štolem byl, an jedině dva Jakobové se v
písmě sv. NŇ.Z. spatřují. Ostatně viz 0 bra-.
trech Páně Mt. 12, 47.

Tento Jakob Mladší bratr Páně udosto
jen byl 1. Cor. 15, %.zvláštního zjevení Páně
a brzo na to ode tří prvoapoštolů Petra, Jana
a Jakoba Staršího ustanoven byl biskupem
církve Jerusalémské, kterou. po třicet téměř
let až do své smrti řídil; stalo se to usta
novení za povelením samého: Pána, jak ne
toliko Epifan, nébrž i Chrysostom svědčí
(in Cor. 15, 7.), ač o správu církve té za
pobytí jiných apoštolů v Jerusalémě s tě
mito se sdílel. Zůstával on vezdy v Jerusa=
lémě, aniž mezi pohany se vydal, nébrž by
dlel co strážce prvocírkve z lidu vyvoleného
ve svatém městě a zachovával všechny pří
kazy starozákonné s tou zevrubností, že se
vůbec Spravedlivým nazýval a u samých Židů
neobrácených ve cti převeliké stál pro blesk
ctností svojich, kterýž i jim se podobál. Ze
života mateře své již svat. byl, píše o něm
Bus. h. e. 2, 23, vína a opoje nepil a masa
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nejídal, hlavy své neholil, lázní se zdržoval
a těla svého nikdá olejem nemazal. Chodil
bos a užíval jenom lněného oděvu, vlněných
šatů pobíhaje. Ustavičně žil co panic a jemu
jedinému se dopouštělo do svatyně, kde
kněži posluhy své konají, vcházeti, ač z le
vitského pokolení nebyl. Tam často chodíval
a na kolena klekaje se Bohu za hříchy lidu
modlíval, tak že kolena jeho od ustavičného
toho klekání všecka zmozolovatěla a jak
kůže velbloudí ztvrdla. Jeho pobožnosti a
"modlitbám jeho nejedna spása se připisovala
a on tudy obliou či obliamem t. j. ohradou
či obranou lidu byl nazván. V takové pak
úctě byl, že se, kdekoli šel, lidé hrnuli, aby
se podolka roucha jeho dotekli. Přísem:jsa
k sobě, byl vlídným a mírným a shovívavým
pro jiné, jak viděti z jeho na sněmu Jeru
salémském se chování, kdež od pohanů na
víru obrácených odvrátil žádost od některých

| přehorlivců na ně složenou zachovávati zá
kon Mojžíšův. Pavlovi Act. 21, 17. n. raden
byl, aby se při nasirejském slibu některých
Zidů přiúčastnil takto jej nebezpečenství ži
vota zbaviti hledě.

Skoda že místnějších věcí nám o něm
zaznamenáno nebylo a jenom o smrti jeho
zevrubněji se něčeho dovídáme. FElav.Josef
o tom krátce píše ve Starož. 20, 9., že
totiž Jakob bratr Ježíšův po smrti vladaře
Festa ještě dříve přibytí nástupce jeho v
Judée Albína 1. 02. či 63. popudem Anána
velekněze židovského usmrcenbyl. On jakož
byl Saducéem, jenž nad jiné Židy jsou pří
křejší a krutější, obeslal radu soudců a roz
kázal přivésti Jakoba a jiné některé, na něž
rozličné viny sčítav kázal je ukamenovati.
Ale nejedni těžce to nesli až i přiměli Agrip
pu mladšího, že Anána velekněžství zbavil.
Leč Hegesippus u Eus. h. e. 2, 23. šířeji se
o tom rozprostraňuje. Praví, že nejední na
Jakoba zanevřeli, poněvadž vlivem jeho ve
liká čásť Zidů se ke Kristu obrátila. Bude-li
to na dlouze trvati, pravili, strach jest, aby
veškeren lid v Ježíše neuvěřil a za Krista
ho nepřijal. I vyzvali ho, aby lid od Ježíše
odvedl a odvolal veřejně, čemu byl o Kristu
Ježíši učil a aby tudy s pavlače či cimbuří
chrámu k lidu o té věci řeč učinil. 'Upo
slechl a činil řeč o Kristu Ježíši postaven
byv od nich na vrcholu chrámu a hlasem
velikým vydal svědectví o dveřích Kristových:
Co se mne tážete o Ježíšovi? On sedí na
pravici Boží a přijde druhdy na oblacích ne
beských. Mnozí na to v Krista uvěřili a Boha
velebíce volali: Hosana Synu Davidovu. Nev..
přátelé ale Kristovi tím spěšněji nálezproti

němu ve skutek uvésti se Jali a vstoupivše
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na horu strčili Jakoba dolů střemhlav a po
čali jej kamenovati. On neumřev ihned po
jednou, nébrž vztýčiv se poklekl na kolena
modlil se: „Prosím, Pane Bože, odpusť jim,
neb nevědí, co činí.“ Jeden z kněží sice na
ně volal: Přestaňte! Co děláte? Aj, sprave
dlivý ten se modlí za vás! Ale „nedali oni
na to napomínání, nébrž valchář jeden u
chytiv sochor udeřil Jakoba do hlavy a tak
ho usmrtil. I byl pochován blíže chrámu 1.
62. či 63. o přesnicích či pasce. Nejedni z
kmenovců jeho přičítali vyvrácení města Je
rusaléma a veškeru na židovský národ shluk
lou nehodu té vraždě, které se Zidé na tom
Světci svém dočinili. Církev světí den jeho
prvního máje a v řecké církvi se liturgie na
lezá pode jménem jeho. Křeslo jeho se za
dnů Eusebia historika (7, 19.) jako posvát
nost nějaká zachovávalo ve veliké vážnosti
a úctě na důkaz, že se od dávna vznešeným .
mužům pro jich bohomilost úcta vzdávati
nepřestala. Toli o osobě svatého Jakoba.
Obratme se nyní k listu, jenž jméno jeho na
čele nese.

II. List ten svědčí dvanácteru kmenům
v rozptýlení, těm totiž Židům, jenž mezi po
hany různě žili a již víru v Krista Ježíše
byli přijali. Zdá se nejednou,že list ten tudy
předpokládá čisté a čiré církve ze Židů sa
mých a že proto psán byl záhy a hned z
počátku církve, nežli totiž pohané se docír
kve křesťanské hrnouti počali. Ale stav věcí
křesťanských, jaký v listu přichází, nutí nás
odstoupiti náhledu toho a položiti, že ten
Jist mnohem později psán byl; ato tím více,
ješto snadno přijíti můžeme, že také v době
pozdější některé církve z pouhých rodilých
Zidů sestávaly, jak to v Egyptě, v Syrii i
na Cypru bezmála místo svoje mělo. Jakob
byl sice biskupem Jerusalémským, avšak jím
jsa byl v očích křesťanů spolu blavou těch
Zidů, kteří se ku Kristu přiznávali, a byl
jak z toho, co jsme o životě jeho předeslali,
viděti, v bezmezné vážnosti u všeéchněchŽidů
netoliko ku Kristu obrácených, nébrž i těch,
jenž víru v Jesu Krista ujíti se zdráhali.
Vede sobě světec náš co velekněz, jehož ti
kmenovci mezi pohanstvem roztroušení po
slušní býti mají; v očích jeho ti, jenž v
Jesu Krista uvěřili, pravými Israelity byli a
jenom věrcové z lidu jeho mu co pravý lid
Boží platili. Nad to tehdá ještě křesťané ze
Židovstva se nebyli oddělili od Židů vůbec,
zákon celý v obřadech a jiných příkazech
jeho plníce.

II. Ptáme-li se, proč Jakob list ten
napsal a jakou příčinou Kktomu povozen
byl, tedy nám povaha a obsah listu našeho

List Bv, Jakoba,

odpovídá, že nedostatkové mezi Židokřesťany
zavládlí jej přiměli k sepsání jeho. Povaha
listu více mravna jest než dogmaticka, a ne
jenom ponejvíce ku mravné úpravěnapo
míná, nébrž i sami víru křesťanskou se strany
mravů jenom považuje. Evangelium Páně na
zývá zákonem, ač ovšem zákonem svobody,
jenž člověku sílu dává ku plnění svojich před
pisů; v novém tom Páně řádu umožněno
jest, aby člověk zachováváním přikázaní Bo
žích spásy docházel a všeliká váha života
spoléhá na skutcích, jenž z víry vycházejí.
O Kristu Pánu a jeho důstojnosti sice zře
jmě mluví docela souhlasné s jinými písma
nového výroky, avšak všady více k budoucnu
než ku přešlosti podle mravné své povahy
prohledaje o Páně skutcích ničeho nedotýká.
Za to ale chová list ten v sobě více narážek
na řeči Páně nežli ostatní veškeři apoštol
ští listové pospolu a jmenovitě příbuznost a
tožedružnost s horným kázaním všady pro
zírá. O tom mravném směru a záměru toho
listu všady zjevném a očividném pochyben
ství není.

Ale však list náš také proti dogmati
ckým bludům výslovný odpor vede a jme
novitě 2, 14. nn. vystoupá proti nauce 0 0
spravedlnění skrze víru zle pochopené a zle
užívané. I nastává otázka, skutečně-li v té
polemice ku sv. Pavlově prohlédá čili nic.
Nejedni jsou té mínky, že Jakob žádného
nebéře ohledu na listy Pavlovy,nébrž že
prostě jenom poráží domýšlivost Zidů, kteří
za to měli, že jim co zrodilým dětem říše
Boží a pravým dědicům slávy jeho docela
vněšné vyznání Ježíše co messiáše pro při
účastnění se spásy věčné dobře postačí. Byl
to blud podobný onomu, za kterým se do
mněli, že pro své od Abrahama pocházení

„se spásou minouti se nemohou a jak dříve
za židovství svého, tak neméně nyní pro při
jetí víry v Krista Ježíše na zevnějšku sobě
zakládajíce a na něm toliko lepnouce 0 du
chovnou obnovu a o skutečné obrodem vni
terným k říši Boží přivtělení vniterné zhola
nedbali. Tudy snadně prý povstaly myšlenky
takové v duši jeho samoděk, aniž potřebí o
vněšném podnětu a ponutu se domýšleti.
Leč jiní lépe pokládají, že ta nápadná, s ně
kterými výroky Pavlovými napohlednáa zdán
Jivá potýkavost nepovstala náhodou, nébrž
za určitým a schválním záměrem vynikla.
Nebo Jakob jednotlivé důvody, jimiž Pavel
nauku o ospravedlnění vírou bez skůtků po
tvrzuje, odvozuje ano týmiž důvody a místy
opačnou svou nauku stanoví. Tak Pavel z
příkladu Abrahama Rom. 4, 3. Gal. 3, 6.
vyvodí výtečnost víry, an Jakob 2, 20. n. z



List sv.

téhož příkladu potřebu dobrých skutků vy
vozuje. K Ráhabě se táhne sv. Pavel, Hebr.
11, 31. na důvod toho, že člověk z víry 0
spravedlněn bývá; Jakob 2, 25. téhož pří
kladu o Ráhabě užívá pro dokázání, že skut
kové dobří nevyhnutedlně se k ospravedl
nění před Bohem vymáhají. A nad to ne
jedné frázy také užívá Jakob u Pavla ob
vyklé právě ku potvrzení protivného náhledu
svého, takže ovšem spisy některé Pavlovy
před rukama měl a vůbec na ústné aspoň
kázaní a dokazování Pavlovo se ohlédal.
Ovšem že Pavel a Jakob se zhola nepotý
kají. Dí-li Pavel, že víra beze skutků zákona
člověka ospravedlňuje, rozumí vírou víru ži
vou co princip života dobrými skutky se
jevící a skutky zákona rozumí skutky odlou
čené od milosti a víry Kristovy, skutky,
jimiž člověkova vůle jenom vněšně se zá
konem Božím se stýká ku vniternému s ním
spojení nepřicházejíc. Jakob ale béře víru
pouze co přisvědčení rozumu ku pravdě Boží
a skutky rozumí skutky z víry v Krista po
chodilé a tudy vyšlé z milosti Boží. Nikde
nenalezáme, žeby Pavel dobré skutky a víru
proti sobě stavěl, an naopak Rom. 2, 7. 10.
učí, že Bůh jen činitelům dobrých skutků
spásy udělí. On raději lichou důvěru ve
vlastní silami přírody vyvedené skutky proti
víře v Krista klade Rom. 1, 17. 10, 3. Fil.
3, 9. víru považujíc co živel nového svatého
života ve víře v Kristu obsažený a útrobou
člověka věrce proniklý a jí dokonale za
vládlý. A Jakob ku praktickému životu hledě
a na úplnou shodu vůle s vůlí Boží dorý
vaje proti zlému výkladu Pavlovy o víře na
uky vyjadřuje, že se křesťané nemají líně na
víru spoléhati, nébrž ji vněšně ve plodech
dobrého mravu vynášeti. Nemíní Jakob vněš
nému skutku nějaké váhy bez vniterného do
brého úmyslu připisovati aniž učiti, že obě
tování syna Izáka by Abrahamovi bylo pro
spělo, kdyby nebyl se skutkem tím dobrý
úmysl a ovšem víru spolu spojoval. Staví
Pavel proti starému nedostatečnému řádu
starozákonnému novou cestu spásy, Víru, a
Jakob doplňkem učí, že víra ta ve slič
ných ctnostech jeviti se povinna. Pavel vede
Spor proti nevěrcům a ukazuje, že bez víry
v Krista nikdo nemůže spasen býti, ana ta
víra jest jediný základ, na němž ospravedl
nění lidstva se buduje; Jakob vede věc proti
věrcům a ovšem nedí jim, co jim beztoho
známo bylo; že víra základem spásy jest,
nébrž poráží jejich omyl a blud, podle něhož
na pouhém věření vněšném přestávajíce víře
co principu Božímu se ke zbožnému životu
obroditi nedali. Není tedy sporu mezi oběma
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apoštoloma a spor ten jenom od německých
reformatorů v šestnáctém století nalezen a
vymyšlen za tou příčinou, aby bludové Lu
therovi tím nějakou měrou přikrýti se mohli.

IV. Psal k Zidům na víru křesťanskou
obráceným, mezi pohanstvem rozptýleným a
musel řeckého jazyka tudy užiti. Sloh neto
liko svěž a živ jest, nébrž spolu pln obrazů
a propovědí a nejednou se hovorné unáší.
Nevyniká logickou souvislostí, aniž myšlenka
z myšlenky se v něm vyvinuje, nébrž idea
druhdyza ideou se klade jako perly za per
lou na šnuře a síla řeči druhdy silně na pro
rockou upomíná. Jednak všecky věty zračitě
se nesou a veškeren list konkretně pravdy
Boží mravoučné čtenáři naskýtá. Reč podle
povahy citu pronešeného již útleji vane již
mohutněji se hroutí a stupňování i protikla
dové jí zvláštního půvabu dodávají. Nikde
rozvláčitých fráz není, všady bez oklik a 0
kolků sama podstata se podává a hlavitou
větou počínajíc se napotom místněji rozvi
nuje.

V. O městě, kde psán byl náš list, ne
třeba se hádati; ana věc jista jest, že Jakob
Menší jej vyhotovil, a an na jisto víme, že
nikdá Palestýny ba ani Jerusaléma téměřne

opustil, nebudeme se zpouzeti proti udání,
že list náš v Jerusalémě napsán byl. O době
podobně můžeme zevrubněji určiti, že bez
mála 1. 61. neb 62. po Kr. vyhotoven byl;
nebo 1. 62. sám apoštol náš sešel a přece v
něm na listy Pavlovy nejednu narážku shle
dáváme. Aspoň ovšem do posledních let ži
vota Jakobova list ten položiti nutí nás jak
již praveno rozvinutější stav církve křesťan
ské, kterýž se v listu našem vyjevuje.

VI. List náš okružným či oběžným jsa
prozírá ke všeobecným věcem místných vý
jevů pomíjeje a v pěti kapitolách veškeren
obsah svůj vyjadřuje před oči stavě, kterak
se v životě křesťana zákon Páně zračiti má.
Počíná s napomenutím útrapy s radostí při
jímati, ješto k dokonalení člověka potřebny
jsou, k čehož nahlížení moudrosti od Boha
prositi mají bez rozpače 1, 1—8. Kteří bo
hati jsou, nemají pýchati a kteří chudi, ne
mají chouleti, nébrž důstojenství svého po
vědomi býti 9—11. Kdo pokoušen bývá, ne
připisuj toho Bohu, nébrž žádostivosti či po
chotnosti, an od Boha jenom dobro pochodí,
jak vidíme v daru slova Života nám uště
dřeném 12—18. Jazyk na uzdě držeti se
musí, srdce čisté se chovati a člověk vůbec
dobrých skutků má píleti, an v těch věcech
pravá pobožnost záleží 19—27. V druhé ka
pitole jedná nejpříze o nepochlebování bo
hatcům a neopovrhování chudými, an tím
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zákon lásky se ruší a rušení jednoho pří
kazu rušením celého zákona jest 2, 1—15.
Pouhá víra ke spáse nestačí, jak z příkladu
Abrahama a Ráhaby viděti 2, 14—26. Ve
třetí hlavě kárá chtíč za učitele odbývati a
ukazuje na potřebu a nesnadu jazyk skro
covati 3, 1—12; křesťan má moudrost svou
životem prokazovati a moudrost ta lahodna
a pokojna býti povinna 3, 13—18. Přivost
a nepojnost vece, ve čtvrté hlavě, pochází
ze zložádosti a křesťan Bohu se pokořiti,
soud nad bližním Jemu ponechati má 4,
1—12., jakož i veškerého podniku od Bo
ba závislost od nich má uznána býti 4,
13—17. Y páté kapitole na bohatce dorývá
9, 1-—6. a potěšuje utiskovaných na příklady
dobré a na příští Páně odkazujíc 5, 7—11.
Vystřehnuv napotom 5, 12. zkrátka od leh
kovážného přísahání k modlitbě, k opečo
vání nemocných od presbyterů, k vyznávání
hříchů a -ku vzájemným přímluvám napomíná
9, 13—2., s čímž list ten bez listovné zá
věrky končí.

VII. Ale skutečně-li ten list od apo
štola Jakoba Menšího pochází? Svatopisec
se jmenuje Jakobem sluhou Boha a Jesu
Krista, an nepotřeboval místnějším titulů
svojich pokládáním vážnost sobě vymáhati,

VAN

stati. Úelý ten list nese na sobě povahu 0-.
soby Jakoba Menšího, toho Katóna mezi apo
štoly, jak jej jmenují a jedin on měl váhy a
vlády dosti, aby list toho rázu a důrazu k
rozptýleným Židokřesťanům vyhotoviti mohl.
K osobě našeho Jakoba list docela dle ob
sahu i tvaru přiléhá. Avšak přece list náš
od nejedné církve za pravý a přesný plod
uznán nebyl, tak že jej Eusebius mezi po
chybnými spisy klade h. e. 3, 25. Avšak ty
pochybnosti nám nikterak vaditi nemohou
list ten za authentický sv. Jakoba Menšího
uznati. Pochybnosti ty zajisté snadno se vy
ložiti dají; povážíme-li, že někteří Jakoba
Menšíno ode bratra Páně různili a tudy spi
satele listu našeho.z řady apoštolů vylučo
vali; povážíme-li dále, že spisatel listu na
šeho zdá se odpor vésti s Pavlem apoštolem
povšechně uznaným, ctěným a velebeným,
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nebude nám pohádkou, proč některé církve
list náš do počtu svatospisů přijíti váhaly.
I to, žeEusebius na dotě. m. žádných dů
vodů proti našemu listu neuvádí, pouze klada,
že list náš od některých církví se nepřijímá,
nás utvrzuje v náhledu, že pouze ty vrtochy
o třech Jakobech a zdánlivá listu našeho S
listy Ravlovými potýkavost příčinou jeho ne
uznání bylo. Nepřijímaly našeho listu zvláště
církve latinského obřadu a praví Jeroným
opět, že ho nepřijímaly za tím, poněvadž jej
od jiného spisatele pokládali psána býti.
Ten stav pochybenství nalezáme při zlomku
Muratoriovu, v němž listu našeho pohřešu
jeme. Leč postupem času 0 jiném se ty cír
kve latinské přesvědčily a ve čtvrtém sto
letí list náš co přesný plod apoštolský uznán
a vůbec přijat byl. U církví jiných bezmála
vezdy co původitý a pravý spis apoštolský
znám byl. Syrská církev od počátku list náš
za plod božský ctila a starožitný překlad
Pešitó zvaný jej od prvopočátku mezi bož
ské knihy kladé. Neméně požíval list náš v
církvech egyptských od starodávna úplné
váhy co kniha božská, jak celá řada svěd
kův od Klementa Alex. h. e. 6, 23. počína
jíc bezpečně jistí a ozvláště Origenes často
dosvědčuje, jenž výroky z listu našeho pode
jménem Jakoba apoštola uvádí ad Rom. 9,
2. Přidáme-li k tomu, že sám Petr apoštol
v prvním svém listu nejednou na list náš
ohled béře, jak to 1. Petr. 1, 6. s Jak. 1,

12., dále 1. Petr. 1, 24. s Jakobem 1, 10.,
dále z 1. Petr. 5, 5. o pokoře s Jakobem 4,
6. 10. viděti můžeme; povážíme-li ještě, že
apoštolští otcové Klement R. (1. Cor. 10.
30, 38.) a Hermas (III. 12, 5. a t.) každý
po třikrát slova z listu našeho, ač dle svého
spůsobu beze jména uvádějí; snadno a TA
dostně se přivtělíme k výroku sněmu Tri
dentského, jenž ve čtvrtém sezení vyčítaje
písma sv. N. Z. i list náš klade. Nemohl
list náš byv k Zidokřesťanům psán toliko,
hned všady ve známost vejíti a průchod
sobě zjednati a nad to otcové starší majíce
s haeretiky činiti málo k našemu listu se
mohli táhnouti, ješto docela jenom předpisy
mravnými se ohraničuje.



Hlava I

Apoštol pozdřaviv čtenáře 1. učí protivenství
statečně ano radostně snášet, ješto se
jimi člověk dokonalí 1—4. Moudrosti
máme od. Boha žádati 5—8. Chudý
člověk nemá málomyslniti a boháč hrdi
ti, ješto světská sláva vadne 9—11. Ni
kdo nepřičítej pokušení Bohu, nébrž vlast
ně své chtivosti, ješto od Boha všecko
dobro jde a jmenovitě obrod slovem
pravdy 12—18. Rychleji se má člověk
máti k slyšení než Rkmluvení a zpozdí
lým má býti k hněvu 19. 20. a vůbec
nebýti slyšitelem, nébrž 1 plnitelem zá
kona 21— 25. Služba Boží bez Krocené
jazyka neobstojí, ale záleží ozvláště v
činění dobra a ve zdržování se všeliké
nečistoty hříchu 26. 27.

1. Jakob, Boží a Pána našeho Je
žíše Krista služebník dvanácteru poko
lení, jenž jest v rózptylu pozdravení. 2.
Za všelikou radost mějte, bratří moji,
když v pokušení rozličná upadnete 3.
vědouce, že zkoušení víry vaší trpělivost
působí. 4. Trpělivost pak skutek doko
nalý má, abyste byli dokonalí a celiti
v ničem nemajíce nedostatku. 5. Jestliže
pak kdo z vás potřebuje moudrosti, žá
dej od Boha, jenž dává všechněmhojně
a nevytýká a bude dáno jemu. 6. Žá
dej ale S vírou nic se nerozpáčeje, nebo
kdo se rozpáčí, podobá se vlně mořské
větrem zbuřované a zmítané. 7. Nedo
mnívej se tedy člověk ten, že dostane
něčeho od Hospodina, 8. muž dvojmy
slný neustavičen jest ve všech cestách
svojich. 9. Chlubiž se pak bratr poní
žený povýšením svojím, 10. bohatý však
ponížením svojím, nebo jako květ travný
pomine; 11. nebo vzešlo slunko s ved-|

rem a usušilo trávu a květ její opadl
a sličnost podobý jeho zahynula, tak i
bohatec na cestách svojich uvadne. 12.
Blažen muž, jenž snáší pokušení, nebo
byv zkušen obdrží korunu života, kterouž
zaslíbil Bůh milujícím jeho.

Nejedni se táží, proč se sv. Jakob apo
štolem nenazývá ve přípisu svém a jenom
prostě klade služebník řka: Jakob Boží a
Pána našeho Ježíše Krista služebník dva
nácteru pokolení v rozptylu.

Odpověď na snadě jest, poněvadž ač
apoštolem byv vyvolen, přece po světě né
putoval, nébrž v Jerusalémězůstával a dále,
poněvadž u křesťanů ze Zidovstva, jimž list
ten psán byl, název sluha Boží obyčejným
a milým byl dáván bývaje prorokům a přá
telům Božím; jest název ten názvem úřed
ným, jehož i Pavel Fil. 1, 1. a Júdas 1.
užívají. Krista jmenuje Pánem; ale právě
tím dokazuje, že mu božství připisuje; nebo
stojí na stanovišti Starého Z., kdež xvotog
jest slovo Jehovah. Vytýká se názvem tím,
že úřad apoštolský službou jest a sice služ
bou B. a J. Kr., kdež se totiž sluha vůlí
Boží a vůlí Krista J. docela řídí a jemu do
cela se všemi ducha i těla mohutnostmi se
věnuje. Titul ten apoštolům nade všechna
důstojenství mil a vzácen byl a jím se něj
raději vychloubali vědouce, že sloužiti Kri
stu více jest než kralovati. Také Jakob co
veleznámý a vůbec ctěný biskup Jerusalém
ský nepotřeboval vyššího nějakého titulu,
aby listu svému mezi Zidokřesťany průchod
zjednal.

O těchto svojich čtenářech užívá výrazu
zvláštního, an vece: dvanácteru kmenův, jémž
jsou v rozptylu; tak se nazývali Zidé, jenž
mezi pohany v krajinách mimo Palestýnu
roztroušeně bydleli. Rozptýlení to stalo se
sice větším dílem za Nabuchodonosora, krále
babylonského, ale netoliko před zajetím ba
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bylonským valná čásť do Assyrie se přestě
hovati musela, nébrž také nápotom zhusta
se Židé mezi pohany ubytovávali a po celém
téměř císařství římském roztroušeni byli;
posléze ještě za pronásledování po smrti Ště
pánově povstalého Act. 8, 2. se do přes
polních krajin čásť křesťanů ze Zidovstva
vystěhovala. Vůbec pak pojmenování dva
nácte kmenů či kolen jest čestný opis jména
Židé; tudy list náš jak praveno svědčí kře
stanům ze Zidovstva a nedobře někteří my
sleli, že dvanácterem tím Jakobvšechny kře
stany vůbec zahrnuje, an mu Židé co jádro
a kořen křesťanstva býti se viděli. Těm tedy
Židokřesťanům vzkazuje J. pozdravení. Pro
stě klade po řeckém obyčeji yaosm, což sice
značí radovati se, ale u Reků, jak veleznámo
jest, také k vyznačení pozdravu sloužilo.
Neužívá křesťanského pozdravení milost a
pokoj, nébrž přestává na obyčejném pozdra
vení všech Reků, poněvadž není potřebí, aby
věci takove stejným spůsobem se děly a po
něvadž snadno lidé na formulách takových
sobě více než slušno zakládají. Není příčiny,
proč bychom se na slově tom uráželi, že po
hanským.spůsobem jim pozdravení vzkazuje,
jak se to kardinálu Kajetánovi muži uče
nému činiti uzdálo; víra křesťanská neza
mítá obyčejů čistě lidských, nébrž je posvě
cuje. Ostatně týž pozdrav přichází v oběž
ném listě daném ode sněmu jerusalémskeho
Act. 15, 23., z čehož soudí se, že náš apo
štol onen list napsal.

Počíná všeliké své pojednání potěšová
ním, v čemž mu výborně onen řecký po
zdrav, radujte se, slouží. Dí: Za všelikoura
dost mějte, bratří moji, když v pokušení roz
ličná upadnete. Všelikou radost vece t.j.
čirou pouhou radost, jest to více než kdyby
byl řekl za největší radost. Jest to svrcho
vaný stupeň ctnosti křesťanské, když nepře
stává jenom na snášení trpělivém svízelů od
Boha sesýlaných, nébrž je volně přijímá, ano
což třetí stupeň, s radostí je podniká, v nich
potěchu nalezaje a jimi se chlubě. Naukata
ode Pána vynesena byla Mt. 5, 10., an pra
vil: „Blažent, kdožprotivenstvé trpí pro spra
vedlnost.“ Příčí se přírodě lidské věc ta,
ješto člověk se raději k radostem nese; leč
Kristus nám poskýtá milosti, abychom i ža
losti radostně podnikali a znich rovně Bohu
děkovali. Kristus Pán příkladem svým pře
dešel, an po kříži touže zvolal: Křestem
mám pokřestěn býti a kterak se soužím,
ažby dokonán byl Luc. 12, 50. Sv. Petr po
dobně praví 1. Petr. 4, 13.: Přiúčastňujíce
se k útrapám Páně radujte se a Pavel se
chlubí souženími Rom. 5, 3, Apoštolé zmí
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táni byvše Act. 5, 41. radovali se, že udo
stojeni byli pro Krista příkoří snášeti. Čím
tavněji se hrnou vody, tím výše archa Noe
mova se pozdvihá k nebesům. Sv. František
Xav. nechtěl nikdá bez kříže býti a prosil
Boha, aby jej vezdy jím obmýšlel. Za časů
pronásledování křesťanské víry ochábla ne
jednou zuřivost nepřátel, ale neochabovala
horlivost mučeníků. Sv. Teresia říkala Bohu:
Buď trpěti, buď umříti mi dej a Magdalena
z Pazzis dokona jenom trpěti sobě volila.
Ve větě za všelikou radost mějte značí ra
dost samozřejmě toli co pohnutku, pobudku,
podnět k radosti. Mějte vece, t.j. považujte;
radost ta neleží v sužbě a útrapě, ne v ú
sudku člověckém, jenž osvícen jsa a ukřepen
milostí Boží smýšlení to na se béře a z do
lehlivosti radost čerpá. Staří již dobře vě
děli, že člověka nekormoutí nehody, nébrž
náhledové, jež lidé o nich chovají ovra mody
umru adlů meoi Táv nmomyuárov doyuata. Dí
bratří moji podle rodu i obrodu totiž; při
čiňuje ta slova pěstěná, aby tím spíše je na
klonil ke svým napomínkám, aby totiž vše
likou radostí býti sobě položili. „Když vece
v rozličná pokušení upadnete. Pokušeními
zove apoštol protivenství, svízely, útrapy a
pronásledování, jež věřící Zidé od nevěrců
pro víru snášeti museli. Slují ta protivenství
pokusbami, poněvadž je Bůh sesýlá aneb do
pouští, aby jimi člověk zkušen, osvědčen a
očištěn byl a tudy se ukázalo, jakým v očích
Božích jest. Dí rozličná pokušení, an často
svízel za svízelem na člověky dorývá, jak vlna
za vlnou se na vodě čeří; jsou zajisté pro
tivenství nejednoho druhu a rodu. Ještě u
vádíme výrok sv. Augustina, jenž vece: Jsi
li zlatem, proč se ohně bojíš? Jsi-li zrnem,
proč se sitky strachuješ, jsi olejem, nač se
lisu štítíš? Ovšem by pak sám kámen cítiti
moha radoval se, že z něho umělý mistr
sličnou podobu vytváří; nebo i z člověka
mají rány osudu bohomilou sochu vytvořiti.

Leč sv. Jakob sám udává příčinu, proč
Z protivenství se radovati máme. Dí: vé
douce že zkoušení víry vaší trpělivost působí;
tak čte i nejstarší kodex sinajský aniž slovo
víry zijg zlatem; vypouštěje a jenom nějaký
přípisek druhé ruky ve vatikánském ruko
pise slova toho vynechává proti všem ostat
ním svědkům. Ze zkusby víry vaší, t. J. z
těch protivenství, jimiž se stálost víry vaší
zkouší, vzniká trpělivost co ovoce a plod té
zkusby. Tak sv. Jakob, ješto naopak vece
Pavel Rom. 5, 4. útrapa působí trpělivost,
trpělivost pak zkušbu. Avšak nepotýkají se
ta místa, ješto tytéž dvě věci vzájemně sebe
podmiňují a sobě příčinou bývají. Z horka
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jde oheň a z ohně horko; z par povstává
dešť a z deště se zdvihají páry. Jinak ale
trpělivost zkušbu a jinak zkušba trpělivost
působí; zkušba působí trpělivost objektivně
a hmotně, jak oheň se dřívím vznímá, ana
zkušba dává příležitost osvědčiti svou trpě
livost; trpělivost ale působí zkušbu účinně,
ješto činí zjevnu povahu víry všechněm lidem ;
zdaliž totiž stálá, pevna, vytrvalá, neoblomna
jest čili nic. M, působí mohlibychom raději
přeložiti vypůsobuje, poněvadž v Ť. t. jest
slovo xazsovočerou, COŽ skutečné vypůsobení
značí. Také místo trpělivost stojí v Ť. t. vy
trvalost, čímž se stálá a až do konce vytr
valá trpělivost značí podle Mt. 10, 22. 24,
13. Kdož vytrvá do konce, spasen bude. Zkušba,
dějí otcové, jest pokrmem duše a již pohané
říkali, že statečný muž trpěliv jest, an sla
boch všady si stýská.

Ale nemluví ap. o ledajaké trpělivosti,
nébrž o trpělivosti a vytrvalosti výtečné,
kterouž dle povahy vyličuje, an dí: Trpěli
vost pak skutek dokonalý má. Tak dle Vul
gáty, jenž četla *yst hábet místo čyérm, Zů
staneme-li při tom čtení, bude smysl: trpě
livost jest dílo či věc převýtečná, ješto činí,
abyste byli, jak následuje, dokonalí a celité v
ničem nemajíce nedostatku. Jenom vytrvalo
stí se ctnost dokonalí a svízelové jsou ná
stroj, jímž Bůh ctnosti piluje, brousí a u
hlazuje. Tak i Kristus utvrzením zdokonalil
se Hebr. 2, 10. Leč řecký text čte: mé; m.
má tak, že smysl jest: Vaše trpělvost měj
dílo dokonalé t. j. buď dokonalá, úplná,stálá,
vytrvalá, udatná a žádnými útrapami a mu
kami nepodvratná, abyste tak dokonalými a
celitými se býti prokázali; nebo někteří ze
Zidokřesťanů na mysli poklesše a choulosti
vými se stavše takového okřepení ovšem
potřebovali. Dle toho slovo dílo čoyovznačí
toli co dovršení a důraz spoléhá na slově
dokonalé. Méně vhodně jiní rozumějí dílem
dokonalým účinnou ctnost, kterou člověkvy
trvalý dokonale na sobě obnášeti má tak, že
smysl jest: vytrvalost či trpělivost pronášej
se skutky dobrými vněšně, totiž nezůslávej
v pouhém pocitu, nébrž skutky vyjevuj a
vynořuj se. Leč proti tomu výkladu staví se
na odpor obyčej mluvitý i souvislost, ješto
myšlénku vyjádřuje, která teprv ve větě ú
čelné, jenž následuje, se pronáší. Trpělivost
nemá jen trpěti, nébrž i účinnou býti a ú
činkové její mají býti dokonalí a nemají
míti v ničem nedostatku, jak ihned sám ap.
vykládaje přidává; nemá jí totiž scházeti ani
na radostnosti ani na jiné jakékoli povaze,
jenž ku křesťanské ctnosti náleží, na př. na
moudrosti, důvěře, lahodě, pokoře. Takovou
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pak dokonalou povahu musí trpělivost míti
proto, abyste, jak dále účel toho ap. udává,
abyste byli?dokonalé a celití v ničem nema
jíce nedostatku. Čelitost značí toli co doko
nalost, jiní rozdíl činí mezi těmi slovy a do
konalost o bezvadnosti, celitost o všečásteč
nosti vykládají, leč činí to bezdůvodně. Chce
ap., aby ctnost křesťanů vrcholu dokonalosti
dostihla, a pro lepší důraz ke dvěma klad
ným předmětům přidává ještě záporný, an
vece: v ničem nemajíce nedostatku, v ničem,
na žádné ctnosti. Vytrvalost, dí sv. Bernard,
sourodna jest s věčností; kdo chtěl koruny
na okolech dostihnouti, ten až do samého
cíle běžeti a potýkati se musel.

Ale nesnadno tytýž bývá nahlédnouti,
že člověku k dokonalení se ve ctnostech pře
potřebno jest trpěti a snášeti a moudrost
Boží v sesýlání svízelů se nejednou tají.
Tudy sličně přechází ap. na moudrost a
mluvě vůbec o moudrosti vece: Jestliže pak
kdo z vás potřebuje moudrosti, žádej od
Boha, jenž dává všechněm hojně a nevytýká
a bude mu dáno. Spojka jestliže nechce říci,
žeby někdo moudrosti od Boha nepotřebo
val, nébrž toliko všeobecný a vůbec platný
výrok podmínečně vyjadřuje. Svrchovaná
moudrost jest znáti Boha, záměr, k čemu
stvoření jsme a prostředky, jimiž účelu Bo
žího toho dostihnouti můžeme spojeno spolu
se stálou snahou v životě svém nejúsilněji
toho se držeti; jest to věda svatých Sap.
10, 10. a moudrost spravedlivých Luc. 1,
17., jenž jenom od Boha dána býti může
a od moudrosti světské a pletské se do
cela různí, jak i svatý Jakob níže 3, 15.
17. povahu její vypisuje. Takové tedy mou
drosti, jenž nebývá dávána leč od Boha, velí
ap. žádej každý od Boha, jenž dává všem
hojně a nevytýká. Bůh zajisté jest věčná
Moudrost, jenž co pramen moudrosti andě
lům a člověkům ji uštědřuje, každému tvoru
dle pochopnosti jeho. O moudrost tu pro
siti náleží, poněvadž jest svrchovaně potřebna
a zdroj všelikých ctností; tudy Šalomoun o
moudrost prosil moha o dar jakýkoli se u
Boha v prosbě ucbázeti. V deváté hlavě

„knihy Moudrosti nalezá se modlitba o mou
drost: Dej mi moudrost a nezamítej mne od
sluhů tvojich. Sešli ji s nebes svatých svých
a od stolice velebnosti své, aby se mnou
byla a se mnou pracovala. Smysl tvůj kdož
pozná, leč ty dáš moudrost a sešleš s vý
sosti ducha svého. O tu moudrost prosil i
sv. Anton poustevník a neuměje čísti tako
vou moudrostí proslul, že i pohanští mudr
cové k němu docházeli a s obdivením od
něho odcházeli a o sv. Justinovi filosofu se
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píše, že prošed školy filosofické všechny py
thagorskou, platonickou, peripatetickou po
sléze od starce neznámého uslyšel, že ve
škole Kristově toliko se moudrost pravá na
lezá. Ty tedy, pravil k němu starec, přede
vším pros, aby se tobě vrata světla ote
vřela. (Což učiniv Justin dostihl moudrosti,
kterou z části z kněh jeho poznáváme. Bez
milosti Boží nedochází člověk moudrosti, ja
kož ani slunka nevidíme leč světlem slune
čním osvětlení jsouce. Praví o tom Jakob,
že Bůh dává všechném hojně a nevytýká. M.
hojně čte text ř. prostě, sprostně t. j. bez
jiného ohledu, nic nechtěje leč dáti a uštědřiti.| SličněnaBohapřipadádávatiau
štědřovati, tudy Z. 15, 1. dí písmo: Bůh
můj jsi ty, ješto dober mojich nepotřebuješ.
Vulgáta má hojné bezmála berouc slovo řecké
v tom smyslu, jak sprostnota dle nejednoho
vykladače 2. Kor. 8, 2.9,11.se béře. Slunce
všady rozesýlá paprsky svoje, Bůh všady
dary milosti své a dává víc nežli člověk zná
a rozumí Bf. 3, 20. Tudy Seneka praví, že
kdo dává, Bohu se blíží. Nevytýká pak Bůh
žádnému, přidává Jakob a záporně místněji
povahu dávání Božího určuje. Kdo vytýká,
ten nedal sprostně a chce, aby ho lidé již
prošením neobtěžovali. Bůh ale nevytýká a
neomlouvá žádnému a tudy každou chvíli od
něho dober žádati můžeme. Tudy i člověk
má v tom Boha následovati dle Ecel. 41,
28. Když dáš, nevytýkej. Ale ovšem vytýká
Bůh nevděk lidu, poněvadž nevděk ten jemu
k záhubě slouží. Mal. 6, 3. Lide můj. Což
jsem učímtobě a t. d. a z paraboly o dlu
žiteli deset tisíc talentů Mt. 18, 24. viděti,
že druhdy vytýkati bude na soudě, že sami
o své ujmě a samochtíce se © spásu svou
připravili. Jiní slovo ovadíče, exprobro, im
propero neberou ve smyslu vyčítati, omlou
vati, předstírati, nébrž šířeji o potupě a
haně; leč užší výklad jest obecnější. Přidává
ap. o povaze dávání Božího ohledem na bo
háče, kteří nedávali ani sprostně ani bez
předstírání. Tak-li Boha prositi bude, dí ap.,
dáno jemu bude, totiž dána jemu bude mou
drost, o kterou prosil. Bůh dává prositeli,
oč žádá, ač jestli mu to s prospěchem jest;
aniž zajisté lékař nedává nemocnému, čeho
tento žádá, aniž také matka dítěti nůž dává,
jehož s pláčem a úsilím požaduje.

Aby ale modlitba jeho se s účinkem u
Boha potkala, musí jistou povahu míti do
sebe, o níž Jakob vece: Zádej ale s vérou
mic se nerozpáčeje, nebo kdo se rozpáčí, po
dobá se vlné mořskévětrem zbouřované a zmí
tané. © vírou či ve výře, vece, žádej t. j. s
důvěrou, že skutečně vyslyšán budeš. Takové
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důvěry Kristus všudy žádal od těch, kdož
se k němu o pomoc utíkali Mt. 9, 2. a jj.
od prokažence, od ochrnulce, od ženy krvo
toké a t. d. a všem pravil: Buď dobré mysli,
víra tvá tě uzdravila. Nejedni světci a svě
tice svědčili, že nikdá bez prospěchu a ú
činku se nemodlili a Kateřina Senenská ří
kala Bohu: Pane, nepustím tebe, až mi toi
to udělíš, toho totiž, oč právě prosila. Ale
té důvěry dochází člověk jenom ze svatosti
a čistoty života dle 1. Jo. 3, 21. Jestliže
nám srdce naše neporokuje, důvěru máme
k Bohu a oč žádáme, obdržíme od něho.
Ale důvěra ta jest spolu darem Božím, jenž
člověka k prosbám podněcuje. Jediná na
děje, vece sv. Bernard, u Tebe, Bože, milo
srdenství dochází a oleje slitovnosti své ne
kladeš leda do nádoby důvěry. Žádá Bůh,
abychom k němu co k Otci důvěru měli a
jej důvěrou smí-li se říci překonali, jak když
Jakob zvítěziv Israelem nazván byl a pože
hnání od Boha dosáhl Gen. 32, 28. 'fudy
dí písmo Šap. 1, 1. Smýšlejte o Hospodinu
v dobrotě, nebo se ukazuje těm, kteří důvěru
mají v něho.

Co ap. Jakob kladně slovy u víře pra
vil, to ještě záporně klade slovy nic neroz
páčeje se t. j. nic nepochybujíc, bez vrtkání,
bez vrátkosti, nekolísajíce se, nekolébajíce se
a ovšem na zlou stranu se nekloně a ne
chýle, jak o Mojžíši se píše Num. 20, 10.,
že pochyboval, zda Bůh dá vodu ze skály a
jak Petr Mt. 14, 31., jenž rozpáčil se vida
na moři vichor povstávati. Tudy před mo
dlitbou potřebí v duši své důvěru vzbuditi
a říkati s apoštoly Luk. 17, 5. přispoř nám
víry a S otcem náměsíčníka: Věřím, Pane,
pomoz nevěře mojí Mt. 9, 24.

Vysvětluje ap. slova svá sličným obra
zem vzatým od valů a příbojů moře, an vece:
Nebo kdo se rozpáčí, podobá se vlně mořské
větrem zbuřované a zmítané. Jako moře vl
chorem se pobuřuje a zmítá, tak mysl po
chybovatelova vášněmi a náruživostmi sekolíbáakolísájiždoufajícjižzoufajíc.© Úlo
věk, jenž pochybnostmi se zmítá, podoben
jest žebráku, jenž nemůže povstati, tak že
mu dobroditel či dobroděj nemůže daru po
dati. Ovšem že druhdy pochybnosti povstá
vají v duši také zbožníkově, zdaby hoden
byl daru Božího, leč pochybnosti ty jsou
podobny větrům vrcholy stromů klátícím,
jimiž strom se hlouběji v zemi vkořeňuje.

Již pak takové pochybování, vece dále
ap., člověka nehodným činí darů Božích.
Nedomnívej se tedy člověk ten, že dosiane
něčeho od Hospodina. M. tedy ergo čte ř. t.
zao nebo, což ale neudává příčinu, nébrž vy
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světluje a značí toli co totiž, tak že, an jiné,
než ve Vulgátě spojky není. Hospodinem
rozumí tuto jak i níže 4, 10. 15, 5. 4, 10.
Boha vůbec a tudy jsme raději Hospodin
než Pán přeložili. Bůh ovšem nejednou i
těm pochybovatelům z milosti své dobrodiní
uštědřuje a nedostatek důvěry nahražuje, jak
Kristus Jo. 4, 49. syna důstojníkova zdra
vil ač pochyýbujícího a se do moci Kristovy
poněkud rozpakujícího. Ale Jakob mluví 0
výslechu z moci a zásluhy modlitby a praví,
že taková kolísavá modlitba se nemůže vy
slyšení od Boha nadíti.

A příčinu toho nevýslechu či oslechu
udává slovy: Muž dvojmyslný neustavičen
jest ve všech cestách svojich. Těmi slovy opi
suje dáleji člověka onoho a die ř. lépe celá
ta věta se s předešlým co přístavek či pří
mětek váže v ten spůsob: mužto dvojmyslný,
neustavičný v cestách svých. Vulgáta větu
naši ale co samostatnou větu považuje tudy
sponu jesť přičiňujíc, čímž ostatně smysl ne
mění. Dvojmyslný či dvojduševný, jenž má
dvě takměř duše sobě odporné, dle jedné k
Bohu, dle druhé k světu klona, dvojduchý,
dvojsrdný, jenž i světu i Bohu zavděčiti se
usiluje, ač sv. Jakob 4, 4. praví, že přízeň
světa nepřítelkyně jest Boží. Z takové dvou
duchosti a vrátkosti káral Eliáš 3. Reg. 18,
21. lid povědě jim: dokavad kulháte na dvě
strany, již k Hospodinu, již k Bálu se klo
níce? Muž takový neustavičný bývá ve svých
cestách a chůzech t. j. předsevzetích svojich
a ve všem svém počínání nemaje účelu ji
stého a jistého záměru, nébrž dle vášní svo
jich již na tu již na onu stranu se klátě a
jednoty života nedocházeje, nébrž dvojí ce
stou se dávaje Sir. 2, 14. Člověk takový
tedy od Boha vyslyšán nebývá pro rozdvo
jenost a rozštěpenost mysli, an slušík Bohu
celým srdcem se míti Mt. 22, 37. Sv. Klé
ment 1. Cor. 22. uvádí výrok ze ztraceného
písma: Neblažení dvojmyslná, jenž dvojí duši
svou. A Sir. 1, 36. vece: Nepřistupuj k Bohu
dvojitým srdcem. Pastýř Hermův 2, 9. míst
něji o záhubnosti takového pochybování na
modlitbě jedná.

Od pochybenství přechází na chudobu
a bohatství a ukazuje, v čem sobě rovni a v
čem nerovni jsou; při tom se táhne ke vzne
šenému vědomí o slávě křesťana vniterné a
ukazuje, že radostivost ve snášení pokušeb,
o nichž 1, 2. mluvil, právě z povědomí té
vyvýšenosti pocházeti musí. Přechod zdá se
byl tím snadnější, poněvadž chudoba nějakým
rodem svízelů jest. Vece: Chlubiž se pak
bratr -ponižený povýšením svojím, bohatý však
ponížením svojím, nebo jako květ trávný po
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mne. Poníženým zde rozumí chudého, jak z
protikladu patrno; do chudoby přišli nejedni
dílem pro velikou dobročinnost, dílem pro
pronásledování zakušená. Již pak se má při
své chudobě, aby mu podnětem k hříchům
se nestala, netoliko těšiti, nébrž což více
jest chlubiti povýšením svojím t. j. tím nebe
ským důstojenstvím, kterého vírou v Krista
došel, totiž že došel synovství Božího, spo
ludědictví s Kristem. Naproti tomu rozumí
ponížením, jehož došel bohatec v křesťan
ství, byv stejným učiněn všelikému chudob
nému žebráku a nemaje v očích Božích před
nosti žádné před chudým. [I dí sv. Jakob:
Bohatec se pokořuj a v pokoře své sobě za
libuj nemaje sebe za něco lepšího než chudý
jest a raduj se ano chlub se nebýti ničím
lepším než jsou jiní lidé. Slovo chlubiti se
z věty předešlé také k bohatci patří a ne
vhodně někteří doplňovali větu slovem sťyď
se, totiž že posud sobě na bohatství zaklá
dal a sebe něčím vyšším nad lidi chudé býti
soudil.

Proč tak má bohatec o sobě smýšleti,
udává Jakob, an dí: nebo jako květ trávný
pomine, totiž bohatec se vším bohatstvím
svým a se slávou svojí. Přirovnává boháče,
bohatství a slávu jeho ku květu trávy, jenž
sličen jest a krásen, avšak ještě spíše než
ta neúhledná tráva usýchá a hyne. Obraz
ten nejednou v písmě přichází. Člověk vzchází
jako květ Job. 14, 2. a Ž. 102, 15. Člověk
— jako tráva jsou dnovéjeho, jako květpolný
tak odkvete. Místněji rozbírá podobenství to,
an dále dí: Nebo vzešlo slunko 8 horkostí a
usušilo trávu a květ její opadl a sličnosť po
doby jeho zhynula. Stojí tuto v ř. t. aorist
tak řečený gnomický, jehož Řek ve přezvěd
ných větách užívá naznačujíc úkon jeden
sice, jenž ale neustále se ve zkušebnosti 0
pakuje. Reč tím dosahuje Živosti a živost

pochodu a skupením sloves po sobě. Může
v našem jazyku se ta. věta také présentně
vyjádřiti. Nebo vzchází slunko s horkem a
usušuje trávu a květ její opadá a sličnostpo
doby jeho hyne. Vzata slova podobenství toho
z Is. 40, 6. 7. a vyličují sličně míjelivost a
hynoucnost vší na světě nádhery a slávy.
Dokládá ap. obraceje obraz ten k účelu své=
mu: tak i dohatec na cestách svojich u
vadne, t. j. ve svých počínáních zahyne. Dí
uvadne, poněvadž boháče ku květu přiro
vnal; dí na cestách, t. j. v díle svém, ve svém
úsilí, činění, radování a pod., aby vytknul,
že uprostřed zaneprázdnění svého; jej záhuba
zastihne, Obrazně někteří horkem Krista a
východem slunka soudný den rozumějí,
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Zavírá pak apoštol řeč svou o pokuš
bách bláháním, an vece: Blažen muž, jenž
snáší, přestojí, vystojí pokušení, nebo byv zku
šen, obdrží korunu života, kterouž zaslábil
Bůh milujícím jeho. Zkušením opět jak v.
2. rozličné svízely a protivenství rozumí.
Prozírá bezmála v tom k výrokům Páně Mt.
5, 5. 10. blažení smutní, ješto potěšení budou;
blažení, jenž pronásledování trpí, nebojich jest
království nebeské. Snáší vece, aniž mu podlé
haje. Blažen jest, jenž nese protivenství; pří
čina blaženosti jeho jest, že zkušen byl a
ukázal i osvědčil se co očištěný dle Eceli
2, 3. V ohně se zkouší zlato, lidé ale v peci
protivenství. Blaženost nebeská sluje korunou
života, poněvadž se vítězitelům nad pokuše
ními dostává; život míní nebeský život, jenž
vlastně životem jest pravým, an nynější ži
vot půtkou se smrtí jest. Koruna ta jest dle
1. Petr. 5, 4. neuvadlou, t. j. stálou, věčnou.
Ap. 2, 10. napomíná Pán: Buď věren až do
smrti a dám tobě korunu života. Genitiv ži
vota jest buď genitiv příslušenství: korunu,
jenž věčnému životu se hodí, aneb raději ge
nitiv apposice či přístavku: korunu, jenž jest
život věčný. Tak Sap. 5, 10. Spravedliví na
věky žíti budou, přijmou království slavné
a korunu ozdobnou z ruky Páně. Jistota pak
a bezpečnost spoléhá na slibu Božím; tudy
dí: kterouž zaslébil Bůh milujícím jeho. Ze
slov malujícím ho poznáváme, že snášeti pro
tivenství jest důkazem lásky k Bohu a
že snášení to z lásky k Bohu spolu
vycházeti a jím vedeno býti má. Podobně
vece Is. 64, 4. 1. Cor. 2, 9., že Bůh těm,
jenž jej milují, přihotovil blaženost, kteréž
oko nevidělo aniž na mysl někomu vstou
pila. Jde z toho, že láska jakož jest výmin
kou, tak jest také záslužnou, jakož zásluž
nost dobrých skutků již ze slova koruna pa
trna jest, jenž 2. Tim. 4, 8. sluje korunou
spravedlnosti, kterou Bůh dává všem, kdož
milují příchod Páně. Sv. Aug. dí, že krá
lovství nebeské na prodaj jest. Kup, vece,
chceš-li, aniž se truď pro velikost ceny; ne
hledej co máš, nýbrž čím jsi; věc ta stojí |
toli, koli ty ceny máš, sebe dej a budeš ji
míti. Dává ale člověk sebe skrze lásku a
milování. Ostatně slova Bůh nečte t. ř.

Dosavad jednal o mužech statečných,
kteří protivenství přemáhali a tudy věčné
slávy došli; jedná nyní o těch, jenž v po
kušbách podléhají a udává pravý původ
hříchu. Dí:

13. Nikdo pokoušen bývaje neříkej,
že od Boha pokoušen jest, nebo Bůh

Jak. 1, 13—18. Ó tóch, jenž v pokušení podléhejí; o pravém původu hříchu.

nepokušitedlen jest zlému, sám pak ni
koho nepokouší. 14. Každý ale pokou
šen bývá od vlastní pochotě uchvacován
a navnazován bývaje, 15. potom pochoť
počavši rodí hřích, hřích ale vykonán
byv zplozuje smrt. 16. Nemylte se tedy,
bratří moji nejmilejší! 17. Všeliký da
tek dobrý a všeliký dar dokonalý s hůry
jest, sstupuje od Otce světel, u něhož
není zjinačení ani zástinu proměny. 18.
Nebo dobrovolně zplodil nás slovem
pravdy, abychom byli počátkem nějakým
tvorstva jeho.

Přechází od druhu k rodu a ode zvlášt
nosti ku všeobecnosti a jedná o vlastitém
pokušení a dráždění k zlému a učí, že ten,
komu protivenství a pokušení ku pádu bý
vají, žádnému leč sobě to připisovati nemůže.
Nikdo pokoušen bývaje neříkej, dí, že od
Boha pokoušen jest, nebo Bůh nepokuši
tedln jest zlému, sám pak nikoho nepokouší.
Byli bezmála tehdá již lidé, kteří vinu hříchů
svojich rouhavě na samého Tvorce světa sklá
dali, jak to nápotom gnostikům a samým
později reformatorům se přihodilo; ne žeby
již tehdá nějaká taková soustava byla se
vyvinula, nébrž vezdy jsou lidé takoví, jenž
vinu od sebe na Boha neb osudsvalují. Od
mítá a zavrhuje takové rouhavé výmluvy a
dává příčinu toho řka: Bůh nepokušitedlen
jest zlému, t. j. nepřístupen, nedostupen jest
každému pokušení, jest svrchovaně svat. Ně
kteří slovo nepokušitedlný aktivně berout. j.
žádného nepokouší Bůh; leč lépe se pas
sivně béře, sic jinak by věta následující pou
hou tautologií byla. Apoštol totiž z předešlé
věty odvodí: sám pak nikoho nepokouší; nebo
ješto B. zlu není přístupen, ovšem žádného
člověka ke zlému nevzbuzuje a nepopouzí.
Bůh svat jest ve všech dílách svojich Z. 144, 3.
Neříkej Bůh příčinou jest, že vzdálila se ode
mne moudrost. Neříkej on mne v blud uvedl.
Nikomu nevelel bezbožně jednati a nikomu
nedal povolené hřešiti. Dí: On pak, aby vy
tknul, že sice pokušení se děje, ale že po
kušení to zhola od Boha nepochází. Ostatně
dí-li písmo Gen. 22, 1. Deut. 8, 2., že Bůh
zkoušel Abrahama a lidu israelského, tedy

„se slovo zkoušetí v jiném významu béře zna
číc toli co pěstovati, navoditi, vychovati, cvi
čiti a přezvěděti, zda se kdo z toho, čeho
se do něho domýšlíme, dokonale vyměří. O
Bohu vezdy dobře smýšleti náleží Sap. 1, 1.
a Platon velel lidi vyobcovati, kteří zle smý
šlejí a mluví o božství. |
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Pravý původ všeliké k zlému pokušby
nejde odjinud než ze samého člověka, vece
dále Jakob, an dí: Každý pak pokušen bývá
od vlastní pochotě uchvacován a navnazován
bývaje. Pochoť značí náklonnost a pochylost
k zlému; nemluví o prvotném a dědičném
hříchu, nébrž o žádostivosti zlé, jenž člověka
k jednotlivým hříchům popouzí a svádí či
jak Jakob, uchvacuje a navnazuje. Užívá rčení
vzatého od lovení a přeneseného na věci po
hlavné, poněvadž pochoť či žádost co ne
věstku nějakou vystavuje, jenž člověka ulo
viti, navnaditi a podvésti usiluje všelijak jej
ponoukajíc ano odvlékajíc a uchvacujíc. Vně
šně člověk od světa a ďábla k zlému nabí
zen a podpalován bývá, avšak hlavita a je
dině nebezpečna jest vniterná pokušba po-'
cházející od pochotě a zložádosti, jenž člo
věka jak ptáčník u žíhatek ptáka a rybář
rybu vnadou ulovuje a lapá. Tak o ženě ne
věstce písmo Prov. 7, 6. n. praví, že jímá
duši, úklady všade činí, mnohými řečmi ji
oplétá a lahodou mluvy své jej přitahuje a
že jde za ní jako vůl k zabití vedený, až
pronikne střela játra jeho, jako pták pospí
chák osidlu. Sv. Pavel Rom. 7, 23. tu po
chotnost a zlochylnost nazývá zákonem na
šich údů protivnou zákonu mysli. Pochoť ta
nezáleží jenom ve zlu, jenž se odnáší ku
potřebám a lahodám tělesným, ač tu nej
zřejměji se vyskytajíc, nébrž také v zlola
hodách ducha, jakéž jsou všetečnost, marni
vost, závist, pýcha, ctižádost a podobné zlo
pochotě. Uchvacován a navnazován bývá,
vece; uchvacován a uvlékán z předešlého
stavu a od pravé dráhy a navnazován t.j.
přilákán, přilouzen a polapen bývá.

Spůsob a postup, jakým se to přivabo
vání a oblouzení děje, opisuje sličně dále
pravě: Potom pochot počavší plodí hřích,
hřích ale vykonán byv zplozuje smrť. Oddá-li
se člověk pochoti a opanuje-li ona nad ním,
tedy pochoť počne t. j. těhotní t. j. ke skut
ku, k vydání plodu ostateční, až pak hřích
skutečně zrodí. A hřích ten více se a více
rozvinuje a vyvírá a řadami rozvitku pro
bíhá, až si člověka dokona podmanía k smrti
věčné ho přivede, až hřích ze sebe smrt vy
vede. Konec tedy všeho pokušení bývá
smrt, Bůh ale nechce smrti hříšníka, nébrž
aby se obrátil a žil a tudy také nepochází
od něho žádné pokušení. Tudy se tři stup
ňové pokušby rozeznávají, totiž ponoukání,
kochání a svolení. Vnukáním pochoť či zlo
žádost počíná a těhotne a povstávají v ú
trobě lidské prvohybové a prvožádby, jichž
když mysl nepřijímá ani se jimi kochá, hří
chu se nedopouští. Hřích počíná kocháním,

Svatý Pavel,
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když útroba člověka kochá se ve vnadách,
lákadlech a příladách. Když pak vůle s roz
myslem vnadám těm povoluje, tu se již hřích
dokonává. Sv. Augustin praví: Nepřivoluj
pochoti své; nemůže ona počíti leda z tebe.
Povstala v tobě žádost? odepři se jí, nená
sleduj jí. Prvoprvní podnětové a pohybové
k hříchu, jelikož jsou mimovolní a mysl člo
věkovu předstihují, nejsou hříchem, jakož i
Jakob podněty a podpaly ty před hříchem
klade. Zůstává, jak sněm Trid. 5, 5. vece,
také ve křesťanech pochoť co troud nějaký
a podnět, jenž člověka má k bojování pobí
dati aniž těm, jenž jí nepovolují, škoditi může,
ano jenom kdo náležitě bojuje, korunován
bude. Tudy my všady, kamkoli se béřeme,
nosíme sebou nepřítele a po veškeren život
s ním potýkati se musíme, dí sv. Jeroným.
A tudy potřebí hned na počátku odpírati,
nežli se zmůže a snáze jest nepřipouštěti
nežli vypouzeti. A týž Jeroným vypravuje 0
sobě, že obklíčen byv pochoťtmi k nohám
Páně se uvrhal, postém pochotnosť pletě své
krotil, dnem a nocí ku Pánu volal, aniž od
ran hrudi dávaných dříve ustál, až se pokoj v
srdce vrátil. Není lépe než modliti se jaki Pán
sám velí: Bděte a modlete se, abyste nevešli
v pokušení. Mt. 26, 41. Pravíval Sofokles, že
příroda člověku nedala horšího moru nad
pochotnost. Ješto umenšena ale zrušena býti
nemůže, museli všickni světci a světice Boží
S ní po veškeren život zápasiti. Sv. Basilius
napomíná panny, aby se varovaly obecenství
s muži také pobožnými, ješto láska duchovná
se zvrhá na tělesnou a pletskou. O smrti
druhé t. j. věčné mluví, ješto byl mluvil 0
koruně života věčného; to jest smrtí prvou,
když Bůh duši lidskou opustí.

Tak málo pak od Boha pokušení po
chází, že raději naopak jenom veškeren dobrý
dar s hůry od Boha původ svůj béře. To
nyní ap. Jakob co nový důvod uvésti chtěje
připravuje čtenáře rčením v písmě SV. a Sv.
Pavla ozvláště obvyklým 1. Cor. 6, 9. n.
Dí: Nemylte se, bratří moji nejmilejší; nepři
pišujte Bohu pokušení a nevzkládejte na
něho vinu svojich hříchů. Nébrž raději: Vše
ký datek dobrý, vece, a všeliký dar doko
nalý s hůry schází od Otce světel, u něhož
není zjinačení, ant nástinu proměny. Náho
dou v řeckém textu se hexametr v prvních
slovech sbírá. Datek a dar soujmenná slova
jsou, avšak přece ve slovech dar dokonalý
ohledem datku dobřého stupňování se nalezá.
Dar jest datek svobodně, dobrovolně daný a
slovem dokonalý zvýšuje se pojem slova do
brý, jak na oko se vidí. Dvou pak rčení u
žívá těchto, aby vystihl tím důrazněji, že
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dobro nepochází od člověka, nébrž že všeli
jak darem Božím jest. S hůry schází či jak
vlastně s hůry jest schozí či schodící, kte
ráž dvě slova jesť schozé nesmějí se od sebe
děliti. S hůry, s nebe, totiž od Boha, jak
ihned vysvětlujíc přičiňuje, od Boha, jenž v
nebi se bydleti praví, poněvadž tam slávu
svou zvěstuje.

Učí apoštol, že všecko dobro přirozené
i nadpřirozené od Boha původ má. Tudy
proti Pelagianům se otcové sv. k těm slovům
táhli.

Dí dále od Otce světel, u něhož není
zjinačené ani nástinu, stínu proměny. Světly
rozumí hvězdy nebeské se sluncem a měsí
cem a zmiňuje se 0 světlech, poněvadž světlo
hmotné jest symbolem a oznakem světla dn
chovného a znakem svatosti; jiní světlami
anjely, jiní ctnosti nadpřirozené co výrony
milosti Boží, svrchovaného to světla, u př.
moudrost, dobrotu a t. d, jiní slávu věčnou
rozumějí podle Z. 35, 10. U Tebe jest, Bože,
pramen života a ve světle Tvém budeme světlo
spatřovati. Leč prvnější výklad obyčejnější
jest, ač smysl vezdy týž ostává a myšlénka
jest, že Bůh-li otcem t. j. tvorcem světel
jest, tedy nemůže na něho připadati tma ně
jaká a ovšem tedy ani pokušení k hříchu,
něbrž jenom všechno dobré od něho původ
míti může. A ovšem co tvorce a otec světel
Bůh nade všechna ta světla svrchovaně vy
niká tak, že jestli nějakou vadu a nedosta
tek nějaký v nich nalezáme ovšem na Boha
jí zhola sčítati nesmíme. A to jest, co dí
dále ap. o Bohu: u něhož není zjinačení ani
stínu proměny. Nejedni za to měli, že apo
štol Jakob užívá výrazů od astronomie vy
půjčených a m. proměny překládali obratu,
střídání, běhu, oběhu a podobně. Leč lépe
druzí vidí, že sv. Jakob obyčejných slov u
žívá, ač ovšem ke hvězdám při tom prohlédá.
Světla nebeská jinačí se, již svítíce již temna
jsouce a jmenovitě luna neustále jinačení
podléhá, Proměnou značí střídavé postavení
hvězdy, jímž tato světla dochází aneb je tratí
aneb je všelijak mění, aneb již svítí již stíní
se, již zachází a za mračna se kryje, Učí tedy,
že Bůh docela jinakým světlem jest a ovšem
takovým, na něž žádné zatmění nepřipadá či
zástin žádný z proměny či postavení pošlý.
Jiní ale slovo zástín berou ve významu stínu
t. j. stopy tak, že smysl jest ani stopy a
stínu proměny £. j. té nejmenší proměny.
Rozdílu v tom není, leč předešlý výklad urči
těji k slovům a jich významu prohlédá.

Již ale z toho, že Bůh lidstvo spásou v
Kristu opatřil, nejjasněji se zračilo, že vše
hká dobrá dání od Boha pocházejí a že nás

Jak. I, 19—27. Napom. k rychlému slyšení, ku krocení jazyka a hnévu; jádro pravého náboženství.

| spaseny míti chtěje nemůže původem po
kušby býti. Dí to sv. Jakob řka: Nebo do
drovolně zplodil nás slovem pravdy, abychom
byli počátkem nějakým tvorstva jeho. Dobro
volně, vece, bez našich zásluh, ne náhodou,
nébrž úradkem nějakým a ustanovením a
předůlohem; aniž také nutně jak Syn B.
zplozen jest z Otce. Zplozením očividně roz
umí obrod či rod nový nám v Kristu kře
stem propůjčený, kdež hříchů všelikých zbý
váme, kdež se ruší převaha tělesnosti nad
duchem a Boží od nás odvrácení t.j. smrt
duše a kdež člověk se vrací do stavu, z
něhož byl v ráji vypadl, ovšem ale se strany
své se všelijak přičiniti musí, aby stavu toho
v sobě potyrzoval a z něho nevypadal, nébrž
pochotnost a zložádost v sobě pozůstalou pod
ducha docela podmaňoval. Ten pak obrod
náš uskutečněn byl slovem pravdy Co pro
středkem; značí se tím slovem víra křesťan
ská se všemi milostmi, ozvláště s milostí
křestu. Ukazují otcové, že při stvoření Bůh
pravil a stalo se, při obrodu ale pravil a či
nil a trpěl přemnoho. Záměr ale obrodu toho
našeho se vystihá slovy: abychombyl počát
kem nějakým tvorstva jeho. M. počátkem stojí
v ř. t. prvotinami a výraz vzat od polných po
žitků a značí částku, jenž Bohu se obětovala,z
čehož napotom vyšel význam přednosti a výteč
nosti. Dí: nějaký počátek či nějaké prvotiny,
poněvadž obrazně mluví. Smysl jest: Obro
dem tím nám milost uštědřil býti nějak prvo
tinami t. j. přední a vybranou částí Bohu ku
poctě oddanou. Stali jsme se zajisté rodem
vyvoleným, kněžstvem královským, lidem sva
tým, národem dobytým či zjednaným 1. Petr.
2, 8. Bmyslí při tom sv. Jakob, že jsme
obrodem svým Bohu co prvotiny obětováni,
že ale oběť ta obětováním všeho tvorstva co
úplné žně se doplniti musí. Jiní slovo azaoxn
prostě o přednosti vykládají a slovo tvor
stvo o lidech berou; leč příčí se výkladu
tomu slovo nějaký, jímž se ujišťujeme, že
Jakob obrazně mluví.

Poněvadž pak mluvil o slovu pravdy,
tedy sličně připojuje o slyšení a o mluvení:

19. Víte, bratří moji nejmilejší.
Bývej pak všeliký člověk rychel k sly
šení, zpozdilý ale k mluvení a zpozdilý
k hněvu. 20. Nebo hněv člověka spra
vedlnosti Boží nekoná. 21. Protož od
vrhouce všelikou nečistotu a přílišnost
zlosti s lahodou přijměte vštípené slovo,
kteréž může spasiti duše vaše. 22. Dbý
vejte pak činitelé slova a ne posluchači
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toliko oklamávajíce sami sebe. 23. Ne
bo někdo-li posluchačem jest slova a
ne činitelem, ten podoben jest muži pa
třícímu na obličej narození svého v zr
cadle. 24. Nebo popatřil na se a ode
šel a hned zapomenul, jakým byl. 25.
Kdož ale vzhlédl v zákon dokonalý svo
body a zůstal v něm, nejsa posluchačem
zapomínavým , nébrž činitelem skutku,
ten blažen v skutku svém bude. 26.
Mní-li pak někdo nábožným býti ne
krotě jazyka svého, nébrž sváděje srdce
svoje, toho marné jest náboženství. 27.
Náboženství čisté a neposkvrněné u
Boha a Otce to jest, navštěvovati si
rotky a vdovy v soužení jejich a nepo
kálena sebe zachovávati od toho světa,

Slovem pravdy byli obrozeni; ale aby v
obrodu tom povždy zůstávali, vidí se mu
přičiniti napomenutí, aby rychli byli k sly
šení; nebo jakož víra ze slyšení pochází Rom.
10, 1%., tak potřebí jest ji slyšením pěsto
vati a rozmáhati. Dí: Víte, bratří mojt, 10
tiž o tom, že slovem svým Bůh nás obrodil.
Jiní slovo tore překládají imperalivně: vězte;
a jiní chtějí slovo to potahovati k větám ná
sledujícím, čemuž ale brání částice Jé, jenž
i v sinajském rkp. jak i v jiných starých
přichází. Zabíhá tu otázka, kterak výrok
ten, jenž následuje, bráti se má, totiž vý
rok: Bývej pak všeliký člověk rychlý k sty
šení, zpozdilý ale k mluvení a zpozdilým k
hněvu. O to tu jde, zdali ta slova vůbec
platna jsou pro každého člověka a ku kaž
dé-li řeči se vztahují příslovně brána a vy
kládána býti chtějíce, aneb-li nížeji se slova
ta vztahují k slovům pravdy toliko, tak že
ap. béře ohled na lidi, kteří při veřejných
schůzech, jak to mezi Židy ve sbornicech,
se co řečníci vtírali, mluviti chtějíce nevšak
poslouchati, co jiní mluví. O ty dva náhledyvo. vue .. a

jsou, kterým se vidí, že Jakob jedná o mlu
vení z hněvu a že hněvem rozumí hříšnou
horlivost, která bližního nehodlá vzdělávati,
nébrž mistrovati. Dle posledních prý apo
štol slovy buď člověk zpozdilým k mluvení
nechce jenom říci, že teprv po dlouhém roz
mýšlení se člověk do mluvení dávati má,
nébrž že všelijak od všetečného a přívazči
vého jiných kárání, jež se děje toliko k u
kojení vlastité své přivosti a odsoudivosti,
se vystříhati a dokonale prázdní ostávati
máme. Leč lépe zdají se věděti, kdož to
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mlavení o výučbách berou, o nichž domněli
se býti vůdcemi slepců, světlem otemnělců,
učiteli nemoudrých, mistry nedospělců a jiné
lidi zhusta učili. Bylo zajisté jim volno v
synagógách některé slovo nauky neb napo
mínky Act. 13, 15. pronášeti, což více bez
mála v synagógách Židů ku Kristu přešlých
se dálo, v nichž za příčinou duchodarů 1.
Cor. 14, 29. nejedni vyučovati se podjímali.
Chce ap. tedy, abychom k slyšení pravdy
Boží, ovšem nežádaje, abychom k slyšení
všelikých věcí, se spěšně mívali, ješto se
mnoho věcí takových mluví, od nichž uši
odvraceti přísluší, dle Eceli 28, 28. Opleť
usi své trním, neslyš jazyka zlého. Naopak
ale má býti každý člověk zpozdilý k mlu
vení, nemá se ihned vydávati za učitele, ne
má vystoupati co napomínatel, káratel a tre
statel, nébrž skromně sobě veda má všeli
jak toho se ostýchati, ješto ve mnohomluvě
nebývá bez hříchu, kdo ale zdržuje ústa svá,
moudr jest. Prov. 10, 19. Pythagoras po pět
let učňům svojim odmlčovati se velel. A
sv. Aug. praví: abychom poslouchali, nabízí
nás lahoda pravdy, abychom ale učili, má
nás potřeba a nutnost lásky přibezděčovati.
Ostatně slova apoštola Jakoba dobře k oby
čejům každodenním obrátiti můžeme, ani
jinde se velí vůbec všechněm, aby jazyk
zdržovali netoliko od hříšných nébrž i od
marných řečí a rozprávek. Přidává zpozdilý,
zdráhavý, váhavý, zdlouhavý k hněvu, poně
vadž těm, kdož jiné učiti a kárati se podjí=
mají, nejednou hněvem pojatu se býti do
stává. Mluví příslovně a chce, abychom se
ovšem hněvu všeho varovali, ješto hněv pa
tří mezi skutky pletě Gal. 5, 20., jichž vy
stříhati se velí Col. 3, 8., ač ovšem Ef. 4,
26. jest hněv spravedlivý také, jímá před
stavenci na nepravosti svěřenců horlí, rodiče
na nemravy dětí a podobné. Nebuď kvapným
k rozhněvání, dí písmo Ecel. 7, 10., nebo
hněv v lůnu blázna odpočívá. A tu sluší na
mysli míti Prov. 16, 32., že lepší jest muž
snášelvý nad udatného a kdo panuje nad
myslí svou, udatnějším jest než ten, kdo vy
dobývá města.

Sám pak apoštol Jakob udává příčiny,
proč hněvu vystříhati se sluší, an dí: Nebo
hněv člověka spravedlnosti Boží nekoná, t. j.
hněv nečiní toho, co spravedlno jest před
Bohem, nébrž se proti ctnosti prohřešuje,
lahodu, moudrost, trpělivost a jiné ctnosti
urážeje a mimo sebe pouštěje. Podobně Ecel.
1, 28. Muž hněvivý nemůže ospravedlněn býti.
Jiní slovo koná berou ve smyslu působiti a
udávají smysl: Bůh k vykonávání spravedl
nosti své neustanovil hněv, nébrž soudce.
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Aneb: Hněvem neprovedeš u člověka spra
vedlnosti, které Bůh člověku při obrodu u
děluje. Ale ta a jiná vysvětlování nejsou
dopadna a spolehají dílem na složitém čtení
xatsoyaČerou, místo něhož ale jedině prostě
čoyaČeras čísti náleží.

Z toho pak, že hněvu se všelijak máme
štítiti,. následuje, že tudy lahody, krotkosti a
povlovnosti šetřiti máme. K tomu nabízí ap.
dále řka: Protož odvrhouce všelikou nečistotu
a přílišnost zlosti s lahodou přijměte všťípené
slovo, jenž může spasiti duše vaše. Očividně
prohlédá k tomu, co výšeji v. 18. pravil 0
obrození lidstva skrze slovo pravdy a napo
míná, aby ti, jimž píše, stavše se syny Bo
žími obrodu toho svého všelijak ostříhati a
hájiti se snažili. Ale potřebí jest při tom
dřívěji se opatřiti a sice odvrhnouti všelikou
nečistotu a přílišnost zlosti, t. j. všelikou ne
čistotu a přílišnou činadbytečnou, hojně pří
tomnou, nemírnou a nesmírnou zlost. Tak
vykládají někteří táhnouce slovo zlost také
k slovu nečistotu a genitiv zlosti za genitiv
povahy aneb za přístavek majíce. Jiní do
konce slovo přílišnost ve stejném s před
chozím výrazem nečistota za stejné berouce,
ohyzdnost, avšak omylem jenom překládají,
čeho se i Bratrům dostalo. Nad to zlost be
rou mnozí ve významu zloby a nenávisti pra
více, že stojí oproti slovu s čahodou. Ale
však lépe jiní slovo nečistotu vůbec 0 vše
likém hříchu a o sobě berou k slovu zlosti
ho nepoutajíce, zlost pak podobně v širším
obstihu o všelké hříšnosti slyší a téměř za
soujmenné s předešlým slovem nečistota slyší,
jež Jakob pro důraznější výstih myšlénky
přičinil. Velí ap. dříve než přijme člověk
slovo spásy, všelikou nečistotu a přílišnou
zlost či nepravost a špatnost odvrhnouti a
odložiti, poněvadž Sap. 1, 4. Ve zlovolnou
duši nevchází moudrost aniž bydlí v těle, jež
poddáno jest hříchu. "Tudy Kristus sám Mr.
1, 15. pokání kázal napřed, než lidem pra
vdy svoje předkládal. Velí příltšnost zlosti
odvrhnouti, ne jako by nepřílišná nepravost
se dovolovala, nébrž poněvadž zlosti a ne
pravosti na světě mnoho bylo a bývá, aneb
poněvadž každá nepravost zbytečna jest aniž
by jí mezi lidmi stávati mělo. Velí s laho
dou přijmouti slovo, t. j. se skromností, uče
livostí, tichostí podle Ecel. 5, 13. „Buď tich
ku poslouchání slova, abys rozuměl; ovšem
pak i s pokorou a dobrou vůlí nepak jak
někteří, jenž slova Božího za nástroj k od
suzování jiných lidí zneužívají. Přijmouti
pak mají slovo všťípené, t. j. to slovo pravdy,
© němž předešlo 18. v. a dí vštípené, po
névadž slovo Boží s milostmi svými v pří
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rodu naši co nebeský roub odíno a očiněno
býti musí, aby vůle naše plody blahonosných
ctností víry, naděje, lásky a jiných zaroditi
a vyvésti je mohly. Obratným obrazem jinde
se přištěpujeme v Krista Rom. 6, 5. co rou
bové u ratolesti, abychom od něho šťávu
živodarnou ssáti mohli. Přijměte, dí, t. j.
přijímejte, an slovo to, jímž obrození došli,
jim neustále a opět a opět se káže a od

-nich opět aopět musí přijímáno býti, aby
spásy věčné dojíti mohli. Aby pak tím 0
chotněji přijali slovo Boží, přičiňuje apoštol
novou pohnutku: kteréž slovo může spasitťi
duše vaše; nebo jest evangelium moc a síla
ke spasení všelikého člověka Rom. 1, 16.
Vytýká důstojenství slova toho a spolu po
vinnost, aby ho ke spáse svojí užili. Pravil,
že již obrozeni jsou, ale ješto obrod ten vy
vinut býti a ku platnosti přijíti povinen,
tudy dí, že může slovo vštípené je spojiti,
ovšem jestliže se přičiní sami a spolupůso
biti budou.

O tom spolupůsobení pak dále klade
řka: Buďte pak činitelé slova a ne posluchači
jenom oblestujice sami sebe. Není dosti u
chem přijímati slovo, je slyšeti a jemu vě
řiti, nébrž věcnevyhnutelná jest, abyste spolu
působili a život dle evangelia zařídili; kdo
ví dobře činiti a nečiní, tomu to hříchem jest,
vece níže 4, 17. a Luc. 11, 28. vece Pán:
Blažent, kdo slyší slovo Boží a zachovávají
je. Proto praví Pavel Tit. 1, 16. o někte
rých, že hlásají o sobě znáti Boha, ale ho
skutky zapírají. Dí substantivně čínětelé
buďte a nedí slovesně či verbalně vykoná
vejte, poněvadž v substantivech větší důraz
leží a jimi trvalost onoho konání se vyno
řuje. Takoví lidé pak, jenž na pouhém po
slouchání a vědění slova pravdy přestávají,
sami se oklamávají a ošalují, doufajíce spa
seni býti, ješto se docela se spásou pomi
nou. Tudy přidává oblestujíce sebe, slova
ku predikátu nevšak k subjektu náleží; bez.
mála ze slov Pavlových: Uvěřil Abraham a
počteno mu ku spravedlnosti vyvodili ten kři
vý úsudek, že pro ně co z národa vyvole
ného pochodilé syny přestane Bůh na pouhé
víře aniž nějakých skutků přidaje.

Avšak ten jejich křivý úsudek odvádí a
poráží sv. Jakob, an pokračuje: Nebo ně
kdo-li posluchačem jest slova a ne činitelem,
ten podobá se muži patřícímu na obličej na
rození svého v zrcadle; nebo poputřil na se
a odešel a hned zapomenul, jakým byl. Obl
čej narozené jest přirozený, tělesný obličej a
přidává slovo narození, aby obor tělesného
spatřování oproti mravnému Sspatřování při
poslouchání tím ostřeji vytknul. Důraz leží
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na slově odešel a na slově zapomenut, t. j.
jakým se býti shlédl v zrcadle, ovšem zhola
plámy a poskvrny svoje očistiti a nelady u
ložiti a uladiti nedbaje. Kdo jenom leda
bylo slovo B. slyší ihned odcházeje a k srdci
ho sobě nepouštěje, ten hned zapomíná na
zrcadlo slova Božího a na povahu duše své
aniž dbaje mravy své spasiti a podle zákona
se shlídá; takovým zrcadlem, kam vyhlídati
a dle něho se poznávati máme a opravovati
1 ustrojovati, jest slovo pravdy či evangelium
Páně. Očividně se jednotlivým případem vše
obecná věta vystiluje, že ve slově B. co v
zrcadle se člověkmáshlídati, naznačeno bylo
v St. Z. umyvadlem měděným ze zrcadei
ženských v stánku postaveným Ex. 38, 8.
Sv. Leo velí, že v nás jako v zrcadle obrá
žeti se má podoba Boží.

Naopak se děje s posluchačem pravým
a spolučinitelem. Kďož ale vzhlédl v zákon
dokonalý svobody, a zůstal v něm nestav se
posluchačem zapomínavým , nébrž činitelem
skutku, ten blačen v skutku svémbude. Vzhlédl
t. j. niceje vzhlédl, přinicel, vnicel, shýbaje
se mysl vnořil a duchem vnikl; tudy při
dává a zůstal v něm či při něm totiž déle
státi a se dívati a zhlížeti v zákon doko
nalý svobody. Tak jmenuje Nový Zákon,
jejž výše slovem pravdy v. 18. nazval. Jest
dokonalým, ješto netoliko velí a poroučí,
nébrž i milost uštědřuje, aby člověk mohl
plniti a tudy člověka svobodou mravnou ob
dařuje, oprostujíc jej bříchů a věčné smrti,
spolu jej osvobozujíc od obřadů starozákon
ných a jeho nesčíslných předpisů, jenž byly
jhem nesnesitelným Aci. 15, 10, Gal. 5, 1.
Největší pak svoboda záleží, že již nečiní
dobra z bázně, nébrž z lásky a přivinulosti,
an křesťan nedostal ducha služebnosti a 0
trockosti, než ducha synovství Gal. 4, 5.
Stoikové druhdy jenom mudrce svobodna
býti pravili a Ovid Met. 1, 89. pěje o věku,
kde bez ostrahy každé ld ctíval samoděk
bez zákona právo a víru. Slovo zůstal hledí
oproti slovu odďešela značí rozjímal pilně;
což následujícími slovy: nestav se poslucha=
čem zapomínavým místněji a blíže vyjasňuje.
O takovém pak činiteli vece dále sv. Jakob:
ten blažen v skutku svém bude; bude již bla
žen a ovšem tím více po smrti v nebeském
království, všeliká ale jeho blaženost zakládá
se v skutku jeho, že totiž skutkem vyplnil
zákon.

Praví tedy- apoštol, že všechna spása
lidská závisí od činění, od konání a vyplňo
vání zákona Božího; vyplňuje se však dvo
jim činem, buď skutkem, buď řečí či slovem.
O obojím tu ap. připojuje a sice napřed 0
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slovu, an dí: Mné-li pak někdo nábožným
býti neuzdě jazyka svého, nébrž sváděje srdce
svoje, toho marné jest náboženstvé či boho
služba. Má na mysli lidi, jenž horlivé řeči
vésti za věc spasitelnou pokládali, ač při
nich ze zákona lásky, nébrž i pravdy a spra
vedlnosti vyvinujíce, lidi posuzujíce, pomlou
vajíce, plísníce a jinak jim příkoří činíce.
Tudy vece Eceli 28, 29. Zlato a stříbro své
skuj a učiň st váhu a uzdu. Kdo nezná dr
žeti na uzdě jazyk, kterak bude hněv, zá
vist, pýchu, všetečnost a jiné nepravosti skro
covati? Takový člověk, vece dále ještě v
předvětě či v návětě ap. soud o něm vyná
šeje, svádí srdce své t. j. sám sebe. Dí srdce
své, ješto srdce jest sídlem sebelásky, která
človéka obluzuje. Toho, dokládá, marno jest
náboženství. Dí pro důraz napřed toho, tako
vého člověka,jenž o vniterné posvěcení svoje
nedbá vášní svojich na uzdě nemaje. Marno
jest, není pravo, přesno, čiro a jest neplat
no, neužitečno, nemůže spasiti člověka ta
kového. Tomu mátnému a špatnému a ne
platnému náboženství oproti staví nábožen
ství pravé, přesné a platné, an pokračuje:
Náboženství čisté a neposkvrněné u Boha a
Otce to jest navštěvovati sirotky a vdovy v
soužení jejich a nepokálena sebe ostříhat od
toho světa. Čisté a neposkvrněné dí t. j.
pravé, přesné, neliché; tak perly a draho
kamy pravé a přesné od lichých a podstr
čených se rezeznávají. „Neposkvrněné vece
t. j. žádným zlým hříchem nezprzněné a z
čisté duše pocházející. Slova ta čtsté a ne
poskvrněné souznačna jsou a kladouse spolu
pro větší důraz jedno víc se strany-kladné,
druhé se strany záporné věc vyličuje. Do
dává před Bohem t. j. v očích Božích, jenž
Bohu se líbí a u něho platna jest. Dí a
Otcem, aby vytknul poměr, k němuž tu pro
hledati sluší, že totiž náboženství a služba
Boží ze srdce dětinného k Bohu co Otci
pocházeti povinno.

Obsah pravého náboženství udává sv.
Jakob napřed positivně, napotom negativně
an dí: Navštěvovati sirotky a vdovy v útiscích
jejich a nepokálena se zachovatiíod toho světa.
Neminí celý objem ctností křesťanských vy
stihovati, nébrž vybírá dvojí stránku co pří
klad a těma dvěma věcma i ostatní zobra
zovati obmýšlí. Vybírá pak věci ty, na kle
rých mu při čtenářech nejvíce záleželo, aneb
raději věci ty dvě klade, poněvadž nejlépe
obor mravouky křesťanské obsahnouti se
dává. Navštěvováním vdov slyší všelikou do
bročinnost a nepokáleností zahrnuje svobodu
a oproštění od veškerých hříchů. Navštěvo
valí t. j. raditi, pomáhati, potěšovati, © ně
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se starati. Sv. Lucia potahována byvši pro
statek svůj mezi chudé a nuzné rozdělený
se odvolávala na tato slova Jakobova. Slovy:
Sirotky a vdovy se všickni nuzní a chudí a
nemocní a potřební, utištění, pokoušení atd.
zahrnují. Job byl okem slepému, nohou chro
mému a t. d. Bůh sluje v St. Z. nejednou
Bohem vdov a sirotků Ž. 67, 6. Kristus
druhdy Mt. 25. podle těchto dobročinů sou
diti bude a tudy již Sir. 4, 10. velí: Buď.
strotkům jak otec. V T. t. se následující věta
bezspoječně a tudy s větším důrazem při
dává: A (čehož v ř. t. není) nepokálena se
zachovati od toho světa. Ostřihati se světa,
abys od něho pokálen nebyl; světem rozumí
veškeré tvorstvo, pokud od Boha odpadlo a
člověka k zlému vzbuzuje a patří k němu
1 zlé veškeré žádosti a věci ozvláště ty, ji
miž se zlá; žádost podněcuje a uskutečňuje.
Křesťané se odřekli světa na křestu a proto
byli oblečeni v oblek bílý a čistý, oni jsou
co obrozenci a obnovenci Boží světa prosti
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a prázníi údy jeho býti .přestavše. Ale po
něvadž jsou na světě a všelijak s ním vně
šnými vazbami Spojeni, ovšem prohlédati
a bdíti a modliti se musejí co nejsnažněji,
aby se ochránili před pokáleními a pohor
šeními jeho. Ochrana taková od Boha jde,
jak Pán na modlitbě velekněžské vyslovil
Jo. 17, 15., avšak s ní člověk spolupůsobiti
musí a tudy tam směřovati má neustálá péče
jeho. Máme věcí světa užívati ale nepožívati,vecesv,Aug.Sv.Eucheri| kValerianovipíše,žepraváblaženostj„© Jlažen
stvem světa opomítati. Vystěhujme se odtad,
volá sv. Reh. Naz., zmužme se, odvozme
sny, pomiňme stínů z marnosti, všecky ty
věci na světě jsou a bliktry. My slova se
nejúžeji chopme a především jiným Boha
míti nejúsilněji se snažme.

To obecné pravidlo a tu povšechnou
opolnu předeslav ubírá se k vytčení a poká
rání některých nedověcností.

Hlava II.

Velí nepřipojovati přijímání osob křesťanské
nábožnosti 1—9; uči, že celý zákon zu
chován býti musí 10—12. a milosrden
stvé jen milosrdný dojde 13. Nápotom
jedná o rozdílu nutné a živé víry 14—20.
a k vysvětlení toho příklad Abrahama
a Rahaby uvádí 21—26.

1. Bratří moji, nemějte v osobo
Jibství víry Pána našeho Ježíše Krista
slávy. 2. Nebo kdyby vešel do shro
maždiště vašeho muž zlatoprstenný v rou
chu skvoucím, vešelby ale i chudý v
chatrném oděvu 3. a pohlédli byste na
toho, jenž oblečen jest v roucho skvělé
a řekli byste jemu: Ty sedni tuto sličně,
chudému ale byste řekli: Ty stůj tamto
aneb sedni u podnoží mého: 4. zdali
nesoudíte saml u sebe a nestali jste se
soudcemi myšlení nespravedlivých? 5.
Slyšte bratří moji rozmilí, zdali Bůh
nevyvolil chudých na tom světě boha
tými ve víře a dědicemi království, jež
zaslíbil Bůh těm, co milují jej? 6. Vy
jste ale zneuctili chudého. Zdali boháči
násilí nečiní vám a oni-li nevlekou vás
na soudy? 7, Zda oni neróuhají se do

brému jménu, jenž vzýváno bylo nad
námi? 8. Jestli ovšem zákon plníte krá
lovský podle písem: milovati budeš bliž
ního svého jako sebe samého, dobře či
nítes; 9. pakli na osoby hledíte, hřích
pácháte, osvědčení jsouce od zákona co
přestupníci. Kdokoli pak celý zákon za
chová, potkne se ale v jednom, stal se
všemi vinen. 11, Nebo jenžto řekl: ne
scizoložíš, řekl také: Nezabiješ; jest
liže necizoložíš, avšak-li zabijíš, stalse's
přestupníkem zákona, 12. Tak mluvte
a tak čiňte, jakožto zákonem svobody
majíce souzeni býti. 13. Nebo soud bez
milosrdný tomu, kdož neučinil milosr
denství; vítězoslaví pak milosrdenství
nad soudem.

Žádal skutků lásky na křesťanech a pra
vil, že právě provozováním dobrodějství nej
lépe se vynořuje vniterná ušlechtilost pra

-vého náboženství. Viděl ale, že nejedni ne
toliko nuzným se nepropůjčují, nébrž i po
hrdají jimi. Tady počíná takovéto chování
kárati. Dí: Bratří moji nemějte v osobolibství
víru Pána našeho Jesu Krista slávy. Aby na
pomenutí jeho tím snáze v jich myslech u
tkvělo, oslovuje je Bratří mojí s pěstěností,
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Nemějte víru v osobolibstvé t. j. nevkládejte
víry svojí svaté v osobolibství, nezavírejte jí,
nezamykejte jí v něm t. j. nespojujte jí S
ním. Osobolidství či osobomilstvíjest vada ta,
když kdo při udělování povinností, důsto
jenství, dobrodiní a při jiných jakýchkoli
příležitostech neprohlídá k věci, nébrž k o
sobě. Má na mysli, že při chování svém ne
dívali se na důstojenství křesťana, nébrž na
vněšné člověka ve světě postavení, zda bo
hat či chud jest podle toho již jej ctíce, již
úctu jemu odpírajíce. Velí tudy: Nemějte v
osobolibství víry, t.; to co k víře přísluší
nečiňte S přijímáním či vyvolováním osob;
dost zle, že posud se to dálo, ale ve víře
křesťanské, ozvláště při věcech k službě
Boží odnášených již se to stávati nemá. V
ř. t. jest plurál v osobolibstvích, poněvadž
pomýšlí Jakob na jednotlivé případnosti, ji
miž se všeobecnost vynořuje. Nezná nábo
ženství naše, dí sv. Jeronym, osobolibství
aniž ku postavení jednotlivců hledí, otroka
a šlechtice po mravech vyjadřuje. Jediné u
Boha svobodenství jest nesloužiti hříchu, je
diné u Boha šlechtictví slynouti ctnostmi.
Náleží sem nepotismus, také když se při
důstojnostech a jiných záležitostech podě
lují příbuzenci ač nehodní a druhým hod
nějším se výhost dává. Sličně odpověděl Si
monidovi básníři Epaminondas byv od něho
o věc nespravedlivou požádán: Nebyl bys ty
dobrým básnířem, kdybys dobrých nehleděl
rozměrů; a já bych byl špatným náčelníkem,
kdybych přízeň něčí nad zákon výšeji kladl.
Víru Pánějmenuje věrou Fána našeho Jesu
Krista slávy. Genitiv slávy nezávisí od slova
véry, jakoby víra tak sloula, poněvadž k slá
vě nebeské člověka vede, aniž závisí od slova
pána, anby byl Jakob přestaviv pořádek na
psal: J. Kr. pána slávy tak slova ta k sobě
připojuje; nébrž slova slávy patří ke slovu
Kristus a Kristus sluje Kristus slávy co král
a pán, jenž slávu tu také jiným uděluje. Tak
Ef. 1, 17. sluje Bůh otcem slávy a Kristus
Col. 1, 27. sluje naděje slávy.

Nauku svou o nerozdělování osob vy
světluje příkladem, docela konkretně si veda:
Nebo kdyby vešel do sbornice vaší muž zla
toprstenný v rouchu skvoucím, vešelby ale t
chudý v chatrném oděvu a pohledli byste na
toho, jenž oblečen jest v roucho skvělé a řekli
byste jemu: Ty sední tuto dobře, chudému ale
byste řekli: ty stůj tam neb sedni u podnoží
mého: zdali nesoudite samí u sebe a nestali
jste se soudcemi myšlení zlých. Sbornice jest
tu shromáždiště či schodnice křesťanů, kdež
se totiž křesťané scházeli ke službám Božím ;
libovolně a bezzákladně někteří o sbornicech
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židovských ano o soudnicech slovo synagóga
slyšeli. Boháče opisuje slovy: zlatoprstenný v
rouchu skvoucím, chudého opisuje v chatr
ném oděvu, an rozdíl mezi oběma se ozvláště
oděvem jeví. Otázka tu se naskýtá, zda ti
lidé, jenž vcházejí do sbornice, za křesťany
čili za nekřesťany považovati máme? Nejedni
mají za to, že o křesťanech mluví, jenž po
zději než jiní do shromáždění přišedše od
mužů dřívěji přišlých k jistým místům od
kazováni bývali. Leč jiným se vidí tu řeč
býti o lidech nekřesťanech a to poněvadž
lidi ti později příchozí od ostatních shromá
žděnců různí v. 6. 7. a odděluje v. 5. bra
třími jich nezova a ničím neprozrazujíc, žeby
křesťany byli. Sličně a malebně a konkretně
vypisuje rozdíl boháče a nuzného a různost,
s jakou se lidé k boháči a opět k chudému
chovají. Sličně se praví pohledli byste jěn o
bohatci, ješto o chudém stojí jen slovo řekli
byste, což také o bohatci se klade. Pohlédá-li
totiž člověk rád na šát skvoucí, ješto na cha
trný oděv nerad zrakem svým spočívá. Pro
tikladové se pěkně vyjímají. Ty sední a ty
stůj. tuto a tamto, dobře a u podnože. Na
vrhuje bohatci seděti a slovem seděti dobře
rozumí pohodlné sedění; ješto se pak bo
hate? podává sedadla, velí se nuznému pro
stě: stůj tuto aneb sední u poďnoží mého;
posledními slovy aneb sedni ještě se zvyšuje
potupa a příkoří pro chudého, z čeho potom
šlo utiskování jich, o němž ihned v. 6. mlu
ví. O dovětě nejedna otázka a nesnáze za
bíhá. Přeložili jsme sice: zdali nesoudátesam?
u sebe a nestali jste se soudci myšlené zlých ?
leč věta ta od jiných se také jinak a jinak
béře podle rozdílného významu, jenž se slovu
řeckému dtexpi9nzs pokládá, což jsme souditi
dle Vulgáty přeložili a podle toho jestli čá
stice ov za otazovací, aneb za zapírací Čá
stici se považuje. Tudy vykládají: A vy jste
se nerozmýšlel, aneb vy se nerozmýšlíte buď
otazně, aneb prostě a jistivě. Jiní: Zdali jste
se nerozpáčili t. j. víru nezapřeli? Jiní:
Zdali jste nebyli odsouzení u sebe t. j. od
svědomí svého? Těžko rozhodnouti, který vý
klad tu předek míti má. Nejlépe bezmála
jest prostě a bezotazně a výrokověpřeložiti:
A vy jsle nerozsoudili t. j. vy jste náhlý a
nerozvážný úsudek vydali, ano bez soudu
jednali. A tudy, -což z toho ukvapení násle
duje, stali jste se soudcové myšlení zlých t. j.
soudcové zlí, nepraví, nespravedliví; jest ge
nitiv povahy a slují zlými soudci, že podle
vněšných věcí, podle bohatství a chudoby,
skvělého a chatrného roucha soud o lidech
vynášejí a podle toho jim vážnost dávají,
aneb jich zhola sobě neváží tak pravidla
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víry, která jenom jedno pravé bohatstvízná,
zanedbávajíce.

Již pak vyličuje nehodnost a hříšnost
takovéhoto jak byl uvedl osobolibství. Dí:
Slyšte bratří moji rozmilé! zdali Bůh nevy
volil chudých na tom světě býti bohatými ve
víře a dědicemi království, jež zaslébil Bůh
těm, co milují ho? Boha samého za příklad
bere, že se nemá pohrdati chudými ani na
osoby vzblédáno býti. Bůh zajisté těm, jenž
chudi jsou na tom světě, aneb jak ABC a
N čtou čomu světu to jest v úsudku toho
světa nepohrdá ve víře an právě chudé
před jinými vyvolil, aby obohatli a aby stali
se dědici říše věčné. Víra člověka činí bo
hatcem a slova ve víře, neznačí předmět, v
němž bohatnou, nébrž obor, v němž se jim
bohatství dostává t. v oboru víry, jelikož
věrc* jsou a bohati jsou na dobrech nebe
ských a darech Ducha sv. Není tedy smysl,
že víra jejich bohata a velika jest, jak ně
kteří vykládali. Víra činí člověka bohatcem,
nevěra chudým. Bohatství to z víry pocho
dilé pak činí člověky děďici v království, jež
přislébil milovatelům svojím. Milují ale Boha
ti, kdož přikázání jeho zachovávají. Miluje
te-li mne, vece Pán Jo. 14, 15. přikázaní
moje zachovávejte. Podobně dí písmo 1.
Cor. 2, 9., že Bůh věci nevídané a neslý
chané připraví těm, jenž milují ho. Za lásku
dává Bůh království. Zena chudá Mr. 12,
42. za dvě hebly si koupila království, dí sv.
Aug., ano ještě laciněji se dá koupiti, totiž za
lok čerstvé vodyMt. 10,42. Nechce ostatněříci,
žeby bohatci vyloučení byli z říše Kristovy, né
brž tuto jen dí, že Bůh při volení do své říše
dal přednost chudým, ješto Luc. 4, 19. chu
dým se evangelium zvěstovalo. Větší počet
křesťanů byli chudí a I. Cor. 1, 26. sv. Pa
vel to na um uváděl Korintanům, že ne
mnoho mocenců a bohatců vyvolil B., nébrž
co bezmocno a opovrženo jest vyvolil, aby
zahanbil ty, kdož mocní a bohati jsou. 'Ta
kovému pak obyčeji Božímu se příčilo to S
chudými nakládání, jehož se čtenáři listu
našeho nejednou dopustili.

Tudy o tom dí dále: Vy jste ale zne
uctil chudého a ovšem tedy i Bohajste zne
uctili, jenž přednost chudým dal. Dí vy a
slovo to klade oproti slovu Bůh, jak i slovo
zneuctili proti slovu vyvolil v. př. Kdo uti
skuje nuzného, utrhá stvořiteli jeho Prov.
14, 31. praví písmo St. Z. a sv. Jakob z
utiskování [nový důvod vede, že ve shro
mážděních veřejných nemá se dávati před
nost bobatcům před chudými, an dí: Zdali
boháči násilí nečiní vám a oni-li nevlekou vás
u saoudy? Násilí činí, vece, přemocňují, u
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tiskují a utlačují vás břemeny, příkořími,
křivdami, daněmi nespravedlivými. Loupeží
lva jest divoký osel na poušť, tak 1 pastvou
bohatců jsou chudé Eceli 13, 23. t. j.jak lev
olupuje osla na poušti, tak utlačují boháči
chudého. Oni vece dále a přidává slovo to
pro větší důraz, nevlekou-li vás na soudy ne
jenom pro dluhy, nébrž i pro víru, ješto 0
boháčích vůbec mluví a neobmezuje se na
boháče křesťanské, jichž v prvocírkvi mnoho
nebylo. Ovšem ale i ti, kteří se soudů po
hanských domáhali 1. Cor. 6, 1. z počtu
bobatců byli.

Stužuje pak ještě vinu, bohatců an dále
vece: ŽZdďal?oni nerouhají se sličnému do
brému jménu, jenž vzýváno bylo nad vámi
t. j. jež vy vzýváte a od něhož vy jméno
nosíte t. j. Kristu Pánu se rouhají boháči.
Z čehož viděti, že řečjest o boháčích vůbec,
nevšak o bohatých křesťanech a ti, kdož o
boháčích křesťanských slova Jakobova berou,
vykládají nedobře a proti prvotnému a pra
vému slova rouhaťi se významu o zlomravech,
pýše, lakomství, tvrdosti jejich, jimiž pohané
k rouhání přivedeni bývají. Kde tento smysl
slova písma roní, tam vazba jiná bývá jak
Rom. 2, 24. Tit. 2, 5. 2. Petr. 2, 2., kdež
se positivně praví, nebývá-li skrze vás v po
roubání dáváno jméno B. a podobně, ovšem
preposice drž se užívá. Z toho plyne, že ne
jenom nemoudře jednají křesťané boháčům
předek dávajíce, nébrž že se tím prohřešují
také proti úctě Kristu Pánu povinné.

Leč mohli oni svoje bohatcům předno
stt dávání omlouvati láskou křesťanskou,jenž
velí, aby se's jiným propůjčoval. K tomu
apoštol v dalejšku prohlédá a dí, že naopak
právě osobolibstvím zákon lásky přestupují.
Praví: Jestlů ovšem zákon plníte královskýpodlepísem:© Milovatibudešblížnéhosvého
jako sebe samého, dobře činíte; pakli na 0
soby hledďite, hřích pácháte osvědčování jsouce
oď zákona co přestupníci. Tak nejlépe se
vazba činí s předešlými a následujícími vě
tami, při čemž Částici el uévror (st tamen) V
původném významu bráti přijde, jak jsme
to učinili. Jiní myslí, že něco předešlým
větám příčného ap. tu praví a ti slovo učvrow
za odporovací spojku majíce kladou: Jesi
hže však zákon plníte královský a t. d., Ja
koby chtěl říci: Avšak neodporuji já tomu,
abyste s láskou křesťanskou seboháčům pro
půjčovali, ješto bohatství není vinou ani hří
chem, aneb jak jiní: ovšem vám toho ne
chávám, abyste boháče uctili, jestliže jenom
při tom proti zákonu lásky se neprohřešu
jete. Aještě jiné vazby jsou, kterých se tu
podjímali interpreti. Nejprostějšízdá se nám
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ta, kteréžto jsme sami v překladu použili.
Ostatně odchodnostmi těmi smysl se neji
načí. Půjčuje jim apoštol toho, ač s nějakou
příměsí svaté ironie, aby uctivost bohatým
pro zachování příkazu Božího o lásce bliž
ních prokazovali, avšak což dále v. 9. dí,
nemá ta uctivost odtud vycházeti, že bohati
jsou a ozvláště nemá s potupou a pohrdoú
chudých lidí se spojovati. Zákon lásky blí
ženské jmenuje zákonem královským,an vece:
Jestli ovšem zákon plníte královský podle
písem: Miluj svého blížního jako sebe, dobře
činíte. Královským jej zove, poněvadž nej
přednějším a nejhlavnějším jest, ješto veškeří
jiní o bližním příkazové se v něm zahrnují
a obsahují. Tak Rom. 13, 9. dí Pavel, že
všeliké přikázání zavírá se ve výroku miluj
bližnéhojak sebe. Dí Jakob podle písem a
táhne se k třetí knize Mojžísově 19, 18.,
kdež příkaz ten stojí o milování bližního.
Dí prostě: dobře činíte, nehaním toho ctění
bohatlců z lásky pošlého, nébrž všelijak je
chválím. Ale však — a tu v. 9. výminku při
čiňuje odporem ku před. v. 8. t. j. proti
omluvám a lichozámyslům lidí dotčených —
jestli na osoby hledíte, hřích pácháte a hří
chem tím vaším jest právě to osobolibství.
Ke stížení jim hříchu toho klade: osvědčení
jsouce od zákona co přestupníci. Ti se vy
mlouvali výroky zákona Božího, sv. Jakob
jim odpovídá, že právě zákon je za přestup
níky vydává a že tedy se svým osobolibstvím
omluvy před zákonem Božím nemají. Nemá
tu na mysli zvláštního nějakého příkazu,
nébrž zákonem vůbec vešker zákon co sou
jem veškerých. příkazů; při tom ovšem ml
čečky přimysliti musí, že zákon lásku blí
ženskou poroučí a stranickým ctěním bo
hatců přestoupen bývá.

Již ale potvrzovati se jme, že lidé 050
bolibci zákona přestupníci jsou. Dí: Kdo
koli pak celý zákon zachová, potkne se ale v
jednom, stal se všemi vinen. Jakoby pravil:
Nedivte se, že jsem přestupiteli zákona jme
noval ty, kteří osoby rozdělují, m. pak čte
lépe t. ř. nebo, ee. Tou všeobecnou větou
potvrzuje ap., že osobolibství v sobě přestou
pení celého zákona zahrnuje, ač jenom proti
jednomu příkazu prohřešovati se zdá. Proti
atomistům ve mravosloví vystoupá, kteří
podle větší dobrých nad zlými skutky, aneb
zlých skutků nad dobrými převahy člověka
spásu neb zátratu připisovali. Považuje zá
kon co celek, v němž částky se vzájemně
doplňují a podmiňují; kdo proti části se pro
hřeší, prohřeší se proti celku, jehož částkou
ona jest. Ctnost záleží v zachovávání celého
zákona, a kdo v jedné straně zákon pře
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stoupí, ovšem přestupcem zákona jest. Kdo
na jednom místě těla svého ránu smrtelnou
obdržel, ovšem podpadá smrti jako ten, kdo
třiceti ranami smrtelnými poražen byv po
klesl. Kdo jednou branou nepřítele do města
pustí, zrádcem jest, jakoby ho byl všemi
branami přijal. Druhdy jednou jiskrou shoří
palác a netřeba obšírného podpalu a když
jedním protrhem hráze se oboří, rovně ta
ková jest nehoda, jako by se byla na mnoha
místech protrhla. Tak dí Pavel 1. Cor. Ď,
5., že málem kvasu celé těsto se pokvašuje.
Když člověk v jednom hřeší, uprchá ze srdce
jeho úcta k zákonu a náklonnost k hřešení
povstává a všelijak nápotom se rozmnožuje.
Tudy náleží se chovati podle starého vý
roku: Hned se z počátku protiv, aby se totiž
zlo nerozjídalo a člověk k zahynutí ne
přišel.

Ale sv. Jakob sám divnořekou větu svou
stvrzuje řka: Nebo jenžto řekl mescizoložíš,
řekl také nezabíješ; jestliže nescizoločiš avšak
zabějíš-č, stal ses přestupníkem zákona. Pří
čína, pro kterou přestupník jednoho přikázaní
přestoupením všechněch vinnen bývá, jest
vážnost zákonodárcova jakýmkoli, ač jedním
jen přestoupením uražená a potupená; v
zákonodárci se veškeři příkazové sbíhají a
jednotí a kdo tudy jedno přikázaní přestoupí,
přestupem všechněch vinen jest. Nemíní ap., že
kdo jedním hříchemvinnen jest, takových tre
stů zasluhuje jako ten, co veškeren Život v
nešlechetnostech strávil, ješto rozdíl jest
ve hříchách a ovšem i v pokutách za ně,
nébrž tomu chce, že jediný smrtelný hřích
člověka zátratou stihá. Zákon jest oděv,
jenž celý se ruší, když částka jedna jeho
porušena bývá a jest souhlas, jenž přerušen
bývá jediným zlozvukem a jest zlatým fe
tězem, jenž se přetrhuje celý, kdyzjedno
ohnivo přeryto bývá; leč k těm důvodům
nehledí sv. Jakob, nébrž jenom k vážnosti
zákonodárce, jak praveno.

Tuto nauku o osobolibství sv. Jakob
již nyní všeobecným napomenutím zavírá
tak, že si spolů cestu k dalejšímu učení
o víře a skutcích pojednání otvírá. Dí:
Tak mluvte a tak čiňte jakožto zákonem
svobody majíce souzení býh. Částice tak
nehledí ku předešlé větě, nébrž ke slo
vům následujícím: jakožto majíce souzeni
býti zákonem svobody; pro lepší důraz klade
částici tu dvakrát. Zákonem svobody, o němž
již výše 1, 25., rozumí víru křesťanskou, že
nás osvobodil od vlády obřadův a hříchův.
Opět jmenuje víru zákonem, aby ukázal, že
v Novém Zákoné neméně zákonové odvěční
Boží musejí zachovávání býti, aniž všecken
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Zákon Nový jenom v milosti se zahrnuje.
Chce apoštol říci: Nápotom řeči své a své
skutky tak upravte, abyste mohli obstáti na
soudu Božím, kdež dle zákona jeho novou
úmluvou projeveného soud vynešen bude nad
vámi; kdybychom zajisté před očima měli
neustále soud Boží, nikoho bychom neuráželi.
„| Prohlédá při tom zvláště k laskavému
Jiným se propůjčování, jak viděti z toho, co
ihned dále přidává řka: Nebo soud bez mt
losrdenstvé tomu, kdož neučinil milosrdenství,
vítězoslavé pak milosrdenství mad soudem.
Svrchovaná opolna, podle níž se říditi bude
Boží soud, jest milosrdenství. Pro milosrd
ného jest soud Boží milosrden, pro nemilo
srdného a toho, jenž lásky jiným nepropůj
čoval, jest soud B. nemilosrden, ovšem pak
tím nemilosrdněji bude si vésti soud B.
proti tomu, kdož jiným křivdu a příkoříčiní.
Totéž učí parabola Páně co sluhovi nemilo
srdném, jenž byl dlužen pánu svému deset
tisíc hřiven Mt. 18, 34. Soud B. se u sv.
Jakoba zosobňuje a považuje 0 přísný a ne
oblomný soudce nějaký, jenž přímo a příkře
všady zasahuje. Přece ale jedna věc jej po
někud schyluje a nakloňuje. Praví o tom
Jakob: Vítězoslavépak milosrdenství nad sou
dem. Přísný soud milosrdnému člověku se
odhliví a zlahodí. Milosrdenství Boží jest
nade vše skutky jeho Ž. 144, 9., nébrž
iv Bohu samém, ač veškery vlastnosti v
rovnováze jsou, milosrdenství předek tak
měř vede, jak viděti, že člověka hříš
ného Bůh nezatratil, nébrž pro spásu jeho
Synu svému vtěliti se a vpletiti dal. Bla
žen člověk, jenž se smilovává nad chudým
a nuzným, dí Ž. 40,1., v den zlý ho vysvo
bodí Hospodin. Blažení, dí sám Pán Mt. 5,
T. milosrdm, nebo oni milosrdenství dojdou.
Svatému Janovi Almužníkovi ukázala se mi
losrdnost co sličná panna v sličném oděvu
a s korunou na hlavě a pravila mu, že jest
nejstoupenější a nejmilejší dcerou Otče ne
beského a že všech věcí dostává, o jakékoli
požádá. M. vátězoslavíjest vlastně chlubí se,
honosí se totiž vítězstvím a větší silou se
honosí milosrdenství oproti soudu.

Od napomínky, milosrdenství k chudým
proukazovati, přechází na skutky dobré vůbec
a ukazuje, že sama víra bez mich člověka
Spasiti nemůže.

14. Co prospěje, bratří moji, víru-li
někdo praví se míti, skutků-li nemá?
Zdaliž může víra spasiti jej? 15. Kdyby
pak bratr a sestra nazi byli a zbaveni
všedenní výživy, 10. řekl pak by někdo
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z vás jim: Jděte v pokoji, hřejte se a
nasycujte se, nedali byste ale jim věcí
potřebných tělu, což to prospěje? 17.
Tak i víra nemá-li skutků, mrtva jest v
sobě. 18. Ale dí někdo: Ty víru máš
a já skutky mám, ukaž mi víru svou
beze skutků a já ukáži tobě ze skutků
víru svou. 19. Ty věříš, že jeden jest
Bůh: dobře činíš; i zloduchové věří a
třesou se. 20. Chceš-li však věděti, ó
člověče prázdný, že víra bez skutků
mrtva jest? 21, Abraham otec náš, ne-li
ze skutkův ospravedlněn byl obětovav
Izáka syna svého na oltář? 22. Vidíš-li,
že víra spolupůsobila se skutky jeho a
že ze skutků víra dovršena byla 23. a
naplnilo se písmo řkoucí: Uvěřil Abra
ham Bohu a počteno mu to ke sprave
dlnosti a přítelem Božím nazván byl.
24. Spatřujete-li, že ze skutků ospra
vedlněn bývá člověk a ne z víry toliko ?
25. Podobně i Rahaba nevěstka, ne-li
ze skutků ospravedlněna byla, přijavší
shledatele a jinou cestou je vypudivši?
26. Nebo jako tělo bez ducha mrtvo
jest, tak 1 víra bez skutků mrtva jest.

Pravil, že toho, kdož skutků milosrden
ství nečiní, druhdy soud nemilosrdný zasti
hne; ovšem tedy takovému neprospěje víra,
kterou vyznával a viděti z toho, že skutkové
k víře se připojiti musí, ač má-li víra člo
věka spasiti. Již výše 22. n., že nepostačuje
ke spáse býti slyšitelem slova Božího, nébrž
že 1 činitele jeho býti musíme. Tu opět se
k tomu vrací a potírá zlou domněnku, jakoby
víra sama o sobě člověka spasiti mohla. Dí:
Co prospěje, bratří moji, víru-li někdo pravíseměti,skutkův=linemá?© Zdaližmůževíra
spasiti jej? Má Jakob očividně lidi takové
před očima, kteří se na pravověrnost spolé
hali a věčnou slávou bezpečili, ač skutků
dobrých nemajíce. Někteří protestantští vy
kladači kladou důraz na slovo řekne-li a vy
kládají slovo to o marném a nepravdivém
honosení a chlubení-se člověka takového:
leč nikde sv. Jakob nekárá člověka ze lživé
chlouby, aniž na slovo to řekne-čřdáleji do
léhá, nébrž raději pouští, že ovšem víra bez
skutků býti může. Mohl ovšem takto mlu
viti Jakob: věru-lt někdo má vynechaje slovo
řekne; ale slovo to. živě nám představuje
člověka, jak se marně honosí a vyjadřuje, že
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víra bez skutků se prokázati nedajíc na ho
lých slovech neplatných spoléhá. Opovážlivě
se lidé ti na Krista a jeho milost spoléhali,
ač s Kristem toliko vněšně a bez vniterného
objetí spojeni jsouce. Skutkam? rozumí skutky,
jenž z víry pocházejí a bez skutků těch není
možná spasení dojíti věčného v nebesích, nebo
dí: zdali víra může spasit jej? t.j. zhola
nemůže ho spasiti. Upírá víře pouhé a skut
kami nepronešené moc spasitedlnou. Po prv
ním slově z/ozis nemá artikulu, poněvadž 0
věci známé mluví a ji místněji vyličuje; po
druhé ale klade artikul znv ziozw, poněvadž
znova o víře mluví, o níž právě předešlo.
Nepotýká se Jakob s Pavlem, jenž Rom. 3,
25. dí, že člověk bývá ospravedlněn z víry
bez skutků, již v úvodě šířeji dokázáno.
Pavel mluví o skutcích, jež člověk činí ze
síly své přirozené bez víry a bez milosti
Kristovy, čili o skutcích před vírou před
chozích, Jakob o skutcích, jenž z víry jdou
a po víře se pronášejí. Pavel jedná s lidmi,
kteří potřebu obřízky a všech zákonných
skutků vymáhali, Jakob ale jedná s křesťany,
jenž na pouhou víru spoléhali za to majíce,
že skrze ni spásou svojí bezpeční jsou, ačby
žádných skutků z ní nevydali; tudy musel
Pavel dokázati, že skutkové zákona nejsou
potřební a Jakob opět, že ovšem skutkové
víry potřební jsou. Vírou znamená Pavel do
konalou Kristu oddanost a k němu se všemi
mohutnostmi přivinulost, Jakob ale rozumí
pouhé za pravdu ujetí slovem tím. Z toho
jde, že víra také bez dobrých skutků býti
může, ale že mrtva. jest a neplatna, což do
kazuje ihned Jakob 15—17. nápotom dovo
dě 18. 19. že nevyhnutně musí spojena býti
se skutky, ač má-li člověka spasiti. Archa
Páně nebyla prázdna, aniž smí poznání býti
bez konání, an fíku neplodnému zlořečil Pán
Mt. 21, 19. a neužitečný služebník od Kri
sta zapuzen bude Mt. 25, 26. vece sv. Re
hoř Vel.

Jakob nauku tu, že víra bez skutků
neplatna jest, dokazuje a vysvětluje příkla
dem ze života vzatým a živě a plasticky
pronešeným. Dí: Kdyby pak bratr a sestra
nazi byli a zbavení každodenní výživy, řeklby
pak někdo z vás jim: Jděte v pokoji, ohří
vejte se a nasycujte se, nedalibyste ale jim
věcí náležitých tělu, což to prospěje? Částice
pak dě na počátku věty jest přechodnicí.
Bratrem a sestrou zove každého křesťana,
aby tím důrazněji naznačil povinnost jim po
máhati. Slovy nazi a zbavení výživy vyličuje
potřebný stav jejich. Slovy: řekl by pak k
nim někdo: jděte a t. d. líčí chování k nu
zníkům. Slovy: ohřejte se, nasytte se, totiž
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sami se lidé nuzní odbavují S prázdnem a
velí se jim, aby sami o sebe se postarali.
Slovy: Čož to prospěje ukazuje, že takové
bez skutků S nuznými nakládání neplatno
jest.. Ten příklad předeslav nyní jej k účelu
obrací, an dí: Tak %výra, nemá-li skutků,
mrtva jest o sobě; ana nemá duše živodárné
a skutkodějné a zůstává mrtvolou ač i mrt
vola pravým tělem jest. Kořen jest mrtvým
jenž nevyvodí rostliny. Dí o sobě totiž sama,
odloučena jsouc od lásky a skutků; slovem
tím slovo mrtva se zostřuje a pojem jeho
zvyšuje. Víra chová a pěstuje se nadějí,
láskou pak se oduševňuje a oživuje, dí
sv. Aug.

Ale ještě dáleji apoštol dialektickým
spůsobem dokazuje víru bez skutků býti
vírou neplatnou a mrtvou. Především odráží
všelikou honosnost člověka navíře pouhé
si zakládajícího. Praví: Ale dí někdo: Ty
víru máš a já skutky mám; ukaž mně véru
svou beze skutků a já ukáží tobě ze skutků
véru svou. Předvětu jest: ty víru máš a já
skutky a dověta a odpověď následuje ve slo
vech: ukaž mně víru svou. Mohl by někdo,
vece Jakob, proti mému důvodění říci, že
ty nemaje skutků víru máš a že já, jenž
víru beze skutků mrtvou býti pravím, skutky
mám, že tedy já nejsem více práv ve svém
tvrzení o nedostatečnosti pouhé víry bez
skutků, nežli ty S ostáváním svojím při holé
víře. Tak někteří věty ty s předešlými pojí.
Jiní předvětu zavírají ve slovech ty víru
máš a dovětu slovy: a já skutky mám po
čínají částici ale, význam částice nébrž ovšem
a podobné dávajíce. Leč rozdíl ten jenom
logické vazby vět a smysl při té i oné vazbě
týž ostává. Nebo smysl jest, zůstaneme-li
při posledním obyčejnějším spojování, tento:
Ty víru máš, jak pravíš a já skutky mám,
ovšem spojené s vírou co pramenem jejich ;
ukaž víru bez skutků a já ti ukáži ze skutků
víru, t. j. ty víru bez skutků zhola ukázati
nemůžeš, ale já se ovšem ti ze skutků s
vírou prokáži, an v skutcích mojich právě
víra svou moc a sílu prokázala a vyjevila.
Mučeníci zajisté umučením svým a světci
svatým životem pronášeli víru. Ukaž t. j.
proukaž se, vytas se, přesvědě mne, osvědě
víru svou, že skutečně bytuje, což tobě ne
možno. Beze skutků vece, totiž kteréž od
víry odlučuješ, o nichž ale já pravím, že s
vírou spojeni býti musejí, ač mají-li člověka
spasiti. Nezapírá, že odpůrce víru má, ale
dorývá na něho, aby vyznal, že jeho víra
mrtva a neplatna jest.

Ale i z víry zloduchů uvádí sv. Jakob
důkaz, že víra bez dobrých skutků člověkovi
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pásy nedopomahá. Dí: Ty věříš, že jeden
Jest Bůh; i zloduchové věří a třesou se. Půj
čuje toho odpůrcovi, že víru má, ale vece,
nemáš příčiny honositi se vírou svou, skut
kův-li prázdna jest; nebo takovou vírou se
mohou 1 zloduchové honositi, i oni věří, ale
víra jejich nic jim nespomáhá a neprospívá
k věčnému životu, nébrž věří a třesou se t.j.
k většímu soužení jenom jim to slouží, že
vědí se v ustavičném odporu Ss pravdou
Boží. Dí věříš, že jeden Bůh jest a mluví
tedy o jednotě Boží, poněvadž ta pravda
hlavitým jest víry článkem, prvním v sym
bolu víry a známkou, jížto se Zidé a pohané
rozeznávali. Dí: dobře činíš, věřiti v jednoho
Boha jest v sobě čin dobrý, nébrž i záslužný
ale nedostatečný, ač jestli spojen jest s ně
jakým počátkem lásky k Bohu. Zloďuchové
věří ne vírou vlitou, nébrž z přirodilé ducha
bystroty nutně a nuceně věří, ne libovolně
a mimovolně. Jejich víra se liší od víry člo
věka také bezskutkové, ale v tom jí rovna
jest, že jim neprospívá, jak i člověku tomu
s neprospěchem jest. Třesou se, vece, hrozí
se, ježí se, ješto netoliko věří, nébrž i ži
votně všemocnosti Boží zakoušejí. Ostatně
Herm. 2, 1. doráží na ten článek víry před
jinými, an vece: Především věř míozevoov,že
jeden Bůh jest. Útení řecká se tu dle po
řádku slov mnoho různí, leč tím se neruší
smysl; pořádku, jejž vede Vulgáta rkp. A
a W se drží.

Nepřestává ale apoštol na dvou uve
dených důvodech, nébrž na odpůrce dorývá
a nový důvod uvádí toho, že víra bezskut
ková nespasí, kterýžto důvod z příkladu pís
ma svatého čerpá. Aby pak odpůrce tím
snáze porazil, dorývá na něho otázkou před
běžnou, kterouž jistotu vítězství svého nad
ním vystihuje. (Chceš-livšak věděti, poznati,
Ó člověčeprázdný, že víra bez skutků marna
jest? Prázdný není toli co marný, aniž zna
mená: nesoudný, nemoudrý, nébrž prázdný
a zbavený podstaty života, ješto se domnívá
moci se bohatstvím vychloubati: prázdným jest,
že na prázdném a holém ponětí přestává a
k jádru nedoniká. Místo marna čoyn čtou
někteří rukopisove jakož 1 Vulgáta mrtva
VEXOM.

Již pak úvod ten k následujícímu dů
kazu předeslav sám ten důvod vede, an vece:
Abraham otec náš ne-li ze skutků osprave
diněn byl, obětovav Izáka syna svého na ol
tář? Táhne se k Abrahamovi, poněvadž ou
byl otcem věrců a vzor světců a poněvadž
Pavel Rom. 4, 3. z jeho příkladu dovodil,
že víra jej spasila, z čeho někteří lidé od
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vodili, že víra bez skutků člověka spasiti
může. Vysvětluje tu Jakob nějakou měrou
Pavla uče, že víra Abrahamova nebyla prá
zdná, lenivá, nečinná a nedějná, nýbrž s do
brými skutky spojena. Otcem naším Abra
hama jmenuje, poněvadž píše ku křesťanům
ze Žžidovstva pošlým, jimž Abraham otcem
dvojitým byl, podle těla, an z beder jeho
vyšli, 1 podle ducha, an jim vírou svou skut
kami osvědčenou věčným pro potomstvo a
lidstvo celé vzorem se stal. Ze skutkův jeho
uvádí hlavitý čin jeho, an dí obětovav Izáka,
aneb blížeji k slovům řeckým, přinesev Izáka
co oběť na oltář. Hodlal jej obětovati svá
zav jej, na oltář jej položiv a meč nad ním
vytasiv, leč v tom utrpěl od anděla pře
kážku a zápověď, aby neobětoval syna. Byl
to hrdinský skutek víry, statečnosti, lásky
a pobožnosti. Dovodí apoštol: Abraham ze
skutků jest ospravedlněn a bez nich ospra
vedlněn býti nemohl; nebo kdyby nebyl po
slušen býval rozkazu Božího, aby syna obě
toval, nebylby ospravedlněn býval. Z čehož
jde, že i my ze skutků ospravedlnění býti
máme a že tudy víra bez skutků mrtva jsouc
k spáse člověku nepomáhá. Ospravedlnén
byl t. j. netoliko za takového uznán a vy
jádřen, nébrž i jím učiněn, aniž požehnání
jemu dána byla ku prokázání jeho sprave
dlnosti, něbrž pro zbožnost a poslušnost
jeho; také dí hned níže, že dovršena a do
konána byla víra Abrahamova ze skutků a
co o Rahabě ještě přidává, nemůže se ku
pouhému prohlášení a pronešení vztahovati,
nébrž vystihá skutečné ospravedlnění.

Odtud pak dále vyvodí, že víra Abraha
mova účinna byla, nevšak bezdějna ani mr
tva. Dí: Vidíš, že véra spolupůsobila se skut
ky jeho a že ze skutků věra dovršena byla a
naplnilo se písmo řkoucí: Uvěřil Abraham
Bohu a počteno mu to kespravedlnosti a pří
telem Božím nazván byl. Z toho, že syna
obětovati hodlal vírou pobuzen jsa, patrno
jest, že víra jeho zarodila dobrými skutky
a že ke skutkům působila řídic totiž úmysl
činitelovu, aby skutkové bohumilýmise stali.
Slovem spolupůsobila naskýtá nerozlučné spo
jení mezi vírou a skutky; spolupůsobila,
jak působí kořen s větvemi, vlévaje jim mízu
k vydání plodu. Dovršena jesť víra, došla vr
cholu svého a své dokonalosti a prokázala
se pravou vírou býti; bez skutků by zajisté
byla necelou, kusou, nedovršenou a nedo
konalou bývala.

Víra a skutky patří k sobě, ač ovšem
víra bez skutků býti může, přece se jí síly
ke spasení člověka nedostává, To se vidí
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sv. Jakobovi z písma sv. dokázati, aby vše
liké ústo odpůrcovo stouliti muselo. Činí to
slovy: A napnilo se písmo řkouec: Uvěřil
Abraham Bohu a počteno mu to ke sprave
dinostií a přítelem Božím nazván jest, "Tím
vysvětluje smysl slov těch od Pavla nejed
nou uvedených, jakoby pravil: skutkové také
patří k víře, má-li člověka ospravedlniti, ješto
skutkové ti víru dovršují a zdokonalují. A
z toho poznáváme, jak máme vyrozumívati
výroku onomu slavnému Gen. 15, 6. Uvěřil
Abraham a počteno mu to ke spravedlnosti,
totiž že vírou ospravedlnivou nerozumí se
víra mrtvá, nébrž živá a ve skutcích všeli
jak dějná a účinná.

Abychom ale slovu ospravedlnění v ji
stém, nepochybném a pravém smyslu roz
uměli, přidává sv. Jakob ještě se své strany
vysvětlení an, dí: A přítelem Božím nazván
jest. Přítelem Božím jest jenom spravedlivý,
tedy slova počteno mu ke spravedlnosti, ne
mají jiného významu, leč že Abraham sku
tečně spravedlivým stal se. Ačkoli na místě,
kde se o tom vypravuje, nečteme, že Abra
ham přítelem Božím nazván byl, dosti jasné
to přece vysvítá ze slov Božích, jež k Abra
hamovi mluvil a jimiž skutek jeho chválil
a novými zámluvami odměnil. Jinde ale ne
jednou sluje Abraham v písmě přítelem Bo
žím; tak u Jesajáše 41, 8. jej Bůh sám
přítelem svým jmenuje; tak i Judith 8,
22. S tím ostatně i Pavel shoduje se
Rom. 4, 3. 17. pravě, že Abraham ospra
vedlněn byl vírou v toho, jenž z mrtvých
křísí; čímž se táhne k obětování syna Abra
hamova Izáka a naskýtá, že ovšem živou
víru na mysli má, když neustále učí, že Abra
ham z víry ospravedlněn byl. Leč Jakob sám
nyní z příkladu Abrahamova všeobecný vý
vodek činí, an dí: Vidíte, že ze skutků ospra
vedlněn bývá člověk a ne z véry toliko; ně
kteří čtou větu otazně, leč lépe ji prostě
čísti co vývodek, jak i Vulgáta činí. Klade
slova ze séutků na prvním místě pro vytknuti
důrazu, jakož v dalejším postupu leží důraz
na slově posledním toléko. Jde z toho, že
skutkové netoliko následují po víře ospra
vedlnivé, nébrž že víra, má-li ospravedlňo
vati, se skutky spojena býti musí.

Ještě ku příkladu Abrahamovu přiči
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ňuje příklad Rahaby. Praví o ní: Podobně t
Rahaba nevěstku, ne-li ze skutků ospravedl
něna byla přijavší posly a jinou cestou je ey
pudivší? Podobně jak u Abrahama se stálo,
také se dálo při Rahabě. Příklad béře od
ženy a to od cizinkyně, ještě pak na to bý
valé nevěstky, čímž vším mocnost příkladu
přirostá. Nevěstkou byla druhdy za pohan
ství svého, leč uvěřivši v pravého Boha na
pokání dala se, byvši výskytem zpytákův
israelských a divy s lidem israelským čině
nými neobyčejně dojata. Fříjala posly t. j.
vyslané shledatele a opovážila se pro jich
zachránění života svého a tudy právem Hebr.
11, 31. mezi hrdinami víry se klade, kdež
Pavel o ni praví: Vírou Rahaba nevěstka
nezhynula s nevěrci, přijavší shledatele v po
koji, t. j. ješto všickni Jerišané v nevěrství
ostali a nechtěli se poddati úsudu Božímu
na ně stihlému, jediná Rahaba uvěřila a po
davši se zachována byla. Dí, že ze skutků
ospravedlněna byla a míní skutky jejími ho
stinské Israelitů přijetí a míní to její uda
tenství, jímž pod pázdeřím ukryla a napo=
tom tajně vypustila zvědače israelské života
se opovážíc. Stala se z pohanky tou svou
vírou Israelitkou a přičtěna byla klidu Bo
žímu, tudy také za manželku pojata byla od
Salmona a stala se předkyní Krista Pána,
ješto Salmon z Rahaby zplodil Booza, Bo0z
Obéda, Obéd Jesseho, Jesse pak Davida Mt.
1, 5. Jes. 2. a 6. DÍ, že vypudila zpytáky
pro shledání země vyslané, aby naznačil, jak
obtížno a nesnadno jich ukrytí bylo a jak
spíchati a kvapiti musela s jich propuštěním.
Jinou cestou je vypudila než totiž přišli, dálo
se to oknem Jes. 2, 15.

Již pak Jakob nauku svou o víře a skut
cích sličným podobenstvím končí řka: Nebo
jako tělo bez ducha mrtvo jest, tak i víra bez
skutků mrtva jest. Nepřirovnává mrtvou víru
s mrtvým člověkem, nébrž s mrtvým čělemči
s mrtvolou; jakož pak mrtvola skutečným

. tělem jest, tak i víra ještě vírou jest. Zi
votem těla jest duše, životem víry jest láska,
jenž se ve skutcích jeví. Ovšem ale mrtvá
víra člověka nemůže spasiti a tudy neplatna
jest. Tu čásť své nauky odbaviv přistoupá
dále k jiné části o obuzdování jazyka.
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Hlava IH.

O dvojí věci pojednává tuto, nejprv o vadách
a škodách neskroceného jazyka 1—12.
a dále rozdíl moudrosti tělesné a ducho
vn rozvinuje 13—16.

Nemnozí učiteli bývejte, bratří moji,
vědouce, že těžší soud odnesete. 2. Na
mnoze zajisté klesáme všickni; jestliže
kdo ve slově neklesá, ten dokonalým
jest mužem, mocen jsa také skrotiti celé
tělo. 3. Pakli koňům udidla do huby
vpouštíme, aby povolni byli nám, také
celé tělo jejich obracíme. 4. Hle také
lodě tak veliky jsouce a od větrů prud
kých hnány bývajíce obracovány bývají
od skrovného vesla, kam chtíč správce
zažádá. 5. Tak i jazyk malým sice údem
jest, ale veliké věci provozuje; aj jak
malý oheň jak velký les zapaluje. 6. I
jazyk ohněm jest, světem nepravosti.
Jazyk postavuje se mezi údy našimi co
ten, jenž znečišťuje celé tělo a rozpla
meňuje kolo narození našeho, rozplápo
lán bývaje ode pekla. 7. Všeliká zajisté
příroda zvířat a ptactva a zeměplazů a
jiných bývá skrocována a skrocena jest
přírodou lidskou, 8. jazyku ale nikdo z
lidí skrotiti nemůže, nepokojné zlo, plné
jedu smrtelného. 9. Jím blahoslavíme
Boha a Otce, jím proklínáme lidi, jenž
ku podobenství Božímu učinění jsou.
10. Z týchže úst vychází blahoslavení i
kletba; nemá, bratří moji, to tak se díti.
11. Zdaliž pramen z téhož otvoru řine
sladkou a hořkou vodu? 12. Může-li,
bratří moji, fík hrozny nésti, aneb loza
fíky? Tak ani slaná studnice sladké ne
může vydati vody.

Pozoruje se nejednou, že lidé, jenž chou
lostivi jsou do skutků, tím statečněji si ve
dou v řečech a hrdinství skutečného se lik

ství vyhledávají v prostořekosti a mnoho
mluvách — místo díla pouhými slovy lidi,
nébrž i Boha odbývajíce. Byla to sada na
Zidech od Pavla Rom. 2, 17. již káraná, že

| obecněním poneseme.

mysleli býti mistry a učiteli veškerenstva a
tím se od přísnějších mravů zachovávání vy
svobozovali a vyzouvali z povinnosti skut
kami víru svou pronášeti. Výše již 1, 19.
krátce toho dotekl, že člověk nemá býti klo
poten ke mluvení; nyní místněji o tom jed
ná a šířeji nauku tu rozvinuje. Praví on:
Ne mnozí se učiteli stávejte, bývejte, vědouce
že těžší soud odnesete. Jak již 1, 19. praveno,
vtírali se nejední k vyučování a napomínání
druhých pod záminkou, že k tomu Duchem
svatým či darem a charismou od Ducha da
nou oprávněni jsou. Nemluví o vdírání a vtí
rání se mnohých k úřadu učitelskému, nébrž
k svobodnému v synagógách vyučování, jehož
se tehdá, jak jsme vyše viděli Act. 13, 15.
zhusta jiným od předstatelů sbornic propůj
čovalo. Udává pak nejbližší, ale nejdůraz
nější toho příčinu. Vědouce t.j. považujíce
a na mysli rozjímajíce a k srdci sobě do
konale připouštějíce, že těžší soud odnesete,
aneb jak text řecký nějakým Jakoba se při

; Kdo jiné vyučuje, ten
vydává se za takového, jenž sám vyučování
a napomínání nepotřebuje a tudy dle Luc.
12, 47. znaje vůli Páně a nečiní-li jí, dvojími
pruty šlehán bude. Z toho odvětuje Zlato
úst, že také kněží přísněji na soudě budou
souzeni než lidé jiní. Očividně komparativ
těžší se klade, že Jakob lidi, jenž se na vy
učování nevtírají před, očima má. Nemoudro
ale jest na sebe břemena uvalovati a k bře
menu nové břemeno přikládati, když člověk
pod těrchou a tíží jednoho již klesá.

A to jest, co dáleji praví apoštol řka:
Na mnoze zajisté klesáme všickní t. j. vyštěr
bujeme, vyvinujeme, hřešíme. Jakoby pravil:
Poněvadž každý, sám sobě žijíc, často padá
klopýtaje, nemoudře a neopatrně jedná, kdo
za učitele se vdírá,ješto tím častěji se pokles
nouti může a ovšem již také přísnějšímu
soudu Božímu podpadá. Již v St. Z. neje
dnou stížnost se vede na hříšnost lidskou
Ecel. 7, 21. Nené člověka spravedlivého na
zemt, jenžby čiml dobře a nehřešil. A v No
ném Zákoně vece 1. Jo. 1, 8. „Díme-li, že
hříchů nemáme, samí se svádíme a pravd
při nás není. Tudy vece sv. Řehoř Vel.:
Což učiní desky, když se sloupové chvějí?
Kterak obstojí roždí, když sama nebesa se
vichorem otřásají? Proto velí Kristus Pán,
abychom se denně modlívali: Odpusť nám
naše víny jakož i my odpouštíme. Tudy také
sněm Trid. 6, 25. stanoví, že člověk ani 0
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spravedlněný nemůže bez ozvláštního daru
Božího se ode všech i všedních hříchů 0
chrániti. Proto se i světci hříšníky nazý
vali, jak to i o sv. Františkovi assijském
čteme. Zůstala pochotnost či žádostivost v
údech našich co podnět ku bojování, jak
druhdy Jebuseové v Jernsalémě nevyhlazeni
Juds. 2, 22., aby Israelité zkušování bývali.
V tom ale spatřuje Jakob svrchovanou ctnost,
kdož jazyk svůj na uzdě může udržovati.
Dí: Jestiže kdo ve slově neklesá, ten doko
nalým jest mužem, mocen jsa také skrotilt
celé tělo; ješto skrocuje jazyk, mocen bude
i jiné údy těla na uzdě držeti. Vystavuje
tělo co nějakou osobu člověku protivnou,
kterou všelijak přemáhati a skrocovati ná
leží. Ovšem jak Pán praví Mt. 15, 19. vy
chází všeliký hřích a všeliká zložádost ze
srdce, ale ta zložádost v údech těla se usi
dluje a ubytovává, jak Pavel Rom. 1, 25.
dí, zákonem údovým ji zova. Tudy Jakob
jazyk co úd jednotlivý zosobňuje. Jazyk s
tíží se skrocuje a kdo co těžšího jest vy
vodí, ten vyvede také věc lehčejší a tudy
skrocovatel jazyka i ostatní údy těla svého
skrocovati bude. Pravdu tu, že zřídka kdo
na uzdě zná jazyk udržovati, písmo i na ji
ných místech potvrzuje Eceli 19, 17. „Kdož
jest, ješto by nezavinil jazykem svojím? Prov.
16, 1. Člověk připravuje dust, ale Hospodin
spravuje jazyk. A tudy Z. 140, 3.se k Bohu
modlí: Polož Hospodine stráž ústům mým
a dvéře vůkol retům mojim. Protož seraf
ohnivým kaménkem ústa proroka Isajáše
očistiti musel Jes. 6,5. Ještě přidáváme, že
někteří slovem údy těla (může skrotiti) roz
umějí ostatní podněty k hřešení; leč lépe vidí,
kdož při obyčejném slova úď významu zůstávají.

Poněvadž skrocování jazyka s jedné
strany tak těžko jest a přece věc ta nad
míru jest důležita, tudy nauku tu, že skro
cujíce jazyk veškeré údy snáze skrotíme,
apoštol nejblíže dvěma podobenstvíma vy
světluje. První béře od koňů. Pakli koňům
udidla do huby vpravujeme, aby povolní byli
nám, také celé tělo jejich obracíme, vedeme.
Ve slovech také celé tělo a t.-d. jest dověta
předešlé předvěty; kdo skrotí hubu koňovi,
ten všelijak celé jeho tělo obtáčeti, obra
ceti a voditi může; částice pak, dé se klade
jedině pro rozeznání případu od nauky z
případu toho vyvoděné. Sličně klade slovo
koňům hned z počátku, pro snadnější upou
tání pozornosti k tomu případu, o němž
mluviti hodlá, ješto genitiv tzzeov od slova
oróuaze závisí. Slovy aby povolní byli ve
skrocování vytýká a důrazem opatřuje.

Chce říci, že kdo jazyk, jenž v ústech
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jest, skrocuje, nepoklesne ve slově. Cožještě
důrazněji druhým podobenstvím činí, an pra
ví: Hle také lodě tak veliky jsouce a od vě
trů prudkých hnány bývajíce, obracovány bý
vají od skrovného Rormidla vesla, kam dy
chtivost správcova zažádá. Spojka Hle či aj
zostřuje důraz a pozornost zvýšuje. Ač lodě
veliky jsou a ač vichory prudkými zmítány
bývají, jednak veslo či pravidlo, opačina čili
kormidlo přece je přemáhá a podle vůle své
vede a řídí. Bezmála naráží při tom apoštol
na náruživosti, jenž člověkem zmítají. Dí:
od skrovného kormidla, aby vystihl mocnost
vůle kormidelníkovy, kterou opisuje slovy
kam dychtivosť správcova zažádá. Nedobře
óou1 impetus se tlakem překládá, nemá slovo
to nikdá toho významu a tudy nemůže býti
smysl: kam je tlačí veslem správce, nébrž
kam zažádá ten, jenž ji řídí.

Již pak ta dvě podobenství obrací k
nauce své, o níž jedná řka: Tak t jazyk
mulým sice údem jest, ale velmi se vynáší t.j.
velké věci provodí, dobré i zlé; aneb velmi
se chlubí a honosí a roztahuje, jakoby ve
liké věci od něho vyvedeny býti měly, což
lépe k významu slova řeckého ueyakavye?přilé
há, jenž vezdy jenom ve zlém smyslu se béře.

Takto Jakob již slovem tím záhubný ú
činek jazyka vyličuje, což dáleji činí důraz
něji, nové podobenství přičině řka: 47 jak
malý oheň jak veliký les zapaluje; jiní chtějí
překládati jak malý oheň jak velikou hraň
zapaluje, leč slovo ř. %4n,silva nejlépe lesem
se oddává a překládá. Přirovnává jazyk skro
vnému ohni, skrovné jiskře, kteráž ale přece
veliký les zapaluje a v záhubu tedy uvádí.
Obraz ten ihned sám apoštol upotřebuje ku
svému účelu, an dí: I jazyk ohněm jest, svě
tem nepravosti. Jak oheň celou lesinu zapa
luje a zažíhá, tak to činí jazyk se životem
člověka. Tudy dí písmo Prov. 16, 27. o
muži bezbožném, že ve rtech jeho se oheň
rozněcuje. Prohlédá ozvláště ke škodlivým
účinkům a následkům z jazyka pošlým. A
tudy místněji líče je přístavkem klade o ja
zyku, že jest světem mepravosti, t. j. stoči
štěm, stokem, soujemem, shromážděním a
sborem, obstihem vší nepravosti. Tak sluje
jazyk, že v sobě veškeru nepravost obsa
huje; mohli bychom též říci moře neb pro
past vší nepravosti. Nedobře někteří vyklá

„dali okrasou neb ozdobou nepravosti v ten
smysl, že výmluvností řečníků nejedna ne
ctnost sličnosti ctnoty nabývá; nedobře díme,
uniž x0cuog slovo tůto může ozdobu zname
nati, ješto Jakob raději o škodlivostech z ja
zyku pošlých mluví. Není rod hříchů, při

v P Y

němž by se jazyk nepřiúčastněl, IIněváš se ?
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Ihned jazyk předbíhá. Pochoť tebe ovládá?
Ihned jazyk se ti za svůdkyni vydává.
Ještě jiní slova svět nepravosti k následují
cím větám táhnou v ten spůsob: jakožto
svět nepravosti postavuje se jazyk mezi údy
našimi, což vazbu tvrdu a nesplavnu činí.

Opisuje pak dáleji škodlivost jazyka, an
vece: Jazyk postavuje se mezťúdy našimt co
ten, jenž znečišťuje celé tělo a rozplameňuje
kolo narození našeho. Zanečišťuje tělo celé
t. j. celého člověka hříchy, an zrak viděti
chce zlo, o němž jazyk mluvil, sluch se V
nich kochati, ruka sahá po tom a nohy se
tam podávají a t. d; nadto jazyk vymlouvá
všecky nepravosti, jichž se dopustí člověk
tak, že písmo dí Eccl. 5, 5. Nevydávej úst
svojich, abys k hříchu přivedl tělo své. "Těmi
slovy sv. Jakob předešlý výrok svůj, že jest
jazyk světem nepravosti, místněji vyvinuje.
Jiní zvláštněji vykládají o tom, že apoštol
zůstávaje při obraze ohně říci hodlá, že jak
oheň všechno kouřem oplazuje a očuzuje a
očerňuje, tak jazyk člověka všemi neřestmi,
závistí, nenávistí, hněvem, vádami, nesvor
ností, různicemi, pochotmi naplňuje. Na 0
znak a příklad věci té Maria sestra Mojží
šova pro reptání své proti bratrovi na celém
těle osula se prokazou.

Co dále praví rozplameňuje kolo narození
našeho, tolikéž světleji rozvinuje zlé účinky
z jazyka pochozí. Kolo narození t. j. kolo od
narození našeho běžící, kolo, kteréž se od
narození našeho pobybuje t. j. život lidský.
Představuje jazyk co osu, okolo kteréž se
kolo života otáčí a od níž se kolo to vznímá
a rozplameňuje, t. j. z jazyka či z řeči po
cházejí všeliké nepravosti. Ne že by všickni
hříchové ve zlém užívání jazyka se zavírali,
nébrž tak mluví, poněvadž hřích téměř každý,
nežli se uskuteční, slovem pronášín bývá.
Tudy sv. Bernard jazyk připodobňuje ku
kopí, jímž tělo Kristovo prokiáno bylo. Mno
hé dítě řečmi zlými po veškeren život zka
ženo bylo.

Takovou pak moc pokažlivou a zkazi
vou má jazyk od pekla, jak dídále: rozpla
meněn bývaje ode pekla, t. j. od dábla co
knížete pekla. Jak veškeren hřích od ďábla
původ béře, tak, dí Jakob, se děje s jazy
kom, jejž kníže světa toho neustále ve služ
bu svou pojímá a svět nepravostmi zaplavuje
a zanečišťuje. Viděti, že lidé zlolajicní a vů“
bec ti, kteří řečmi svými břeší a k hříchům
podnět dávají, pod vlivem ďábla se nalézají.
Ve St. Z. se nejednou o zlých škodách a
pokutách jedná, jenžto ze zlého užívání ja
zyka původ berou; sv. Jakob ale tuto hledí
ke mravným škodám, kteréž z toho vynikají,
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Z. 51, 4. se břitvě ranivé přirovnává a Sir.
20, 12. ohni, jenž dříví podpaluje; že ale
oheň ten z pekla jest, že totiž zlo to z ja
zyka pochodilé od ďábla pochází, to vlastně
vece sv. Jakob, St. Z. té věci nedotýká.

Tuto pak zlomoc jazyka dáleji vysvět
Juje a odůvodňuje, an dí: Všeliká zajisté
příroda zvířat a ptactva a zeměplazů a ji
ných bývá skrocována a skrocena jest příro
dou lidskou, jazyku ale nikdo skrotiti nemů
že. Porovnává přírodu, t. j. povahu lidskou
S povahou jiného tvorstva, kteréž čtvermo
dělí, o zvířatech, o ptactvě, o zeměplazech
a o jiných dle vulgáty, leč dle textu řeckéhoorybáchmluvě.© Zvířatyrozumívšechny
tvory, jenž na zemi běhají, ptactvem co ve
vzduchu létají, zeměplazy co se plazí a vle
kou po zemi, jak na př. hadi, a rybami co
koliv se hemží ve vodách. Zří ap. při tom
k slovům Gen. 9, 2., kdež Bůh žehná Noe
movi a dává mu moc,aby strach lidský vládl
nad živočichy veškerými země, nad ptáky ne
beskými, nade všemi zeměplazy a nad ry
bami mořskými. Dí skrocována a skrocena
prvním slovem ku přítomnosti, druhým ku
předešlosti hledě; slova skroiětť užívá, poně
vadž tvorové se proti vládě člověka nejednou
příčí a jí se protiví. Ve stavu neviny v ráji
všelicí tvorové se samochtíce člověku pod
robovali a tudy přišli k Adamovi co slu
hové ku pánu a od něho jména dostali Gen.
2, 19. Leč když Adam zhřešil, pozbyli tvo
rové toho poslušného pudu a jenom světci
ti a ty světice, jenž prvotný stav nevinnosti
v sobě obnovili, opět vlády oné nade tvory
dosáhli, jak to František Assiský. Ostatní
lidé řemeslem a uměním a chytrostí nekol
nost zvířat krotiti musejí. Leč ačkoli s těží,
přece se všeliká povaha i nejlítějších šelem
člověkem skrocuje; jazyk jenom, totiž vlast
ní jazyk, vece J. skrocen býti nemůže, t.j
tak nikdo nemůže skrotiti jazyk, aby druhdy
se nevyrazil a se nevydobyl z dvojí ohrady své
a ve slovo nějaké zbytečné a marné se ne
vylil. A tudy velejí svatí Otcové, k Bohu
se má každý utíkati, aby Bůh dal mu mi
lost jazyk ovládati. Prov. 16, 1. dí, že člo
věk duši připravuje, ale Bůh jazyk řídí. Tudy
pravil výše 3, 2., že kdo slovem se nepo
tkne, dokonalým mužem jest.

Přístavkem připojuje bezspoječné vý
roky: nepokojné zlo, plné jedu smrtelného.
Slovy těmi spolu se vytýká povaha té ne
skrotitedlnosti jazyka; nemůže se skrotiti,
že jest nepokojné, nepostojné, nestálé, me
ktavé a napořád hyblivé; jiní čtou neskro
titedlné zlo úxurácymcov; leč čtení lepší s
vulgátou má nepokojné čzaraoczerov, Jme
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nujic pak jazyk plným jedu smrtonosného
hledí k jedovatým zmíjem, jenž jedem svým
člověku záhubu nesou. Tak jazykem se do
bří mravové mládeže, tak dobrá pověst lidí
hubí a usmrcuje. Tak písmo sv. Ž. 139, 4.
vece o některých lidech, že naostřilí jazyky
své jako hadi a že jed hadů litých jest pod
rety jejich. Zmije jedovaté mají jed v žluč
níku či v měchýři pod jazykem a když koho
uštiknou, vylévají v ránu jeho jed ten. K
tomu se táhne sv. Jakob.

Ještě jinými slovy zlopovahu jazyka vy
ličuje, an véce: Jém dlahoslavéme Boha a Otce,
jím proklínáme lidi, jenž ku podobenství Bo
žímu učinění jsou. Mluví ap. v první osobě
plurálu komunikativně či sdílně, aby tím dů
řazněji, ale spolu i lahodněji plynula mluva
jeho a to napomenutí, kteréž se V ní vy
skytá; také opětování zájmena jímž řeči dů
razu přičiňuje. Jazykem blahoslavíme či ve
lebíme Boha a Otce, Boha, jenž Otec jest,
díl zpěvem chvály, díl vyučováním, díl jiným
během; k tomu nám jazyk dán, abychom
Boha chválili a jiné ku chválení Boha vedli.
M. Boha a Otce čtou rkp. ř. Pána a Otce,
aneb Hospodina a Otce, což se k Bohu Otci
odnáší a pro řídkost svou a pro mnohost
svědků předkuje. Jím, vece dále, proklínáme
lidi ku podobenství Božímu učiněné. Slovem
proklínáme nejenom zlořečení rozumí, nébrž
zahrnuje všeliké potupy, příkory, pomluvy,
posměchy, sočivosti a slovem všeliké nepra
vosti; klade ale vrchol všeho zla toho mrav
ného.
šlénky vřidává ku podobenství B. učiněné;
zostřuje se tím protiva a zvýšuje se vina
hříchu takového. Ale i to jde ze slov Ja
koba apoštola, že v padlém člověku ještě
obraz a podobenství Boží se nalezá, k ně
muž dle Gen. 1, 26. stvořen byl. Ovšem
chce říči'že takovéto zlořečení nějakou mě
rou k Bohusměřuje podle slov písma Prov.
14, 31. Kdo utiskuje nuzného, utrhá stvo
řiteli jeho a ten ctí jej, kdo se slitovává nad
chudým.

Pro lepší výroku toho vytknutí apoštol
ještě jednou myšlénku tu sbírá a stvrzuje a
shrnuje, an dí: Z týchže úst vychází blaho
slavení i zlořečení; samovidně se takové po
čítání sebou potýká. A tudy sv. Jakob při
dává napomenutí lahodně se zamlouvaje:
Nemá, bratří moji to tak se diti; t. j. ta
věc tak sobě odporná nemá se díti tak t. j.
takovým spůsobem, nébrž raději má jazyk
vezdy jenom k dobrořečení a blahoslavení se
kloniti a ohýbati.

Vysvětluje a znázorňuje nauku tu obra
zy z přírody vzatými a napřed neobyčejnost,

Bva'v "uzel

Pro lepší a ráznější vytčení té my
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napotom nemožnost takového odporu ve pří
rodě ukazuje, aby tím jistěji uvaroval od ta
kového sobě vedení. Dí: Zdaliž pramen z
též díry vyřinuje sladkou i hořkou vodu?
Důraz lepí na slově téže t. j. jedné a též
díry, z jednoho a téhož otvoru. Slova vodu
není v ř. textu, jenž se tedy obyčejněji nese,
jakoby stálo: zdali vyřinuje neb vyroňuje
jedním otvorem sladkost i hořkost. A tudy
nemá člověk zlořečení co vodu hořkou vy
nášeti z úst, z nichž vodu sladkout.j. bla
hořečení tolikrát vynáší. Tím výrokem neo
byčejnost protiřekého úkazu ve přírodě vy
stavuje.

O nemožnosti toho klade novým podo
benstvím: Může-li,bratří moji, fik hrozny né
sti, aneb loza fiky? Z jednoho základu a zá
rodu nemohou věci sobě odporné vycházeti,
nébrž každý zárod vyvodí věci ty, jenž po
vaze jeho přiměřeny jsou, aniž může věci
sobě odporné a příčné vynášeti. Tak i Pán
dí Mt. 17, 16: Zdali sbírají z trní hrozny,
aneb z bodláčí fiky? Ovšem odpověď samo
zřejmá samoděk se naskytá: Zhola nemůže.
Místo hrozny stojí v ř. olivky, což smyslu
nemění. Zavírá zápornou větou: Tak aní
slaná sladké nemůže vydatí vody. Částice
tak vynechávají rkp. nejedni, leč sinajský
čte s vulgátou stejně. Pro důraz slova slaná
a sladká podle sebe postavena jsou. Vytýká,
že věc nepřírodna jest a zhola nemožna, aby
ze slané vody prýštila se sladká. Z toho se
bíledně naskýtá, že ten, kdo člověku zlořečí,
nemůže Bohu dobrořečiti v pravdě, a že
jeho dobrořečení jenom napohledné, postavné
a zdánlivé jest, základu pravého nemajíc.

Porazil vítězně apoštol zloužívání mluvy
a vystavil je co Bohu zhola protivné. Poně

-vadž ale lidé ti, jenž mnohomluvením se pro
víněli, moudrostí se chlubili a jí se také

- dovolávali k ukázání práva svého k tako
ovému mnohomluvenství, tudy vytýká apo

štol pravé a liché moudrosti. Vece:

13. Kdož jest moudrým a cviče
ným mezi vámi? Ukaž dobrým obcová
váním skutky své v lahodě moudrosti.
14. Pakli žárlhvost hořkou máte a svá

„rové jsou v srdcech vašich, nechlubte
se a nelžete proti pravdě; 15. není za
jisté ta moudrost s hůry pochodilou, né
brž zemskou, tělesnou, ďábelskou. 16.
Nebo kde žárlivost a svárlivost, tu jest
rozbroj a všeliké zlé dílo. 17. S hůry
ale jsoucí moudrost nejprv ovšem cudna

jest, nápotompokojna,sro povolna,
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blahoshodna, plna milosrdenství a plodů
dobrých, nesoudiva, nelicoměrna. 18.
Plod pak spravedlnosti v pokoji se roz
sívá činiteli pokoje.

Hned na začátku hlavy naší jednal a
poštol proti ctižádostivým lidem, jenž se za
učitele jiným rádi vydávali, moudrostí se ho
nosíce. K témuž nyní dále prohlídá a učí,
rozdíl mezi pravou a postavnou moudrostí
na um dávaje, jakby ten, kdož jiné učiti se
podjímá, chovati se měl. Pro řídkost doko
nalé moudrosti počíná s otázkou řka: Kdož
jest moudrým a umělýmmezi vámi? Dvojí věc
potřebnou jmenuje pro učitele, moudrost a
umělost ; prvá k vědění a poznání, druhá ke
spůsobilosti jiné vyučovati se odnáší, ač jiní
jiný rozdíl mezi těma slovama činí.

Kdo tedy moudrým se býti sobě vidí,
ten prokaž moudrost skutky; to vece sv.
Jakob slovy: Ukaž dobrým obcováním skutky
své v lahodě moudrosti. Obcováním se pojem
obecnější, skutky činové jednotliví vytýkají.
Má obcováním dobrým ukázati skutky tak,
aby skutkové ti z dobrého obcování co z
"osnovy své a ze svého základu vynikali.
Hlavitý důraz spoléhá na slovech v lahodě
moudrosti t. j. v lahodě, která sluší na mou
drost a z moudrosti vychází. Kdo učitelem
chce slouti a moudrým, ten moudrost do
brými skutky a lahodou prokazovati a proje
vovati povinen, což Pán již velí Mť. 5, 12.
Tak svěť světlo vaše, aby lidé skutky dobré
vaše spatřujíce velebili Boha, jenž v nebesích
jest. Takovým mudrcembyl sv. Bonaventura,
s nímž kdo sešel se, tudíž jej zamiloval a
soudům a naukám jeho povoloval. Lidé více
zraku než sluchu věří a Seneka radí tako
vého učitele sobě voliti, jemuž se více ob
divujeme ve skutcích jej. vidouce než učiti
slyšíce. O lahodě pak sám Pán Mt. 11, 27.
dí: Učte se ode mne, neboťjsem lahoden a po
korný srdcem.

Takové lahodě odporují ale velemnozí,jichž
zlopovahu líče praví: Fakli žárlivost hořkou
máte a svárlivosti jsou v srdcechvaších, nechlubte
se a nelžete proti pravdě. Tam vůbec mluvil:
Kdožjest? Tuto ale určitě mluví a řečke čtená
řům svojim obrací, poněvadž nejedni z nich
v té vadě postížení byli. Lahodě staví na
proti hořkost a trpkost; slovy: v ssrdcech
vašich hledí k slovu vněšnému, jímž se tí
moudří, o nichž mluví, vychloubali. M. svár
čivosti jest v ř.t. přivost či svárlivost v jed
notném čísle. Zárlivost jest příbuzna závisti
a vezdy s ní spojena, zvláštní druh její jsouc,
Spojený s námahou a snahouzastaviti a pře=
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kaziti závadu a zbaviti se nelibosti odtad
vyniklé. Kdo má duši plnou závisti a svár
livosti, ten nemůže se pravdivou, nébrž jen
licoměrnou a lichou moudrostí honositi. Slo
vo nechlubte, nevychloubejte se nestojí samo,
nébrž se pojí se slovem protť pravdě a má
v sobě pojem lži; leč sv. Jakob pilněji chtěl
pojem ten vytknouti a tudy slovo nelžete,ne
lhejte, nelykejte připojuje. Každá lež se děje
odporem proťt pravdě a tudy ještě přidává
ta slova proti? pravdě, kdež se slovo pravda
béře očividně logicky shodu se skutečností
značíc, nevšak se béře objektivně o nauce
křesťanské. Demokrit říkal, že řeč jest stí

„nem skutku. Ve slově v lahodě ještě pozo
rují vykladatelé staří, že nemohl Eliseus pa
cholete slovem velejícím vzkřísiti, nébrž že
se to lahodou a láskou dálo, an prorok spo
lehl na dítě a položil ústa svá na ústa jeho
a oči své na oči jeho a ruce své na ruce
jeho a sklonil se nad ním. Sv. Ignatius Loj.
dal tento předpis sstoupencům svojim: Byť
byl nejmenší, protivit žádnému se nechtěj,
ustoupit se raděj, nežli přemdáhat uvol. Svár
livost, dí sv. Bernard, různice tropí, svárli
vost pokoj srdce hasí, svárlivost vady vzbu
zuje, Svárlivost pochodně nenávisti rozně
cuje, svárlivost jednotu a shodu ruší, svár
livost zkormucuje zrak mysli. Proti vadě a

„nepravosti té jest lékem křesťanská láska, o
níž praví Pavel 1. Cor. 13, 4. Láska nežárlí,
láska se nenadýmá, láska se nezpouzí.

Jak tam svatý Pavellásku, tak tuto sv.
Jakob líčí pravou moudrost, ze kteréhožto
líčení jde, že ta moudrost, kterou se chlu

bili zlomistři, není pravou, nébrž lichou;
tudy Vulgáta přidává spojku nebo či zajisté.
Dí: Není zajisté ta moudrost s hůry pocho
dilá, nébrž zemská, duševna, ďábelská. Ta
moudrost totiž, kterou se vychloubají. lidé
svárliví, přiví a závistiví. Záporně o ní praví,
že nepochází s hůry 1, 17. od Otce světel,
od Boha a Ducha sv. dárce všelikého daru
dobrého. Nébrž jest, jak ji dále třemi ad
jektivy stupňovaně vyličuje, zemska,duševna,
ďábelská. Dí zemska t. j. pochází z dola, z
lidí hříšných a bludných. Dí duševna či pleť
ska t. j. neduchovná, nesouhlasna s Duchem.
a neodnášející se k vyšší ve člověkustránce.
Písmo sv. různí ducha a duši a duševným
zove to, co se ódnáší k životu smyslnému,
duchovným co k rozumnému a myslnému
životu náleží tak, že duševnými slují lidé,
kteří pochotem pletě a smyslů povolují. Tudy
jmenuje moudrost tu duševnou proto, že niž
ším žádostem povoluje a v pochotěch těles
ných se kochá. Ještě důraznějizlou povahu
moudrosti té vyličuje, an ji nazývá dábdelskou,
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kterýmž slovem spolu původ její udává. Ne
jedni přilicují místo naše se slovy sv. Jana
1. Jo. 2, 16., jenž praví: Všecko, co jest na
světě, jest pochoť pletě a pochoť očí a pýcha
života. Pochoť pletě praví odpovídati mou
drosti zemské, pochoť očí moudrosti duše
vné a pýcha života moudrosti ďábelské; leč
přilicování to jest velmi libovolné, aniž hlub
šího má základu. O ďábelské moudrosti máme
výrok sv. Polykarpa, jenž s Marcionem se
potkav na oslovení jeho Znáš nds, odpově
děl Znám tebe co prvorozence satanova. Mlu
ví o moudrosti a tudy nezapírá, žeby lidé
zlí nemohli poznání pravdy věčné do sebe
míti, ale to praví, že moudďrosti pravé ne
mají, ano i poznání věcí nebeských v nich
jen kalno a velmi nedokonalo býti může.

Dokladem potvrzuje to sv. Jakob, an
pokračuje: Nebo kde žárlivost a svárlivost,
tam jest neustavičnost -a všeliké zlodilo. Ze
zlých účinků praví patrno býti, že moudrost
dotčených lidí není prava a nebeska, nébrž
zemska, duševna a ďábelska. Pochází z ní
rozbroj a tu nepravost zvláště jmenuje, po
něvadž u těch, k nimž list psán byl, se na
lézala. M. rozbroj kladou neustavěnost, ne
stálost, neustálenost, vrátkost, vrtkavost, roz
běhlost mysli a jinak ještě; leč lépe rozbroj,
kramola, odboj, nepořádek, zbouření, zma
tek, ač slovo rozbroj i pojem výše postave
ných nepravostí v sobě obsahuje. Dále zlé
účinky její vypisuje apoštol slovy: a všeliké
zlé dílo, všeliká nepravost a nectnost, různice,
pomluvy, ruhoty, vády, roztržky a což jich
tam ještě zbývá; vystihuje, že žárlivost a
svárlivost pramenem jsou všelikého zkažení
mravného a tudy že moudrost, která tako
vým ovocem zarozuje, není z Boha, nébrž ze
země.

Naopak pravá moudrost, jak apoštol ji
líčí, zhola jinou do sebe má povahu. S hůry
jsoucí moudrost nejprv ovšem jest cudna, ná
potom pokojna, skromna, povolna, blahoshodna,
plna milosrdenství a plodů dobrých, nesou
diva, neposudna, nelicoměrna. Pravou mou
drost dává Hospodin Prov. 2, 6. a ta jest
nejprv především cuďna, čista. nijakým zlem
nenaprzněna, žádnou nepravostí nepokálena.
Tudy se svrchovaně nalezá u těch, kdož či
stoty píleli, jako sv. Jan evangelista blaho
slaven byl pro tu svou kterou pěstoval či
stotu a cudnotu. Tudy i sv. Kateřina, s níž
to se Kristus zasnoubil pro čistotu, toli mu
drců přemohla moudrostí svou s hůry. S
hůry sluje, že jí jenom Bůh uděliti může a
jenom milostí Boží pojata a pochopena bývá.
Již filosofové staří nahlíželi pravdu tu, že
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mravů pilen býti musí. Proto Jakub prvně
klade slovo cuďna a vlastnost tuodjiných od
růzňujíc naskytá, že slovém tím vniternou
povahu pravé moudrosti líčí. Dále vyličuje
moudrost podle výjevů jejích a tři známky
první klade oproti svárlivosti a žárlivosti co
plodům lichomoudroty. „PFokojna, skromna,
povolna jest a jak Vulgáta přidává slovo
jedno řecké evzabys dvakrát překládajíc,
blahoshodna či dobropřejna. Fokojna t. j.
pokoje milovna, k němu všady prohlídající.
fudy Kristus blahoslavil pokojné Mt. 5, 9.
a zanechal apoštolům svým pokoj svůj Jo.
14. 27. Skromna t. j. mírna, lahodna, vlídna.
Povolna, snadna k dobrému, sklonna přesvěd
čiti se o dobru a pravdě, netvrdošíjna, ústup
na. Tudy Salomoun žádaje o moudrost žá
dal spolu o srdce učelivé. (Co Vulgáta při

„dává Dodroshodna, není leč přípisek na kra
ji položený, jenž nedopatřením přepisovačů
potom do textu vklouzl; shoduje se s kaž
dým pravým dobrem a snadno se k němu
namluviti dá.

Ještě čtyry známky pravé moudrosti
přičiňuje. Napřed prohlídá ku plodonosnosti
její, an dí: plna milosrdenstvía plodů dobrých
či ovoce dobrého, t. j. plna jest skutků do
bročinných, což se klade proti všelikému
zlodílu lichomoudrosti. Jsou ti dobří plodové
nasycování lačných, odívání nahých, napájení
žíznivých a jiní skutkové, jenž vycházejí z
milosrdenstvé co z pramene svého, kteréž se
tu také zvláště uvádí co zárod všeliké do
brodějnosti. Zavírá řadu známek pravé mou
drosti dvěma v řeckém textu stejnozvučnýma
slovama: ddixxorzog, avvzoxowos, jež Vulgáta
oddává non judicans, sine simulatione, po
česku nejblíže nesoudiva, nelicoměrna. Slovo
poslední snadně se vysvětluje, ana licoměr
nost příčna jest upřímosti, otevřenosti a
prázdna všeho pokrytství všady se pronáše
jíc, jak mysl velí a sebou obnáší. Ale slovo
prvnější nesoudiva v nejednom smyslu se
béře. Někteří tak jak jsme dle Vulgáty pře
ložili vykládají, nesoudí o jiných všetečně,

„nevydává se za rozhodčí ve všech věcech
pamětliva jsouc napomínky Páně Mt. 6, 1.
Nesuďte a nebudete souzení. Jiní o přijímání
osob slovo to berouce překládají nerozsudna,
t. j. jenž nesoudí jinak o bohatých a jinak
o chudých. Nejlépe zdá se vidí, kdož slovo
to vykládají nerozpačiva, t. j. jenž se neroz
pakuje a nepochybuje, ve přesvědčenosti své
se neklátí, aniž semotam různými náhledy
se kolísá a kolotá a zmítá; v tom smyslu
přichází slovo draxotvouau 1, 6. 3. po dva
kráte rozpakovati se, pochybovati značíc.

kdo v moudrosti prospěti hodlá, cudných | Známky ty veškery vzaty pe účinků,



164

kteréž vyvírá a působí pravá moudrost u
ctitelů a následovatelů svojich; ovšem tedy
žádá Jakob, aby kdo moudr býti hodlá, vlast
nosti ty do sebe měl a skutky pronášel.

Ještě dokládá o plodech pravé moudro
sti, jak byl výše v. 16. o plodech žárlivosti
a tudy zlomoudrosti mluvil. Dí: Plod pak
spravedlnosti se rozsívá činiteli pokoje. Plod
spravedlnosti t. j. símě, jenž plod spravedl
nosti vynáší, seje se v pokoji. Genitiv spra
vedlnosti jest genitiv přístavku, plodem tím
jest spravedlnost sama a spravedlností se
rozumí snaha o všeliké ctnosti před Bohem
platné. Símě spravedlnosti či ctnosti roste
a se zmahá jenom v pokoji; slovem v po
koji udává se stav, při kterém spravedlnost
nejvíce prospívá. Rozsívá se pak čtniteli po
koje t. j. těmi či od těch, kteří pokoj neto
liko milují, nébrž všady k němu prohlídají
a jej všudy uvádějí. Facientibus zoic zrows0ww
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jest dativ činu (d. actionis) a nedobře jiní
dativ prospěchu jej býti kladou. Smysl jest:
Kde ta pravá moudrost se nalezá, tam roz
sívá se plodonosné símě spravedlnosti a ve
škerých ctností a sice v pokoji, ješto se to
děje od milovníků a působitelů pokoje. Jde
z toho, že chceš-li spravedlnosti pravé do
cházeti, ji v pokoji rozsívati musíš. Užívá
slova rozsívati, poněvadž plodové spravedl
nosti t. j. dobří skutkové nepojednou se doci
lují, nébrž napořád obmýšleni býti musejí,
aniž kdy péče o ně přestává. Jiní vykládají
plodem či ovocem věčnou slávu; jiní slovem
v pokoji slyší naději věčného pokoje a vy
kládají: Plod či dílo spravedlnosti rozsívá
se v naději věčné slávy co símě žní nebe
ských. Leč libovolný ten výklad musí ustou
piti výkladu výše položenému. Tím sobě Ja
kob prokládá cestu k následujícímu pojedM4
návání o příčinách svárů.

Hlava IV.

Důrazně napoměná, aby zlým pochotem nad
sebou vldsti nedopouštěli. Ozvláště pak
ukazuje, že zložádosti jsou pramenem
sváru 1—3., že potřebí odříci se přízně .
světa a Boží přízně hleděti 4—10., po
mluv se vystříhati 11—12. a vrátkosti
života svého pamětlivu býti 13—17.
1. Odkad půtky a bojové mezi

vámi? Ne-li odtud,z pochotí vašich, kte
réž válčí v údech vašich? 2. Žádáte a
nemáte, zabijíte a žárlíte a nemůžete
dosáhnouti, bojujete a potýkáte se a ne
máte, poněvadž neprosíte. 3. Prosíte a
nepřijímáte, protože zle prosíte, abyste v
pochotech svojich vynaložili, 4. Cizoložníci,
nevíte-li, že přátelství toho světa nepřá
telstvím jest Božím? Kdožkoli tedy hod
lá přítelem býti světa toho, nepřítelem
Božím se stává. 5. Ci mníte, že nadarmo
písmo vece: K závisti žádá duch, jenž
přebývá ve vás? 6. Větší ale dává mi
lost. Proto dí: Bůh se pyšným protiví,
pokorným ale dává milost. 7. Podrobte
se tedy Bohu, zapřete se ale ďáblu a
uteče od vás. 8. Přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám, Očisťte ruce, hříšníci,
a ociďte srdce, dvojmyslní, 9. Bědujte
a kvilte a plačte; smích váš v žalost se

obrať a radost v zármutek. 10. Pokořte
se před Pánem a povýší vás.

Mluvil sv. Jakob v předešlé kapitole o
lidech, jenž se vydávali za učitele a všelijak
se v hádky pouštěli, aby moudrost svou na
odiv postavili. I jiné také sváry a různice
v rodinách se nalezaly, kterým sv. Jakob pří
trž učiniti hodlal. Tudy v hlavě této pro
niká ku pramenům vád a různic a náhlým
během myšlénky o pokojemýslnosti přechází
k důrazné otázce: Odkad půtky a bojové
mezi vámi ? V ř. t. ještě důrazněji se opa
kuje slovo odkud: Odkadďpůtky a odkad bo
jové m. v. Kterakby slova půtky a bojové
významem se různily, © tom nejední ne
jedno smýšlejí. Někteří zajisté půtky táhnou
ku přem a sporům 0 věci obyčejné před sou
dem a boje o násilném utiskování a nezbed
ném sobě cizích věcí osobování. Jiní jinak
a jsou, kdož, což bezmála nejlépe jest, za to
mají, že slova ta soujmenna jsou a vůbec
ke všem nevolem a různicem a sporům a
svárům hledí. Slovem půtky se stav vůbec
vytýká, slovem bojové zří apoštol k jedno
tlivým výjevům. Na otázku svou opět důraz
nou otázkou odpovídá řka: Ne-li odtud zpo
chotí vaších? Rčením: ne-l? odtud okazuje a
poštol na to, co hned následuje, že z po
chotí pocházejí nevole ony. Pochotě pleťské
mají původ ve svobodné vůli, pokrok a ú
spěch z rozkoše berou, utvrzují se pak vaz
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bami zvyku, vece sv. Aug. Z rozkoší, z lt
bostí stojí v řeckém textu, leč jimi se roz
umějí metonymijně či přejmenováním žádo
sti a pochotě; mluví pak ozvláště o žádo
stech bohatství, jak z vět následujících vi
děti. O žádostech těch dokládá: Kteréžválčí
v údech vašich a vystavuje žádosti ony Co
nějaké vojsko, jenž se v údech rozložilo a
tamneleží v pokoji, nébrž válku vedou do
máhajícé se svého ukojení a všecko přemoci
snažíce se, co jim v tom závadu zavaluje.
Nébrž žádosti ty sobě jednotlivé údy v služ
bu podrobují a jimi králku svou provodí,
zraku zneužívajíce k bažení po zlých věcech,
rukou k okrádání, jazyka k pomluvám atd.
Podobně sv. Petr 1. Petr 2, 11. praví:
Zdržujte se pletských pochoti, kteréž. válět
proti duchu a sv. Pavel Rom. 6, 12. Nevy
dávejte údů stojich za zbroj nepravosti. Tudy
praví sv. Vavřinec Justinian, že všeliké u
mění křesťanské nezáleží v činění divů, ani
ve svárném a sličném mluvení, nébrž v sta
vování a přetrhování žádostí zlých záleží.

Aby tím snáze a spíše odvedl od násle
dování těch zložádostí, o kterých mluví, vy
ličuje živě vznikání různic a ukazuje, že se
zložádby nenabažují. Zádátea nemáte, zabi
jíte a žárlíte a nemůžete dosáhnouti, bojujete
a potýkáte se a nemáte, poněvadž neprosíte.
Třemi větami věc vede, aby se tím živěji a
zračitěji vyskýtala.
dostí ponoukáni jsouce; nepřidává předmětu,
k čemu se žádost nese, poněvadž jenom
hříšné rozčilení vypsati hodlá. Nenasytna
jest zložádost a neustále člověkašálí a mámí,
jakoby se ukojiti dala, jak mile jednou věcí,
po kteréž dychtí, se jí propůjčíš; leč tenkrát
právě teprv pánovitěji se dalších věcí do
máhá, až i ukojení svých zabahlostí vynu
cuje. Zízní více se, čím více je vláha pita,
pravili staří pohané z vlastní zkušenosti vě
douce zložádost nenasytnou býti. Ale i o
eudemických a povšechných žádostech mlu
ví, jimž celé obce a celé říše oddávají se,
zatoužíce po ješitné a nespravedlivé slávě a
Božím ustanovením odporujíce. Židé, z nichž
křesťané listu našeho pocházeli, nesli to pře
těžce, že oni co lid vyvolený právo vším svě
tem vládnouti majíce, jiným poddání jsou a
tudy pronásledování a samu chudobu za věc
lidu Božímu nenáležitou považovali, po zbo
hatnutí se žedili, chudými opovrhali, k bo
batým se plichtili a jim se připochlebovali,
aneb chudi jsouce jim záviděl a na ně co
světáky stížnost vedli. Takové smýšlení val
nou měrou také ještě u Židokřesťanů vládlo,
an člověk nehned předsudkův a náruživostí
svojich zbývá. Viděti to z celého spisu na

Zádáte ovšem zlou Žá-
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šeho a z napomínek, které se v něm činí.
Praví žádáte a nemáte, slovem nemáte da

| remnost a neplatnost žádostí vyličujíc a spolu
příčinu dalejšího postupu udávaje.

Nebo to, že nemají a nedostihují lidé
svých žádeb, jim bývá podnětem toho, co vy
týká: zabíjíle 1 žárlíte a nemůžetedosáhnouti.
Slova ta nejednu mysl zabývala av rozpaky

uváděla. Kterak hned o zabíjení mluví? kte
rak po zabíjeních teprv klade žárlení? Zdálo
se některým, že se místo govevere čísti má
oboveřts závidíte; leč čtení to ani jedním
vzácnějším svědkem se nepodporuje. Musíme
tudy přestati na čtení govsvste zabijíte a vy
kládati buď o závisti a žárlivosti, kteréž se
až do zhouby své odevzdávají, aneb jak jiní
lépe a vhodněji vykládají o hněvu podle
slov 1. Jo. 3, 15. Kdo se hněvá na bratra
svého, vražedníkem jest. Výklad ten tím spí
še přijatedln jest, ješto ve větách těch velmi
smělá a odvážná mluva vládne, hněv něja
kou měrou zasahá na život bližního. Podle
toho výkladu slovo žďrlíte jest další stupeň
značíc žehrání a nenávist, která již již mlu=
vením -a skutky vynořiti se strojí. Ale ve
škero to žárlení a řevnění s prázdnem se
potkává, an jak vece něémůžete dosáhnouti
toho, oč ve vás hněvy a Zárlení povstávají.
Z toho pak těch žádoucích věcí nedostižení
se vyvírají vády, hádky, půtky a hamary a
proto přidává sv. Jakob třetí článek stupňo
vaně mluvě: Bojujete a potýkáte se; ale i to
potýkání a hašteření vychází a splývá na
prázdno, což praví Jakob: a nemáte,jak výše
byl pravil, jenom že nyní spolu příčinu na
vrhuje, pro kterou nemají a žádostí svých i
v dobrém ohledu nedocházejí. Příčina ta jest
ve slovech zahrnuta, jež přidává: poněvadž
neprosíte totiž od Boha, jenž jest dárce vše
ho 1 zemského dobra.

Nedostatek modlitby příčinou býti pra
ví toho spravedlivých žádostí nedocházení.
Bůh zajisté přislíbil dávati těm, kdož ho pro
siti budou, v starém i v Novém Z. se sliby za
mluviv, jak Pán Mt. 7, 7. velí: Proste a ob
držíte, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám
otevříno. Ale aby se oni nezaštítovali modle
ním svým pravíce, že veškero to modlení
jejich daremno a ješitno bývá, předstihuje je
apoštol a dí: Prostte a neobdržujete, protože
zle se doprošujete, abyste v pochotech svojich
vynaložili. Slovem neobďržujete vytýká ješit
nost a daremnost proseb a modliteb a slovy
abyste v pochotech vynaložili, udává příčinu,
proč žádosti v modlitbách pronešené vysly
šány nebývají. Zádají bohatství, aby se po
chotem svým oddati mohli a jimi ovládnuli
statky svoje. Nedí na pochotě, nébrž v po
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chotech t. j. jak jsme již vytkli od pochotí
opanováni a v službu podrobeni jsouce. Útih.
Beda praví: Zle prosí, kdo Božích příkazů
nedbaje dobrodiní se od Bohadožaduje, kdož
lásky pro vyšší dobra pozbuda o podlé věci
jenom žádá, kdož časných věcí nežádá k za
chování života, nébrž k ukojení zlých po
chotí. Pravý řád modlení udává Pán sám
Mt. 6, 33. Hledejte nejprvé královstvé Božího
a spravedlnosti jeho, a ostatní věcivám budou
přidány. Nepraví, vece sv. Řehoř Vel.: du
dou dány, nébrž vece přidány, čímž namítá,
že jiná věc jest ta, jenž se hlavně dává a
jiná, jenžto se přidává mimotně. Všemocno
sti a dobrotě Boží velice ukřivďuje, kdož
věčnými dobry opomítaje o přechodné a ča
sné věci toliko prosí. Bůhdruhdy z milosr
denství nepropůjčuje člověku toho, oč žádá
a ze hněvu to, čeho žadoní, jak uštědření
křepelek Hebréům na poušti na zlo a zá
hubu splynulo Ž. 77, 30. Pohané někteří
viděli a nazírali věc tu; o Platónovi se pra
ví, že modlil se, aby mu dali bohové dobro,
ačby o ně nežádal a aby odepřeli mu dáti
zlo, ačby o ně žádal.

Poněvadž ale zložádosti člověka odrá
žejí od Boha a zpronevěřilost Bohu nějakým
duchovním cizoložstvím jest, tudy apoštol k
náklonnosti jich od Krista odpadnouti hledě
se marnému horlení praví: Cizoložníci, neví
te-li, žepřátelství tohoto světa nepřátelstvím jest
Božím? Opouštěje toho, jenž učinil tebe, dí
sv. Aug., cizoložíš. Nic není čistějšího, cud
nějšího, nic rozkošnějšího a milejšího než
láska Boží; ty ale duše má opovrháš jí pro
Jásku světa a pokaluješ sebe. A opět dí:
Čeho žádá duše od chotě, jehož zamilovala?
Snad-li sobě volí bohatství, snad-li jeho zlato
miluje a stříbro a Koňstvo a ostatní zboží?
Ten jenom Ho samého miluje, kdo v Něm
všecko má. V St. Z. proroci nejednou jme
nují lid israelský cizoložným, že opustiv
Boha k modlám se přivinul Os. 2, 2. Jer.
3, 2. Podobně praví sv. Pavel, že Korinfany
Kristovi co choť čistou zasnoubil 2. Cor. 11,
2. Slovem Nevite-lč dorývá na ně horlivě,
předpokládaje, žeby oni věci té ovšem ne
měli nepovědomi býti, že totiž přátelství světa
jest nepřátelstvím Božím. Světem rozumí věci
vnější, jenž člověka ke zlu zavádějí a spolu
vniterné žádosti, kteréž po nich dychtí. V
témž smyslu dí 1. Jo. 2,15. Nemilujte světa,
amiž což na světě jest, A sv. Pavel velí Rom.
12, 2. Nesrovnávejte se s tímto světem. Opak
"toho činili někteří z těch, jimž Jakob píše,
se světem se srovnávajíce a jej milujíce.
Přátelstvím rozumí náklonnost a pochylost
ke věcem světa, čímž na vzájem náchylnosti
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světa člověk dochází. Přátelství světa či při
vinulost k světu jest nepřátelstvím Božím v
činném smyslu, člověk totiž do světa zahledlý
nedbá o věci Boží a o zalíbení-se Bohu zho
la se nestará. Vulgáta čte: nepřítelkyní m.
nepřátelstvím, leč rozdíl velik není; slovo
řecké podle rozličného akceutu šy00« a čy9oú
obojí význam sebou obnáší.

Z toho výroku jíž vyvodí výsledek ten
to, částicí tedy ov jej předchozími slovy
vázaje: Kdožkoht tedy hodlá přítelem býti svě
ta toho, nepřítelem Božím se postavuje. Kdo
se světu zalíbiti a se světem sbydliti se
žádá a dychtí o to se snaže, aby u něho
ctén, vážen a milován byl a tudy málo o
Boha dbaje, tak se vystavuje co nepřítel
Boží, jenž Boha nemiluje, ale od něho po
dobně milován býti nemůže; převládá trpný
ohled při slově nepřítelem Božím; nejenom
se stává, nébrž postavuje se dle povahy své
samoděk co nepřítel B. Slova ta nejednoho
hříšníka obrátila a nejednoho světce k do
konalému světa se zhostění přiměla. Někteří
veliký důraz na slově chce či hodlá býti při
jímají, jakoby chtěl sv. Jakob slovem tím
vědomý a úmyslný záměr vytýkati; leč toho
tu nic není a váha spoléhá na protivě přítel
světa a přítel B.

-Ale slova ta apoštolova mohla pro ně
které lidi nekolné a nepodrobivé nepostačo
vati tak, že většího z písem svatých vzatého
důvodu potřebí se býti zdálo. Činí to apo
štol, an dí: (Ci mníte, že nadarmo písmo
vece: K závisti žádá duch, jenž přebývá ve
vás? Větší ale dává milost. Slova ta nára
mnou nesnáz vykladačům zavalují. Podle
prvního pohledu naskytá se ihned každému,
že Jakob hodlá nějaké místo z písma sv.
Starého Zákona uvésti, avšak nikde není ta
kového místa doslovně a tudy se na rozličné
výklady rozcházejí. Nejedni drží, že vzata
slova ta z písma nějakého ztraceného, jak i
jinde prý citáty ze ztracených spisů St. Z.
nalezáme, na příklad Jo. 7, 38., kdež Pán se
táhne k výroku o vodě živé z těla věrců se
řinoucí; aneb jiní za to mají, že apoštol tu
místného výroku písmového na mysli nemá,
nébrž smysl a obsah více míst v jedno za
hrnuje. Nad to někteří slova: k závisti chtějí
táhnouti ku předchozím slovům v ten spů
sob: čz mníte, že nadarmo písmo vece a k
závisti? Jakoby smysl byl: Mníte-li, že vám
Písmo obtížné a přísné ty předpisy o nepřá
telství Božím předpokládá, jakoby vám zá
viděla? Leč lépe očividně jest slova k zá
vistě od předešlých odrůzniti a k následují
cím je poutati, ješto vazba předešlá nějakou
spojku buď aneb, buď a vsouti musí. Dále
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jest nesnáz 0 slovo Duch a sice dvojí ne
snáz, jedna zdali z0 mvečue jest subjektem
či objektem a druhá zdali o duchu lidském
či o duchu Božím řeč jest. Někteří o duchu
lidském rozumějí objektem býti kladou, slo
vo žádá čnuzobsřo tužebné lásce Božík člo
věku běrou a ten smysl dávají: K závisti
t. j. závistivě t. j. žárlivě, horlivě Bůh ducha:
lidského sobě v službu žádá. Věta ovšem
se bezotazně čísti musí, jak samozřejmo
jest. Jiní slovo duch o Božím Duchu be
rouce a je za subjekt majíce udávají smysl:

árlivě nás miluje či žádá duch Boží. Ti
vykladatelé slova 700g gdóvov k závisti v
dobrém smyslu berou. Jiní slova tato na
zlou stranu berou a jedni z nich duchem
ducha lidského rozumějíce udávají smysl: k
závisti nakloňuje duch či srdce lidské ne
obrozené milostí Božskou, k závisti a ke
všemu zlu zbuzuje. Druzí duchem Ducha
Božího rozumějí a větu otazným spůsobem
slyší: K závisti-li vzbuzuje Duch Boží, jenž
ve vás bydlí? K závisti-li ponouká Duch
Páně, jenž v nás bytuje? Ne-li lásku raději
v srdcech našich rodí a všeho dobra všem
lidem hojně uštědřuje? jak dále praví apo
štol. Jiní jinak. Leč výklad nejvíce přimě
řený Souvislosti i významům jednotlivých
slov, jakož i obyčejnější jest výklad výše u
vedený, podle něhož Duchem Boží Duch a
žárlivostí svrchovaná Boží k lidem schýle
nost se rozumí a smysl jest: Zárlivě nás
miluje Duch Boží, chtěje abychom jemu je
dinému sloužili a nehodlaje dopbuštěti cti
svojí jinému t. j. světu sloužiti nedovolujíc,
ješto nemůžeme dvěma pánům sloužiti Mt.
6, 24. M. ve vás čte ř. t. v nás nějakým obe
censtvím či přídružbou nějakou; m. jenž pře
bývá či jenž se ubytoval, čtou -nejvýtečnější
Tkp. jejž ubytoval Bůh v srdce vaše xazwxce
místo xaroxnce, což jak viděti velikého roz
dílu nečiní. Ještě musíme se zmíniti o tom
výkladu, kterýž slova Nadarmo písmo vece
táhne k slovům níže v násl. v. uvedeným,
totiž k slovům: Bůh pyšným se proti, a
slova mezi těma. větama všechna za nějaké
vysvětlení slovce «sxég nadarmo považuje, V
ten spůsob: Nenadarmo Bůh v písmě praví,
ducha člověčího žárlivě kochaje a tomu, jenž
se mu oddává, většími dary se zamlouvaje,
nenadarmo dím vece písmo: B. pyšným se
protiví a t. d. Leč takovéto vět těch spo
jování nuceným jest a tudy se k němu ne
můžeme přidati.

Podle rozličného výkladu slov těch také
slova následující větší pak dává milost roz
ličně se vysvětlují. Kdož předešlou větu k
advisti žádá duch, o žárlivém lidí od Boha
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milování slyší, ti vykládají: Ukazuje Duch,
že nás Žárlivě miluje tím, že nám dává mno
hem větší milost, větší,nežby nám dával tak
žárlivě a horlivě nás nemilujíc. Milost dle
toho jest přízeň Boží a darové s ní spojení,
jichž nám Bůh pro svou k nám lásku uště
dřuje. Kdož ale slova k závisti žádá duch
slyší o neponoukání lidí k závisti od Ducha
Božího, ti slova větší dává milost rozumějí
ponejvíce o náklonnosti naší k lidem vten
spůsob: Duch B. nevzbouzí k závisti, nébrž
větší náklonnost a přivinulost k lidem do
srdcí nám vlévá. Leč výklad tento druhý
příčí se významu slov déídwor yáow milost
dává, jenž jen o milosti B. nám dané se
slyšeti mohou a nesouvisí dosti s věcí po
jednávanou a tudy předešlý předkuje. Ne
provází-li pokora všecky dobročiny naše, ne
jdeli před nimi a nenásleduje-li za nimi,
záhy nám veškeru radost dobročinu vydře
pýcha. Ostatních nepravostí ve zločinech se
obávati přijde, pýchy i v dobročinech stra
chovati se náleží, aby co chvalitebno uči
něno, neztratilo se pro nás žádostí chvály.
Dává Bůh milost pokorným, dí sv. Aug.,
nedí sníženým; jest pak pokorným, kdož sní
žení v pokoru obracuje. Ještě apoštol novým
výrokem potvrzuje výpověď tu písmovou.pře
dešlou, a sice výrokem, jenž nejednou do
slovně v písmě sv. se nalezá. Proto dí totiž
písmo: Bůh se pyšným protiví, pokorným ale
dává milost; slova ta vzata jsou z Přísloví
Šalomounových Prov. 3, 24. podle Sedmde
sátců, jenom že m. Hospodin klade Jakob
(jak i 1. Petr 5, 5.) Bůh. V hebrejském
textě se čte Fosměvačům se posměvá a tichým
dává milost; leč posměvačijsou právěpyšné
a tiší jsou pokorní, tak že smysl týž ostává.
Pyšní lidé hledí věcí světských a vysokých
věcí čenichají Rom. 12, 16.; potupu a chu
dobu Páně nésti se zdráhajíce. Pokorní jsou
ti, kteří k věcem nižším se přidružují, kříž
Krista nesou a 0 přízeň světa se nezasazují.
Podobně praví písmo Sir. 3, 19. V tichosti
skutky své konej a nad slávu lidskou mmlo
ván budeš; čím jsť větší, tím více pomižuj se
a nalezneš milost před Bohem. A tamž 10,
14. vece: Počátek pýchy lidské jest odstoupit
od Boha; počátek všelikého hříchu jest pýcha.
Stolice vůdců pyšných zkazí Bůh, památku
pyšných vyhtadí. Vůbec výrok ten a podobný
o pýše a pokoře zhusta v St. a v N. Z.
přichází a historie Starého Zákona plna jest
dokladů k výroku tomu; dosvědčují toho sta
vitelé věže babylonské Gen. 11. Chore a
Datan, jenž se na' Mojžíše pyšně domlouvali
a Se svou rotou se propadli Num. 16, 383.
Goliáš proti Davidovi s pobrdou vystoupělý,
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avšak z praku od něho zabitý 1. Reg. 17,
42. Uzias pro své pyšné v kněžství se vtí
rání prokazou pokutovaný 2. Chron. 26, 10.

Z toho pak, co uvedl z písma, nyní vý
vodky činí a věci ty k životu a mravům ob
rací. Podrobte se tedy Bohu, zapřete se áblu
a uteče od vás. Podrobte se dí sličně lidem
pyšným, v podrobení leží opuštění pýchy a
přivinutí se ku pokoře a tudy k zaslíbení
se Bohu; v ř. t. se nalezá sličná stejno
zvučnost: B. se protiví avrirůcom a oni se
podrobiti mají vzozacom. S podrobením se
Bohu spojen jest odpor proti duchu pýchy,
proti ďáblu. A tu dí Vzepřete se či stůjte,
postavte se proti ďáblu, který vás totiž na
bízí k vyhledávání nádhery, pýchy, slávy
jakož i hříchů jiných. Odpíráme ale ďáblu,
nástrahám a pokusbám jeho v ústrety vchá
zejíce s braněmi od Pavla vypsanými Ef. 6,
11,, kdež dí: Vezměteodění Boží, abyste mo
hli odpírati v den zlý a t. d., kdež víru, na
ději, slovo Boží a jiné oruží nám poskýtá;
především modlitba k těm zbrojem patří, jak
i Pán nám velí modliti se: Neuvoď nás v
pokušení. Jsme rozumné kamení a látka živá
a proto nás tak ruka tvorce našeho upra
vuje, aby s tvorem spolu ten, jenž se utvo
řuje, spolupůsobil. Leo. Vzepřeme-li se proti
ďáblu, těší sv. Jakob, že uteče od nás; či
níme-li to s člověkem a jemu-li se moudře
na odpor postavíme, nehned jej přemáháme
a nehned od nás utíká. O ďáblu ale připo
vídá písmo, že ho po menším neb větším
boji přemůžeme a že uteče. © ďáblu mluví,
poněvadž ďábel jest kníže světa Jo. 12, 31.
a lidé ti, k nimž píše, milovníky světa býti
hodlali. On sice opět počne bojovati a ne
ustále se o vítězství dobývati, ale opět pře
možen buda uteče. Podobně píše sv. Petr.
1. P. 5—5. 9., kdež z dotčeného výroku pí
sma sv. vyvodí své napomínky ku ponížení
se Bohu a k odpírání ďáblu. K tomu místu
prohlídá Herm. 5, 125.,anvece: Může ďábel
zápastti, ale zvítězití nemůže, může koliti ale
nemůže překoliti; jestliže tedy odepřešjemu,
přemožen byv uteče od tebe s hanbou. Jest
pak dábel chytr a vezdy člověka pokouší z
té strany, kde největší nestateč jeho býti
naznává, jak vojvoda obléhá město s té
strany, kde nejméně pevno jest, dí sv. Ře
hoř Vel. Protož potřebí neustále bdíti a v
zárodě pokušbu dusiti a kaziti, aby prodle
ním se nerozmohla.

Cím více ďáblu odpíráme, tím více síla
naše roste a se zmáhá. Dábla potřebí od
pouzeti, k Bohu ale se přivinovati potřebí,
ješto jenom takovým k Bohu se přibližová
ním síly dostáváme ku přemábání ďábla..
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Tudy dí sv. Jakob: Přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám! Přibližujeme se k Bohu
láskou, a ovšem nejpřítulněji se k němu
blížíme. modlitbou. A Bůh přiblíží se k vám
se vší svou milostí. Avšak ku Bohu přiblí
žiti se nemá. člověk ve hříších zastihlý. A
tudy pokračuje dále sv. Jakob: Očístěteruce,
hříšnící, ociďte srdce, dvojmyslní. Ruce se
očišťují, když je od zlých věcí zdržujeme a
k dobrým skutkům užíváme; ocídění a po
svěcení srdcí se děje odpíráním zložádostem
a pěstováním zbožnomyslnosti. Očtstěním.ru
kou míní veškery skutky a veškeren život
vněšný, ocíděním a posvětou srdcí míní ve
škeren život vniterný, myšlenky, žádosti a pod.
Tak Ž.23, 4. žádá Bůh, aby kdo sek Bohu
blížiti hodlá, byl nevinen rukama a čisťsrd
cem. O rukou mluví, poněvadž díla lidská
rukama se dějí a člověk blíže se k Bohu
ruce k němu spíná. K Bohu se blížíme, vece
sněm Irid. 6, 6. výkony víry, bázně, na
děje,lásky. skroušenosti a předsevzetí do
brého, jak Zach. 1, 3. vece Bůh: Obraťte se
ke mně a já obrátím se k vám. Tak Magda
léna přistoupila ku Kristu Luc. 7. Ovšem
se to neděje vlastní silou, nébrž milostí
Boží, an nemůže nikdo přijíti, lečby jej Otec
táhnul Jo. 6, 44. A Kristus dle Ap. 3, 10.
stojí u dveří a tluče, aby mu lidé otevřeli.
Dvojím jménem oslovuje čtenáře svoje, jimiž
na ně strozeji dorývá. Zove je hříšníky, po
něvadž se Bohu pronevěřili a pronevěru tu
vně skutky pronášejí a jmenuje je dvoj
myslnými či dvojduševnými, poněvadž světů
sloužíce přece ještě Bohu sloužiti se domní
vají. Kolísají se mezi Bohem a světem a kul
hají na obě straně 3. Reg. 18, 21. vírou k
Bohu, mravy k světu patřiti hodlajíce,
což spolu obstáti déle nemůže a Bohu pro
tivno jest, an dvoutvární lidé takoví ne
slouží Bohu, nébrž přece jenom pochotem
vlastním.

Leč pokání vezdy s bolestmi a Se zá
rmutkem pro nepravosti spáchané spojeno
jest a člověk, který nelituje hříchů, neočistí
rukou svojich a neocídí a neposvětí srdce
svého. Proto dáleji dorývá sv. Jakob: Bě
dujte, kvilte a plačte, smích váš v žalost se
obrať a radost v zármutek. Opětováním spoj
ky a kvilte a plačte zostřuje se důraz. bě
dujte,t. j. trapte se, sužte se, pociťujtebídu
svou a pronášejte ji vněšně káráním a U
mrtvováním sebe posty, modlitbami, pokor
nostmi. Pro lepší té věci vytknutí přidává
kvilte a plačte, při čemž naráží na slova Páně
Luc. 6, 15. Běda vám, co se smějete, nebo
plakati budete a Mt. 5,5. blaženi, jenž tru
chlí, poněvadž potěšeni budou. Dej mi, Pane,
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dí sv. Aug., vodu s hůry, vodu z dola, aby
dnem nocí slzy pokrmem mojím byly. O
přemocná slzo, ty nebojíš se soudnice Páně,
vece sv, Justinián, a stuluješ ústa nepřáte
lům svojim, přemáháš Nepřemožitedlného a
skloňuješ Syna Božího a otvíráš nebe a za
háníš ďábla. ——Toho trojí stupeň otcové
kladou, z nichž první jest svízely od Boha
seslané trpělivě snášeti, druhý svoje a cizé
bříchy oplakávati, třetí nad půtkami pleť
skými ubolévati a po nebeských obydlích
toužiti, jak Pavel Rom. 7, 24. Nedlah já!
kdož mne vysvobodí od těla smrti této? Těmi
napomínáními již měl je ku proměnění li
bostí, potěch, radovánek a rozkoší ve smu
tek a truchlivost, jenž podle Boha jest 2.
Cor. 7, 10., leč ještě výslovněji to činí, an
vece: „Smích váš v žalost se obrať a radost
v zármutek. Smích a radost rozumí ty, kte
rým se odevzdávali živíce se dobrami, kte
rých zle zažádali. Co jsme přeložili zármu
tek xarňgemv, značí sklopenost očí či zármu
tek a stud se sklopenýma očima.

Již pak napomenutí, která dosud dával
ve hlavě této, krátce shrnuje. an praví: Po
kořte se před Pánem a povýší vás. Prohlídá
k tomu, co byl pravil v. 6., že Bůh jenom
pokorným dává milost. Nedí pokořte se pod
Fánem, pod mocnou rukou jeho, jak 1. Petr
o, 6., nébrž před Pánem, aby vystihl, že po
kořování jakékoli v očích Božích t.j. dobrým
úmyslem, Bohu se zalíbiti, se má stávati. A
dí ještě před Bohem, poněvadž člověk před
Bohem se stavě snadno nízotu a hicotu svou
poznává a nedostatkům svojim vyrozumívá.
Sv. František Ass. celé noci rozjímalo tom:
Kdož jsi ty Bože a kdož jsem já? Ty pro
hlubeň všeho dobra a já propasť nicoty. O
tom praví sv. Aug.: Vizte bratří velký div.
Bůh vysok jest; ty se povyšuješ a on ubíhá
od tebe, ty se ponižuješ a skloňuje se k
tobě. I tu dí sv. Jakob: Bůh povýší vás zde
vniterně, milost svou hojně na vás vylijíc a
druhdy také vněšnou slávou v nebesích. Po
dobně 1. Petr. 5, 6. Pokořte se pod mocnou
rukou Boží, aby vás povýšil v čas návštěvy.
Pro pokoru stala se Maria mateří Boží a
svatý Pavel nedochůdčetem se zova, stal se
knížetem apoštolským. 1. Cor. 15, 8.

Jest pak druh pýchy, jiné přetřásati a
posuzovati. K tomu nyní přechází sv. Jakob
a vlídněji již mluvě a strohosti zanechaje
praví dále:

11. Neutrhávejte sobě vespolek,
bratří. Kdo utrhá bratrovi, aneb kdo
soudí bratra svého, utrhá zákonu a sou
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dí zákon. Soudíš-li ale zákon, nejsi či
nitelem zákona, nébrž soudcem. 12. Je
ďen jest zákonodárce a soudce, jenž
může zahubiti i spasit. Ty pak kdo
jsi, jenž soudíš bližního ?

Mluvil o pokoře; protiví se ale co nej
více pokoře posuzování jiných, když člověk
se jim za sudího vystavuje a sobě osobí, což
na Boha jenom připadá. Tudy apoštol od
pokory ku pomluvám a utrháním přechází
a dí: Neutrhávejte sobě vespolek. Děje se to
bud, že se 0 bližním roztrušuje, co podstaty
nemá žádné, buď že se věc skutečná o něm
upřílišuje, buď věci tajné prozrazují, buď
dobré ctnosti jeho zamlčují se, buď na zlou
stranu vykládají. Všemi těmi činy se okrádá
bližní o dobré jméno, jenž jest dražší nad
statek a nějakou měrou duchovní vraždou
pomluva jest, jak dí sv. František assiský, an
pomluvač se pase krví duše těch, jež mečem
zlojazyka svého zabijí. Někteří myslí, že
sv. Jakob o učitelech mluví, kteří vespolek
sobě závidíce a na sebe žárlíce sobě vespo
lek utrhovali a se pomlouvali; leč apoštol
povšechněji mluví, aniž jest příčiny obmezo
vati řeč jeho. Příčinu a důvod,proč by se po
mluv měli vystříhati udává apoštol: Kdo utrhá
bratrovi aneb svudí bratra. Kdo utrhá, ten
soud provodí, ten soudí a odsuzuje a tudy
sličně a vhodně se praví aneb kdo soudí
jedno z druhého plyne. Slovem dratrovo již
se vytýká hříšnost takové pomluvy i příčina,
pro kterou by měli se té nepravosti vystří
hati, což dále slovy bratra svého se zvýšuje.
Pomluvač a utrhač utrhá zákonu a soudí zá
kon, totiž zákon onen, o němž výše 1, 25.
29. řeč. činil, zákon královský lásky blížen
ské, jak již ze slova dratr patrno. Jedná
proti zákonu lásky a odsuzuje ten zákon
skutkem, veda sobě tak, jakoby ten zákon
nebyl dobře ustanoven, aneb jakoby dobře
neustanovoval; béře sobě samoděk právo ku
pomluvě, což zákon zapovídá a tudy nad
práví nějakého nad zákon se domáhá. Nedo
bře někteří smysl slov těch zužují vykláda
jíce je o pomlouvání skutků dobrých, když
zbožnost pokrytstvím, trpělivého sketou,
skromného hloupým a podobně zovou ; sv.Jakob
vůbec a vesměs mluví, aniž na částečné do
tčené pomluvě přestává. Varuj Se, vece Sv.
Bernad, cizí život všetečně ohledovati a ne
zbedně posuzovati; najdeš-li něco vadného,
ani tehdá neodsuzuj, nébrž vymlouvej. Vy
mlouvej úmysl, nemůžeš-li skutku vymlu
viti, polož to býti nevědomím, mysli to býti
obloupením, měj to za náhodu. Nemůžeš-li
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věci nijak omluviti, řekni u sebe: Příliš
prudké bylo pokušení; cožby ze mne bylo,
kdyby ta bouře se na mne byla obořila?
Ale i ukazuje, do jakého neshodného a ne
"schodného postavení pomluvač přichází, aby
nemístnost a nesmyslnost takovéhoto počí
nání před oči položil. Soudáš-li, zákon nejsi
činitelem zákona, nébrž soudcem., Vytahuješ se
Z postavení a z poměru, jeuž tobě jedině
ohledem zákona přísluší; lidem zajisté zá
kon vydán byl, aby ho následovali, nevšak
aby ho posuzovali. K slovu soudcem jsi při
"mýšlejí nejedni genitiv zákona, an se člověk
ten,za Soudce zákona vystavuje; jiní přimy
šlují raději člověků,aby tautologie znikli. Leč
tautologie ta slouží k lepšímu té od sv. Ja
koba vyjádřené myšlénky.

. Příčinu také, proč takové sudství na člo
věka nesluší, udává apoštol, an pokračuje:
Jeden jest zákonodárce a soudce, jenž může
zahubitě a spasiti; ty pak kdo jsi, jenž sou
díš bližního? Jeden toliko jest, jenž může
souditi a jemuž soud přístojen jest, totiž
Bůh; jemu tedy zanech všelikého soudu,
-aniž se plichtě do úřadu cizího. Klade zá
konodárce, poněvadž ti, kdož soudí bližního,
se takořka za zákonodárce vystavují, ma
jíce raději zákona poslouchati. Nepřísluší
člověku souditi, nébrž tomu jednomu, jenž
může zahubitií 1 spasiti; slovy těmi udává
místněji, kdož tím soudcem jest a spolu
proč on sám jím býti může, jenom Bůh ne
stojí pod zákonem, nébrž nad zákonem zá
kon věčný v sobě chovaje a osvědčuje míti
právo k souzení skrze moc spasiti a zahu
biti, čímž úřadu soudného svého potvrzuje.
Tudy pro opovážlivost a přívazčivost slušně
dorývá sv. Jakob na člověka takového, an
dí: Ty pak kdo jsi, jenž soudíš bližného?
Kdož jsi? Odkad béřeš tu svobodu a tu
smělost, že se vtíráš do sudství, jenžto jen
Bohu připadá? Vytýká chatrnost člověka,
jenž ani zahubiti věčně, ovšem pak spasiti
nemůže. Podobným spůsobem Pavel Rom.

14, 4. praví: Ty kdož jst, jenž soudíš cízého
sluhu ? Rozdíl mezi naším a oním sv. Pavla
k Rímanům místem jest, že tuto sv. Jakob
slovo ty kdož jst oproti Bohu klade, an Rom.
14, 4. u sv. Pavla určitého podmětu anti
thesy není; s tím končí nauku o pomluvách,
-©nichž sv. Jeronym praví, že tak jest oby
čejna, že ti, kdož všem nepravostem odolá
vají, na nich co posledním provazu satanovu
viseti ostávají. Ještě dokládáme, že slova jeden
jest zákonodárce, nevyzdvihají a neruší zá
konodárců světských, jak otcovství Boží a
mistrovství Kristovo nevyvracuje těchto po
měrův u.lidí, ač Pán velí Mt. 23, 8. 9. ne
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nazývati nikoho krom Boha otcem anikoho
nejmenovati mistrem kromě Krista.

Přechází nyní apoštol k jinému druhu
pýchy a pokračuje v řeči své, a z příma se
ke čtenářům a posluchačům řečí svou ob
rací. Dí:

13. Aj nyní kteří říkáte: Dnes
neb zítra půjdeme do onoho města a
pobudeme tam asi rok a budeme kup
čitl a těžiti, 14. ješto nevíte, co bude
zítra! Nebo jaký jest život váš? Pára
jest, jenž na krátko se ukazuje a po
tom mizne. 15. Na místo abyste říkali:
Bude-li Pán chtíti a živi-li budeme, u
činíme to aneb ono. 16. Nyní ale se
chlubíte v bujnostech svojich; všeliká
chlouba taková zla jest. 17. Kdo tedy
ví dobro činiti a nečiní, hříchem to jest
jemu.

Přísné domluvy činí apoštol lidem; 0
nichž nám divno býti musí, že se v církvi
křesťanské tehdá již takovíto lidé vyskytli.
Nejednomu vykladači se věc ta nezdála a
praví, že tu béře apoštol zřetel k Zidům ne
obráceným ještě k víře, kteří se někdy do
shromáždění židokřesťanů podali a kterých
napomenouti ovšem právo se míti mohl do
mnívati. Ale i to podobno, že Zidé ku Kri
stu se přivtělivše života svého nezměnili na
pouhé v Krista co Messiáše víře přestáva
jíce a mravy své předešlé nyní též obnáše
jíce. Co tuto mluví apoštol, to sice snadno
také na křesťany připadati mohlo; leč ta
přísná a strohá domluva která následuje v
kapitole dalejší a s domluvami tuto v naší
kapitole položenými úzce souvisí, vzbuzuje
ty nesnady a ty otázky, zdali apoštol jedině
židokřesťany na mysli měl, věci ty píšíc.
Aj nyní, vece, domluvy ty počínaje, či dle
t. ř. Nuže teď, nuže nyní. Očekáváme něja
kou napomínku, leč napomenutí žádného vý
slovně apoštol neklade, až teprv ve hlavě
následující, kdež se strozeji vylévá pravě:
Plačte atd. boháčům domlouvaje. Někteří
tudy za to mají, že již tu při počátku do
mluvy v naší hlavě ony strohé napomínky
na mysli má a jenom propravu k nim tuto
činí. Leč lépe se jiným vidí, že napomenutí
se obsahuje v těch výslipkách samých, kte
réž tu činí. Dnes neb zítra půjdem do onoho
města a pobudeme tam rok a budeme kupčití
a těžit. M. dnes neb zítra čtou někt. rkp.
řečtí: dnes a zítra; leč rkp. B a sinajský
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čtou stejně s Vulgátou. Čteme-li a, tedy se
dnes a zítra táhnek době pro cestu určité;
čteme-li, což lépe, neb, tedy se praví, že
čas odchodu na dnešek neb zítřek ustano
ven jest. Vulgáta konjunktivy řecké indika
tivně oddává, ač mnozí rkp. řečtí bud vše
cka slova dotčená, buď některá z nich aspoň
v indikativě kladou. M. do onoho města čtou
ř. rkp. do ohoto města, neb do tohohle městaryv0ezvmód;| jistéměstojimna
mysli a před očima jest. Mluví o lidech,
kteří o předsevzetích svojich tak určitě a
jistě stanovovali, jakoby páni a vladaři bu
doucnosti byli a od vůle Boží nezáviseli a
uvádí vlastní jejich slova nápodobením či
mimésou, aby řeč tím ostřeji se nesla. Pří
klad béře od trhovců, poněvadž ti zhusta
zaslepeni jsouce lakotou a do své přičinli
vosti docela naději skládajíce, myšlenku na
prozřetelnost Boží a na svou od nízávislost
mimo sebe pouštějí. Mimo pýchu tedy také
lakomost kárá apoštol. Slova veškera sva
zuje ap. spojkou a, půjdeme a pobudeme a
pokupčíme a utěžíme; mnohovazboutou chti
vost lidí těch líče.

Proti té v sebe dověřivosti a zabezpe
čilosti staví apoštol nejistotu a vrátkost času,
an dí: Ješto nevíte,co bude zítra ! Nebo jaký
jest život váš? Pára jest, jenž na krátko se
ukazuje a potom mízne. Nevíte co zítra bude,
co zejtřejšek sebou přinese; tudy napomíná
již Prov. 27, 1. Nechlub se zítřkem, nevěda
co zítřek zplodí. A Kristus Luc. 12, 17. po
dobenstvím o boháči, jenž ač té noci umříti
maje, chtěl stodol pro shromáždění obilí
svého nastaviti, tolikéž učí, že nemoudro jest
na budoucno se spoléhati a ve svých pod
jetích se bezpečiti. Vysvětluje nejistotu ži
vota obrazem fřka: Jaký jest životváš? Pára
na krátko vyskytlá a potom miznoucí. Čo jest
život, t. j. jak maten, špaten, nejist. Není
leč pára, jenž se vyskýtá a mízí, aneb jak
ABH čtou — sinajský rkp. vynechává slov
úruis jde čorTe—nebo pára jste, Což více
síly do sebe má vyjadřujíc že netoliko život
jejich, nébrž oni sami parou míjelivou jsou,
jak výše 1, 10. byl pravil, že bohatec za
hyne co květina trávy. Dí to, co Ecel. 1, 2.
že všecky věci marny jsou. Krátkost a vrát
kost života písmo také jinými obrazy před
stavuje, stínu Job. 8, 9., dýmu Sap. 2, 2.,
pavučině Z. 38, 12. 89. 10., větru Job. 1,
T. dešti od suché země pohlcovanému 2.
Reg. 14, 14. U pohanů pak mnohem ještě
hojněji s tím nad vrátkostí života nářekemseshledáváme.Prachmyjenomjsmea stín,
dí Horat. 4, 7. Každodenně umíráme, dí
Seneka; ana každého dne část života se nám
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ujímá a také tenkráte, když rosteme, života
nám ubývá; i ten den, v němž žijeme, se
smrtí dělíme. V ř. textě stejnozvučí slyšeti
gouwonévya apaně omévy,apparens a disparens,se vinoucí a minoucí.

Nejenom však je kárá pro přívazčivou
řeč takovou, nébrž jim také ukazuje, jakby
mluviti měli, an dí: Na místo abyste říkali:
Bude-li Pám chtíti a živí-li budeme, učiníme

„to neb ono. Aneb jak jiní překládají: Bude-li
Pán chtíti i živi budeme 1 to neb ono učináme,
podle čehož netoliko vyřízení věci nějaké,
nébrž 1 život sám co podmínka všelikého
působení od Boží vůle závislým se vystavuje.
Leč velik rozdíl není a ovšem i onen spů
sob, jehož se Vulgáta drží, slova ževi-lt bu
deme ku předvětě potahujíc, dobrý smysl
dává a velí přidati apoštol žíti-lť budem, aby
vrátkosti života svého pamětlivi byli a cho
choly nepotřásali. CČinil to sv. Pavel 1. Cor.
4, 19. píše Korinftanům přijdu k vám, dá-li
Bůh. A tak i jinde. Tak i pohané sami ří
kali a sv. Augustin, že jazyk lidu tu nám
učitelem býti může.

Ale ti, k nimž řeč vede apoštol, neměli
té skromnosti do sebe a opak tomu, co jim
schvaloval, činili. Tudy vyjadřuje, ale i od
suzuje spůsob, jakým sobě počínali. Nyní ale
se chlubíte ve zpupnostech svojich, všelká
chlouba taková zla jest. Chlubením rozumí
očividně řeči vysoké a pyšné, o nichž pře
dešlo a jež v ústech měli, jakoby od hikoho
nezáviseli. Takovými řečmi se chvástali a
chlubili ve svých zpupnostech, pro své zpup
nosti, za příčinou zpupností svojich; udává
důvod výchluby, o níž mluvil a rozumí zpup
nostmi nezbednosti, bujnost a ohýralost; dí
v plurále zpupnostmi, poněvadž bujnost v
rozličných případech rozličně se vyskytá a
vyjevuje. I odsuzuje takové počínání: Vše
liká chlouba taková t. j. jenž s bujností a
zpupnostmi spojena jest, zla jest a ovšem se
jí všelijak vystřihati potřebí.

Leč o věci té nehodlá již dále mluviti
Jakob, ješto jim neschází na vědomosti 0
ní a vrátkost živola sama sebou se každému
namítá tak, že kdo nezbedně se bezpečují,
proti vlastnímu vědomí se proviňují. A to
jest, co k závěrce nyní přičiňuje apoštol, an
dí: Kdo tedy ví dobře činiti a nečiní, hří
chem jest jemu. Pokládá, že mu sami poví
dati hodlali: Co nám 0 pomíjelivosti života
pravíš, ovšem dobře nám známo jest. Odpo
vídá jim, že nestačí pouhé vědění, nébrž že
s vědomím co dobro a slično jest také či
nění a vykonávání se spojiti musí. Podobně
vece Pán sám Luc. 12, 47. Sluha, jenž zná
vůli pána svého a nekoná jí, dvojitě šlehán
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bude. Ovšem ale nejde z toho, že by ne
měl hříchu, kdo nevěda -zlo činí, leč jedině
jestli nevědomost jeho nepřemožitelna byla.
S tím však neobrací apoštol přísného ká

Jak. V, 1—6. Domluva bohateům neužilým a nespravedlivým,

rání svého, nébrž dáleji v něm pokračuje
a dorývá na lidi boháče, při nichž nejvíce
zpupnosti se nalezalo,

Hlava V.

Kárá bohatce k chudým tvrdé 1—6. a chu
dých Kk trpělivosti rozličnými příklady
napomíná T—11. Veli přísahy se varo
vati 12. Ku pokání a užití pomazby
13— 15., ke vzájemným modlitbám 16—168.
a k vyhledávání spásy bližních 19—20.
napoměná.

1. Nuže tedy boháči vzplačte, kví
líce nad svízely svými, jenž přijdou na
vás. 2. Bohatství vaše spuchřelo a rou
cha vaše zmolovatěla. 3. Zlato a stříbro
vaše zrezavělo a rez jejich na svěde
ctví proti vám bude a sežíře těla vaše
jak oheň. Shromáždili jste si hněv v
posledních dnech. 4. Aj mzda dělníků,
kteří žali nivy vaše, zadržována od vás
křičí a křik jejich v uši Pána zástupů
vešel, 5. Hodovali jste na zemi a v
bujnostech jste vykrmili srdce svá ke
dni zabití. 6. Odsoudili a usmrtili jste
spravedlivého a neodpíral vám.

Přísná ta domluva týká se těch bohat
cův, kteří všelijak bohatství shrabují se svě
domím se neradíce a k chudým netoliko ne
užilými, nébrž i nespravedlivými se proka
zují, statků svojich netak držíce, jak raději
jimi držáni a upoutáni jsouce. Velí jim:
Flačte Kvilíce; slovem kvílíce či úpějíce se
pojem slova plačte zvyšuje a zostřuje a slo
vem nad svízelysvými se udává příčina, proč
by se v pláč a vzlykot dáti měli, totiž pro
svízely, kteréž na ně příjdou. Prohblídák sou
žením, kterými je postihne Bůh v den sou
dný. Nejedni mají za to, že sv. Jakob ke
zkáze města Jerusaléma prohlídá, jak u pro
roků Isaiáše a jiných potkáváme se s vý
rokem: Kvilte, neb blízkojest den Hospodinův,
jimž se den zkázy Jerusaléma od Chaldeů
míní Jes. 13, 6. Leč Jakob očividně zří ku
poslednímu soudu a ku pokutám věčným,
ač ovšem v obzoru prorockém u sv. Mt.24.
zkáza Jerusaléma se zkázou světa v jeden
bled splývá. Chce je ubodnouti, aby se na

' pokání dali povážíce, coby je zastihlo, kdyby
v zarytosti svojí ostávali.

Aby pokuta jim zračitěji se vyskýtala,
vyličuje prorockým spůsobem, co je zasti
hnouti má, jakoby se to již bylo přihodilo.
Bohatství vaše shnilo, roucka vaše zmolovatěla,
zlato a stříbro vaše zrezavělo a rez jejich na
svědectví proti vám bude a stráví těla vaše
jak oheň. Bohatstvím rozumí vůbec veškero
zboží či veškera majetství a slovem uhnilo,
rozumí jskoukoli zkázu slovo to šířeji bera.
Co slovy těmi bohatství v. shnilo vesměs
praví, to rozbírá po částech dáleji mluvě 0
rouchách a zlatě a stříbře a jich zkáze. Hou
cha zmolovatěla, t.j. od molů nakažena a se
žrána byla, stala se molohryza či molokaza,
čímž na veliké množství oděvů naráží. Dále
dí: Zlato a stříbro vaše zrezavělo; mluví 0
rezu při drahokovech, při nichž rezu vlast
ního není a míní rezem všelikou těch a ji
ných drahotin nákazu a záhubu. Někteří
chtějí tomu, že vším tím upravením vyličuje
účinek a následek soudu Božího. Leč oby
čejněji větší díl interpretů za to má, že Ja
kob vystihá následkylakomosti a spolu pří
činu pokuty na ně druhdy shluknoucí-se.
Vaše bohatství tak pracně a snažně nastřá=
dané zhynulo beze všeho vašeho a jiných
lidí prospěchu. Boháči raději hynouti dávají
obilí svému, chlebům a vínům, masům a ry
bám svojim, nežby jimi chudobce nadělili.
Zapomínají, že nemají býti jenom skříněmi
pouhými a že nejsou leč strážcové věcí těch,
jimiž je svrchovaný Pán obmyslil, aby jak
sv. Ambrož vece, za zlato koupili spásu, za
drahokamy říši Boží. Kdo skrývá obilí, dí
písmo Prov. 11, 26. zlořečenbude. Nemoudro
jest molům dáti sežírati, čehoby chudý se
vděkem přijal a používal a ovšem nemoudro
zlato a stříbro záhubě vydávati, než jich ku
podpoře chudiny potřebovati. Za to se jim
ale stane, co vece apoštol: Rez jejich, t.
zlata a stříbra, na svědectvéproti vám bude
a strává těla vaše jak oheň. Na soudu Bo
žím bude rez svědčiti o vaší tvrdosti a ne
užilosti a lakomství vašem, že jste věcem
těm zkaziti se raději dali, než abyste byli jimi
chudobu podepřeli. Někteří vykládají o zkáze
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zboží toho samého: rez svědčiti bude o vaší
vniterné zkáze a ve zkáze majetku svého
budou patřiti vlastní zkázu svoji. Ještě strožší
postihne je soud. Stráví rez pleť vašť, vece,
jak oheň. Dí pleť a nedí tělo, poněvadž pro
hlídá k tomu, že zvláště pleť či maso svoje
pěstovali a poněvadž plurálem pletě na ne
jednom místě v písmě místo slova tělo stojí,
jak LXX 4. Reg. 9, 36. o Jezabele se pra
ví, že psi žráti budou pletě cařnes odoxas
t. j. tělo Jezabelino. Podobně Lev. 26, 29.
hrozí Hospodin, že jísti budou masači pletě
carnes dětí svojich, opustí-li zákon jeho. Tak
1 v Zákoně Novém, vece sv. Jan ve Zjevení
Ap. 19, 18. o svolávání ptáků, aby jedli pletě
či masa odoxacgkrálů. Dí pleť či maso, aby
vystavil živě tu část, k níž boháči zvláště
všechnu péči svoji obraceli. Nemluví 0 strá
vení těla starostmi, péčemi, nouzí a svízely,
nébrž o pokutě Božího soudu. Ještě přidává
stěžujíc pokutu slova: jak oheň. Slova ta ne
mohou se bráti k následující větě, jak syr
ský překlad s některým vzácným rkp. řeckým
činí, nébrž s předešlými se poutají, an v
písmě sv. soud B. zhusta se co sžíravý oheň
představuje Jes. 10, 16. 17.aj. Vyličuje, že
vnikne do kloubů boháčů a jejich údy co
kov nějaký, ohlodá a zahubí a sice jako pla
men, jenž oplaziv tělo váhavými bolestmi
je stravuje. Jest obrazné mluvení a chce
říci apoštol: Po zničení majetku bohatcův
zastihne osobu jejich pokuta Boží a stane
se jim, co písmo dí Sap. 11, 17., že čím kdo
hřeší, tím i trestán bývá.

Ještě pak dále ješitnost netoliko, nébrž
1 nemoudrost a škodlivost předešlého jejich
počínání vyličuje: Shromáždďilijste st hněv v
posledních dnech. Slovo hněv nenachází se v
ř. t. a jest pouhý doložek dobře věc vysvě
tlující: Chtělijste sobě nahrnouti a nakupiti
zlata a stříbra bytedlného, zatím jste si ale na
shromáždili poklad hněvu Božího, t.j. v dnech
soudu Božího t. j. pro dni ty poslední; dí
ve a nedí pro aneb na, poněvadž předsta
vuje, že chtěli bytedlné poklady sobě na
hromaditi. Jiní úsilněji se drží vlastního vý
znamu předložky a vykládají: v poslednéch
dnech o blízi pokut Božích; poslední to dnové
jsou a vy jste měli spásu svou obstarávati,
nevšak hněv sobě sbírati. Leč výklad vyšší
předčí.

Přistupuje nyní k vytčení nepravosti bo
hatců, tím odůvodňujíc pokutu, která se zdá
je zastihnouti. Aj mzda dělníků, kteří žali nivy
vaše, zadržována od vás křičí a křik jejich
v uši Pána zástupů vešel. To jest prvá ne
pravost jejich, že nespravedlivě mzdu žen
cům vzdáti se zpěčují,těm žencům, kteří jim
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samým pracovali. Čelá věta sedůrazně nese;
hned částice Aj čtenáře pozorna činí na dů
ležitost věci, o níž sejedná; dále klade slova
mzda dělníků v popředí, aby tím lépe se
věc vyskytala. Mluví o mzdě ženců, ač jimi
veškery mzdy rozumí, poněvadž jejich práce v
čas horka a parna a vedra jest přeobtížna a pře
trudna a poněvadž v tom nespravedlnost a
krutost vrchuje, když se ti o mzdu olupují,
kteří právě požitky a užitky polné byli sklí
zeli. Nad to při žněch mnoho dělníků se
schází a tudy věc tím názorněji se před oči
čtenářovi staví. Slova oď vás patří k slovu
zdržována, ač řídký vykladač je táhne k slo
vu křičí, mzda zadržena odtud, kde se na
lezá, křičí k nebi. Ovšem vazba ta přichází
Gen. 4, 10., kde se dí: hlas krve křičí od
země a Ex. 2, 293. vstupuje křik k Bohu
od prací Israelitů; leč azo tu klade se ane
úzo, poněvadž nechce vytknouti, žeby olou
pení to bezprostředně od boháčů se vykoná
valo, nébrž jenom že od nich vychází a tudy
nic nás nenutí od obyčejného spojení slova
od vás se slovem zadržována odstoupati. Za
držovati mzdu bylo přísně v zákoně Mojží
šově zakázáno. Lev. 19,13. Nezůstane mzda
dělníka tvého u tebe až do jitra a u proroka
Mal. 3, 5. hrozí Hospodin, že přísně potre
stá ty, kdož zadržují mzdu nájemníka. Ano
Sir. 34, 27. dí: Kdo vylévá krev a kdo činí
křivdu nájemníku(či dle ř. t. a vylévá krev,
kdo zadržují mzdu nájemníka) bratři jsou.
Proto dí o té nespravedlnosti Křičí, ovšem
tak dí zosobňujíc mzdu zadržanou, křičí a
žádá o pomstu,jak Gen. 4, 10. o vylité krvi
Abelově se domysliti potřebí. Ale nekřičí
nadarmo, nébrž křik jejich v uši Pána zá
stupů vešel, jenž tudy přikročí mocně s po
kutou na vás. Dí Pána zástupů t. j. hejna nebe
ského,andělů a hvězd,vůbec všeho stvořenstva;
tak dí, aby všemocnosti Boží důraz přičinil.

Ta nespravedlnost ale nebyla jediná ne
pravost bohatců, nébrž oni také maholně a
bujně hýřili a život takový ovšem docela
protiví se a odporen jest nuznému, bídnému
a mozolovému živobytí dělníků. Dí: Rozko
šili jste na zemi a v bujnostechjste vykrmili
srdce svá ke dni zákola. Řecký text čte:
Rozkošili jste na zemi a bujeli jste, vylermili
jste srdce svoje ke dni zákolu. Bujett a roz
košiti soujmenná jsou slova, aniž jakého roz
dílu mezi nimi, leč že rozkošiti se více k
rozkoši, prostopášnosti, marnotratnosti a hý
řivosti, dujeli k nádheře a skvostnosti více
hledí. Rozkošití značí více než hodovati; ne
toliko zajisté jídla a pilí v sobě zahrnuje,
nébrž i jiné radovánky, jako jsou z vůní,
blahosností a cokoli člověku lahboditi může,
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Praví v aoristu rozkošili jste, bujeli jste, vy
krmili jste, poněvadž ty věci co oddávné, u
nich zakořenělé vystavuje. Klade na zemi,
aby tím ostřeji mysl urážela se v protivě:se
slovy vešla v ušt Pána zástupů. Bůh slyší
na nebesích křik a žalobu utiskovanců a u
tiskatelé jejich neslyší jich nářeku, aniž oň
dbají rozkošem svým hovíce. Ještě přidává,
že rozkošemi a bujnostmi těmi se nabažili
a pochoť svou ukájeli. Vykrmili jste srdce
svoje t. j. nasytili, nabažili jste, ukojili jste
žádosti a libosti srdce svého. A to jste uči
nili ke dní zákolu či zabití; dnem tím roz
umí den poslední a tak jej jmenuje, že tehdá
soud věčné smrti nad nimi vynesen bude.
Tak se den soudu Božího zove také Jer. 12,
a. Posvěť t. j. obětuj je v den zákolu t. j.
uprav a ustroj je k zabití od Chaldeů; tudy
dáleji pozývá zvěř ku pasení se mrtvolami
jejich. Smysl tedy: vy jste vykrmiii, abyste
v den soudu zabiti byli. Druhá tedy nepra
vost bohatců jest hýřivost a zhýralost.

Ale ani na té ještě nepřestávali, nébrž
ke dvěma předešlým přičinili třetí nepravost,
o níž Jakob dí: Odsoudili a usmrtili jste
spravedlivého a neodpíral vám. Některým se
vidí, že o Kristu mluví, jiným že prorocky
mluví o sobě, jakož brzo on Spravedlivec
jak jmenovalijej, usmrcen byl. Ale tomu vř.t.
odpírá praesent ovzracosra, jejž Vulg. sice
překládá neodpíral vám perfektem, ale per
fektum proti svědectví rukopisů klade. Slo
vem spravedlivý rozumí kollektivně každého
spravedlivostí t. j. zbožností a ctností vyni
kajícího a vyniklého, jemuž se právě odsudu
a usmrcení pro spravedlnost dostává; tak
Jan 1. Jo, 3, 12. praví, že Kain zabil bra
tra, poněvadž skutkové jeho spravedlivi byli
a Sap. 2, 12. 20. praví bezbožní, že jim těž
ko na spravedlivého i hleděti a praví: k smrti
nejohavnější odsuďme ho. Jiní ta slova roz
umějí v nevlastním smyslu o potiskání, dle
slov Eccli 34, 25. chleb nuzných jest život
jejich, kdo jej odnímá, člověk krve jest. Leč
o tom již dříve mluvil a není příčiny od
vlastního významu slov odcházeti. Má tu na
mysli nejenom žalobníky nespravedlivé, než
také 1 nespravedlivé soudce. V ř. t. jest
větší síla, ješto slova žádnou spojkou se ne
vázají. Také se čte jak zmíněno VĚ.t. praes.
neodporuje vám m. neodpíral, což více se
hodí k vytknutí všeobecného bohatců počí
nání, kteří nejednou již proti spravedlivému
povstali a k vytčení stálého a vezdy stej
ného se chování spravedlivcova. Neodpírá,
jak Kristus neodpíral Jes. 53. a vésti se dal
jak ovce mlče k zákolu. A o mučněch pěje
církev :

Jak. V, 7—12. Napomenuti chudých k trpělivosti; o nopřísáhání.

Vraždou jak chatrné ovce je zbíjeli !
Jim postesk a repot z úst se neozvaly,

Od utiskovatelů přechází na utiskovance
a jak oněm pokutami vyhrážel, tak těmto
potěchy dodává. Dí:

ď. Trpělivi tedy buďte bratří až do
příchodu Páně. Aj rolník očekává dra
hocenného plodu země, trpělivě čekaje
až dostane deště ranného 1i pozdního.
8. Trpělivi tedy buďte 1 vy a potvrďte
srdcí svojich, nebo příští Páně se při
blížilo. 9. Nevzdychejte bratří druh proti
druhu, abyste nebyli souzeni. Aj soudce
přede dveřmi stojí, 10. Za příklad vez
měte bratří zloskonu, útrapy a trpěli
vosti, proroky, jenž mluvili ve jménu
Páně. 11. Aj blahoslavíme ty, kteří vy
trvali; o vytrvalosti Jobově slyšeli jste
a konec Páně viděli jste, že milosrden
jest a slitoven. 12. Především pak bra
tří moji nepřísahejte ani nebem ani zemí
ani jinou jakoukoli přísahou; buď pak
řeč vaše ano ano, ne ne, abyste pod
soud neůpadli.

Obrací se s řečí svou od boháčů uti
skatelů k chudým utiskancům a velí, aby
trpělivě snášeli ty svízely, kteréž jim dějí
se od bujelivých boháčů. Trpělivost tu jejich
klade co vývodek z toho, co byl pravil o
soudu, jenž zastihne nemilosrdné bohatce.
Trpěliví tedy buďte, vece, ješto vám nedlouho
bude snášeti taková příkoří od vypyšnělých
a ohýralých bohatců. Tehdá se stane, co dí
Sap. 5, 1. písmo, že budou státi spravedlivet
proti těm, kteří je sužovali a odjímali práce
jejich, an počtení budou mezi syny Boží a
mezi svatými bude los jejich. An mezitím
bědovati budou ti sužovatelé: Což nám pro
spěla pýcha? aneb co nám spomohla chloubasbohatstvím?© Pominulotojakostín,jako
loď, jejíž stopy na vodě neznáti a jako pták,
jenž rozráží a protrhuje vzduch, ale znaky
cesty své nezanechává. — Oslovuje pak je:
bratří moji pěstěným jménem, aby soustrast
svou s nimi vyjevil a je snáze k trpělivosti
či dlouhomyslnosti naklonil. Vytrvati a do
čkati mají až do příchodu Páně, jenž dalek
není a S nímž utiskování přestane. Přícho
dem Páně rozumí příchod Páně, t. j. Krista
k soudu nad Jerusalémem, jenž druhdy v
obzoru apoštolů $ příštím k soudu v jedno
splýval.
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Napomenutí své stvrzuje příkladem od
rolníka: Aj rolník očekává drahocenného
plodu země trpělivě se maje, až dostane
deště ranného a pozdního. Rolník oře, seje,
vláčí, okopává a co ještě prací těch jest, jež
podnikati musí a při tom očekává, ažby role
jeho obdrželo dešť ranní a pozdní; tak i vy
bratří, vece, trpělivě snášejte příkoří .a úti
sky, jež na vás boháči uvalují. V ř. t. stojí
trpělivě naň. čekaje m. trpělivě nesa 7 avrw
ohledem něho ; — což týž smysl živěji dává.
Očekává plodu země, jenž mu drahocen jest,
ale musí trpělivě. se míti až dostane, totiž
plod země deště ranního a pozdního. Dešt
ranní a pozdní zove se dle ozimin a časný
ranné dešťjest ten, který na zasetí ozimin
připadá, což se děje na konci října, pozdní
dešť jest, jenž přichází při samém dozrávání
síje, v březnu a dubnu. Mysticky se ranním
deštěm pokání za mládí činěné rozumí, de
štěm pozdním pak pokání činěné v stáří.
Od rolníka velí ap. učiti se trpělivosti, an
z příkladu toho vyvodí: Trpělivi buďtež tvy
jak rolník trpěliv jest a utvrďte, posilněte,
ukřepte srdce svoje; o ukřepení srdcí t. j.
mysli mluví, poněvadž silné a utvrdlé my
sli potřebí jest ke snášení rozličných úkor,
jimiž utištění býli. Posilnění sice od Boha
přichází, ale člověk sám také spolupůsobiti
musí. Aby ale se jim nestýskalo v trpělivo
sti, přičiňuje ku potěše jejich: nebo příští
Páně se přiblížilo, t. j. již již přichází Pán,
aby vysvobodil vás a učinil příkorám oněm
konec. Těší je tedy, že nepotrvá dlouho u
tiskování jejich. Příchodem Páně rozumí pří
chod pokut Božích na Jerusalém a celý ná
rod židovský, v němž Pán ukázali velebnost
svou a králem člověčenstva se býti dokázal.

Leč nejednou se děje, že utištěnci sobě
stýskají, reptají na sebe, vespolek se zpou
zejí, sobě závidí, aži do Boha kuknají. Proto
přidává ap. jiné napomenutí, an dí: Nevzdy
chejte. Nestýskejte jední proti druhým, abyste
nebyli souzení; aj soudce přede dveřmi stojí.
Nestýskejte sobě druh na druha, neveďte
stesku a žalu proti sobě vespolek; nezřídka
se stává, že trpělivě neseme křivdy od ne
přítele, od přítele nejmenšího vražení sná
šeti nehodlajíce, čehož veřejný život našeho
národu potvrzuje a což tehdá mezi Židy pa
novalo. Velí, aby jak dí Gal. 6, 2. Pavel,
druh břemena druhova nesli, tak zákon Kri
stův plníce. Zákon Kristův jest zákon lásky,
jenž trpěliva, lahodna jest a nikdá nespouzí
se a kdo na bližního trpkým jest a hadli
vým, proviňuje se proti zákonu tomu. Proto
přidává Jakob: abyste nebylt souzeni; kdo
zajisté soudí, souzen bude. Mt. 7, 1. Ještě |
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přidává o biízi sudího, aby tím spíše pohnul
je k nestýskání a nevzdychání proti sobě
vespolek. Dí: Aj soudcé za dveřmi jest, t. j.
blízek jest a hotov jak vás vysvoboditi od
svízelů, tak i potrestati, kdybyste sami proti
sobě se nedostatkem lásky provinili. Za
dveřmi či přede dveřmi býti jedno jest a
značí bezprostřednou blízkost. Podobnáfráza
přichází Mt. 24., 33. Ostatně Chrysostom
praví, že vzdechové a steskové všickni mimo
jeden neužiteční jsou. Vzdycháš, že ti syn
umřel, nevzkřísíš ho steskem svojím, vzdy
cháš, že jsi Boha urazil a aj hříchy svoje
smazuješ.

Aby ale tím snáze je navedl, k čemu
jich pobízí, uvádí jim na paměť příklady tr
pělivosti. Za příklad vezměte, bratří, za pří
klad zloskonu, útrapy a trpělivosti proroky,
jenž mluvil ve jménu Páně. Tak čte Vulgáta,
trojím slovem sobě vedouc a čtenáře ku pro
rokům odsýlajíc, co příkladům zloskonu t.j.
kruté a trpké smrti mučeníků, útrapy t.j.
soužení a svízelů, trpělivosti či dlouhomysl
nosti a volného podnikání všelikých strastí
a nehod. Leč řecký text první slovo zloskonu
vypouští a čte jenom v útrapách a v trpěli
vosti; bezmála zloskon povstalo odtud, že
útrapa nezdála se dosti odbíjeti slovo ř. xa
xonaťeta, Sinajský rukopis dokonce čte xa4o
xayabiac šlechetnost, což ale nějakou vadou
přepisovačů do textu vešlo. Poroučí, aby se
co v zrcadlo vzhlídali v život proroků a po
dle nich život svůj ustrájeli. Pohané se vzdě
lávali na příkladech hrdin, Alexander Vel.
stavil si před oči Achilla, Julius Caesar
Alexandra. Křesťané mají následovati pro
roků, kteří mluvili ve jmenu Páně. Přidáva,
že ve jménu P. mluvili, aby vylíčil, že ač
dle velení Božího a od Boha posláni byvše,
přece toli útrap a svízelů podstoupati mu
seli. Tudy Heb. 13, 7. velí Pavel: Pama
tujte na správce svoje, kteří vám mluvili slovo
B., jejichžto života konec spatřujíce následujte
véry jejich.

Konečně odkazuje v též epištole, na ve
Jiký oblak svědků víry Hebr. 12, 1. A sv.
Augustin píše, že proto světíme slavnosti
mučeníků, abychom se neliknovali následo-.
vati těch, jejichžto svátkům se radujeme.
Ještě přidává nový důvod živě řeč svou u
křepujíc: Aj blahoslavéme ty, kteří vytrvali,
Při slově blahoslavíme či bláháme, prohlídá
k slovům Páně Mt. 5, 12., kdež Pán dí:
Blaženi, kteřípronásledování snášejí pro spra
vedlnost,poněvadž jejich jest království nebeské,
Od povšechného na vzor mučeníkův odka
zování nás vede zvláště k Jobovi co zrcadlu
a příkladu trpělivosti, kterýžto Bůh všem
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lidem a všem věkům za vzor na odiv vysta
vi. Dí: O vytrvalosti Jobově jste slyšeli a
konec Páně viděli jste, že milosrden jest a
slitoven. Všickni otcové velebí Joba a uka
zují, že byl obrazem Krista Pána, byv od
manželky trápen jak Kristus od Židů či od
židovské církve aneb od sbornice, jenž se k
němu co choť k choti přivinouti měla a spolu
od přátelů zlořečenísnášeti museje, jak Pán
od apoštola zrazen byl. Veškery střely zloby
své na něho vychrlel ďábel a neméně na
Pána se celý svět spikl. Ano samo písmo Sta
rého Zákona nás k němu odkazuje, co pří
kladu, jehož následovati máme Ez. 14, 14.
a jinde. Vytrvalostí slyší se stálá trpělivost
jeho, kterou v těch nesčíslných a přetěžkých
svízelech svojich prokazoval. Proto také Bůh
jemu připravil konec trápení a odměnil bo
hatě trpělivost jeho.

A to dí dále: A konec Páně jste viděh
t. j. konec ode Pána jemu ustrojený; jest
genitiv příčiny či subjektu. Koncem tím byla
odplata, an chudoba jeho bohatstvím, nemoc
zdravím, potupa slávou nahrazena byla. Ně
kteří koncem Páně rozumějí smrt Kristovu
a mají za to, že Jakob ku předešlému nový
příklad a sice samého Krista přidává. Leč
tomu se souvislost příčí a zvláště slova nebo
milosrden jest a slitoven. Dí viděli jste t. j.
poznali jste. Jiní m. viděli jste eidere čtou
dere a za imperativ slovo to kladouce takto
slova pojí: O vytrv. Job. jste slyšeli a o
konct Páně; vizte že milosrden a slitoven jest.
Přeložili jsme řeckou částici 07. guoniam
slůvkem že, ač jiní spojku nebo kladou, po
něvadž slova milosrden a slitoven neodůvod
ňují předešlé věty, nébrž nový předmět při
čiňují a slovo konec F. vysvětlují; v konci
tom se Pán milosrdným a slitovným býti
spatřil. Slovo malosrden ku povaze a bytno
sti, slovo sliťoven k jednotlivým úkonům po
tahují; Ječ slova ta soujmenná kladou se
jenom pro větší důraz, aniž jakého rozdílu
mezi nimi jest. Odkazuje na milosrdenství
Boží; má čtenáře utvrditi v naději, že také
jejich svízelům blažený konec buď na tom
světě buď v nebi nastane a má je vzbuditi,

ml

aby dle příkladu dotčeného v trpělivosti vy
trvali.

Při tom jak při všech napomínkách svo
jich měl skutečný stav těch, k nimžto psal,
na zřeteli a věci svoje právě psal, aby čte
náře svoje od nepravosti odvedl a ke ctno
stem přivedl. Nebyla ale jediná trpělivost
jim potřebna, nébrž shledal sv. Jakob, že se
lidé ti, jimž list jeho svědčí, v nenáležité
přísahy lehkovážně vydávali: Především však,
bratří moji, nepřísahejte ani nebem ani zemí
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ani jinou jakoukoli přísahou; budiž pak řeč
řeč vaše ano ano, ne ne, abyste v souď ne
upadl. Prohlídá k slovům Páně Mt, 5, 34.
Já pak pravím vám, abyste zhola nepřísahal:
ani nebem atd. Chtěli odtad někteří bludaři
dovoditi, že křesťanům všeliká přísaha se za
povídá, což na sněmě Kostnickém ale co
blud zavrženo. Mluví Jakob o přísahách a
kletbách v obyčejném životě soukromém,
nevšak o veřejných přisahách před úřady,
což viděti .z toho, že mluví o přísahách ne
bem, zemí a podobných tvory Činěných,
nevšak o přísaze ve jménu Božím vydané,
jaká před soudem se stávati musela Lev.
19, 12. Deut. 6, 13. Leč o tom již u sv.
Matouše na d. m. jednáno 4 viděli jsme, že
křesťanům přísahy se nezakazují, an i Bůh
sám Ž. 109, 4. přísahá sebou a o Kristu
tolikéž jsme viděli, jakož podobně na Sv.
Pavlu pozorovali. Přísahou se zajisté Bůh
ctí, ač jí jenom co léku nějakého velezřídka
užiti sluší. Vyslípá tedy na našem místě sv.
Jakob jenom zlozvykněkterých lidí, kteří v
obyčejném toku života místo -prostého ano
aneb ne ihned ku přísaze. sahali, prostou řeč
lehkovážněza nic nepokládajíce a.jí sobě ne
vážíce, což docela vážnosti mravu křesťan
ského se protiví. Fariseové za to měli, že
přísaha tvory přisáhlá nepovinuje a nezava
zuje. Proto Pán Mt. 23, 16. proti nim pří
sně dokračuje a ukazuje, že přísaha tvory
učiněná na samého Tvorce přebíhá a že kdo
nebem přísahá, přísahá trůnem Božím, kdo
zemí se kleje, kleje se podnožím Božím Mt.
5, 34. A proto: Buď řeč vaše ano ano, ne
ne, abyste pod soud nepadli, t. j. vaše ano
buď skutečným a pouhým anem, a váše ne:
buď skutečným a prostým záporem. bez při
dávání přísahy. Di abyste pod soud nepadl

-a uvádí ta slova co pohnutku, pročna pouhé:
prosté mluvě nepřísažné přestávati mají,
totiž aby souzeni t. j. odsouzeni nebyli pro:
lehkovážnost svoji. Mělaby zajisté mezi kře-:
stany všeliká přísaha zbytečnou býti. Ntaří
Slované štítili se přísahati, Klinias Pythago
reovec raději velikou ztrátu utrpěl, nežby se
byl přísaze podvolil.

Od přísahy, jíž se Bůh. ctí Jer. 4, 2.
přechází k modlitbě a ji v rozličných po
měrech života poroučí:

13. Strádá-li kdo z vás, modli se,
dobré-li jest mysli, prozpěvuj. 14. Stů
ně-li kdo z vás, povolej kněží církve a
pomodlete se nad ním mažíce jej olejem
ve jménu Páně 15. a modlitba víry u
zdraví nemocného a uleví jemu Pán a
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ve hříších-li jest, odpuštění budou jemu.
16. Vyznávejte se tedy jedni druhým ze
hříchů svojich a modletese za sebe ve
spolek, abyste uzdravení byli, mnoho za
jisté může prosba spravedlivého ustavič
na. 17. Eliáš člověkembyl, podobnostrá
davý s námi a modlitbou se modlil, aby ne
pršelo na zem a nepršelo po léta tři a
měsíců šest, 18, A opět se modlil a vy
dalo nebe dešťa země vypustila úrodu svou.

Věci, o kterýchž výše byl mluvil, měly
základ svůj ve zvláštním stavě a v neblahé
povaze čtenářů samých, k nimž list náš se
odnáší; nyní pojednává o tom, co se obyčej
ného života týká. O rozličných poměrech
mluví, o strasti a slasti, o nemoci a zdraví
a o hříších, jednak vezdy se k modlitbě vra
cí a k ní nabádá; byl zajisté muž modlitby
a měl kolena ukřehlá od klečby. Strádá-l
kdo z vás, modli se. Netřeba věty otazně vé
sti; indikativem hypothetickým se vazebnost
důrazněji splavuje. Kdo strádá a se trápí a
ovšem tedy truden a smuten jest, ten ne
hledej potěchy u světa v radovánkách, nébrž
v modlitbě k Bohu. Tak Kristus na hoře
olivné, tak tisícero světců nacházelo v zármut
ku potěšení v modlitbě. O Anně, v St. Z.
matce Samuelově se praví 1. Reg. 1, 18., že
pomodlivší se vyjasnila zasmušilou tvářsvou.
Opak toho vece: Dobré-li mysli jest, prozpěvuj
t. j. žalmej, svaté písně zpívej; v zármutku
jest hudba nevhodna Eccli 22, 6. Žalmování
či zpívání svatopísní v církvi tedy valný prů
chod má a utěšujeme a k lásce Boží se vzbu
zujeme. Tudy sv. Pavel Ef. 5, 19. Col. 8,
160.napomíná, abychom píleli písní chvalo
zpěvů a žalmů a plesali v srdcích svojich
Pánu.

Toli o radostném položení mysli pově
děv, vrací se apoštol k těm, kdož v zármut
ku jsou a-mluví o zvláštním druhu smutku,
an dí: Stůně-l' kdo z vás, povolej kněží cár
kve a pomodlete se nad ním mažíce jej ve
jménu Páně a modlitba víry spasí, uzdraví
nemocného a uleví jemu Pán a ve hříších-li
jest, budou odpuštění jemu. To jest slavné
místo o posledním pomazání, jak církev mo
dlitbou při svátosti té obyčejnou vyjadřuje
modlíc se: Bože, jenž jsi skrze apoštola Ja
koba pravil: Stoná-li kdo z vás a t.d.a
na sněmě Trid. 14, 1. výslovně učí, že po
mazání nemocných jest svátost od Krista u
stanovená a od Jakoba prohlášená. Není tu
řeč o nějakém léku buď přirozeném buď nad
přirozeném, ješto účinkem pomazby se praví

Svatý Pavol,
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býti odpuštění hříchů. Zázračné uzdravování,
o němž Mr. 6, 13. mluví co 0 zvláštním
daru lidem pomazávaným udělovaném, tuto
u sv. Jakoba nemůže se slyšeti, poněvadž
dar ten jenom na čas udělen byl a v církvi
po ten čas bez rozdílu ode všech, kteří daru
uzdravování dosáhli, se ho uštědřovalo; aniž
také sv. Jakob takové zázračné uzdravování
pro všechny časy slíbiti hodlal 4 ovšem, že
charismy a divodarové po všechny časy tou
měrou nepotrvají, v jaké se na počátku cír
kve nacházely. O přirozeném ale uzdravování
nemohou se bráti slova Jakobova, ješto se
to uzdravení očividně modlitbě víry připisuje
a presbyteři či kteří by jim posluhovali, se u
stanovují, při obyčejném přirozeném uzdra
vování by lépe domácí lidé, aneb jahnové a
lidé menších posvěcení došlí se k tomu ho
dili. Hned při prvém poslechu slov těch sé
vidí, že apoštol Jakob mluví 0 svátosti, jež
to vněšnému úkonu totiž modlitbě a mazbě
či mazbě s modlitbou spojené nadpřirozené
účinky, uzdravení, ulevení, odpuštění, připi
suje, což platně jenom podle ustanovení Kri
sta Pána učiniti mohl. V tom se církve od
církve katolické již dávno, oddělené s námi
dokonale shodují, Rekové totiž Arméni, Kop
ti a Nestoriáni, olejování nemocných co svá
tost od Krista ustanovenou považují.

O této svátosti se sv. Jakob pronáší
místněji: Stůně=li kdo z vás, dí, t. j. stůně-li
nemocí nějakou nebezpečnou, jak ze slova
záuvovra v násl. v. viděti a jak sněm Trid.
14, 7. vysvětluje. Ani také těm, jenž v ne
bezpečí života jsou, ale nemocí nemají, svá
tostí tou se posluhuje. Fovolej kněží církve;
ze slova povolej zříti, že se jenom těm, kdož
při rozumu jsou, té svátosti udělovati může
a že s druhé stranyjest to příkazem a ne
leží to v pouhé libovůli člověkově. Ač ovšem
potřeba svátosti té absolutnou není v tom
smyslu, žeby člověk mimo vinu jí nepřijav
spasen býti nemohl. Dále dí: zavolej kněží
církve či jak v ř. stojí presbyterů, čímž před
ložení v církvi t. j. právě kněží se rozumějí.
V tom smyslu všecky církve odloučené vý
šeji jmenované slovo to berou a sněm Trid.
14, 4. vylučuje z církve ty, kdožby slovo to
brali obecně o každém starci. Dí v plurále
kněží církve, ne žeby právě více kněží k u
dělování svátosti té potřebí bylo,jak v řecké
církvi a druhdy také tytýž v latinské se dálo,
nébrž plurál zovs moeoBvrénovsjest plurál
kategorie, jak Mt. 2, 20. 27, 44. tam 0 vra
žednících Krista v mládí, tuo o rouhatelech
jeho na kříži se mluví. Plurál ten tedy zde
zhola nevadí a singuláru se rovná a jest ja
koby byl řekl: jednoho z prosbyterů.

12
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Záměr, kam příchod kněze čeliti povin
nen jest, vyrčen ve slovích: Modlete se nad
nám, mažíce jej olejem ve jménu Páně. Mod
litba tu značí netoliko modlitbu obyčejnou,
nébrž modlitbu také svátostnou, jenž jest
formou svátosti té, jenž povahu uprošovací
či prosebnou do sebe má. Dí nad néma tudy
se poroučí v církvi B., aby kněz modlitbu
konal ruku nad nemocným drže jakož i při
samém olejování se na nemocného ruka vzklá
dá. Mazati jej má olejem; v církvi se ne
užívá při tom jiného leč oleje z olívy od bi
skupa posvěceného. Má ho mazati ve jménu
Páně, Dle ustanovení a velení Páně a spolu
místo Pána, jehož osobu při tom zastává.
Pomazání takové dostává nadpřirozených sil
z modlitby při něm vykonávané.

O účincích pak takového s modlitbou
spojeného olejování vece. dále: A modlitba
víry uzdraví nemocného a ulevé jemu Pán a
ve hříších-li jest, odpuštění budou jemu. Mod
Jitbou setu klade ona modlitba, jenž s olejo
váním spojena jest a tedy modlitba sváto
stná. Ta modlitba sluje modlitba víry t. j.
z víry pošlá, z důvěry v nadpřirozenou po
vahu konu toho svátostného; nebo Kristus
Pán všady žádal víry; vytýká tím, co se po
stihuje od toho, kdož uděluje i od toho, kdož
přijímá tu svátost. Někteří slovem víry be
rou milodary, jenž z víry pocházejí co větve
z kořene; leč nadpřirozená povaha se vy
týká slovem: modlitba, jak praveno a slovem
víra ne již objektivná, nébrž subjektivná strán
ka se vypisuje. Slovem uzdďdravénemocného
vytýká pravý blahý účinek svátosti té; u
zdravé podle duše, t. j. prospěje mu k zí
skání věčné bláhy, ale uzdraví i podle těla, ;
ač jestli by mu to uzdravení k spáse poslou
žilo. Druhý účinek svátosti se vystihuje slo
vem uleví a pozdvihne. Tím se rozumí okře
pení a posilnění, jímž nemocný umocněn
bývá, přemáhati pokušení k málomyslnosti,
obtíže nemoci s radostí podnikati a s důvě
rou se do vůle Boží odevzdati. Tím posilně
ním pomíjí ochabělost a malátnost člověkova
a ostatkové hříchu. Třetí účinek svátosti té
jest vyrčen slovy: a ve hříších-lťjest, budou
odpuštění jemu. Slova ta s nějakým stupňo
váním se v ř. t. pronášejí: Ano hříchů se do
činil, odpustí se jemu. Prohlídá Jakob zvláště
k těm přečinům, jimiž nemoc povstala a je
jichž působení posud trvá, jak v perfektu %
zermowxeogSe na 0ko vidí. Částicí jestli či
3 namítá se, že nemocný se již svátostí po
kání ode hříchů očistil, nežli svátost olejování
přijímal; svátostí olejby se tedy nedostatkové
předešlého pokání doplňují, vina pokuty, čas
né se ruší tak, že pokuta lékem se stává,
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hříchové všední se smazují a p., jakž v dog
matikách se dočísti.

Mluvil o odpuštění hříchů při svátosti
pomazby; přidává o podmínce či výmince,
pod jakou se hříchové v jiných případech
odpouštějí od jednotlivého předpisu ku vše
obecnému přechodě. Vyznávejte se tedy jedni
druhým ze hříchů svojich a modlete se za sebe
vespolek, abyste spasení byli ; mnohozajisté může
prosba spravedlivého ustavičná. Mluví vůbec
o vyznání hříchů, netoliko o tom, jenž se
děje před olejováním, ač je předpokládaje.
Ale slova: jední druhým, druh druhu, sobě
vespolek působí nesnázi. Někteří tady slyší
o vyznání tom hříchů svojich, kterým se od
prošují věrcové těch, jež urazili, podle před
pisu Páně Mt. 5, 24. zpomeneš-li sobě,že bratr
tvůj má něco proti tobě, jdi a smářse s bratrem
svým. A poněvadž mnozí mnohých urážek
se dopouštějí, tedy prý apoštol velí, abychom
křivdy ty rádi vyznávali a odpouštěli. Jiní
rozumějí vyznávání hříchů, jímžto svou útro
bu bližním odhalujeme a s výštěrbami, va
dami a výviny svými se jim otvíráme, hodla
jíce od nich rady a pomoci dojíti, aby totiž
za nás se modlili, o čemž apoštol níže ihned
klade. Takového vyznání příklad na sv. Re
hoři Velikém, jenž o sobě to na konci knihy
o Jobu praví, že vyznání hříchů činí bratrům,
aby od nich pomoc modlitby obdržel. Tako
vého vyznání hříchů spůsob se zachovává
při mši sv. před introitem, an lid a kněz
vespolek sobě hříchy vyznávají a odpouštějí.
Leč jiní lépe vykládají slova ta o svátostném
vyznání hříchů pravíce, že apoštol připomíná
věrcům předpis Páně, o němž dobře věděli.
Sličně to činí na místě tomto, kde jednal o
nemocech, ješto hříchové jsou neduh duše.
Dí vespolek, jeden druhému či druh drubu,
člověk člověku sobě podobnému, totiž tomu,
jenž od Krista vyznání ta přijímati oprávněn
jest, totiž knězi od církve ustanovenému.
Tak se děje obecné napomínání: Učte druh
druha, obětujte druh za druha, starejte seo
se vespolek a t. d. ovšem v tom smyslu,
aby kdo učeným jest jiné učil, a ti se od
něho učili, aby ti, kdož zbožím oplývají, sta
rali se o ty, jimž se ho nedostává atd. Tak
sv. Pavel Ef. 5, 27. velí: Buďte sobě vespo
lek poddání, totiž poddaní předložencům.
Nedí knězi se vyznávejte, nébrž druh druhu,
aby lahodněji mluvil na um klada, že hříš
ník hříšníkovi se vyznává; dále aby na mysl
uvedl, že kněži podobně se vyznávati mají
kněžím.

K vyznávání tomu přičiňujejiný příkaz,
an dí: a modlete se za sébe vespolek, abyste
spasení byli. V ř. t. stojí abyste uléčení byli
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ovšem od neduhů duchovních, an zdraví v
písmě sv. nejednou se k duši odnáší, jak na
př. Ž. 40, 5.: Uzdrav dust mou, ješto jsem
zhřešil proti tobě. Sv. Řehoř Veliký stav se
papežem rozeslal všady od sebe prosby, aby
za něho se modlili, aby tíže úřadu jeho ne
uhnětla ho a nepostihla. Ale, vece, pamětliv
jsa slov: Modlete se za sebe vespolek, také
sám se vám s přímluvami svými nabídám;
nebo spojivše se modlitbou držíme druh dru
ha na kluzké cestě. Tak Pavel zajisté se
modlil a žádal modliteb za sebe Rom. 1, 9.
15, 30. Col. 4, 3. a j. Sv. Augustin praví:
Kdyby se nebyl Štěpán modlil, neměla by cír
kev Pavla. Ještě přidáváme, že někteří mod
litbu vzájemnou obmezují na prosby 0 od
puštění hříchů, z nichž neduh povstal a slo
vo iabijre © tělesném uzdravení slyší; leč
širší výklad obyčejnější jest.

Od užitečnosti takových přímluv a mo
dliteb béře apoštol pohnutku a pobudku k
horlivému proseh těch přímluvných činění,
an dí: nebo mnoho může prosba spravedli
vého ustavičná. V Ť. t. jest konstrukce bez
spoječná, což větší důraz činí, Spravedlivým
vece toho, kdož víru se skutky spojuje, jak
2, 13. patrno. M. ustavičná čte t. ř. čvep
vovuévy COŽjiní jinak vysvětlují: vroucí, u
přímná, opravdová, dějná či účinná, jenž totiž
spolu se přičiňuje dostihnouti pro člověka
předmětu modlitby své; jiní vůbec jenom pů
sobíc t. j. ješto působí, ješto do sebe moc
působiti má. Vulgáta klade ustavičná £. j.
stálá, neunavná, snažná, bedlivá, usilovná,
Taková modlitba mnoho může t. j. má vel
kou sílu do sebe od Boha dosáhnouti, oč
žádá. Tak svědčí sv. Jan 1. Jo. 1, 21, 22.
Nekárá-li nds srdce našé, máme doufání k
Bohu a co-kolt poprosíme, dostaneme od něho,
poněvadž přikázání jeho zachováváme. Bpra
vedlivý jest zajisté přítelem Božím, jemuž
Bůh žádosti neodepře. Taková byla přímluva
Mojžíšova za národ, aby B. ušetřil jeho Ex.
92, 10. Taková byla modlitba sv. Katefiny
senenské, jenž říkala: Pane nepropustím Tebe,
až mi té věci propůjčíš. Srdce světců a svě
tic Božích bylo podobno kadicímuoltáři, jenž
neustále vroucími hárá libovůněmi k Bohu
je vysýlaje. K tomu výroku se táhnou, kdož
světce sloupy světa nazývají.

Potvrzuje pak účinnosti a mocnosti mo
dlitby příkladem Eliáše dí: Bháš člověkem
byl stradatelný, podobnostradavý s námi a
modlitbou se modlil, aby nepršelo na zemi a
nepršelo léta tři a měsíců Šest. A opět se
modlil a nebe vydalo déšť a země vypustila,
vyvedla úrodu svojt. Eliáš prorokem byl ve
leznám a přeslovúten u Israelitů a úcta k němu |
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byla převelká. Praví o něm Sir. 48, 1., že
povstal jak oheň a slovo jeho jako pocho
deň a že mu nikdo roven není a blahoslaví
ty, kdož ho uzřeli. Aby ale nenamítali, že
příklad takového světce jim těžko ano ne
možno následovati, přidává o něm člověkem
byt podobnostrádavým s námťtt. j. podobným
strastem byl podroben, podobným svízelům
jak lidé jiní, hlad, žízeň, zimu, horko cítě a
všelijak jiným lidem podoben jsa. Nedobře
někteří vykládají a strázněch duše, jakoby
sv. Jakob chtěl nějakým stupňováním říci,
že jestli modlitba Eliášova strázněm a ná
ruživostem podrobeného vvslyšána byla, tím
spíše modlitba spravedlivébo výslechu dojde
u Boha. Takový výklad zhola písmu odpo
ruje a příčí se té úctě svrchované, kterou
Eliáš měl u lidu a měl právem. Nedí tu ji
ného leč co Sap. 7, 1. n. vece: Jsem i já
smrtelný člověk podoben všechněm. Slova toho
ouotonačns postřehujeme také Act, 14, 15.,
kdež apoštolé Lýstřanům praví, že nejsou
bohové, nébrž lidé podobnostrádaví t. j. po
dobni jiným lidem přírodou a povahou smrtelnou.© Modli?semodlitboudísdůrazem,
aby pojem modlení tím více vynikal. Modlil
se, aby nepršelo a nepršelo po léta tří a mě
síců sest. Pozorují tu vykladači zvláštní sílu
ve slovech aby nepršelo a nepršelo podobnou
konstrukci mohutné vazby Gen. 1, 3. buď
světlo a bylo světlo. Přidává tu sv. Jakob ně
kterou věc, kteréž nenalézáme v St. Z. V
knize III. Reg. 17, 1. nn. praví se jenom,
že Eliáš to sucho a to bezdeští předpovídal.
Sv. Jakob z tradice věděl, že to nebylo ho
lým proroctvím, nébrž, že s modlitbou spo
jeno bylo, vyšlo z horlivosti o čest Boží a 0
ukázání, že modly prázdny jsou všeliké moci.
Mluví o třech létech a šesti měsících, ač v
St. Z. jenom o létech třech se praví; věděl
to z tradice, ku kteréž se i sám Pán táhne
Luc. 4, 25. Aniž tomu odporem jest, co se
píše 3. Reg. 18, 1., že třetího léta mluvil
Hospodin k Eliáši, že dešť dá na zemi; nebo
doba ta se čítá od východu Eliášova ze země
israelské, pepak od zápovědi deště. Podobně
se samému Eliáši a modlitbě jeho připisuje
věc ta Sir. 48, 2. Uvedl na ně hlad, slovem
Páně zavřeli nebe.

O Eliášově druhé modlitbě praví dále
sv. Jakob: A opět se modlil a nebe vydalo
dešť a země vyvedla úrodu svou, když totiž
král Achab a lid israelský činili pokání,
Eliáš skloniv se k zemí, položil tvář svou
mezi kolena svá, tím úsilovnost, snahu a po
koru modlitby své jevě. Sedmkrát se modlil
a sedmkrát poslal pacholíka, aby pohleděl,

zda se nebesa oblaky potahují JMčímž úsilí1%
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modlitby jeho se tím více označuje. Měl
Eliáš, dí Chrys., klíč nebes, an modlitba jeho
byla ozbrojena postem a umrtvováními, a
měl poklady nebes na jazyku svém. Ukázal
se býti vozem Israelovým a vozatájem jeho
více prospěv než prospívá vůz vojenský a
lépe řídě lid než vozka vozbu svou řídí. Byl
v tom příkladem všem kněžím a obrazem Kri
sta Pána; leč z počtu tří let a šest měsíců
nelze zavírati, že Pán skutečně tři léta a půl
vyučoval na zemi. Ostatně slova na zemí
nejenom na Palestýnu se odnášejí, nébrž vů
bec řečena jsou. Ze všeho pak, co 0 Eliáši
pravil, velí zavírati a odvětovati: Jestliže
vroucná modlitba takovou do sebe moc má,
že nebe otvírá a zavírá, všelijak se snažiti
musíme, abychom modlitbami svými opatřili
spásu blížních, což Bohu milejší jest než
byla potřebna prška na zemi. Abychom ale
se nedomnívali, že jen modlením o spásu
bližních přičíněti se máme nic nad to ne
Snažíce se, ukazuje dále, žé i napomínkami
a výstrahami k tomu, hleděti máme, aby
bratr pobloudilý na pravou cestu se obrá
ul. Dí:

19. Bratří moji, jestliby kdo z vás
pobloudil od pravdy a obrátil by kdo
jej 20. věz, že kdo odvrátí hříšníka od
bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho
od smrti a zakryje množství hříchů.

Pravdou se rozumípravá nauka či slovo
pravdy 1, 18. t. j. víra křesťanská, jenž ne
toliko stránku theoretickou, nébrž i prakti
ckou má a netoliko pravdu nauky, nébrž i
pravdu života zahrnuje. Od pravdy naučné
se vzdalují a pobluzují a vyštěrbují bludaři
a pravdy života hříšníci vyvinují. Kdo člo
věka buď od bludu buď od hříchu obrátí,

šak. V, 19—20, O dávání výstrahy bratrům po blondilým.

ten věz, že kdo obrátí ho, že spasí duši jeho.
Opakuje slova kdo odvrátí hříšníka od bludu
cesty jeho, poněvadž chce povšechnou zásadu

| vytknouti. Dí od bludu cesty a cestou značí
život a spůsob, jakým kdo žije; slovo dludď
udává povahu cesty, kterou se hříšník béře,
že totiž bludna a neprava jest a příčnapra
vdě, o níž předchází. Ten vece přidávaje o
následku napomínky, aby tím úspěchem k
tomu tím snáze pohnul: spasí duši jeho od
smrti, do kteréby jinak byla padla, od smrti
věčné totiž, o níž pravil výš 1, 15., že se
rodí z hříchu. Slovo duši v ř. t. samo se čte
bez přídavku jeho a má větší důraz, jakoby
řekl ďušť vysvobodil, duši, jenž má větší cenu
než svět celý. Lodníci vidouce rozbitky ihned
na vlastní nebezpečí zapomínajíce jim při
spívají; kdo tonouti člověka vidí, skočí do
vody a pomáhá jemu, aby zachránil ho při
životě časném. Čím více o věčný život bli
žních starati se náleží. Není větší oběti nad
horlivost o spásu duší, vece sv. Řehoř Vel.
a již Daniel 12, 3. pravil, že takoví budou
do věčných věků jak hvězdy svítiti. Ještě
jiný blažený výsledek a spolu důvod přede
šlého následku přičiňuje: a zakryje množství
hříchů, zakryje, odejme, zničí, zmaří množ
ství hříchů ovšem napřed toho, jejž obrátil,
ješto nyní hříchům odvoliv Boha urážeti ne
bude. Tím ale přestane zlopříklad jeho pů
sobiti na druhé a nad to člověk obrátitel
sám zjedná sobě u Boha milost, aby mu vlast
ní hříchové odpuštění býli dle Prov. 10, 12.
všechnyhříchy láska ukrývá. 1. Tim. 4, 16. dí
Timotheovi, že uče a napomínaje i jiné lidi
i sebe spasí. Velel Bůh v St. Z. vola a osla
zbloudilého k majetníkovi vésti, vece sv.
Beda, čím více velí člověka z bludů a hříchů
vyvětiti. Tudy záslužnost missionářů a těch,
kdo je podporují, na bílední se vyskytá.
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Prvý list

I. Svatý Petr sloul původně Stmeon či
jinakým výhovorem Šimon a byl rodem z Bet
saidy, města při moři galilejském Jo. l, 45.
Otec jeho slonl Jonáš Jo. 1, 41. nn. 21, 15.,
jméno mateře jeho prý bylo Johanna, ač
jenom nedosti osvědčená tradice o ní mluví.
Leč nezůstával v rodném městě, nébrž uby
toval se v Kafarnáu a tam rybářství prová
zel Luc. 4, 31, 38. u tchýně či švekruše své
přebývaje. Byl tehdá, když z učenníka Ja
nova Křestitelova stal se učenníkem Páně,
již ženat a manželka jeho prý sloula Kon
kordia či raději Perpetua a jak Klément
Alex. u Eus. 3, 30. píše, jako mučednice se
šla. Již záhy osvědčil svou věcí nábožen
ských zajímatedlnost, při vystoupení Jana
Křestitele s bratrem Ondřejem po hlasu vo
latele toho na pustině se podav; i odměněna
byla ta vnímavost jeho tím, že se s Ježíšem
Kristem sešel a od něho vlídně přijat, né
brž i jménem Kéfa či Skála poctěn byl, jmé
nem to mnohovýznamným a mnohověstným,
jehož hlubokému smyslu tehdá Petr ještěnevyrozuměl,alebrzysemuvícea vícenad
ním rozbřeskovalo, když Krista Pána do
Kány provodil, když tam viděl prvý ten zá
zrak, víno totiž proměněné z vody, když pří
tomen byl divům v Jerusalémě za pasdhy u
činěným, když z Judéy se s Kristem do Ga
liley vrátiv při lovení ryb k bližší s Pánem
sstoupenosti povolán byl se zámluvou, že ry
bářem lidí se stane Luc. 5, 8. Matth. 4, 18.
Tehdájej přemohl úžas a cit, jejž Pánu vy
nořoval, nebyla to vděčnost, nýbrž pocit veleby
a povýšenosti Páně a své od ní převeliké
vzdálenosti jakož i své nehodnosti a takořka
nicosti, ač byl dříve již nejednoho zázraku
Páně svědkem býval. Od doby té spatřu
jeme, že Petr ode Pána všelijak vyzname
nán býval a že péče Páně k jeho vypěsto
vání a vzdělání před jinými směřovala. Když
Pán z oboru svojich učenníků sobě dvanácte
apoštolů vyvolil, byl Petr, jak Matth. 10, 2.
výslovně sluje, prvním mezi nimi, Když Pán |

sv. Petra.

po moři chodil, jedinému Petrovi k sobě ve
lel jíti Matth. 14, 29. Když platiti měl daň
chrámovou ročně vybírávanou platil spolu
za Petra Matth. 17, 26. Také žádnému ne
předpovídal podrobněji smrt, kterou sejde,
jak to učinil Petrovi Joan. 21, 18. Nedo
stalo se mu toliko té výsady, že s Janem a
Jakobem starším přítomen byl při vzkřesu
dcery Jairovy Matth. 9, 25., na Olivné hoře
při trudech Páně Matth. 26, 37. a dříve již
při přepodobení, kdež Pán nějakým předu
jetím slávu nebeskou ku pohlednutí naský
tal; nébrž jemu Páni po svém vzkříšeníse zvlá
ště ukázal Luc. 24, 34. On se měl Pánu i
ve smrti podobati Joan. 21, 18. Pro lásku
a víru, kterou ctnost obojí ve výtečném stu
pni ku Pánu v srdci nosil, mu Pán prvoten
ství v církvi udělil, když byl právě vyznání
své víry Pánu vyslovil Matth. 16, 16. Na
něm co na skále vzdělal církev svou, jemu
dal moc svazovati a rozvazovati, jemu klíče
království svého uštědřil. Jemu později při
počátku utrpení svého se zamluvil vyprositi
moci a síly u Otce, aby se nezviklala víra
jeho Luc. 22, 31. n. a aby obrátiv se po
siloval bratry svoje. Jemu po vzkřesu sed
meru učenníků se poznovu zjeviv obnovil
přednost v církvi, když byl Petr netoliko
ve víře, nébrž také v lásce ku Kristu prv
ním býti se osvědčil; tehdá mu netoliko be
ránky, nébrá i ovce pásti velel a jej celé
církvi, i samým apoštolům za hlavu ustano
vil. Petr sice zapřel po třikráte Pána, ale
se to stalo nějakým zkormoucením a ukva
pením mysli a ruda tehdá za velikého vedra
na duši jeho padlá záhy deštěm skroušeného
pokání obmyta byla, tak že popluží útroby
jeho buřeně sebedůvěry zbaveno byvši slič
nějšími plody zarozovati mohlo.

Po na nebe vstoupení Páně přednosk
jeho před ostatními apoštoly všady se vy.
skýtá, On přičiňuje se, aby na místo Jidá.
šovo nástupce vyvolen byl, což se V osobě
Matěje apoštola stalo. On po seslání Ducha
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svatého téhož ještě dne kázaním svým zá
klad k církvi Páně položil, tři tisíce Kristu
Pánu získav a stav se skutečně skálou, na
níž církev Páně ubudována. Odtud již vě
škero řízení církve v rukou jeho spatřujeme,
a ačkoli Jan s ním při rozličných záležito
stech vystoupá, jednatel a konate] přecejest
Petr. On uzdravil chromého a o Kristu při
té příležitosti kázal Act. 3, 1. a když obá
dvá před veleradu se postaviti museli, on
posvátnou při Páně vedl Act. 4, 9. On nad
Ananiem a Safírou soud Boží vynesl Act.
5, 1. nn. a když vápotom velerada veškery
apoštoly povolala, opět Petr slovo měl a
Krista zastával Act. 5, 29. V Samaří tolikéž
Petr to byl povýtečně a popředně, jenž vy
stoupilou v Šimonu kouzedlníku haeresu vy
hostil Act. 8, 9. Jemu Bůh viděním ukázal,
že pohané bez prostřednictví Starého Zákona
do křesťanské církve přijímati se mají a on
prvotiny pohanův do církve uvedl a před
Pavlem ještě pohanům kázal, aby také v té
straně prvenství podržoval a skálou veškeré
církve se býti projevil. I divotvornou mocí
svou jej Pán obdařil, tak že i ten stín jeho
nemocné uzdravoval, jakož pak na cestách
svojich apoštolských po svaté zemi vykoná
vaných Aeneáše uzdravil a Tabithu z mr
tvých vzkřísil Act. 9, 33. n. 38. n. Když
Agrippa I. církev Boží pro zalíbení se Zi
dům zahubiti ustanovil, vztáhl ruce napřed
na Petra a jej do žaláře vsadil Act. 12, 1. nm.
Leč Bůh jej zázračně vysvobodil, načež se
Petr na jiné místo vydal, jak písmo Act. 12,
17. praví, což dle Eusebia byl Rím, kam
Petr za prvního léta Klaudiova 1. 42, Páně
přibyl a církev založil, ač napořád v Rímě |
se nezdržoval nápotom, nébrž opět se vrátil
do svaté země a tam v Jerusalémě 1. 51.
na veřejném všeobecném sněmu církevním
otázku rozhodl, že pohané obřízky nepotře
bují na víru křesťanskou přecházejíce.

Tu nás opouští písmo sv. dále o Petrovi
nejednajíc a jenom některý paprysk na tem
notu života Petrova povylévajíc, jehožto me
zery od jinud vyplněny býti musejí, pokavad
totiž historie a dobře osvědčená tradice nás
důvodně a bezpečně uvědomují. A tu nej
příze vyskýtá se rozepře, jenž se v Antiochii
stala mezi Petrem a Pavlem o věci zákona
či raději o schýlení se ku předpisům zákona
a k jich zachovávání. Nedrahně po konciliu
jerusalemském zdržoval se Petr v Antiochii
a spolu s Pavlem a Barnabou po některý
čas tam bydlel, a církev Antiochijská, kde
Pavel a Barnabáš tak mocně a snažně pra
covali, odváděla původ svůj od Petra, jak
staří otcové a mezi nimi Chrysostom, bývalý

List I. sv. Petra,

presbyter Antiochijský, svědčí hom. 2, Act.
mar. 6. I žil tam, jak jiní lidé křesťané z
pohanů žili, nezachovávaje zákona; leč když
přibyli někteří vyslanci od Jerusaléma, od
loučil se od pohanokřesťanů a přivtělil se k
židokřesťanůmZákon Starý s nimi zachová
vaje, boje se Židů, aby od nich za zákono
půrce považován nebyl. Gal. 2, 10. n. Cinil
to z ohledu dobrého a mněl sebe oprávněna
tak jednati. Leč Pavlovi se. vidělo, že ta
kovým jednáním Petr mravně pohany zákon
židovský zachovávati přinucuje a tím svobodu
křesťanskou ztenčuje, tudy jemu veřejně od
poroval. Viz o tom v listu Gal. 2. na svém
místě,

Dále nás písmo poučuje, že sv. Petr
dva listy napsal křesťanům rozptýleným po
Pontu, Galatii, Kapadocii, Asi a Bithynii a
Origenes (Eus. h. e. 3, 1.) a sv. Jeronym
svědčí, že Petr v těch krajinách, od Pavla
neobrácených, evangelium kázal. O jeho v
Babylóně pobytí slušně se pochybuje, ješto
Babylónem 1. Petr 5, 13. podle jednosvit
ného svědectví starých spisovatelů Rím se
rozuměti musí. Ovšem tedy veliká mezera
v životě jeho se nalézá, kterou apokryfičtí
spisové rozličně vyplniti hleděli, ozvláště ro
mánem v podvržených rekognicech Klémenta
Rímského obsaženým. Ale máme svědectví
biskupa Korintského z druhého století, v
němž o Petru jakož i o Pavlu místněji do
týká. Rozumíme-li dobře těm slovům Diony
sia Korintského u EÉus. h. e. 2, 25., chce
Dionysius říci, že Petr týmže spůsobem jest
zakladatelem církve římské, jakým Pavelcír
kve korintské a že oba apoštolé stejnou do
bou mučenictví podstoupili. Věci prvnější 0
založení Petrem církve křesťanské jsme výše
dotekli a sv. Pavel v listu k Římanům před
pokládá církev tu od apoštola založenu býti,
ješto tam jenom mimochodem pobyti hodlal,
řádného působení podjíti se nehodlaje; a to
proto, že tam již základ osnován byl Rom.
15., 20. nn. Ten ale, jenž církev tu založil,
jednohlasně od celé starožitnosti se klade
Petr býti, jenž, jak jsme výše z Jeronyma a
Eusebia viděli, na začátku panování Klau
diova do Ríma se podal. Ovšem ho Pavel
nejmenuje ani v listu k Římanům, aniž v
Jistech z Ríma daných o něm zmínky jaké
činí. Ale to nemůže vaditi, ješto všelijak
připouštíme, že tehdá, když Pavel v Římě
se zdržoval, jakož i když do Říma list psal,
Petra v Rímě nebylo. I sám spůsob, jakým
hist Pavlův k Římanům mluví Rom. 1, 15.,
od nich společnou vírou vzdělán býti hodlaje
naskýtá, že církev Římskou od apoštola za
loženu býtí pokládal, jak to neméně vysvítá
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z omluvy Rom 15, 15., kterou se zaštituje,
že list k-nim psáti se podjal. Laktantius
(mort. pers. 2.) praví, že Petr do Ríma při
šel, když Nero již panoval a že tam umučen
byl“ Mluví tu o příští Petra pozdějším, aniž
tím míní zapírati, že by dřívěji byl již do
Říma se podal, ješto hlavitý směr řeči jeho
nehledí ku Petrovi, nýbrá k Nerónovi, jehož
ukrutnosti vyličuje. Orosius 7, 5. praví 0
Neronovi, že v Rímě dal křesťany všelijak
mučiti a usmrcovati a že je po všech pro
vinciích pronásledovati a trápiti poručil. Ne
toliko ale Justin ap. I. 26., nébrž i Irenéus
(1, 20.) a Tertullian (apol. 13.) potvrzují
výroku Eusebiova a Jeronymova výšeji uve
deného, že Petr v Římě byl a co mučenník
sešel, ač o záhém jeho do Ríma přibytí ne
povídajíce. O době pak, vekteré sešel sv.
Petr, píše Dionysius Korintský již výšeji při
táčený, že spolu s Pavlem stejným a týmž
časem umučen byl. Již pak víme, že Pavel
sešel za nepřítomnosti Nerónovy, když měst
ský praefekt Helius Caesariaenus a praeto
rijní praefektové Nymfidius Sabinus a Tigel
linus vládu v Římě provodili I. 67. Páně.
Sv. Pavel na cestě k Ostii sťat byl co řím
ský měšťan. Petr ale měšťanství římského
nemaje na Vatikáně dlesvědectví Kajova u
Eusebia h. e. 2, 25. byl ukřižován smrti
Páně připodobněnbyv,jak Tertullian praescr.
36. to ku chvále církve Římské vypravuje.
Origenes ale praví (Eus. h. e. 3, 1.), že. byl
hlavou dolů pověšen na kříži. Sv. Augustin
om. 29. d. s. vece: Na onom kříži oběť
vykoupení našeho nápodobiti se obávaje vo
lil hlavou na zem ponořen, pohroužen býtis
O té přeušlechtilé pokory! Ostýchá se ctěn
býti spůsobem úmrtí a nezdráhaje se muk
rádla Páně podoby smrti se leká.

II. Slavné jméno Petrovo nejednoho
klamatele pohnulo podsunouti mu zlotováry
svoje. Bylo za stara hejno spisů, jenž dílem
jeho nauku vystavovati se tvářili, dílem činy
a osudy jeho vyličovali. Avšak církev ve
škery spisy zamítla a jenom dvě epištoly
Petrovy pravými býti uznala. Tuto přede
vším ku prvnímu listu zřetel obrátiti mu
síme.

O authentičnost? listu prvého sv. Petra
nebylo nikdy žádného pochybenství. Již Ire
néus se volá (4, 9, 2.) k ní výslovně, ne
méně Klément Alex. a Origenes, tak že Eu
sebius 3, 3. 25. epištolu Petróvu prvou za
jednomyslně ode všech přijatou a ode všech
starých nepochybně užívanou počítá. Také
celá povaha listu onoho tomu nasvědčuje,
jakož i jméno Petrovo v čele epištoly na
psáno chová, Jestliže mladotubinská škola
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zdání svoje opáčně za novějších dob prone
sla, bylo to zdání pouhých snů.

III. Svědčí list náš vyvolenýmpoutníkům
v rozptýlené v Pontu, Galatii, Kappadocii, Asi
a Bithynů. V Asii, t. j. v přímořských kra
jinách západní Maloasie a v Galatii, aspoň
v některé části té krajiny, také sv. Pavel

kázal; v ostatních krajinách Pavel sice ne
kázal, avšak z Rom. 13, 25. se dovídáme,
že již na východě pro Pavla místa nebylo,
kdeby účinlivosti své průchod zjednávati
mohl, ana třásla ona od jiných již byla za
jmuta a ovšem z 2. Petr. 1, 10.3,2. zřejmo
jest, že Petr sám v oněch stranách slovo
Páně byl hlásal, aniž namítati se může, že
Petr žádného předešlého se čtenáři styku a
obcování nedotýká; jest list náš list okružný
či oběžný a tu dobřebylo, dokona místněj
ších okolností se odvětovati. Ptáme-li se
místněji, kdo těmi vyvolenými poutníky v
těch krajinách se rozumějí, zdali totiž ro
zení Židé čili raději rození pohané, nejedné
odpovědi dosáhneme. NŠtaříse z největší
části vyslovili pro náhled, že list náš psán
pro věrce ze Židovstva dílem proto, poně
vadž Petr byl apoštolem obřízky, dílem vět
ším ale, že píše vyvolencům v rozptýlení 1,
1. že Sáru matkou křesťanek jmenuje 3, 6.
a že se ku prorokům St. Z. 1, 10.a ku po
topě v St. Z. opsané táhne 3, 20, Leč apo
štolství Petrovo nebylo na Zidy obmezeno,
což již ze slov Páně Matth. 20, 18. vysvítá;
rozptýlencemi slovou křesťané z pohanů, že
skutečně po krajinách od Petra dotčených
rozptýlení byli a na světě tomto cizincovali
2, 9., ku prorokům a ku potopě také kře
stané z pohanstva odkazování býti mohou,
ano musejí a Sára všech věrkyní matkou
zváti se může v témže smyslu, ve kterém
Abraham otcem jejich sluje. Naproti tomu
se nalezají místa, která naprosto svědčí o
listu našem, že psán byl věrcům z pohan
stva pošlým. Hned 1, 18. praví apoštol, že
od zděděného zloobcování vykoupení jsou,
2, 9. 10. že ze tmy k světlu povoláni a z
nelidu Božího lidem Božím se Stali; že 4,
3. dosud sloužili obyčejům pohanů; všecko
to věci, jenž toliko na křesťany z pohanstva
připadají. Avšak Petr obojí lid i pohanský
1 Židovský za jeden lid považuje, jemuž se
společně všelikého dědictví starozákonných
vyvolenců dostalo, ač ovšem přece říci mu
síme, že slova Petrova více pohanokřesťany
nežli křesťany ze Židovstva na mysli chová.

IV. Tu se nám namítá otázka, za Kterou
příčinou apoštol list ten svůj vydal? A tu
nám nejlépe poslouží pohled na obsah avov
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Počíná s velebením milosrdenství Bo
žího, jenž nás obrodilo k novému životu a
k jisté naději blaženosti, od proroků před
vídané a od anjelů nazírané 1, 1—12. Od
tad odvodí povinnost důstojně obcovati před
Bohem, ješto draze vykoupení byli od pře
dešlého hříšného obcování 1, 13—25. Ješto
se znova zrodili, musejí přesného mléka prav
dy Boží hleděti a co kamení živé se v bu
dovu vzdělávati 2, 1—10. Na těch obecných
napomenutích staví Petr napomínky ozvláštní
a jednotlivé ku poslušenství ohledem vrch
nosti a pánů netoliko dobrých, nébrž 1 ne
kolných dle příkladu Krista, biskupa duší
našich 2, 11—25. Obrací se nápotom k že
nám a vzbuzuje je mužů poslouchati a mrav
ným životem se ozdobovati dle příkladu Sáry
3, 1—6.; leč i muži mají ženy své ve cti
míti a vůbec všickni i s jinými lidmi vlídně
zacházeti 3, 7—12. Kdyby na ně dolehli
svízelové pro spravedlnost, mají se z toho
těšiti, ale při tom vezdy býti hotovi z víry
své počet klásti a všelijak dobrého svědomí
píleti 3, 13-—17. hledíce při tom ku příkladu
a vzoru Krista Pána, jenž v podsvětí kázal
3, 18—22. Z toho, že Kristus za nás umřel,
plyne, že pohanským obyčejům výhost máme
dávati, nevážíce sobě pomluv pohanů, kteří
za to počet budou klásti na soudu 4, 1—6.
Přičiňuje znova obecnější napomenutí ke
střízlivosti, ku bedlivosti v modlitbě, ku pro
kazování dobrých skutků a dobrému užívání
darů Božích 4, 7—11. a k volnému pod
stoupání dolehlivostí, ozvláště oněch, jež pro
víru podstoupiti by snad museli 4, 12—19.
Posléze předstatelův církve napomíná církev
bedlivě a nezištně spravovati 5, 1—4.; pod
řízeným velí předstatelů poslouchati 5, 5.,
všem ale poroučí skromně a pokorně se míti
5, T. a boj s úskoky ďábla mužně bojovati
5, 8. 9. Zavírá apoštol s ujištěním, že v pra

5, 10—14.
Prohlédneme-li obsah listu, shledáme,

že bez mála dvojí myšlénka stála na mysli
Petrově, když list ten církvem na východě
posýlal. Přibližovalo se nějaké pronásledo
vání pro víru a křesťané mimo všelikou vinu
svou ve zlou pověst byli obláčeni 2, 12. 9,
16. a záští pohanů proti křesťanům pochá
zelo právě odtad, že křesťané svatého života
pílejíce od obyčejných zbrodní se zdržovali
4, 4., což pohanům s podivením bylo, ale
jim za podnět sloužilo všelijak ve zlé pode
zření je bráti a 0 nich zlý úsudek svůj ve
řejně vynášeti, ano i skutky záští svému proti
nim průchod dávati. Byla za posledních let
před zkázou Jerusaléma u pohanů veliká
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proměna v náhledech o křestanech zaběhla.
Ješto dříve křesťanství co pouhý odstín po
věry Židovské považovali a na podezřívání
Židů nedbali, Židy od soudnic odhánějíce a
křesťany propouštějíce Act. 18, 14. 15., nyní
již utrháním a pomluvám Židů docela víru
přidávali a velikou nepřízeň proti křesťanům

pojali. Poněvadž křesťané o modlách nesmý
šleli, tudy za neznabohy držáni byli a po
něvadž se bříšných radovánek zdržovali, tudy
se za nenávistníky pokolení lidského pova
žovali. Pod tajemstvími velebných svátostí
křesťanů pohané věci zrutné se skrývati do
mýšleli, povodění jsouce k takovémuto utr
hání některými nově vystoupilými bludaři,
jenž zpohanělý život frásami křesťanskými
přikrývali a z nauky Pavlovy plášť pro zbrod
ně svoje si utvořili. List druhý sv. Petra a
list sv. Júdy dostatečně o takových zlolidech
svědčí a orgie, jež v druhém století křesta
nům vytýkali, již před zkázou města Jeru
saléma ještě za života Petrova se prováděti
počínaly; záhy jim víra dávána a co Tacitus
o křesťanech při vypravování ukrutenství
Neronových vypravuje, ohavných a hanebných
věcí pachateli je názývaje, to jistě již tehdá
před Neronovým pronásledováním co povšech
ně věřená útržka a pomluva obíhalo. (Cím
druhdy Babylón byl pro Israelity, tím se stal
nyní Rím pro křesťany a jak Zidé po cizině
roztroušeni a rozptýleni a poutníky nazýváni
byli, tak se křesťané nyní za cizince na svě
tě a za hosty považovali a jméno Babylóna
na Řím přenesli. Na takové smýšlení po

„hbanů poukázati, pro svízely z něho povstá
vající věrce ukojiti, jim potěchu a posilu
zjednati a je udatnou myslí ozbrojiti — v
tom záleží jeden záměr listu našeho. Ale jím
se neobmezuje úmysl sv. Petra.

Ode dávna již někteří Zidovatelé usilo
vali přesvědčiti křesťany z pohanů pošlé, že
jim Pavel pravou naukou Páně neposluhoval,
nébrž všelijak od pravé cesty Páně zabočil;
pro podkopání vážnosti jeho všelijak se k
tomu táhli, že on Krista neviděl, aniž pra
výmjeho jest apoštolem. Zakrývali se ti a ta
koví to nepřátelé Pavlovi váhou sv. Petra
co zvláštní záštitou pravíce, že ten veleapo
štol jinak učí a že nauka Pavlova od nauky
jeho odchodna jest. Tím spíše vážnost jeho
podryta býti mohla, an nejední z nauky Pa
vlovy o víře vyváděli výsledky takové, jimž
Jakob v listu svém na odpor se postaviti za
potřebné uznal. Ano ta Jakobova epištola
právě nový důvod zdála se přičíněti a jim
zbraň do rukou dávati, s níž všelijak, svou
králku proti Pavlovi provésti zamyslili již
již vítězstvím se chvástajíce. A tu sv. Petr
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váhou svou tomu nedorozumění přítrž uči
nil veškeru ozbroj z rukou jim vytrhnuv, an
hlásá, že slovo od Pavla a od jeho učenníků
jim kázané čirou pravdou Boží jest a že ta
milost, v níž oni stojí, ovšem pravou milo
stí Páně jest 1. Petr. 1, 12. Tím spůsobem
co prvoapoštol dílo apoštola Pavla potvrdil
a pečeť pravdy jemu vtisknul. A Sylván,

jenž druhdy Pavla apoštola stoupeně se pří
držel, při listu našem ve službě Petrově se
nalezá na důkaz, že mezi nimi jednota víry
a lásky panuje, aniž jaké rozepře stává.
Proto také výroky a slova Pavlova tak zhu
sta v listu našem nalezáme; užívá jich Petr
ne z nějaké chudoby ducha, nýbrž dílem se
mu samy naskýtaly, dílem schvalně je do li
stu svého přijal, aby shoda nauky Pavlovy
s jeho vlastivou naukou patrna a na bíledni
byla.

7 V. Tážeme-li se, kde list náš vyhotoven
byl a které doby se vyhotovení to dálo, ne
můžeme se stejnou jistotou na obě otázky
odpovědíti. O místě není pochybenství, ješto
1. Petr 5, 13. apoštol Petr sám je udává
vzkazujíc pozdravení slovy: Pozdravuje vás
církev v Babylóně spolu vyvolená. © Baby
lóně sice mluví a nejední z novějších bada
telů smýšlí, že se tu Babylón město na Eu
fratě slyšeti musí. Leč Babylón dávno v
sutinách se nalezal 4 ač docela obyvatelů
obnažen nebyl, přece Zidé odtamtud poruče
ním Kaliguly vyloučení byli a tudy sotva se
tam církev křesťanská vzdělati mohla. A
tím spíše od města toho odstoupáme, poně
vadž veškera ctihodná starobylosť jménem
oním slyšela město Rím. Znamenitá jsou
slova proslulého Grotia, jenž dí: O Baby
lóně prou se staří a noví interpreti. Staří
o Ríměto slyší, kdež Petr ovšem meškal,
jak žádný pravý křesťan pochybovati ne
může. Novější rozumějí Babylón v Chaldée.
Já, dokládá muž učený, se starými se sho
duji. Povážíme-li veškeru řadu těch ctihod
ných otců, kteří toho náhledu se drželi od
Papia po Eusebiu, Jeronymu, Chrysostomu
a jiných, snadně se i my k nim přivtělíme.
Židé Řím obyčejně tím jménem nazývali,
což na křesťany přešlo, jak z Apoc. 16, 19.
17, 5. n. 18, 2. j. viděti, kdež Rím Baby
lónem sluje, poněvadž církev Boží hubí a
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utiskuje, jak druhdy starý Babylón chaldej=
ský utiskatelem staré církve býval. O Baby
lóně egyptském, nepatrné tvrzi, zhola řeč
žádná býti nemůže.

Méně bezpečně se čas určiti dá, v který
list náš vyhotoven byl a můžeme tu jenom
toli říci, že list náš bezmála 1. 64. před sa
mým vypuknutím pronásledování Nerónova
napsán byl. K tomu nás vede s jedné stra
ny ohled, jejž Petr na listy Pavlovy béře a
s druhé strany nezdá se, že by již ty ukrut
né zbrodně, jichž se Nero po požáru řím
ském r. 64 na křesťanech dopouštěl, byly
spisateli na mysli tanuly.

VI. Chceme-li několik slov k vylíčení
povahy našeho listu přičiniti, musíme vyznati,
že tento prvý okružný list prvého náměstka
Páně ovšem velikolep jest. Hned na počátku
představuje ty, co se ke Kristu přihlásili,
co zvláštní výbor Boží, jenž lid Páně ve sva
tosti a neporušeném mravu představuje, na
dějí se koje, že druhdy účasti své v nebe
sích dostihne. Veškeren život křesťana staví
on na životě a utrpení Krista Pána a ke
všem okolnostem prohlédaje v krátkých ry
sach naznačuje, čeho křesťan v rozličném
postavení pilen býti má. Výše jsme již zmí
nili, že nejednu ideu s Pavlem společnu má;
ale o pátrání proroků po díle spásy 1, 10.
A- 0 sestupu Páně do podsvětí 3, 19., o
Sáře co vzoru žen křesťanských 3, 6.,0 po
topě co předeznaku křestu 3, 21. on sám
místněji jedná, an Pavel toho Ef. 4, 9. jen
povrchně dotýká a více předpokládá než
předkládá. Prohlídá apoštol více, než se to
V jiných knihách stává, k budoucí slávě a
tudy pojem naděje u něho převládá, ješto
nemá záměr vyučovati, nýbrž napomínati a
těšiti; pohnutky k životu svatému nebéře od
zákona nějakého, nébrž od drahocennosti a
hodnoty smrti Kristovy. Ač nejednou kJa
kobu apoštolu hledí, jednak sgnomického
slohu jeho nenásleduje, nébrž zavinutějšími
ač nikoli zavilými periodami a větami si
vede. Ovšem list náš napomínky a potěchy
předkládá mírným, vlídným, ale i rázným a
mocným spůsobem, všady vane duch apo
štolský a list má do sebe povahu živosti,
bystroty a síly, kteráž na knížete a náčel
níka apoštolů sluší.



Hlava I.

Pozdraviv 1—2. díky činé Bohu z toho, že
je vyvolil skrze Ješíše Krista k věčné
slávě od proroků předvěstované, jíž se v
sužbách těšili mají 3—12. Napotom na
pomíná k životu svatému a ku vzájemné
lásce, ješto drahou cenou krve Kristovy
koupent jsou 13—25.

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, vy
voleným poutníkům v rozptylu po Pon
tu, Galatii, Kappadocii, Asii a Bithynii,
2. podle předvědu Boha Otce v posvětu
Ducha ku poslušenství a pokropu krve
Ježíše Krista. Milost vám a pokoj roz
množen buď! 3. Blahoslaven buď Bůh
a Otec Pána našeho Ježíše Krista, jenž
podlé milosrdenství svého velikého ob
rodil nás k naději živé skrze vzkří
šení Ježíše Krista z mrtvých, 4. k dě
dictví neporušnému a neposkyrněnému
a nevadnoucímu, zachovanému v nebe
sích vám, 5. mocí Boží stráženým skrze
víru ku spáse hotové zjeviti se času
posledního. 6. V nížto plesati budete
málo nyní, potřeba-li, pormoutiyše se v
rozličných pokušeních, 7. aby osvědčení
vaší víry mnohem dražším zlata v ohni
zkušovaného shledáno bylo ku chvále a
slávě a cti při zjevu Ježíše Krista: 8.
kteréhožto neviděvše milujete, na něhož
také nyní nezírajíce věříte, věříce pak
plesati budete radostí nevýslovnou a 0
slavenou, 9. odnášejíce konec víry své,
spásu duší. 10. O kteréžto spáse zpy
tovali a vystíhali proroci, kteří o určené
vám milosti prorokovali 11. zpytujíce,
na který aneb jaký čas oznamoval v
nich Duch Kristův předpovídaje o útra

pách Kristových a o potomných slávách ;
12. jimžto zjeveno bylo, že ne samým
sobě nébrž vám přisluhovali tím, co
nyní se zvěstovalo vám těmi, kteří bla
hověstii vám Duchem svatým seslaným
s nebe, do nichž andělé žádají nahléd
nouti,

Počíná Petr spůsobem, jaký u Pavla se
v listech nalezá, ač i svým vlastním rázem
se nese. Neklade jiného jména v tomto li
stu, dosti na tom význačném od Krista sobě
daném maje. Dí Petr, apoštověJežíše Krista,
Víme pak, že Petr skálu znamená a že mu
dáno to jméno, ana církev na něm vzbudo
vána býti měla. Přidává název apoštol, aby
naznačil, že to, co činí, z povinnosti Činí;
patřilo zajisté k úřadu apoštolskému neto
liko ústně hlásati evangelium, nébrž je také,
kde se vidělo, písemně hájiti a rozšiřovati.
Píše pak list vyvolenýmpoutníkům v rozptylu
po Pontu, Galatii, Kappádocii, Asů a Bůthy
nů. Jmenuje je vyvoleným?, ješto je Bůh z
tak velikého oboru lidstva za lid svůj ku
křesťanské víře povolal. Lidem vyvoleným
byl v St. Z. lid israelský; v Novém Zákoně
přešla výsada na ty křesťany, kteří jsou pra
vými Israelity. Tím ovšem se nepraví, že
skutečně veškeří cíle vývolby té dosáhnou,
nýbrž sám Petr 2. Petr 1, 11. napomíná, aby
kdo vyvolen jest, vyvolení to svoje sobě vy
konáváním dobrých skutků pojistiti hle
děl. Nazývá je poutníky proto, poněvadž
jenom pohostinu na světě jsou vlast svou v
nebesích majíce; v tom smyslu praví níže
2, 11., že Co cizinci a hosté na tom světě
zde stálého přebývání nemajíce, nébrž v ne
besích příbytek věčný schovaný majíce, všeho
hříchu se zdržovati mají. Jiným se vidělo
rozuměti Židokřesťany, jenž v jiných kraji
nách tu jmenovaných pohostinu jsou, ana
vlast jejich jest Palestýna. Leč výklad ten
se potýká s celou povahou listu a s výroky,
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jež v něm nalezáme; tak hned 1, 17. níže
praví, že zde na zemi putujeme, 2, 11. znova
křesťany hosty a cizinci jmenuje a již 1, 4.
o pravém dědictví v nebesích jedná. Některý,
ač řídký, chtěl slyšéti proselyty či příchodce
aneb přišelce; leč tím slovem zaveničnuu
nikdá se neznačí proselyté. Zdá se takéne
jedněm, že apoštol hledí ku pohanům jejich
náhled o křesťanech vystíhaje a na útisky
křesťanů proto od nich utrpené, čehož o své
váze necháváme. Ostatně již v St. Z. Žalm.
118, 19. 54. jméno to o sobě žalmista užívá,
jak se s ním také Gen. 47, 9. potkáváme,
kdež patriarcha Jakob cizincem na zemi se
jmenuje ovšem maje vědomí, že vlast jeho v
záživotí leží, čehož Hebr. 11, 13. 14. po
tvrzuje pravě, že se patriarchové za cizince
a hosty na zemi považovali vlasti teprv hle
dajíce.

Přidává v rozptylu, v rozptýlení, t. j.
jenž rozptýleni, rozprášeni, rozseti, roz
kropeni jsou; v ř. a lat. stojí genitiv ma
jetku dixonooůs, rozptylu, a rozumějí Se
lidé, jenž k rozptylencům patří; očividně
abstraktné slovo místo konkretného se kla
de. Aneb raději jest genitiv povahy neb
příslušenství, což na jedno vychodí. Kte
ré rozptýlence na mysli má, vyslovuje
dále genitivy, jež lépe u nás lokálem přelo
žiti: po Pontu, Galatů, Kappadoci, Asi a
Bilhynu. Jsou to hlavité provincie Maloasij
ské. Pontus k severovýchodu leží, Galatie
odtad na západ, dále Kappadocie k jihový
chodu, odtad řadí Asii, přímořské podkrají
západní, načež od prokonsulárné Asie se
verně prostřenou krajinu Bithynii přičiňuje.
Jsou to náčelné části Maloasie a ješto Asie
mimo Karii, Jonii, Lydii také Mysii, ano i
Frygii někdy zahrnovala a Galatie také Pam
fylii, Pisidii a Lykaonii jménem svým pojí
mala, vyznačujese pěti jmény těmicelá tak
měř Maloasie. Ze Pontus se prvně klade,
tudy list náš u nejednoho spisovatele v sta
rožitnosti listem ku Pontanům, ad Ponticos
sluje. V úvodu jsme pronesli zdání, že v ne
jedné z těch krajin Petr evangelium hlásal;
jest to výrok starých a jmenovitě sv. Leo
toho dotýká.

Nemluví apoštol o vyvolení dotčených
křesťanů prostě, nébrž přidává místněji pů
vod a účel toho vyvolení, an vece: podle
předvědu Boha Otce v posvětu Ducha ku po
sltušenstvéa pokropu krve Jesu Kristovy. Slova
se očividně táhnou k slovům vyvolenýmpout
nákům, aniž mohou ke slovu apoštol potaho
vána býti, jak se některým vidělo. Třemi
doklady určuje slovo vyvolenci. Nejprvé dí,
že vyvolení jsou dle předvědu Boha Otce.
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Předvědem se rozumí předůloha a péče Boží,
die kteréž je k víře a milostem křesťanství
předurčil ostarav jim kazatele a jiné vhodné
prostředky, o nichž předvídal, že se jich
chopí a víru Páně přijmou. Vytýká se před
vědem vědomí Boží, kterým ví, koho a jak
k víře a tudy i k slávě věčné ustanovuje.
Nedí: podle předůúlohy ani podle předúroku,
poněvadž předvěď prostranněji vybíhá, mou
drost Boží a svobodnou vůli lidskou sebou
obnášejíc. Někteří předvědem rozumějí lásku
Boží či uznání Boží s ponětím náchylnosti
a štědroty; leč předešlý výklad průvodnější
jest. Maje na mysli o celé nejsvětější Tro
jici co původu vyvolení našeho dotknouti
klade napřed o Otci a připisuje mu předvěď
co počátek díla spásy. Dále klade o Duchu
svatém, an dí: v posvětu ducha, t.j. v po
světu Duchem svatým spůsobenou ; nevhodně
někteří Duchem ducha lidského, jenž posvětu
přijímá, tuto slyší. Vulgáta a nejedni vykla
dači slova v posvětu Ducha berou účelně a
záměrně: jakoby stálo ku posvětě, sis, ana
posvěta t. j. obnova, obrod ovšem jest úče
lem vývolby Boží; nebo proto Bůh vyvoluje,
aby se odloučili od světa a službě Boží se
přiřekli a věnovali. Leč v ř. t. stojí %
úyueoué a apoštol udává prostředek, kterým
se vyvolení uskutečnilo, totiž posvětou či
posvěcením od Ducha svatého pošlým. Přece
ale nepraví dte, něbržs, poněvadž nepova
žuje posvětu co pouhý prostředek k usku
tečnění vývolby, nýbrž co obor, v němž se
ona provodí. Podobně vece 2. Thess. 2, 12.,
že vyvolil nás Bůh ku spáse posvětou Ducha
a vírou pravdy, t. j. tím, že nás Duchem
sv. posvětil a pravdě nám dal uvěřiti. Učel
a záměr vývolby se vytýká slovy od sv. Pe
tra dáleji kKladenými: ku postušenství a po
kropu krve Jesu Kristovy. Slovo poslušenství
se nepojí se slovem Ježíše Krista, aniž chce
apoštol o posiouchání Krista Pána a 0 po
slušenství od nás jemu vzdávaném mluviši,
nébrž slovo to o sobě stojí a prostě, a značí
poslušnost k Bohu, kterou povozován človék
se Bohu docela věnuje ke službě, slovo Boží
co věčnou pravdu přijímaje a příkazů jeho
ostříhaje. Ale takové Bohu sloužení není
možno, nebyl-li člověk od hříchu očištěn. A
tudy klade apoštol ku pokropu krve Ježíše
Krista, abychom krví Krista Pána pokropeni
jsouce, hříchův odpuštění dosáhli. Naráží na
Ex. 24, 8., kdež úmluva Boží s lidem isra
elským žertvou se potvrdila, při kteréžto lid
israelský krví žertvy skropen byl na důkaz,
že mu odpuštění hříchové a že Bohu zasvě
cen byl. Sluje odpuštění hříchův pokropením
krví Páně, poněvadž krev Kristova nikoho
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neočišťuje, lečby jí skropen byl, t. j. leč by
zásluha Krista ukřižovaného na něho přive
dena a jemu přisvojena byla. Takové přisvo
jení se děje poslušenstvím a apoštol tu obojí
stránku našeho ospravedlnění dotýká, ješto
díl v odpustu hříchů, díl ve vykonávání vůle
Boží záleží. Těmito posledními slovy apo
štol čtenáře svoje co skutečné křesťany vy
stavuje a jim tudy již křesťanské pozdravení
vzkazuje řka: Milost vám a pokoj rozmnožen
buď. Netoliko milosti a pokoje želá jim, né
brž rozmnožení a rozhojnění obojího daru
jim na Bohu vyprošuje. Veškery osoby Trojice
uvodí a Otci předúlohu, Synu očistu a Duchu
sv. posvětu připisuje. Ostatně pozdravení to
podobno jest pozdravům sv. Pavla a slova
milost a pokoj již Rom. 1, 7. vyložena se
nalezají.

Po pozdravení počíná jednati o věcech,
které se mu potřebny a důležity býti viděly.
Unešen vděčností a obhrnut, ano zahrnut
ideami bohorodnými vylévá se proudně vě
tou za větou a řeč jeho nad břeh obyčej
ného pojednávání vystoupá. Především klade
díkůčinění: Blahoslaven buď Bůh a Otec
Pána našeho Ježíše Krista, jenž podle milo
srdenství svého velikého obrodil nás k naději
živé vzkřesem Ježíše Krista. Jako Pavel činí
ve svých listech, tak i Petr otvírá řadu my
šlének svojich velebením milosrdenství Bo
žího; nebo útroba světců byla jako oltářka
didlný, kdež neustála“oběť díků pláti. Bla
hoslaven, t. 3. oslavován, veleben, chválen
buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista.
Tak přidává, poněvadž jsme Boha co Otce
svého v Kristu poznali, poněvadž naším
Otcem ve.vyšším smyslu stal se skrze Kri
sta a nám jenom spásu uštědřil, že Otcem
jest Jesu Krista, jenž za nás umřel a nás s
Bohem smířil. V St. Z. se nazývá Bůh Bo
hem Abrahama, Izáka a Jakoba tím jménem
od nebohů se liše a poznati dávaje co pravý
Bůh; v Novém Zákoně se poznává v pravé
povaze Bůh v Kristu, an nikdo nezná Otce
leč Syn Matth. 11, 27. Veliká ta důstojnost,
jenž jest předmětem a podnětem díkův Pe
trových, vyjadřuje se slovy: Jenž (Otec) po
dle milosrdenství svého velikého obrodil nás k
naději živé. Zdroj a základ obrodu našeho
jest milosrdenství Boží veliké či mnohé, tak
je zve pro nesčíslná dobrodiní, jimiž Bůh
lidské pokolení obmýšlí; jest zajisté, jak dí
Ef. 2, 4., Bůh bohat milosrdenstvím. Jde z
těch slov, že člověk tu nic ze svých zásluh
přispěti nemůže. Odrodil nás, t. j. znova
zrodil, ješto jsme byli v Adamu zemřeli a
tudy vzkříšeni či raději znova zrození jsme
býti museli. Rod ten nový nám udělen jest
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tím účelem, abychom se dostali k naději
živé, t. j. abychom věčný život očekávati
mohli, či abychom naději míti a chovati
mohli, že věčného života dojdeme. Béře se
očividně slovo naděje subjektivně značíc po
cit čáky, jehož pohané před ujetím víry V
Krista prázdni byli, onoho času žádné na
děje nemajíce Ef. 2, 12. Zivou sluje naděje,
poněvadž život v sobě má a Životvorně pů
sobí. Naděje v obyčejném životu člověka 0
křepuje, posiluje, potěšuje a udržuje; naděje
věčného Života neustálou a nepomíjivou sílu
a moc chová a srdce člověka potěchou a ra
dostí naplňuje. Prostředek a příčina, kterou
jsme obrození byli, jest vzkříšení Kristovo,
což i praví apoštol, an dokládá skrze vzkří=
sené Krista Ježíše. Vzkřes Páně činí svorník
či závěrečník celého díla spásy a Stojí mí
sto celého díla; tak Rom. 4, 25. praví Pa
vel, že vstal Kristus pro ospravedlnění naše a
jako jsme v Kristu umřeli, tak i v Kristu
vzkřísení býváme, ana smrť i vzkřes Páně
na nás se jeviti mají. Někteří slova vzkřesem
Jesu Kristovým vázají se slovem živou, ja
koby naděje naše živou se stávala skrze
vzkříšení Kristovo. Leč předeštá vazba oči
vidně předčí. Jako v předešlém v. 2. tak i
v tomto vynořuje základ, prostředek a zá
měr; leč prostředek se tam v. 2. klade před
ložkou ev, tento ale se vytýká předložkou
Óix, poněvadž tam ke vniternému působení
hledí, zde ale o vněšné události mluví. Ž
mrtvých dí a rozumí z počtu, stavu, z místa
mrtvých, totiž z hrobu a smrti a pekla.

K naději jsme Kristem obrozeni; ale
kam hledí ta naděje a co jest předmětem
jejím? To klade apoštol dále stránku před
mětnou či objektivnou naděje líče přístavkem,
an dí: K dědictví neporušnému, neposkvrně
nému a nevadnoucímu, zachovanému v nebe
séch vám, mocí Boží ostříhovaným skrze víru
ku spáse hotové zjeviti se času posledního. K
děďictví, vece, jsme obrození; obrod jest nám
zdrojem synovství, synové ale bývají dědi
cemi a dědictví přislíbeno bylo Abrahamovi,
jehož potomstvem a tudy dědictvem jsou
všickni, kdož v Krista věří Gal. 3, 29. Roz
umí se dědictvím království nebeské se vší
slávou, kdež blaženci se radují dověčně.
Opisuje pak třemi přímětky, jenž blahosla
venství z rozličné strany vyličují: první hle
dí ku přírodě, druhý přímětek zříku povaze
mravné, třetí vytýká veličí a lepotu nebeské
bláhy. Neporušné; vece, neposkvrné a neva
dnoucí jest blahoslavenství. Neporušné, vece,
jenž se porušiti, pokaziti, zkázu vzíti nemůže
a tudy věčně v celistvosti a celitosti své
trvá. Opak toho jest dědictví od rodičů dě
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tem na zemi zůstavené, jenž všelijak promě
nám, ujmám, zkáze a pustošení podléhá. Dě
diciví nebeské neztenčuje se množstvím ma
jitelů ani počtem dědiců; jest pro mnohé
tak veliko jak pro nemnohé. Ale bláha ne
beská prosta jest všeliké plámy a skvrny,
jest neposkvrna; nevejde do ní nic poskvr
něného Ap. 21, 27., an jenom kdo čist jest
srdcem, na svatém místě ostáti může Ž. 23,
3. Jest neposkvrna, t. j. neposkvrnitedlna,
takovou majíc povahu, že žádné plámy a
kalu žádného nepřipouští, aniž kdy blažení
se vadou nějakou zohaviti mohou. Ještě při
dává třetí přímětek, jímž velekrásu slávy
věčné vystíhá jmenujíc ji dědictvím nevaď
noucím, názvem od kvítí a bylin vzatým,
jimž časem se tratí barva, sličnost a vůně:
blaženost nebeská však nevadne, nikdá ne
stárne, nikdá neodkvítá, nikdá nevyrudá, ne
utuchá a nezapuchá, netlí, netýří, nepuchří
a nijak se nekazí. K těm vlastnostem a vý
tečnostem přivtěluje se i jistota a bezpeč
nost, což vystíbá slovy: zachovanému v ne
beséch vám. Nikdo vám ji nemůže vzíti, ni
kdo vás jí zbaviti, jí vám předuchvátiti,
jista jest a bezpečna chráněna jsouc v nebi
od Boha, z jehož rukou nikdo jí nemůže vy
drati. To vece Pán Mt. 6,20.: Shromážďujte
sobě poklady v nebesích, kde ant mol ant rez
nekazí ani zloději nekradou. Podobně dí sv.
Pavel, že koruna slávy složena jest v nebe
séch, t. j. uschována, majíc tudíž vám vydána
býti. Dí k zachovanému dědictví a užívá par
ticipia perfektného, aby ukázal, že ta Boží o
svojince péče není nova, nébrž že Bůh od
věků a hned od ustanovení světa vyvolen
cům svým dědictví to v nebesích uložil a
choval. Pro větší důraz zaměnuje apoštol
osobu a ješto dříve v první osobě mluvil,
nyní přímo je oslovuje a dí vám či pro vás
uchováno bývá to dědictví.

V tom již mohou spatřovati svrchova
nou lásku a péči Boží; jednak se neobme
zuje péče Boží chováním pokladu dědičného,
nýbrž se vztahuje táké k tomu, aby nás,
jenž tu na zemi každodenně v nebezpečen
stvích se zmítáme, ostřehla a zachovala. Dí
o tom tu sv. Petr ohled na ty, k nimž píše,
bera: vám mocí Boží straženým skrze věru
ku spáse hotové zjeviti se času posledního.
Slovo goovočm,jehož tu apoštol užívá, jest
slovo vojenské a ostraha a obrana taková se
rozumí, která stráž k obraně své má poho- 
tově. Jest participium času přítomného goov
oovušvove, poněvadž se úkon prodlužuje a
protahuje a nám ustavičné ostrahy a obrany
pro nejedny boje vniterné i vněšné potřebí
jest. Ostraha ta se děje mocí Boží či účin
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nou a dějnou milostí Boží, jenž nám sílu
dává, abychom všem pokusbám odolali a
všechněch nebezpečí znikli. Milost Boží ta
působí v nás, jak dále dí, skrze víru, tak že
víra jest prostředkem a nástrojem, kterým
Bůh nás chová a stráží; z čehož patrno, jak
velice sobě vážiti mají víry, ješto jí jenom
ochrany Boží se nám dostává. To jest ví
tězství naše, vece sv. Jan 1. Joan. 5, 4,
víra naše. Štrážení pak a chováni býváme
skrze víru od všemocnosti Boží k spáse ho
tové zjeviti se času posledného. Slova k spáse
hotové atd. nezří k slovu odrodi!, jak se ně
kterým zdá, kteří slova ta mají za stejno
řadé se slovy k naději živé, sig činila Čáouy,
pak se slovy k dědřetvé, eis zAnoovoulav, jako
by apoštol jenom ještě místněji slova dědďi
ctvé a naději vysvětloval, tomu odpírá slovo
vám, sig úučs; nébrž slova ta se táhnou k
slovu stráženým či strahovaným a apoštol
udav základ ostrahy (moc Boží) a prostře
dek její (víru) udává záměr spolu také adí,
že ostraha Boží směřuje k spáse jejich. Spá
sou nerozumí jenom snad zápornou stránku
vybavení ze záhuby věčné, jak někteří na
tom výkladě ulnuli, nýbrž úplná, dovršená a
dokonalá spása slyší se, jak z v. €. 9. vi
děti. Zosobňuje se spása, jakoby již čekala
na nás hodlajíc ve všeliké své skvouenosti
se nám ukázati a nás do věčných stánků
přijmouti. Ze slova zjeviti se spolu se na
mítá, že sláva nebeská nám zatmělá jest a
že jenom stín její chápeme, ješto oko nevi
dělo aniž na mysl lidskou vstoupilo, co Bůh
milovatelům svým připravil; v čas posledná,
t. j. v den soudný nám bude odkryta a od
halena, an jí přiúčastněni budeme, dle slov
1. Joan. 3, 2.: Nyní jsme synové Boží, ale
neukázalo se ještě, čím budeme. Dostává se
sice dušem čistým po smrti ještě před soud
cem obecným blaženosti nebeské, ale celá a
dokonalá blaženost jim vřipadne, když na
den soudný s těly svými spojí se. Kdy soud
ný den nastane, o tom neměli apoštolé žád
ného zjevení, aniž jim jeho doba známa byla

h tudy sobě snadno den ten blíže býti mysleli.
K těm časům posledním je odkazuje

apoštol právě pro jich potěchu při souženích
nynějších, jak čteme dáleji: v němžto plesatt
budete málo nyní, potřeba-li, pormoutivše se
v rozličných pokušeních. V měměžto,totiž v
času posledním, budete plesati vidouce, že
jste potrpením krátkým zasloužili sobě věč
né slávy. Tak obyčejně slova ev © táhnou
k slovům xaoe ti, kdož, jak vulgáta prae
sent dyaAlužoVsza futurum má. Leč jiní dr
žíce se praesentu řeckého relativum 8 «
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táhnou ke všemu, co předchází o hotovosti
slávy se zjeviti a místo v némžto překládají:
z čeho se radujete již nyní; nebo naděje
věčné slávy křesťanu jest tuto největší po
těchou, Není pak tu žádné půtky, že ti
plesají, kdo v zármutku se nalezají, ješto 0
bojí ta věc z rozličných jde příčin. Zarmu
cují se pro svízely a dolehlivosti, jež trpěti
musejí, ale radují se pro naději budoucné
slávy. Podobně vece Pavel 2. Cor. 6, 10.:

Jako smutní, ale vézdy se radujíce, a Pán
Mat. 5, 6.: Blažení smutní, nebo potěšení
budou. Tím více se ale onomu dni a těm,
jichž se jim tehdá dostane, blaženostem tě
šiti mohou, ješto dolehlivosti nedrahně po
trvají. To dí slovy: málo nyní, potřeba-li,
pormoutivse se v rozličných pokusbách. Málo,
t.j. nedrahně, nedlouho; hledí slovo to k
času a době, nevšak k velikosti, aniž chce
říci tuto, že nejsou svízelové naši velici,
nébrž praví, že netrvají dlouhou dobou, jak
viděti níže 5, 10., kde slovo odívov, málo
staví v protivu slovu věčný. Nyní, totiž za
nynějšího, časného života. Ale ani ti SVí
zelové na každého nepřipadají, nýbrž na to
ho, komu užiteční jsou; což vyjadřuje apo
štol, an dí: potřeba-li, t. j. jestliže spása člo
věka vymáhá toho, aby se rmoutil v rozlič
ných pokušeních, t. j. svízelech a souženích,
jimiž Bůh ctnost člověka zkouší, obzvláště
pronásledování a protivenství od nevěrců
Jak. 1, 2. Nejdou svízelové na všechny po
božné, aby se nezdálo, že nevyhnutelně ctnost
s neblaženstvím spojena jest atudy v nená
vist nepadla; ale ani na veškery hříšníky
nepřipadají, aby člověk nemyslel, že tuto již
soud Boží veškeren se vykonává. Tak Kri
stus Pán Joan. 16, 19. těšil učeníky své, že
se nedlouho rmoutiti budou. Sv. Zlatoúst
připodobňuje život snu jedné noci ve stu
létech přihodilému, a sv. Augustin dí: Za
věčnou radost měla by věčná práce se ped
nikati. Leč tu všecko z krátka trvá. By
pomeškala útrapa tisíc let, což jest to proti
věčnosti? Vezdy jenom konečnost k neko
nečnosti se měří. Byť pak člověk musel ve
škeren život ve svízelech a námahách, v bo
lestech a útrapách, v žalářech a ranách, v
hladu a žízní tráviti, málo jest dnů života a
pominou a přibude blaženost věčná, blaže
nost nekonečná, přibude rovnost s anjely,
přibude dědictví Kristovo, přibude věčná
říše.

Aby je tím snáze přivedl k dobrovolnému
strádání, vytýká účel, pro kterýžto na ně svíze
lové od Boha posýláni bývají. Činíto, an dí:
aby osvědčení vaší víry mnohem dražším zlata v
ohně zkušovaného shledáno bylo ku chvále a
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slávě a cti při zjevu Ježíše Krista. Bůh po
sýlá soužení na lidi, aby se víra jejich 0
svědčila. Osvědčením víry se rozumí víra
osvědčená, ve zkušeních prokázaná býti pra
vou a pevnou. Poněkud jinak čte text ře
cký: aby osvědčení víry vaší mnohemdražším
zlata hynoucího, v ohnt ale zkoušeného shle
dáno bylo ku chvále atd. Přidává tedy textřeckýozlatu,žeačhyne,přecodlidív ta
kové ceně se drží, že je ohněm zkoušejí,
čím u nich ceny své nabývá. Praví, že
osvědčenévíry, t. j. víra osvědčená mnohem
jest dražší nad zlato, aby víru nekonečně
vyšším čímsi býti projádřil, jak i David Z.
18, 11. praví, že soudové Boží jsou žádouc
nější nad zlato a nad kamení drahé a sladší
nad med a stred. Praví o zlatě dle t. ř.,
jenž hyne, a tím namítá, že víra osvědčená
věčnou cenu má; klade o zlatě dále, že zkou
šeno bývá ohněm, jak byl pravil, že víra
zkouší se dolehlivostmi a. protivenstvími.
Zlato se dává do ohně, ne aby zahynulo,
nébrž aby nabylo čistoty a pravé své hod
noty: tak Bůh víru zkouší, aby se před ním
leskla a jemu dobrolíbezna byla. Obrazu
toho písmo sv. i jinde užívá. Job 23, 10.
dí, že ho Bůh jak zlato v ohni zkouší. Jak
zlato ohněm zkušeno bývá, tak zkušuje Ho
spodin srdce, dí Prov. 17, 3.a j. Obstojí-li
víra jejich, shledá se býti to zkoušení víry
jejich jim ke chvále, cti a slávě při zjevu
Ježíše Krista, t. j. když Kristus přijde sou
dit lidstvo. Dí: při zjevu, poněvadž nyní
Pán ukryt jest lidskému zraku, jakož 1 vni
terná sláva synů Božích se ukrývá Rom. 8,
19. spolu se skutky lidí ostatními. Pro lepší
vytknutí slávy, které se zkušené víře dosta
ne, klade nějakým stupňováním trojí slovo:
ku chvále, ke cti, ke slávě. Tehdá na soudu
dostane se každému od Boha zasloužené
chvály, jak dí Pavel 1. Kor. 4, 5. a uslyší
oni slova Páně: Pojďte, požehnaní Otce mého
atd. Mat. 25, 21. Vejďi v radost Pána svého.
Tehdá dle Joan. 12, 26. cti se dostane svět
cům, jak dí Pán: Bude-li mně kdo sloužítt,
pocté ho Otec můj. Tehdá slávy se jim do
stane, ješto zasednou na trůnech Mt. 19., 28.
a králi a kněžími se stanou majíce králo
vati pověčně Ap. 5, 10. Druhdější zjev Pá

krytost.
Ale i to ukrytí Páně jim ke cti a zá

sluze slouží. Dí o tom Petr: Kteréhož Kri
sta neviděvše milujete a na něhož také nyní
nezérajíce věříte, věřice pak plesati budete ra=dosténevýslovnouaproslavenou.© Místone
viděvše čte lépe text řecký neznajíce, eidoteg

| m, ddovres; leč očividně se tím smysl nemě
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ní; mluví zajisté o očitém poznání Pána,
jehož ovšem zřídka kdo z těch, jimž list náš
svědčí, osobně za jeho na zemi pobytu po
znal. To jim slouží ku chvále nyní, že Kri
sta neviděvše milují milováním takovým, jaké
sluší na Pána a Spasitele, jenž za nás na
kříži umřel. Nevěděli jste pravil; ale doklá
dá v čase nynějším: na něhož také nyní ne
zírajíce věříte, věříce pak plesati budete ra
dostí nevýslovnou a oslavenou. Tak vulgáta
má přidávajíc slovo věříte, jehož vř.t. není,
a čtouc ayxAližode co futurum, jak i výše
činila. Na slově věříte nemnoho záleží, čte
me-li je či nečteme, smysl týž ostává a je
nom přidáno bylo pro větší obdobnosta stej
nost vazby a věty s předešlou větou. Čo ale
dí plesati budete ke dni soudnému to pota
hujíc, to text řecký ku přítomnosti táhne a
smysl jest: nyní v něho věříce plesáte rado
stí nevýslovnou. Plesání a nevýslovná TA
dost se již nyní jim připisuje a pochází ple
sot a radování z dober Kristem obdržených
a z naděje budoucí slávy. Plesání to se
děje s radostí nevýslovnou, takovou, která
slovy nedá se vyjádřiti, ješto lidský jazyk jí
vyznačiti nepostačuje. Ještě praví oslavenou,
t. j. takovou radostí, na níž se budoucísláva
nebeská odlívá, jenž slávu věčnou v sobě
chová nějakým předujímáním a prolépsou
nějakou či předchozí požitbou. Blaženi, kdož
nevidí a věří, vece Pán Joan. 20, 29. Víra
dle Hebr. 11, 1. věci budoucí ujímá tak a
tak je vnímá, jakoby se již nyní skutečně
jí naskýtaly, a u sv. Jana zhusta jsme četli,
že v praesentu se praví: Kdo věří v Syna,
má život věčný Joan. 3, 36. a j. Nejenom
pro jistotu věčné slávy, nébrž pro nynější
předjímavé požívání její v praesentu sv. a
poštol mluví.

Příčina takové radosti jest vyložena ve
slovech: odndšejíce konec víry své, spásu duší.
Dí odnášejíce,t. j. obdržujíce, docházejíce v času
přítomném z téže příčiny, o níž řeč byla, že to
tiž naděje křesťanská věci budoucí již přítomně
ujímá ; stali se dětmi a dědici Božími a mají
nejenom čáku, nýbrž i právo ku budoucí
slávě nebeské. Konec, kam víra vede a pro
hlídá, či záměr a cíl víry pak jest spása
duší Rom. 6, 22. Spdsa ta se již tuto po
číná a druhdy za času posledního, jak pra
vil v. 5., plnou měrou se jí věrcům dostane.
Dí duší jedno, poněvadž za tohoto života
spása k duším se jenom odnáší, ne však k
tělům, ješto 2. Cor. 4, 16. člověk náš vněšný,
tělo naše, denně se kazí a jen člověk náš
vnitřní se obnovuje; tělo teprv při vzkřesu
se přiúčastní té slávy. Konečná a úplná
sláva jim za podíl přijde za dne soudného

Bvarý Pavel
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v. 5., kdež opojen: budou z hojnosti domu
Božího a proudem rozkoše je napájeti bude
Bůh Z. 35, 9. Nic menšího než Bůh, dísv.
Augustin, nemůže člověka nasyltiti, a všeliká
hojnost, jenž Bůh není, nedostatkem jest.
Ale i zde světci již oplývali nevýslovnou ra
dostí, a sv. František Xaverský nejednou
tak nadchnut jí býval, že zvolal: Dosti jest,
Pane, dosti jest, nesnesu takovéto slasti.

Mluvil o spáse a 0 její vznešenosti;
zvyšuje a zveličuje spásu tu dokládaje, že o
ní zpytovali Duchem svatým nadchnutí a
zbuzení prorokové, z čehož již blaženost
svou křesťané mohou poznati, ješto se jim
toho dostalo, k čemu tam oni jenom prozí
rali z daleka je vítajíce a pozdravujíce. DÍ:
O kteréžto spáse snoumali a vystihali proroci,
kteří o určené vám milosti prorokovali. Mluví
o spáse, o které předešlo, o spáse duší, jenž
tuto počíná a onde se dokoná. Skoumali a
vystěhovali dí, a vytýká tím bedlivost a ho
roucnost zpytu a zkumu jejich. Spásu tu
jejich jmenuje milostí, abychom poznali, že
se nám z pouhé Boží blahovůle dává. Není
ta bláha jejich případna a náhodnaaniž malé
důstojnosti, ješto proroci o ní vroucně a
snažně bádali. Ovšem mluví 0 soukromém
jejich zpytování, kterým hleděli vniknouti v
plné vyrozumění zievům sobě uštědřeným ;
nehned zajisté se jim dostalo dokonale po
chopovati to, co předpovídali, a nejedna
stránka zjevených jim věcí tajna jich zůstala.
Slyší všechny proroky, kteří o křesťanských
dobách a věcech prorokovali; jest v ř. arti
kul, jímž rod veškeren proročí se zajímá.
Předmětem skumu a zpytu jejich neustálého
bylo, co klade apoštol dále: na který aneb
jaký čas oznamoval v mich Duch Kr. předpo
vídaje o útrapách Kristových a o potomných
slávách. Slovo který opovídá samu tu dobu
určitou a ustanovenou,. slovo jaký vystíhá
povahu doby té. Ukazoval či zjevoval a 0
znamoval duch Kristův, jak následuje, v ú
trapách a slávách; předmět oznamu a návě
sti byly útrapy a slávy Páně, an slovo před
povídaje místněji udává a vyvinuje pojem
slovem oznamoval vynořený. Kdo předpo
vídal a oznamoval, jest dle ap. Petra Duch
Kristův, t. j. Duch svatý, jenž od Krista po
chází a posýlán bývá, jím nadšení byli pro
roci a jím vedeni byli prorokovati o útra
pách a slávách Páně. Proroci, dí Barn. 5.,
od něho (Krista) majíce dar o něm věstili.
Jde z toho jedno, že Duch svatý od Syna
pochází a druhé, že Syn Boží, Ježíš Kristus
božské jest povahy, Místo předpovídaje stojí
v ř. t. přesvědčujíc; byli proroci předchozí

svědkové Kristovi a z nich se pa rověde hla
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vité o Kristu svědectví proti nevěrcům béře,
Svědčili pak proroci napřed 0 útrapách Krt
stových, t. j. jenž na Krista připadati měly;
v ř. čteme zů sig Xowor0ov muPrmuare 0 útra
pách Kristu náležitých, jež Kristus podni
kati měl. Dí útrapách a potomných slávách
v plurále, ješto útrapy mnohé byly, an na
těle a na duši nesčíslně trpěl. I slávy byly
nejedny, ty slávy poťtomné,t. j. jenž mu při
padly po skončených útrapách co odplaty a
odměny; byly to vzkřes, na nebe vstoupení,
seslání Ducha sv., sedění po pravici Boha
Otce, obrácení lidstva, příchod k soudu bu
doucímu. K těm slávám a útrapám prohlí
dali proroci, jak i sám Pán 0 tom Se pro
náší řka Luc. 24, 206.: Nemusel-li Kristus
trpěti a tak vejíti do slávy své? A počna vy
kládal jim to z proroků. Mohli i to z toho
bráti, že není jiné cesty k slávě leč trápení
a že tedy zlé véci rádi podnikati máme. Má
při tom na mysli ozvláště slova Dan. 9,
kdež čteme, že Daniel touže dověděti se o
čase, kdy spása přijde, modlitbou, postem v
žíni a popeli se připravoval na vidění, v
němž mu zjeveno bylo, po kolika týhodnech
týdnů přijde a trpěti bude Kristus. A týž
prorok 12, 3. 9. 13. o uložených a určitých
časech mluví, do jejichž přibytí věci jim zje
vené jim temny a nezřejmy ostávaly. Jak
níže ihned sv. Petr klade, bylo prorokům
vůbec jenom známo, že se věci ty v budou
cích časech stanou, ale místněji a určitěji
ani doba ani okoličnosti jim oznámeny ne
byly. Dálo se jim, jak pravil Pán k apošto
lům Act 1, 7.: Není vaše věc poznati časy
neb chvíle, kteréž Otec položil v moci své.

Nebylo však, jak dále apoštol praví,
tužbám proroků dověděti se času a místněj
ších okolností o budoucích věcech jim zje
vených vyhověno, nébrž jem zjeveno bylo,
že ne samým sobě, nébrž vám přisluhovali
tém, co se nyní zvěstovalo vám těmi, jeně bla
hověstili vám Duchem svatým seslaným s nebe.
Ač tedy prorokové nedošli toho, čeho žá
dali, ač se nedověděli místnější správy, jed
nak nebylo jejich zpytování marno, ješto jim
aspoň ohlášeno bylo, že Duch svatý tím svým
zvěstováním nesměřuje je dokonale tu osví
titi, nébrž že záměr jeho jest, aby proro
Ctvími a věstmi svými vám, t. j. budoucím
rodům a pokolením posloužili tím svým před
povídáním věcí, jenž také nyní vám se hlá
saly. Mohl říci: ne sobě, nébrž potomstvu
sloužili předpovídajíce a prorokujíce, praví
ale vím místo neurčitě mluvě raději určitě,
což větší důraz v sobě chová. Ti, kdož bla
hověstili, jsou apoštolé, jenž evangelium jim
hlásali; tím se ale Petr, jak na oce jest,
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nevylučuje z počtu těch, kteří Ponťtanům a
ostatním čtenářům evangelium hlásali. Praví
nyní zřetel maje k časům proroků; tehdá
se předpovídaly věcí ty, nyní se hlásají a
kázají. Jakož ale v St. Z. proroci z osvěty
a podnětu Ducha sv. kázali, tak nyní v N.
Z. apoštolé, a kdokoli vám slovo Páně zvě
stovali, hlásali tolikéž za pobuzením, osvíce
ním a nadýcháním Ducha sv., jenž, jak dí
dále, seslén byl s nebe. Hledí tu na letnice
Act. 2, kdež Duch sv. sestoupil na apoštoly
a v nich se ubytoval; v St. Z. sice byl v
prorocích, avšak nemeškal v nich touže jak
u apoštolů měrou. Takova jsou pak tajem
ství ta, tak velika jest spása, kterou před
věstili proroci a apoštolé hlásali a kterouž
věrcové obdrží, že na ně, do nich žádájí an
jelé nahlédnouti, patřití. Vulgáta čte nedo
patřením pisců na něhož, což nevhodno a
neosvědčeno jest; ač na tomto místě se
Duch svatý jenom co dárce, udělovatel a vy
světlitel nauky křesťanské považuje, tak že
čtením tím žádný rozdíl ve výkladě nevzchází.
Anjelům sice tajemství ta nejsou neznáma,
ješto jejich posluhováním také prorokům 0
hlašována byla a posluhou jejich v skutek
uvedena, avšak v poznání tom, jehož se jim
dostalo, tak se kochají, že všelijak touží je
lépe poznati a dokonaleji proniknouti či,jak
zní fecké slovo zaoaxvyar, pontceti, t. j. nice
a kleče nahlédnouti. Dí nahlédnouti v aori
stu a nedí nahlédati v praesentu, aby vy
jádřil, že jediný pohled již do věcí těch ne
výslovným blahem duši naplňuje. Naznačeno
to bylo v St. Z. dvěma cheruboma, jenž rozta
ženýma křídloma zastírali slitovnici vespolek
na sebe hledíce a tváře k slitovnici obrácené
majíce Ex. 29, 20. Ve slitovnici se zajisté
nalezala návěst a náznak spásy naší v Kri
stu. Tudy anjelé zpívali: Sláva Bohu na vý
sosti Luc. 2, 14. Tudy pravil Pavel, že stra
sti a podnikové jeho jsou divadlem anjelů
1. Cor. 4, 9. To všecko jich muselo pobo
dnouti, aby v tajemství Páně hlouběji a hlou
běji vnikali, ješto Duchem sv. předpovědína
i hlásána byla, a ješto sami anjelé dychtí je
poznati. Rozvíjením církve Boží i v dogma
tických stránkách i v života svatosti nové
světlo vzchází duchům blaženým a tím oni
nového stupně blaženosti docházají. Ještě
se vidí interpretům, že slovo zavaxvýa slo
žito jsouc ze předložky rma«oáznačí, že an
jelé nejsou v oboru spásy zahrnuti v tom
smyslu, že předně dílo spásy zří k lidem
Hebr. 2, 16.

Již pak vznešenost spásy v Kristu zjed
nané vylíčiv přikráčí k napomínkám, jenž
odtad vynikají.
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13. Protož podpásavše bedra mysli
své, střízlivíi jsouce, dokonale doufejte
v podávanou vám milost při zjevu Je
žíše Krista, 14. jako děti poslušnosti,
nepřipodobujíce se dřívějším nevědomo
sti své pochotem, 15. nýbrž podle toho,
jenž vás povolal, Svatého 1 vy ve všem
obcování svati buďte, 16. poněvadž psá
no jest: Svati buďte, an já svat jsem.
17. A Otcem-li vzýváte toho, jenž ne
osobolibněsoudí podle skutku jednohokaž
dého, v bázni po čas pobývání svého
obcujte, 18. vědouce, že ne věcmi po
rušnými, zlatem nebo stříbrem vykou
peni jste byli z marného svého obco
vání od otcův podaného: 19. nébrž dra
hou krví jako beránka neúhonného a
neposkvrného Krista, 20. předvěděného
sice před ustanovením světa, zjeveného
ale posledními časy pro vás, 21. kteří
skrze něho věříte v Boha, jenž vzkřísil
ho z mrtvých a dal mu slávu, aby víra
vaše i naděje byla v Bohu. 22. Duše
své očistivše v poslušnosti lásky ku bra
trolibství upřímnému, ze srdce se vespo
lek milujte snažněji, 23. obrozeni jsouce
ne ze semene porušného, nébrž z nepo
rušného slovem Boha živého a trvajícího
na věky. 24. Nebo všeliké tělo jak trá
va a všechna sláva její jako květ trá
vy; uschne tráva a květ její opadne,
25, slovo ale Páně ostává na věky. To
však jest slovo, které zvěstováno bylo
vám.

V druhé této části od strany věroučné
obrací se ku mravoučné a upravuje život,
aby Krista a křesťanů důstojen byl. Napo
mínání svá vyvozuje z předeslaných zásad
co výsledek a tudy praví částku tu 3 část
kou předešlou vázaje: Protož, t. j. poněvadž
k naději živé jste obrození a vám věčná slá
va co konec a cíl víry vaší ustanoven jest,
tedy nezbývá leč abyste přepásali mysl a
upřímo k nebi se brali. Dí: Protož podpá
savše bedra mysli své, střízvějíce dokonale
doufejte v poskytovanou milost při zjevu Je
žiše Krista. Podpásati bedra mysli jest vý
raz obrazný vzatý ze života; podpasují či
podkasují se lidé ke čtyrem potřebám, na
cestování, ku práci, ku boji a ku posluho
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vání. Což všecko na křesťana připadá, jenž
co poutník k nebesům cestuje, co dělník
dílo Boží koná, co bojovník proti světu, pleti
a ďáblu bojuje a co sluha Kristův jemu slou
žiti povinen jest. A tudy musí bedra mysli
podpasovati a podkasovati, aby v konání
svém žádné závady nenašel. Bedrami mysli
se rozumějí všechny mohutnosti, síly, vášně,
žádosti, pochotě a chtíčové, jež podkasati
potřebí, t. j. utahovati, obmezovati, ovládati
a zlé stránky uskrovnovati a utenčovati při
jde, aby v cestě k nebesům nepřekážely.
Úhce apoštol, aby neustále hotovi a připra
veni byli vůli Boží, jak ji v následujících
napomenutích vyličuje, dokonale vykonávati.
Při tom máje provázeti střízlivost neustále,
jak dí střízvějíce, t. j. střízvi, střízlivi jsouce.
Nezapovídá jenom nemírnost v jídle a pití,
nébrž všeliké užívání nemírné věcí slibných
a rozkošných a poroučí úplné povědomí a
pamatování svého k svatosti povolání; tak
mají mysl a smysly zdržovati, aby vnadami
světa toho, ovšem pak ani slibnými zlo
ukami haeretiků oblouzeni nebyli vezdy roz
myslem a jasnotou mysli se vésti dávajíce.
Poněvadž veškeren mřavný a náboženský
život na naději spoléhá na níco na základu
vybudován býti maje, tudy klade prvně: do
konale doufejte v poskýtanou vám milost; do
konalé doufání a dokonalá naděje jest, jenž
bezrozpačně a bez malomyslnosti s celou
oddaností duše se naděje. Žádá sv. Petr ne
ledabylou, nýbrž dokonalou naději založenou
a spolehlou na střízvosti a zdrželivosti od
pochotí pleťských a světských, ana naděje
jinak dokonalou býti nemůže. Mají míti na
ději složenou v milost jim poskytovanou neb
podávanou. Milost ta se jim nejednou při
slibuje, nébrž ji Bůh jim naskýtá, a podává.

Milostí tou, která př? zjevu Ježíše Kr1
sta, t.j. při druhém příští jeho se dává,
t. j. dána bude, rozumí se život věčný, jak
vůbec vykládají, tak že milost se béře za
předmět naděje. Jiných zdání jest, že milost,
která se věrcům naskýtá, jest základem, na
němž spočívá naděje věčného Života, což z
předložky čz dovoditi chtějí, a vykládají, že
všeliká naděje křesťanů spoléhá na milosti,
která se při druhém příští Páně poskytne,
ale prvnějších výklad jest případnější; zi
vytýká účel a milost jest účelem a spolu
předmětem naděje. Milostí tedy tou, která
se podává v den příští druhého Páně, jest
sláva věčná, jenž sluje milostí, ač za do
bré skutky se odplatou dává, poněvadž 1
skutkové dobří z milosti Boží plynou, tudy
Rom. 6, 23. sluje život věčný milostí. Zje
vem Ježíše Krista nikdá se nerozumí jiné
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leč druhé příští jeho a tudy ani zde jinému
výkladu místo nemůže dáno býti a nemůže
se jím ani první příchod Páně v pleti ani
duchovní vláda jeho v evangeliu obsažená
rozuměti. "Taková pevná a dokonalá naděje
ozbrojovala mučeníky ku podnikání křížů,
ohňů, kamenů, šelem a vůbec všechněch sví
zelů a všech smrtí.

Na tomto všeobecném napomenutí staví
apoštol další napomínky ku poslušenství, ke
svatosti a k rozličným ctnostem křesťanským
napomínaje. Dí nejblíže: Jako děti poslušno
sti nepřipodobujte se dřívějším nevědomosti
své pochotem, nébrž podle toho, jenž vás po
volal, Svatého % vy ve všem obcování svatt
buďte. Slova Jako děti poslušnosti nepoutají
se s předešlými, nébrž s následujícími, a u
pravujíce napomínku, jenž následuje, líčíce
povahu těch, jimž napomínky patří. Slují
křesťané děti či synové poslušnosti, poněvadž
povaha evangelia je ku poslušenství vede;
slovem syn neb dítě tuto jak jinde se vni
terná vazba a příbuznost vystíhá tak úzká
a těsná, že mezi mateří a dítětem z ní zro
zeným užšího spojení není. Tak jinde slují
křesťané synové světla Ff. 5, 5. a nevěrci
syny hněvu Ef. 2, 3. a kletby 2. Petr. Z,
14. Poslušnost jim náleží a přísluší, ješto 1
Kristus stal se poslušným až ke smrti kříže
Fil. 2, 8. Jakým to poslušenství býti má,
vystihají slova: nepřipodobujíce se dřívějším
nevědomosti své pochotem. Nechce tedy jenom,
aby věřili, nýbrž aby i mravy své dle Krista
ustrojili. Nemají býti podobni a rovni pocho
tem hříšným, t. j. nemají jich následovati a
jimi se říditi, jak to dřívěji činili za nevě
domosti své, t. j. za pohanství svého. Místo
genitivu nevědomost? má ř. t. v lokálu v ne
vědomosti, čímž netoliko čas, nébrž i příčina
hříšného života se udává; neznali Boha ani
vůli jeho. Jest to podobná tu napomínka s
onou, kterou klade Ef. 4, 22. řka, aby slo
žili a svlekli se sebe co starý obnošený oděv
obcování starého člověka, t. j. staré mravy,
jež na sobě obnášeli, dokud se ku křesťan
ství nepřidali.

Světu se nemají připodobovati, nýbrž,
jak dále zápornou napomínku napomínkou
kladnou zaměnujíc klade, Bohu se podob
nými stávati mají. Dí: nébrž podle toho, jenž
vás povolal, Svatého 1 vy ve všem obcování
svati buďte. Povolal vás Bůh k víře, k mi
losti a k věčné slávě a ovšem i k svatosti
života; v povolání vašem již se zračí povin
nost svatě žíti. Leč výslovný příkaz a výrok
Boží vás k tomu zavazuje, an Bůh velí to
likéž. Nebo psáno jest: svatí buďte, an Já
svať jsem. Několikráte se čtou v písmě St.
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Z. ta slova Lev. 11, 44. 19, 2. atd. Israe
litům vydán ten příkaz co vyvolenému ná
rodu Božímu; ješto nyní křesťané vyvoleným
lidem Božím jsou, patrno, že se k nim ve
lení to odnáší. Klade svatost proti pochotem
nevědomosti a ovšem svatost nejpříze ze zá
porné strany považuje; avšak kladná stránka
její leží v přípodobování se Bohu a v tom,
co dí Spasitel Matth. 5, 48.: Buďtež dokonalá,
jak Otec váš dokonalý jest, a co vece sv. Pa
vel Ef. 5, 1.: Buďte napodobitelé Boží co
děti milované. Sv. Aug. M. B. 9, 17. chválí
výrok platonika Plotína: Utecme sé do pře
milé vlasti, tam Otec náš, tam všecko naše.
Na jaké lodi a kudy tam útěk strojiti? Při
podobněním se Bohu. Jestli tedy, dokládá
sv. Aug., tím blíže Boha, čím více se jemu
podobá, není jiné vzdálenosti od něho kro
mě jemu se nepodobati, Zádá ale apoštol
úplnou a všestrannou svatost, an dí: ve všem
obcováná; ne jenom v chrámě, nébrž i doma,
při všech okolnostech a zaměstnáních. Za
pohanství byli v chrámech pověrečni, nyní
buďte pobožni; byli na soudnici sporni a
přivi, nyní buďte ustupni; v obchodu byli 0
klamavi, nyní buďte spravedlivi; v domech
byli vadivi, nyní buďte tiši; slovem všady a
vezdy, v řeči, ve zpěvu; v obcházení, při
procházce, ve spaní a bdění, při mluvení a
hovoru, při práci a neprázni i prázni sva
tými se prokazovati mají. První křesťané
skutečně z části větší byli svati, jak se pře
často v písmě nazývají, a v listu k Diogné
tovi se píše o nich, že vlastním svým živo

8 veehny zákony přesahují a převyšujík. 5.).
Udává jinou toho příčinu, proč by Sva

tosti života pilni býti měli. Dí: Očťcem-lí
vzýváte toho,jenž neosobolibně soudí po každého
skutku, v bázní po čas podružství svého ob
cujte. Příčina tedy jest, že ten, jenž je po
volal, Bůh a soudce jejich jest. DíÍ jestli, a
mluví podmínečně, nechce ale jinak leč ji
stivé slyšán býti, tak že spojka jestl? značí
téměř toli co ješťo; spůsobem tím přirůstá
důraz řeči. Dí vzýváte, což více jest než na
zýváte a chová v sobě narážku na modlitbu
Páně, na Otče náš, kdež denně Boha kře
sťané co Otce vzývají. Sličně v ř. t. odpo
vídají slovo povolati slovu vzývati xalém ačnixcáso.© Bůhjepozvalapovolalaonise
mu ozývají a jej vzývají Otcem ho jmenujíce,
A ten poměr k Bohu má jim podnětem býti,
aby svatosti života pilni byli. Místo vzýváte
Boha opisuje a dí: vzýváte toho, jenž neoso
bolibně soudí po každého skutku. O osobolib
nosti řeč byla Gal. 2, 6. a víme, že záleží

| v tom, že soudce více na to hledí, zda a
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soba jemu příjemna a mila jest, nežli na
spravedlivost a pravdu a nad důvody výše
klade náchylnost a záští, jímž k osobě se
nese. Dí v praesentě jenž soudí, ješto ne
strannost Boží co ustavičnou činnost vysta
vuje. Bůh nesoudí po náklonnosti, nébrž
po činu, podle skutku; skutek v singuláru
tu značí veškeren soujem skutků a pova
žuje Petr veškero chování a obcování člo
věka co jedno dílo jeho. Každého bude Bůh
tak souditi, aniž tu nějaká bude výjimka.
Pravil o Oťcí a vzbuzoval dětinnou důvěru;
nyní praví o Souderťa vzbuzuje bázeň ; nemá
zajisté zapomínati křesťan, že láska Boží
svata jest a že láska u člověka má s úctou
a bázní spojena býti, abychom ho neurazili.
Tudy dokládá: v bázní po čas podružství či
putování svého obcujte. Bázeň, o které tu
mluví, není bázeň otrocká, v níž převládá
pocit viny a úhony, která tudy má býti 1.
Joan. 4, 18. ze života křesťana vyloučena;
nébrž jest to ostýchavost a ošťádavostBoha
hříchem uraziti. Sv. Pavel vece 2. Cor. 1,
1., že se svatost v bázní Boží dokonává a
Kor. 9, 21. se bojí, aby jiným kázav zavržen
nebyl. Ž. 2, 11. se velí Bohu sloužiti v bázni.
Jmenuje život náš podružstvím či pohostin
stvím, putováním, ješto vlast máme v nebe
sích. Tak Abraham, Izak a Jakob žili v za
slébené zem? co v cizině tím vyznávajíce, že
jsou hostéa podruzí na zemí Hebr. 11, 9. 11.

K takovému svatému v bázni Boží ob
cování člověka křesťana 'nejvíce pobízeti
musí pomýšlení.na smrt Páně a vůbec na to,
co Kristus, Syn Boží, pro naši spásu pod
stoupil.
tom a vece:; Vědouce, t. j. považujíce a 702
jímajíce, že ne věcmi porušným?, zlatem nebo
stříbrem, vykoupení jste byli z marného svého
obcováné od otců podaného, nébrž drahou krvé
co beránka neúhonného a neposkvrného Krt
sta. Čím větší výplata, tím více se náleží
obávati, aby výplatce uražen nebyl nějakým
zlým chováním co svévolným do předešlého
otroctví zajetí se vracováním.

Zveličuje pak apoštol výplatu, an ji na
před záporně líčí: nejste zlatem a stříbrem
co věcmi porušitedlnými vyplaceni, vykou
peni z marného obcováné od otců podaného.
Marný, ješitný byl život jejich, vece apoštol,
před obrácením na víru křesťanskou, nemaje
určitého účelu a cíle a v prázné, daremné
a neužitečné podniky se vydávaje, nad to
pak v pochotech hříšných si libovav. Ta
kový život vám od otců podán byl; z hříchu
počátečného se taková záhy nákaza rozprou
dila, že otec na syna zlozvyky přenášel a
veřejný život nákazou porušen jsa neblahý

Proto Petr nabádá k rozjímání 0.
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vliv vyvíral na každé pokolení a jejich mra
vy hyzdil. Naskýtá apoštol, že nákaza mravů
všeobecna byla a po všechny doby člověčen
stva trvala a tak jednotlivce ovládala, že o
své vlastní ujmě nemohl jí zniknouti. Vý
plata, jížto se ze stavu toho bídného vyba
vil, jest smrt Páně na kříži. A o té dokládá:
nédbrž (vykoupení jste byli) drahou krví co
beránka neúhonného a neposkvrného Krista.
Klade přístavek co beránka neúhonného a
neposkvrného před subjektem Krista, aby tím
větší důraz přičinil přístavku tomu a ukázal,
že krev Kristova výplatou nám byla, a krev
obětná a výkupná jest. Trpěl Kristus co ne
vinný beránek a trpělivost ta a nevinnost,
jakož i celé poslušenství jeho dává smrti
Páně výkupnou hodnotu, a ovšem musela
krev býti Kristova co Boha člověka, ta je
nom draha, ta neúhonna a neposkvrna byla
a ta nekonečnou cenu a hodnotu do sebe
majíc nás vykoupiti mohla. Naráží na veli
konočního beránka, jenž musel býti bez ú
hony a bez poskvrny, neslep, nechrom, bez
vadný, neokyptěný, vůbec dokonalý. Tako
vým byl Kristus, na něhož žádná vada, žád
ný nedostatek, plama žádná nepřipadá. A
nemohla leč bezúhonná oběť nás s Bohem
smířiti Hebr. 7, 26. Slova bezúhonný a ne
poskvrný jsou souznačna a kladou se pro
větší vytknutí čistoty a čiroty; jiní ale bez
úhonnost o tom pravenu býti myslí, v čem
žádná čásť potřebná nechybí, a neposňvrnost
o tom, kdež není šerednosti a nesličnosti.
Z toho jde, že koupeni jsouce od Krista jemu
patříme a že jemu sloužiti jsme povinni. Ale
1 hodnota duší se spatřuje, ješto Syn Boží
krev svou za ně vylil.

Není ale věc ta nova, aniž se to stalo
nějakým rad Božích změněním a zjinačením,
že Kristus krev za lidstvo co beránek vylil,
nébrž smrt Syna Božího od věků předvě
děna a ustanovena byla. To dí dále apoštol
řka: Předvěděného stcepřeď ustanovením světa,
zjeveného ale posledními časy pro vds, jenž
skrze něho věříte v Boha. Předvěděného, t. j.
předuloženého, předurčeného, předustanove
ného; nebo vědění Boží spojeno bývá S či
nem a výkonem. Předuložen ale byl Kristus
co beránek obětovný již přeď ustanovením
světa, než svět stvořen byl, než základové
všehomíra položení byli. Frázou tou se roz
umí věčnost, nebo nepředchází před stvoře
ním světa nic leč věčnost. Ukazuje tím na
starobylost tajemství víry a na starobylost,
ano odvěčnost lásky Boží k vám. Podobně
vece sv. Pavel, že moudrost Boží v Kristu
před ustanovením světa k naší slávě usta
novena byla 1. Cor. 2, 7. a sv. Jan Ap. ld,
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8. nazývá Krista beránkem, jenž zabit jest
od ustanovení světa. Od věčnosti bylo ulo
ženo, že Kristus přijde, nyní ale v posledku
časův, jak ř. t. v posledních časech, se sku
tečně zjevil, t. j. přibyl, z úkrytu věčné rady
vyniknuv. Posledními časy zve poslední dobu
říše Boží na zemi, celou řadu všech století,
jenž od prvního příchodu Páně, od narození
jeho až do druhého příští konečného projde;
tak se zove, poněvadž, ač dlouha jest, ne
bude míti po sobě žádných jiných občasí a
na veškeren čas milosti nastane věčnost. Tak
se béře posledek neb konec či ostatek časů
také Hebr. 1, 1. Jinak výše 1, 5. a 2. Petr
3, 8., kdež se posledními časy rozumí doba,
jenž bezprostředně přede druhým Páně pří
chodem předchází, Přišel Kristus v plnosti
časů Gal. 4, 4, t. j. když došla doba od
Boha pro včlověčení jeho určená. Tak pozdě
přišel Kristus, aby po tolik století očekáván
byv tím vroucněji uvítán a přijat byl a aby
se potřeba spásy tím citlivěji poznávala, když
již veškero zlo přirozenou zkázou do člově
čenstva vniklé bylo se vyvinulo. Sličně se
vidí v Kristu počátek i konec uzavřen býti,
jak to Petr slovy od ustanovení světa a slovy
na ostatku časův vyjadřuje.

Zjevil se ale v poslední tu dobu pro ve
škery lidi, ovšem pak pro ty nejpříze, kdož
v něho víru ujali a tedy také pro ty, jimž
Petr list psal. K těm apoštol zřetel maje
píše: zjeveného pro vds, kteří skrze něho vě
ři te v Boha, jenž vzkřísil jej z mrtvých a 'al
mu slávu, aby víra vaše i naděje byla v Bohu.
Pro vás tedy dí jen pro větší důraz všechny
věrce rozuměje. Pro vás Bůh takové pří
pravy konal a vy jste již před ustanovením
světa byli předmětem lásky a péče jeho.
Tak Pavel ještě těsněji a úžeji vyslovuje roz
koš lásky své ku Kristu, an dí Gal. 2, 20.:

új ve víře Krista, jenž zamiloval mne a vy
dal se za mne. Mluví, jako by Kristus za
něho samého byl umřel a jeho samého mi
loval; nebo smrt Kristova pro vše lidi pod
stoupená toli prospěla, jako by pro něho 8a
mého byl umřel. Vytýká ale Petr slo
vy kteří skrze něho věříte v Boha výmínku,
pode kterou jim příští Páně s prospěchem
jest. Věří oni skrze Krista, t. j. skrze milost
Kristovu, tak že víra (Conc. Trid. 6,5.) jest
darem Kristovým. Víra křesťanská se vyzna
čuje ozvláště vírou ve vzkříšení Krista, v
němž největší důkaz naší víry zaleží, á ví
rou ve slávu Kristovu, v níž se tolikéž u
kazuje, že Kristus oď Boha byv tak osla
ven jest synem Božím. To praví apoštol
přístavkena ke slovu Boha klada: jenž
vzkřísl jej « mrtvých a dal mu slávu.

J, Petr J, 13-25, Napomenuti k svatosti života a vespolně lásce,

Vzkřes jest začátek oslavy Kristovy, dalejší
pokrok té oslavy jést vstup na nebe a se
slání Ducha svatého a hlásání evangelia po
všem světě a sedění po pravici Otcově. O
tom vece Pavel Fil. 2, 9., že dal Bůh Kri
stovi jméno nade všeliké jméno, aby ve jménu
Ježíše klekalo Aažďé koleno. A sám Kristus
praví Joan. 17, 5. na modlitbě k Otci: Oslav
mne slávou, kterou jsem měl u tebe, nežli svět
dyl. Není pak to oslavení Páně ještě bez
dalšího prospěchu a záměru. Bůh oslavil
Krista a prokázal jej Synem Božím býti, aby
se vyjevilo, že víra v Krista na Bohu spo
čívá a nikdo ze Židů nevěrných nemohl vy
týkati, že odpadli od Boha ti, kdož ze Zidů
ku křesťanství přechází. Ale učinil to Bůh
také, abyste po celé putování svoje na té
zemi měli jistou naději, že i vy vzkříseni a
oslaveni budete, a aby i tu zjevno bylo, že
křesťanství není odstoupením od Boha. To
jest, co vece slovy: aby víra vaše i naděje
byla v Bohu. Místo aby překládají jiní tak
že, ore; tím rozdíl veliký nevzniká, jen ú
mysl se zaměnuje v následek. Ještě jiní be
rou víru co přípravu k naději a vykládají:
aby víra vaše pro svou živost a vroucnost
nadějí se stala v Bohu ukotvenou. Leč pr
vnější výklad místnější a dopadnější jest.

O víře a naději položiv nemohl pomi
nouti řeči o lásce blíženské co hlavité etno
sti křesťanské. I napomíná k ní veda důvod
z nového rodu jejich, an dí: Duše své oči
stíce v poslušnosti lásky ku bratrolibs vé upří
mnému, ze srdce se vespo'ek milujte snažněji.
Místo duše své očisťíce můžeme lépe přelo
žiti očistěné majtce čili posvěcené majíce; v
ř. t. jest příčestí perfektu, jenž trvalé půso
bení věci vyjadřuje. Jen kdo čistou a po
svěcenou duši má, může míti čirou a neoše
metnou lásku ku bratrům, t. j. křesťanům,
jenž jsou stejné víry. Obor, ve kterém se ta
očista a posvěta duší díti má a stav, v němž
se dokonává, vytýká se od apoštola slovy:
v poslušnosti lásky či lépe dle t. ř. v po
slušnosti pravdy, t. j. v poslouchání pravdy
evangelické či jejím v životě neustálém za
chovávání. Pravdou se rozumí nauka křesťan
ská, která dána lidem, aby ustavičně jí po
slušní byli nejenom věříce, nébrž i vykoná
vajíce, co se v ní hlásá. Ta poslušenstvín
pravdy zjednávaná posvěta má směřovati ku
bratrobibstvé upřímnému v tom smyslu, že
před láskou ku bratrům, t. j. křesťanům a
vyznavačům stejné víry posvěta a očista před
cházeti musí, kterou se sobělibství ze srdce
vybývá a vymítá. Jiní místo Xu bratrolásce
překládají dratroláskou upřímnou, totiž 0 čista
ta se děje v oboru víry skrze lásku ku bra
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trstvu. Což dobrý smysl dává, ješto láska
člověka očišťuje od vad menších, kterým
křesťan sotva vyvarovati se může. Což ob
razně vyslovil Kristus Joan. 13, 10. praviv:
kdo umyt jest, nepotřebuje, leč aby si umyl
nohy, t. j. kdo z větších hříchů se vybavil,
nepotřebuje leč lázně nohou, t. j. toho, co
se lázní či umytím nohou značí, t. j. účinné
lásky bratrské. Tudy v písmě sv, nejednou
čteme, že almužna, t. j. skutkové lásky bra
trské člověka ode hříchů očisťuje. Dan. 4,
24. velí Daniel Nabuchodonosorovi: Hříchy
své almužčnami vykupuj a nepravosti své mi
losrdenstvém nad chudýmr. Leč prvnější vý
klad jest dopadnější. Má bratroláska ta býti
upříma či neošemetna, nepokrytska, nelico
měrna, t. j. jak 1. Joan. 3, 18. máme milo
vati ne slovy a jazykem, nébrž skutkem a
v pravdě. Hlavitou napomínku nyní klade
ze srdce se vespolek milujte, ne leda bylo a
chladně, ne na chvíli, dokad srdce rozníceno
a rozvroucněno jest, nýbrž snažně, úsilovně,
napořád, neustále; chce, aby horoucnost lá
sky nikdy neochladla a vezdy horliva zů
stávala.

Největším důvodem a podnětem K hor
livé lásce bratrské jest obrod, jímž všickni
v Kristu bratřími se stali. O něm vece:
Odrození jsouce ne ze semene porušného, ný
brž z neporušného slovem Boha živého a 0
stávajícího na věky. Obrodem či novým zro
zením a zplozením v Kristu na křestu ob
drženým stali jsme se pokrevnými a ten 06
rod vespolnou, úsilovnou lásku nejenom
možnu činí, nébrž jí také vymáhá. Sám pak
obrod ten vyličuje apoštol záporně napřed,
nápotom kladně původ jeho opisujíc. Nejsou
obrozeni ze semene porušného, jak se rodíme
z Adama, nýbrž ze semeneneporušného. Símě
neporušné klade se naproti semenu poruš
nému a značí milost Boží, jenž člověka ob
rozuje ze syna hněvu Syna Božího činíc.
Nástroj, jímž ze semene neporušného se ro
díme, jest vysloven dále: slovemBoha živého
a ostávajícího na věky či jak jiní text řecký
překládají adjektiva živý a ostávající k sub
stantivu slovo potahujíce: slovem Boha živým
a ostávajícím na věky. Překlad ten ovšem
lepší jest; nebo v následujících větách ne
jedná se o věčnosti Boží, nébrž o věčné tr
valosti slova Božího. Slovem Božím takovým
jest evangelium, jak sám níže v. 25. vysvět
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luje, jež jim zvěstováno bylo. Živým jest
slovo Boží, ješto z Boha živého vychází a
člověkům život dává, a ostávajícím či trva
lým jest na věky nejenom pro vývodky a
následky své, že se totiž z něho věčná sláva
lidem dostává, nýbrž poněvadž pravda, jenž
jest obsahem slova Božího, věčna jest. V
ř. t. klade se jiným pořádkem: slovemživým
Božím a ostávajícím, z čehož jde, že slova
živý a ostávající k slovu se táhnou, jakož i
zřejmo jest, že slovo ostávající klade se do
stavkem později a záze, poněvadž jest pře
vodem k následujícímu výroku písmovému.
Ostatně o obrodu praví sv. Jan Joan. 1,12.:
Kdokoh přijali jej, dal jim moc syny Božími
se státi těm, jenž ne z krve ant z vůle pletě
ani z vůle muže, nébrž z Boha zrození jsou.
Pro dokázání, že slovo Boží na věky ostává,
cituje apoštol místo z písma sv. a Sice z
proroka Isaiáše 40, 6. 8. podle sedmdesátců:
Nebo všeliká pleťjak tráva a všechna sláva
jeji jako květ trávy; uschne tráva a Květjejí
opadne; slovo však Fáně ostává na věky.
Pletí se rozumí člověk a fak se nazývá pro
slabotu a křehkost přírody své. Sláva Její,
t. j. sláva člověkova, jehož pletí nazval, roz
umí se veškera nádhera, velikost, vznešenost
a cokoli v očíchlidí velebného jest. Místo
uschne a opadne stojí v ř. t. aorist, leč jest
to gnómický aorist, jenž u nás buď futurem
buď praesentem buď i iterativem oddati se
může. Slovo Páně ostává na věky jsou ještě
slova prorokova, jimiž dověčnost a ustavič
nost slova Božího dokazuje. Bylo by stačilo
tato poslední slova uvésti, ješto jimi sadu
svou dovodí a potvrzuje, uvádí ale také o
hynoucnosti a pominoucnosti pletě či člověka,
aby tím protikladem věc, o kterou mu běží,
více ozřejměla. To pak, co z Isaiáše uvedl,
obrací dále k čČitatelům svým, an praví: ťo
však jest slovo, které zvěstováno bylo vám.
Tak opisuje evangelium a zove je slovem
Božím, poněvadž Bůh v něm k nám mluví.
Tím slovem Božím křesťané obrození jsou
a toho slova poslušní býti mají a tou po
slušností se mají k lásce bratrské více a více
čistiti a posvěcovati. Podobně Jac. i, 18.
dí, že nás Bůh dobrovolně obrodil slovem
pravdy své,

Z nového rodu vyvodí apoštol další na
pomínky svoje.
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Pokračuje apoštol napomínati k svatému ži
votu pobízeje, aby mléko duchovní milo
vali 1—3., na úhelném kamenu Kristu
se vzdělával 4—8. jsouce lidem Božím
9— 10., od žádostí světských a pleťských
se zdržovali 11—12., vrchnost poslou
chali 13—19. a trpělivosti Krista násle
dovali 20—20.

1. Složíce tedy všelikou zlobu a
všelikou lest a licoměrnosti a závisti a
všechna utrhání, 2, co nyní zrozené dí
tky rozumného, bezlestného mléka po
žadujte, abyste jím vyrostli ku spáse,
3. ač jestli jste okusili, že lahoden jest
Pán. 4. K němužto přistupujíce, ku ka
meni živému, od lidí sice zavrženému,
od Boha však vyvolenému a poctěnému,
5. i vy jako kamení živé budujte se v
dům duchovní, v kněžstvo svaté, k obě
tování duchovních obětí, příjemných Bohu
skrze Ježíše Krista. 6. Protož obsahuje
písmo: Aj, kladu na Sionu kámen ú
helný, vybraný, drahý, a kdo uvěří v
něj, nebude zahanben. 7. Vám tedy vě
řícím ctí jest, nevěřícím ale jest kame
nem, jejžto zavrhli stavitelé, a jenž se
stal hlavou úhelní, 8. a kamenem úrazu
a skálou pohoršby těm, co se urážejí
slovem, aniž věří, k čemuž i určeni
jsou. 9. Vy ale jste rod vyvolený, krá
lovské kněžstvo, národ svatý, lid na
bytý, abyste ctnosti opovídali toho, jenž
ze tmy vás povolal do podivného světla
svého; 10. kteří druhdy byli jste neli
dem, nyní ale jste lidem Božím, kteří
jste byli milosrdnosti nedošlými, nyní
ale milosrdnosti došlými.

Co předešle o posvětě vniterné pravil,
to nyníza základ klade, z něhož dalejší na
pomínání vyvodí. Složíce tedy, dí, všelikou
zlobu a všelikou lest a pokrytství a závisti
a všechna utrhání co novorozené dítřy roz
umného, bezlestného mléka požadujte. Kdo po
svěcen býti žádá a býti má, ten především
toho zhostiti se musí, co mu vté snaze závadou
jest, Dí složíce či odložíce, an mluví obrazně

a hříchy, vady, nedostatky i křehkosti lid
ské co břímě považuje, jež na pouti své od
ložiti potřebí, a co přítěhu, kterou při plavbě
nebezpečné vyvrhnouti přijde. Aneb raději
hledí ku svlékání nepotřebných oděvů, jenž
za vedra života člověka obtěžují. Podobně
velí Pavel odložiti starého člověka Ef. 4, 22.
a sv. Jakob 1, 21. napomíná odvrhnouti ne
čistotu a zlobu všelikou a tak přijmouti slovo
Boží. Sv. Petr nevyčítá veškerou řadu ne
pravostí, kleré bychom složiti a svléci měli,
nébrž některé jenom nepravosti jmenuje,
abychom věděli, oč tu běží. Nejprvé klade
zlobu všelikou a rozumí zlobou žádost jiným
škoditi, jak vůbec se slyší to slovo V pro*
tivě křesťanské lásky, která všechněm po
máhati hledí; nedobře někteří zlobou vyklá
dají obtisk a soujem veškerých nepravostí.
Dí všelikou zlobu, t. j. zloba v jakékoli spů
sobě a jakýmkoli činem se ukazuje. Lest
značí strojení úkladu a klamu ku podvedení
a ošálení člověka a velí apoštol všelikou lest
odložiti v témž smyslu, v jakém mluvil o
všeliké zlobě. Dále odložiti velí pokrytství
či dcoměrnosti; dí v plurále licoměrnosti,
aby veškerou řadu a všeliké spůsoby po
krytosti osáhl. Křesťan má prostoty, upří
mosti a otevřenosti pilen býti. Ošemetníci a
zchytralci popouzejí hněvu Božího Job. 56,
13. Závisti, nepřání jiným dobra jim od Boha
uděleného a zarmucnje se z něho. Závistí
dáblovou vešel hřích ua svět, dí písmo Sap.
1, 25. a následují ho, kdož z jeho strany
jsou. Ještě klade utrháné všeliká; mnoho
jest rodů a tvarů pomluv a utrhání, a proto
klade apoštol o všelíkých útržkách. O všech
těchto nepravostech mluví sv. Pavel Rom.
1, 29. 30. Sv. Aug. z krátka o každé tu vy
čítané nepravosti mluvě dí: Zloba těší se
zlu cizému, závist souží se z dobra cizého,
lest odvojuje srdce, pokrytost odvojuje jazyk,
utrhání uráží a zranuje dobropověst. O utr
hání místněji se šíří sv. Jac. 3, 0.

Odložením dotčených nepravostí vytýká
apoštol toliko jednu stránku, zápornou, ži
vota křesťanského; v holém záporu ale ni
kdy nesluší ostávati, nébrž potřebí ku kladu
vynikati. Ciníto apoštol dále pravě: jako
nyné zrozené dítky vozumného, bezlestného
mléka požadujte, abyste jím vyrostli ku spáse,
Ve slově jako či co neleží pojem srovnalo
sti, nýbrž se příčina vytýká, pro kterou by
měli požadovati mléka. Jsou dítky a nemluv
ňata nedávno zrozená a taková mlékem se
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živí a pěstována bývají. Nedávno sice při
stoupili k víře; ale k tomu nehledí, že ne
dávno přešli ku Kristu, jen slovem nyní se
na to táhna. IIlavitý zřetel jeho obrácen
jest ku pojmu zrozené dítky, čímž obrod je
jich duchovní, o němž 1, 13. mluvil, vytýká.
Dětinnost má býti neustálá ctnost křesťana
každého a Pán dí Matth. 18, 3.: Neobráti
te-li a nebudete-li jak děti, nevejdete do říše
Boží. Mluvě o novorodých dětech nazývá
vhodně mlékem nauku Kristovu či slovo Boží
a sice vůbec netoliko nauku začátnou, nébrž
i tu, jenž dospělým přísluší. Nebo neklade
mléko proti tvrdémujídlu jak Hebr. 5, lž.,
nýbrž proti starobě života. Ovšem pak, do
kavád tu žijeme, jsme všickni dětmi u při
rovnání dokonalého věku, kterého v onom
životě dosáhneme. Chce apoštol, aby věrcové
mléko nauky neustále od prsou mateře cír
kve čerpali a jím se živili i rostli podle ní
život svůj spravujíce. Vystíhá dále povahu
a vlastnost té nauky či mléka toho rozum
ným a bezlestným je nazývaje. Rozumným je
zove v protivě pleťského a hmotného mléka,
aby vynořil, že neživí tělo, nébrž mysl a
duši a rozum. Dále vytýká povahu nauky
zva ji bezlestnou, t. j. čirou, čistou, nepoka
lenou, pravou, žádným bludem lidským ne
sprzněnou; spolu jich tím mlčemně napo
míná, aby nedali se mámiti naukami těch,
jenž 2. Cor. 2, 17. nauku Páně zjinačují.
Požadujte, úsilně a vroucně žádejte, jak to
děti činí, jenž samoděk, chtivě, prudkým pu
dem vedeny jsouce po mateřském mléku
baží. Jakož ale děti mlékem vzrůst berou,
tak i to duchovní mléko nebeské má duši
jejich živiti a jim k zrostu pomáhati. Abyste
jím, vece apoštol, vyrostli ku spáse. Jím, tím
mlékem, mocí jeho; či doslovněji v něm, ve
mléku, t. j. v nauce Boží co v živlu svém
se neustále nalezajíce. Mají růsti dle slov
Matth. 5, 8.: Blažent, kteří žíznějí a lačnějí
po spravedlnosti. Neustále mají, až by do
rostli a vyspěli, jak se v ř. t. aoristem vy
týká. Pravá ctnost nezná konce, aniž se ča
sem zavírá. Spravedlivý křesťan nikdy ne
myslí, že již dostihl vrcholu dobra a ctno
sti, a nikdá neříká dosti jest. Kdo říká do
sti jest, ten, jak dí sv. Augustin, hyne. Mají
růsti, až by dosáhli spásy dle Prov. 4, 18.
Stezka spravedlivých jest jako skvoucí světlo,
jenž vychází a roste až do dne dokonalého.
Ostatně se čítává čásť tato v neděli provo
dnou, na niž druhdy křestěnci bílé šaty svlá
čeli a kdež jim dávána podobizna beránka
a mléka i medu se jim poskýtalo co novo
rozeňátkům v Kristu a co oznak lahody
Páně. Na to pamatovala sv. Anežka, ana
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jsouc sváděna k odpadnutí od Krista vele
bila lahodu a blaženost víry slovy: Med a
mléko jsem z úst jeho vzala.

Ale dítě nedá se nabízeti ku žádání
mléka, a tytýž ho požaduje, okusivši ho,
ješto okus jeho sladkosti v něm znova žá
dost zbuzuje. Podobného cosi stává se u
člověka, který okusil sladkost nauky Páně;
tomu nepotřeba mnoho poroučeti, aby po
mléku duchovním bažil a žádal; duše jeho
samoděk se roztouží po něm. Proto píše
sv. Petr dále: Ač jestli jste okůstli, že laho
den jest Frín. "Těmi slovy vytýká rozkoš a
slast z víry jdoucí, kteréž Bůh věřícím do
srdce a do útroby vlévá. Pánem zove Kri
sta, kterýž vlíden a dobrotiv jsa i laskav těmi
vlastnostmi všem lidem se zamlouvá a po
roučí. Poznávání o zkušení v životě bla
hodějného působení a potěšivé moci víry v
Krista sluje okusením, dožitím a poživou.
Užívá apoštol slov Z. 33, 9. Okuste a vizte,
že lahoden jest Hospodin. V Žalmu táhnou
se slova k Bohu vůbec, sv. Petr je na Kri
sta Pána obrací. Předpokládá, že již zku
sili vlastním vnitřním zkusením, jak velice
blaží víra a vlídnost Páně. Nemá na mysli,
že by se toho bylo na křestu jim dostalo,
nýbrž vůbec mluví klada i nadesýlaje, že

nejednou se tou blažeností pokochali, jakož
i novorozeně častěji zabatne po stravě, kte
rou jemu láska mateřská poskýtá. Kdo slad
kosti a potěchy té Páně okusil, tomu přiro
zeně pud naskýtá, opět a opět po Páně slovu
bažiti a dychtiti. Oznakem toho byla mana,
jenž dle Sap. 16, 20. chovala v sobě všeli
kou slast a všelikou líbeznost. A Petr oku
sil poněkud z té slasti na hoře svaté, když
Pán přepodoben byl. © ní pěje Ž. 30, 20.
Jak veliké jest množstvé sladkosti tvé, Hospo
dine, kterou jsi schoval bojícím se Tebe. V
ř. t. užívá se slova yonor0s, Což nazvukuje
slovu Kristus, Christus, a nejedněm se vidí,
že Petr schválně slova toho pro podobu a
styčnost jeho se slovem Kristus užil; což
možno, avšak nepodobno. Ostatně sladkost
dotčená sídlo své sice v duchu má, ale se
do všech nižších mohutností rozprostraňuje.

Novýmpodobenstvím k stoupenémusjed
nocení s Kristem napomíná líče vznešenou
důstojnost, které došli křesťané v Kristu.
Vece: K němužto přistupujíce, ku kament ži
vému, od lidí sice zavrženému, od Boha však
vyvolenému a poctěnému, t vy Jako kamení
živé se budujte na něm. Vel přistoupati ku
Kristu, ač křesťan s Kristem již spojen Jest,
poněvadž styčnost s Kristem vezdy stoupe
něji a úžeji se díti má. Přistoupáme ku Kri
stu skrze víru, naději a lásku denně v těch
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ctnostech prospívajíce. Krista zove kaménem
živým ku písmu Starého Zákona prohlédaje,
kdežKristus Ž. 117, 22. Jes. 28, 16. ka
meni se přirovnává. Klade Krista kamenem
úhelným či nárožním a základným, ješto na
něm Církev spoléhá a v něm se obojí lid,
israelský i pohanský, sbíhá, aby stavba se
sešla. Církev jest zajisté chrámem Božím a
jednotliví křesťanéjsou kameny; má-li stavba
se sejíti, musí kamení úzce spojeno býti,
t. j. musejí křesťané co nejúžeji lípnouti ku
Kristu. Jmenuje Krista kamenem žťvým,
poněvadž netoliko život v sobě má, nýbrž
také jiné obživuje. Neklade v ř. t. artikulu,
poněvadž k věcem známým se táhne. Kámen
ten, vece dále a přistoupá blížeji k výroku
Starého Zákona, od lidí sice zavržen, od Boha
ale vyvolen a poctěn byl. Hledí k Z. J11,
22., kteréžto místo Mt. 21, 42. Act. 4, 11.
Rom. 9, 3A. se cituje a prorocké jsouc vel
kou do sebe váhu chová. Lidé se kladou
tu naproti Bohu. Lidé zavrhli a opovrhli,
Bůh vyvolil a poctil kámen ten, totiž Kri
sta. V Zalmu stojí stavitelé, t. j. předstatelé
církve staré, zákoníci, knězi a veleknězi;
sv. Petr ale klade obecněji čidť, poněvadž
tehdá dotčení staviči lidstvo představovali
Podobně vece Joan. 1, 10. 11., že přišel
na svět a svět ho nepoznal a Svoji ho
nepřijali. K věrcům tu Petr nehledí, ješ
to jich u přirovnání k celému člověčenstvu
málo bylo. Oď Boha byl vyvolen. či dle ř.
t. naox O:e, před Bohem, u Boha, v úsud
ku Božím vyvolen byl státi se základem
církve vzkřesem, na nebe vstupem, Se
sláním Ducha svatého a zvelebením jména
po veškerém světě, čímž poctěn byl. Viděti
protivu lidského a Božího úsudku, lidé jej
ukřižovali, Bůh jej oslavil.

Nyní již tu jinoznač o kamení obrací
na křesťany a ukazuje, jak by se ku Kristu
připojiti měli. Dí: I vy jako kamená živé bu
dujte se v dům duchovní, v kněžstvo svaté,
ku přinášení duchovních oběti příjemných
Bohu skrze Ježíše Krista. Stavbu dělatí ma
jíce musejí se budovati dáti a ovšem se
sami s milostí Boží budovati a vzdělávati;
jsouť kamení živé a v tom jsou Kristu po
dobni, jenž živým kamenem podložným
a nárožným a úhelným jest. Kamení dí,
ješto stavba pevna býti má; živé dí, aby
vytknul spolupůsobení jejich při stavbě té
duchovní. Podobně mluví Ef. 2, 19., že jsou
vzděláni a vybudování na základě apoštolů
a proroků, kdež úhelným a základným ka

"menem jest Ježíš Kristus, na němž celá stav
ba vzbudována jest a na němž i oni vzdě
lávati se mají či raději vzděláni bývají ve

| bětech mluví.
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stavbu Boží Duchem svatým. Tak tuto sv.
Petr žádá, aby vzbudovati se dali v dům du
chovní, v kněžstvo svaté aneb jak ř. t. čte,
co dům duchovní v kněžstvo svaté. Domem
či stavením státi se mají duchovním, t. j. ži
vým, od Ducha božího vybudovaným a du
chovnou tu povahu na sobě obnášeti mají
víru, naději, lásku v sobě chovajíce; opak
duchovního stavení jest stavení rukodělné
Mr. 14, 58. Má každý člověk v sobě z ka
menů mohutností a sil svojich duchovních i
tělesných vybudovati chrám Bohu; leč tu
prohlídá apoštol více k církevnímu životu.
Stavba ta má sloužiti k tomu, aby se ho
dila jim co kněžstvu svatému a oni tam Kri
stu sloužiti mohli. Výraz dům duchovní s
výrazem v kněžstvo svaté dle ř. t. není souřa
den jak ve vulgátěa v některých rkp. pozděj
ších, nýbrž podřadno jest první druhému
rčení: dejte se co dům duchovní vzdělávati
či vzdělávejte se v kněžstvo svaté; domem
ovšem rozumí chrám, ješto o kněžstvu a 0

V Kněžstvo svaté, t. j. abyste
byli kněžstvem svatým, oborem a spolkem
kněží svatých, čistých, zbožných. Sv. Ambrož
dí: Každý křesťan pomazán bývá na kněž
ství a stává se mystickým knězem, jakož i
mystickým králem. Knězem jest, poněvadž
Bohu denně obětuje žertvy chvály, kajicno
sti, umrtvování, lásky a jiných ctností. Což
jest tak kněžského, dí sv. Leo, jak věnovati
Bohu svědomíčisté a nepokálené žertvy zbož
nosti na oltáři srdce svého mu přinášeti?
Ovšem tím nepřestává rozdíl stavu kněž
ského co úřadu v církvi; křesťan každý jest
vnitřním knězem, ale vněšných kněží poslu
šen býti má. Kněžstvo posvěcovati se musí
a neustále ve svatosti se vzmáhati.

Kněžstvo ale zvláštní službu svou má
v přinášení obětí a tudy přidává i sv. Petr
apoštol: ku přinášení duchovních obětí pří
jemných Bohu skrze Ježíše IKrista. Duchovní
oběti klade v protivě k obětem zvířecím.
Sv. Pavel podobně velí Rom. 12, 1. Prosím
vás, abyste vydávali těla svá v oběť živou,
svatou, bohumilou. Duchovné oběti vece a
rozumí, že mohutnosti a výkony ducha Bohu
obětovati sluší, a člověk tolikrát Bohu oběť
přináší, kolikrát skutek nějaký dobrý provodí.
Oběti ty mají býti Bohu příjemny, a tako
vými se stávají skrze Ježíše Krista, jenž jest
Spasitel a prostředník náš a jímž veškeři
skutkové naši dobří Bohu libými se stávají.
Proto církev všechny modlitby svoje zavírá
jménem Ježíše Krista žádajíc, aby pro zá
sluhy Kristovy Bůh nám věčných a časných
věcí uštědřil. Skrze Krista, dí Pavel Rom.

5, 2., máme přístup k Bohu a Hebr. 7, 25.
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Kristus přistojí Bohu, aby se přimlouval za
nás. Nedobře někteří slova skrze Ježíše Kri
sta vázají se slovem přinášeti.

Co pravil o vznešenosti křesťanů a 0
Kristu co úhelníku, to z písma svatého po
tvrzuje. Dí: Protož obsahujepísmo: aj, kladu
na Stónu kámen úhelný, vybraný, drahý, a
kdo uvěří v něj, nebude zahanben. Cituje z
Isaiáše proroka místo 28, 16. ne doslovně,
nébrž více podle smyslu něco vynechávaje,
maličko k lepšímu porozuměnípřičíněje. Slo
va proroka Isaiáše zřejmě se ku Kristu od
nášejí a netoliko sv. Pavel Rom. 9, 33., ný
brž i rabíni je k Messiáši bezprostředně po
tahují. Kámen úhelný jest, jenž dvě zdi z
různa sběhlé v základě spojuje; Siónem míní
Jerusalém a v dalejším rozumu slyší Siónem
církev, Kamenem tím úhelným jest Kristus,
ješto jest základem církve a ješto dvůj ná
rod různý, pohany a Židy, v jednotu spo
juje. Sluje vybraným, poněvadž v něm spásu
lidstvu dáti se Otci zalíbilo, aniž v někom
jiném leč v něm spása se dává Act. 4, IZ.
Sluje drahým, drahocenným pro vznešenost
svou, pro niž jest svrchovaně ctihodným dle
Fil. 2, 10., an ve jménu Ježíše se všeliké
koleno má ohýbati. Smysl tedy slov proro
ckých: Aj, já vám uštědřím věc mimo zá
slubu vaši všelikou; nebo na Siónu, t.j. v
církvi, jenž v Jerusalémě počne, položím a
postavím co základ Krista Spasitele. Do
kládá: Kdo uvěří v něj, nebude zahanben, t.
j. dosáhne toho, čeho se od něho, do Krista
nadál, dosáhne spásy své. Kdo věří, dí, a
ovšem víru svou skutky potvrzuje. í

Z toho citátu Isaiášova již vývodek čině
praví: Vám tedy věřícím ctí jest, nevěrcům
ale jest kamenem, jejšto zavrhli stavitelé a
jenž se stal hlavou úhelnou. Místo cří mohli
bychom přeložiti drahocenou či drahoceninou
jest, ješto řecké slovo zum se táhne ku pře
dešlému slovu drahý, čvrinoc; leč z toho pře-.
kladu nejde pravý smysl. Chce zajisté apo
štol říci: Vám, jenž věříte, jest Kristus tou
ctí, která se v onom výrokuprorokově opo
vídá. Čestjest tu opak hanby a smysl: vy
nebudete zahanbeni, t. j. dostane se vám
toho, co přípověď prorocká nese sebou. Stojí
slovo zum S artikulem, ješto apoštol určitou
čest má na mysli; slovo věřícím klade se v
řeckém textě na místě posledním pro větší
důraz a mělo bý v českém přeložení rovně
státi: Vám tedy ctí jest věřícím. Dojdete cti
od něho v den poslední a splní se na vás
Ž. 138, 17., že přátelé Boží velmi poctěni
bývají. Naopak nevěrcům, t. j. nekolným, ne
podacím lidem, kteří zhola víře v Krista
odporují, těm jest kamenem, jejž zavrhli sta
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vitelé a jenž se stal hlavou úhelnou. Těmi
slovy vzatými a Jes. 8, 14, a Z. 111, 22.
vzata metafora od stavitelů, jimž se nejed
nou přihodí, že při stavění nějaký kámen

-Co nevhodný a nemístný zahodí, jenž ale ná
potom právě za úhelný kámen vhodným býti
se shledává. Kámen takový jest Kristus,
jejžto velekněží židovští, kterým stavěti, t.j.
lid vyučovati a říditi náleželo, zavrhli a u
křižovali. Týž ale kámen stal se podivným
řízením Božím kamenem úhelným, t. j. zá
kladem církve, která dvojí zeď, dva národy,
pohanský a židovský, v sobě spojuje. V tom
smyslu se i Pán Mt. 21, 42. k slovům Žal
misty táhne. Praví, že těm, jenž neuvěřili,
stal se Kristus kamenem úhelným, t. j. že
přese všeliký jich odpor a vzdor učiněn jest
pánem a soudcem, jenž odbůjce skrotí a ná
ležitě potrestá. Stal se Kristus králem cír
kve a kraluje na hoře svaté, t. j. v církvi
Z. 2, 6, dokavad nepoloží nepřátel za pod
noží sobě Z. 109, 1,
>> Yu..A2.*»

kamenem úrazu a skálou horšitby těm,co urá
žejí slovem, aniž věří, k čemuž 1ustanovení jsou.
Pověděl ap., čím se stal Kristus nevěrcům,totiž
příčinou záhuby, totéž praví nyní slovy Jes.
8, 14. se strany nevěrců, že oni skutečně
záhubou tou přikvačeni jsou. Vulgáta spo
juje slovce slovem se slovesem urážejí; leč
lépe jest přeložiti: těm, co se urážejí slovu
nevěříce dle řeckého. Slovo urážejí se abso
lutně klade a přimýšlí snadně z předešlého
na skále a na kameni, Kristu. Nevěra jest
příčina urážky a spolu i urážka sama. Ká
men urážky a skála pohoršitby jsou jména
stejnoznačná, ač jiní rozlikují kamenemúrazu
nevěru Židů za pobytu Páně na zemi, skálou
horšitby ale přikvačení jich pomstou a zká
zou od Římanů rozumějíce. Leč lépe sou
jmeně se berou dvě rčení ta značíce, že
Židé pro nevěru svou pádem nenabytným a
nenahradným se potkli. To pravil Simeon
Luc. 2, 34., že Kristus postaven jest ku pádu
a vzkřesu mnohých v Israeli. Bylo Židům
urážkou slyšeti o Kristu ukřižovaném, což
pohanům se bláznovstvím zdálo 1. Cor. 1,
23. Větší nesnáz působí slova k čemuž %u
rčení jsou, mohouce rozličně vykládána býti.
Slovo k čemu táhnou někteří k slovům u
rážka a urážkou zkázu rozumějíce vykládají,
že Židé ke konečné zkáze od Boha ustano
veni jsou pro nevěru svoji. Jiní slova k čemu
potahují na slova nevěřití a praví, že určeni
jsou k nevěře a k urážení se na osobě Kri
stově, leč ne od Boha určeni jsou k tomu,
nébrž vlastní zlou vůlí a vzdorou nechtěli
se podrobiti Bohu a od Boha opuštění byvše
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narazili na záhubu ; nevěra je ustrojila v ná
doby hněvu a zhouby a došlo na ně, čeho
sami sobě příčinou byli. Ještě jiní potahují
slovo k čemu ku positivnému pojmu, jenž
ve slově amew9otvres leží, k víře totiž určeni
jsou, aby v Krista uvěřili, Což jest svrcho
vaný záměr veškerého řízení Božího. Leč
prvý výklad tu předčí, že pro nevěru k ú
razu věčné zkázy jsou dáni či že k trestům
a pokutám nevěrou zaslouženým dle spra
vedlivých soudů Božích odložení jsou; nebo
apoštol vytýká záhubu nevěry, jak i pože
hnání víry v dalejšku vystihuje.

Nebo se již od nevěrců k věrcům obrací
a blaženost jejich mnohými přímětky vyli
čuje. Praví: Vy ale jste rod vyvolený, krá
lovské kněžstvo, národ svatý, lid nabytý, aby
ste ctnosti opovědalt toho, jenž ze tmy vás
povolal do podivného světla svého. Přímětkové
ti čtyři, jenž se tuto po sobě kladou, byli
v St. Z. dáni lidu israelskému, ale u větším
rozměru přísluší křesťanům, jimž je sv. Petr
připisuje. Slují roď vyvolený, an netoliko po
voláni byli, nýbrž povolání toho poslechli a
od světa se odloučivše oddělili se od lidí,
kteří se vírou ke Kristu nepřihlásili. Slují
královské kněžstvo, kněžstvo, jenž netoliko
oběti přináší, což na kněžstvo připadá, né
brž také vládu královskou provodí. V hebrej
ském textu Ex. 19, 6. čte se královstvím.
kněžstva a Ap. 1, 6. 5, 10. dí, že křesťané
učinění jsou královstvím i kněžími a kralo
vati budou na zemi. Tudy se druhdy na
hlavu křestěnců dávaly koruny, a stouha,
kterou se biřmovanci na čele ovinují, před
stavuje tolikéž diadému královskou. Kra
lovati budou věrci s Kristem na věky, když
jim odevzdá odplatu Matth. 25, 34. Luc.
22, 29. od věků jim připravenou. Zde
pak královskou mysl a královskou vládu
mají provoditi zlotužbám a zložádostem
panujíce. Kněžími jsou, že obětují žert
vy chvály, poslušnosti, sebezapíravosti, což
výše v. 5. již vyloženo. Druhdy u národů
starých s nejvyšší vládou také nejvyšší kněž
ství se spojovalo a rodiny jen výtečné mohly
zastávati úřad kněžský. O království vniter
ném již nejedni pohané se prohlásili, že ten,
kdo králem nad sebou jest a svým panuje
pochotěm, právě králem sluje a jest. Dále
jsou křesťané národ svatý, ješto posvěty v
Kristu došli, od hříchu očištění jsou a k
svatosti života jsou povoláni. Tak zove Pa
vel křesťany na začátku svojich listů; tak
zván i lid israelský Ex. 19, 6. Ještě klade
přímětek lid nabytý, kteréhož si Kristus 0
sobil vykoupiv jej z věčné smrti. Ostatně
roď značí lid stejného pojití, národ lid stej
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ných mravů a obyčejů, čiď značí množství
člověků co spoustu, ač toho rozdílu se tu
nešetří. V ř. t. stojí sig zeowmotnow, Rknabytí,
což hledí k Mal. 3, 17. dle sedmdesátců značí
toli co nabytý, jenž nabytím či nábytkem
Božím jest. Sloul tak lid starozákonný, že
ho Bůh z Egypta vysvobodil a tolikými zá
zraky osvojil za majetství a dědictví svoje.
Kristus smrtí nás osobil sobě a drahou krví
nás sobě zjednal a tudy jsme jemu drazi
a mili.

Proč nás dobyl a sobě za majetek na
byl Kristus, to vyjadřuje slovy dalejšími:
abyste ctnosti opovídali toho, jenž ze tmy vds
povolal do předivného světla svého. Vytýká,
že účel onoho dobytí byla svrchovaná sláva
Boží. Dí ctnosti, t. j. vlastnosti, pro něž Bůh
ozvláště zvelebován a oslavován bývá, tedy
ozvláště moudrost, dobrotu, všemocnost Boží
a ty vlastnosti, kteréž se při díle spásy nej
více vyskytají. Mají křesťané hlásati a vele
biti dobrotu, moudrost, všemocnost a celou
velebnost Boží; velebiti a hlásati především
slovy, avšak i dobrými skutky. Naráží bez
mála na zpěv, jejž Bohu k slávě prozpěvo
vali Hebréové po přechodu červeným mořem.
Zří k výroku proroka Isaiáše 43, 21. Lid
spravedlivý jsem utvořil sobě, slávu mou 0
hlašovati bude. Boží slávu mají i křesťané
ohlašovati; leč místo: Boží dí opisem: toho,
jenž ze tmy vás povolal do předivného světla
svého. Tmou značí tmu bludů, nevědomosti
a hříchů Col. 1, 13. a vzešlé z toho nebla
ženství. Předivným světlem znamená víru,
známost Boha, svatost života, ctnosti a vše
likou z nich blaženost. O světle tom věstil
Isaiáš 9, 2., an pravil, že lidu bydlejícímu
v stínu smrti veliké vzešlo světlo a 60, 1.
vzejde nad Jerusalémem Pán a sláva jeho a
národcvé i králové v záři světla toho cho
diti budou. Mlčemně ta slova Petrova vedou
k napomínce Ef. 5, 8. Byli jste druhdy tmou,
nyní jste světlem, jakožto synové světla chodte.
Jmenuje světlo podivným, poněvadž sláva
světla toho, to, co se v křesťanství učí, ty
ctnosti, k nimž člověkové dospívají, ty mi
losti, jež Bůh uštědřuje, nepostižitedlna jsou.

Leč apoštol ještě dále proměnu tu vy
ličuje, která ohledem jejich dřívějšího stavu
nyní u nich zavládla. Vece: Kteří druhdy
byli jste nelidem, nyní ale jste lidem Božím,
kteří jste byli milosrdnosti nedošlými, nyní
ale milosrdnosti došlými. Dvojí antithesou
přijatou z Oseáše proroka 2, 25. rozdíl ny
nějšího a předešlého stavu líčí; druhá anti
thesa dá se přeložiti: kteří jste byli neumi
losrdněnci, nyní již umilosrdněncí jste byli.

Druhdy byli neliďem, ješto v odloučení od
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Boha jednoty životné, jenž lidi lidem před
Bohem činí, sejim nedostávalo. Jiní nedobře
vykládají: nebyli jste lidem Božím; slovo
lid absolutně se klade. Nelidem byli Boha
neznajíce, cesty spásy nevědomi jsouce, ve
bříších zapleteni jsouce. Nyní ale jsou ne
toliko lidem, nébrž jsou didem Božím, jež
Bůh sobě za vlastní lid přijal jej ozvláštně
pěstujíc a jim ozvláštní a výtečná dobrodiní
uštědřujíc. Ještě druhou antithesu pokládá
pro lepší vytknutí. Druhdy byli neumilosrd
něnci, t. j. lidé, nad nimiž se Bůh nesmilo
val a nepovolal je k světlu a víře; nyní ale
dostalo se jim milosrdenství či umilosrdněni
byli. V St. Z. u Oseáše praví se ta slova 0
Zidech od Boha odpadlých a v pohanství
zabředlých; tudy Petr zří ku pohanům a
stav jejich bývalý opisuje. © milosrdenství
přičiňuje, aby vystihl, že povolání k víře z
pouhého milosrdenství se stalo.

Vylíčiv důstojnost křesťanů obrací se k
napomínání a velí, aby důstojenství obrodu
svého v rozličných poměrech vyličovali.
Praví:

11. Rozmilí, prosím vás, jakožto
podruhů a poutníků, abyste zdržovali se
od tělesných pochotí, ježto válčí proti
duši, 12. obcování své mezi pohany ma
jíce dobré, aby v čem utrhají vám co
zločincům, z dobrých skutků vás pozo
rujíce zvelebili Boha v den návštěvy.
13. Poddáni tedy buďte všelikému lid
skému řádu pro Boha; buď králi co
předčícímu, 14. buď vladařům co od
něho poslaným ku pokutování zločinců,
ku pochvale pak dobročinců. 15, Nebo
tak jest vůle Boží, abyste dobřečiníce
stoulili nemoudrých lidí nevědomost;
16. co svobodní a ne co zástěradlo ma
jíce zloby svobodu, nýbrž co služebníci
Boží, 17. Všecky ctěte, bratrstvo mi
lujte, Boha se bojte, krále poctívejte.
18. Služebníci, poddáni buďte ve vší
bázní pánům netoliko dobrým a krotkým,
nýbrž i příkrým. 19. Nebo to jest mi
lost, pro Boží-li vědomí snáší někdo zá
rmutky trpě nespravedlivě. 20. Nebo
jaká jest to sláva, jestli hřešíce a ubíjenibývajícesnášíte?© Alejestližedo
bročiníce trpělivě snášíte, to jest milost
u Boha. 21. Nebo k tomu povoláni jste
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' byli, poněvadž i Kristus trpěl za nás
vám zůstavujíc příklad, abyste následo
vali šlépějí jeho, 22. kterýž hříchu ne
učinil, aniž nalezla selest v ústech jeho,
23. kterýž jsa uláván neodlával, trpě
nehrozil, nébrž vydával se soudícímu ho
nespravedlivě, 24, kterýž hříchy naše
sám vznesl na těle svém na dřevo, a
bychom hříchům zemrouce spravedlnosti
žili) jehožto sinalostmi uzdravení jste
byli. 25. Byli jste zajisté jak ovce bludni,
ale obrátili jste se nyní. ku pastýři a
biskupu duší svojich.

Maje apoštol v úmyslu rozličná nano
mínání z předeslaných nauk odvětovati pře
desýlá důvod či podmínku a podklad, na
němž je stavěti hodlá. Rozmilí, prosím vás
jakožto podruhů a poutníků. Slovem rozmilé
otvírá slovům svým průchod do srdce jejich
a slovy: podruhů a poutníků uvádí jimna
um, že jsouce tu na zemi cizi a pohostinu
všem pozemskostem výhost dáti mají. Po
druh jest, jenž domu svého nemá a poutník,
kdo se na cestě nalezá 1, 1. Co takoví
mají povážiti, že ač na světě žijíce pochotí
a žádostí a marností světa odříkati a odpo
vídati se mají dle příkladu arciotců, kteří
znajíce se býti cizinci a hostmi na zemi 0
svědčovali, že vlasti hledají ovšem nebeské
Hebr. 11, 13. 14. Jakož i David v poslední
modlitbé svojí se modlí k Bohu vyznávaje
1. Par. 29, 15. Nebo pohostinu jsme před
tebou a příchozí jakož t všickní otcové naši.
Kdo co cizinec nevzdychá tuto, ten Se ne
bude co nebešťan radovati, ješto v němnení
žádné touhy; věrci, jenžto se považuje za
cizince, není milejšího upamatování jak na
město, ku kterému směřuje.

Položiv, zač by se považovati měli, kla
de napřed záporné napomenutí: abyste zdr
žovali se od pleťských pochotí, jenž válčí proti
duši. Pochotě pletské, jak víme Gal. 5, 16.
Ef. 2, 3., jsou pochotě, jenž z pletě pochá
zejí a v ní sídlo mají; pleť ale značí pochy
lost k zlému, člověku od Adama přirodilou
zložádostivost. Rozumějí se všickni chtíčové
a affektové, k nimž ducha zložádost pobádá,
netoliko smilnost, opilství a podobní chtí
čové zlí k tělu se odnášející, nébrž také zlo
žádosti ducha, nenávist, závist, hněv a po
dobné Gal. 5, 16. vyčtené. Mají se jich vy
stříhati, ješto válčí proti duši; těmi slovy u
dává příčinu, proč pochotě pleťskými nazval.
Duší rozumí ducha či duchovnou podstatu
člověka, jenž spásy dojít má 1, 9. Ovšem
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patrno, že vyšší stránku duše tu na mysli
má. Pochotě pleťské v obrozeném také člo
věku zůstávají; ač obrozenec z jich. vlády
vymanil se, jednak hledí ony opět vyšší mo
hutnosti člověka sohě podmaniti. A tudy po
vstává vojna a boj a půtka a válka vniterná.
Poněvadž ale nestačí jenom zlých věcí se
varovati, leč by's i ctností rozličných pilen
byl, přidává apoštol: obcování své mezi po
hany majíce dobré. Mezi pohany žili a snadno
se od nich nakaziti mohli a vrátiti se do
předešlých nepravostí svojich, jimž nedávno
byli teprvé výbost dali. Pohané na ně zvláš
tní pozor dávali, nebo dle slov 1. Cor. 4, 9,
se křesťané, jak povýtečně apoštolé, divadlem
stali světu, andělům a lidem. Větší má moc
do sebe dobrý příklad než napomínání. Proto
Pavel, jak Act. 24, 16. před Felixem pravil,
se staral svědomí bezúhonné míti před Bo
hem i před lidmi; nebo jak sv. Bernard pra
ví, Bohu jsme dlužní svědomí, lidem pak
pověst.

Toho pak mají proto píleti, aby v čem
utrhají vám co zločincům, z dobrých siřuťtků
vás pozorujíce zvelebilthBoha v den návštěvy,
t. j. aby v tom, v čem vám utrhají, pro do
bré skutky vaše Boha velebili, t. j. aby týž
předmět, jenž je vybízí vám utrhati, jim pod
nětem byl Boha velebiti. Recký text zřetel
něji čte vynechávaje slovo vás před slovem
spatřujíce, tak že k slovu spatřujíce se při
mysliti musí je (skutky dobré vaše). Slovo
velebili táhne se k slovům z dobrých skutků
a dává podnět velebení Božího. — Ale ja
kou věc má na mysli Petr povídaje, že pro
ni pohané křesťanům utrhají a nabízeje, aby
táž věc pro dobré křesťanův skutky podně
tem byla pohanům Boha velebiti. Nejedna
věc se pohanům na křesťanech nelíbila. To
jejich od radovánek nejedněch se zdržování
a to dokonalé vyhostění zbrodní a nepravo
stí divem naplňovalo pohany, ale i rouháním,
ano se jim to výtržností býti podobalo, Co
křesťan musel také výkonů některých se vy
stříhati, jež pohané za povinnost sobě kladli
a nejenom modloslužbou pohrdali křesťané,
nýbrž mnohou úctou v čest císařům vyko
návanou a v nejednom obledu se život kře
stanů bezzákonným a nevázaným býti zazdá
val. Tacitus annal. 15, 44. a Suetonius Nero.
16. mluví, že pohané křesťany za zlé a ne
pravostné novotáře považovali za časů Ne
ronových. Tu velí apoštol, aby křesťané zlý
ten onich náhled hleděli odvarovati dobrými
skutky, aby pohané dobré skutky jejich vi
douce lepšího o nich soudu nabyli a Boha
velebili, že takové ctitele má a tím spůso
bem utrhání na chválu Boží zaměnili. K tomu
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mají dobří skutkové naši prohlédati dle vý
roku Páně Mt. 5, 16. Tak svit světlo vaše,
aby lidé skutky vaše vidouce velebili Otce v
nebesích. K tomu o sobě dobrých skutků vě
domí se křesťané vezdy táhli a nejenom Blan
dína výrokem svým: „Křesťankou jsem, u nás
nic zlého neděje se“ pohany ku podivování a
stoulení přivedla. Ano sám Pliniusv listu svém
ku Trajanovi císaři (10, 97.) o křesťanech
svědčiti musel, že nic trestatedlného u nich
nenašel, leč že záhy z rána Krista co Boha
opěvují. Pro dobré mravy a pro nevinnost
křesťanů Justin se na víru křesťanskou ob
rátil a táž nevinnost samým nejedněm soud
cům podnětem byla pohanství se odříci a ku
křesťanům se připojiti. Dobří skutkové z
dobré nauky pocházejí a pohané měli spa
třujíce dobré skutky křesťanů nejenom vý
host dáti předsudku o zbrodněch na ně ne
právě sčítaných, nýbrž měli Boha velebiti,
t. j. tím k uznání božského původu nauky
křesťanské přivedeni býti. Samozřejmě neliší
se v nejmenším smysl: přeložíme aoristem
aneb praesentem slovo spatřovati Či pozoro
vati spatříce neb spatřujíce, neoddá si nic
na tomto místě.

Mají pak, přidává sv. Petr, chváliti Boha.
na den návštěvy Boží. Návštěvou Boží se v
písmě svatém rozumí čas, když Bůh trestá
aneb když spásu dává a žehná, a nedobře
někteří interpreti návštěvou vyšetřování soud
né, jiní o zkoušení křesťanů rozličnými sví
zely rozuměti chtěli. Souvislost vymáhá ná
vštěvou zde slyšeti čas, kdež lájcové a utr
hači křesťanů ku pokání, k usmyslení sobě a
k obrácení na víru od milosti Boží ponou
káni a volání byli; v tom smyslu se den
návštěvy o Židech rozumí Luc. 19,44., kdež
Pán slzeje želí, že lid israelský nepoznal
času návštěvy svojí od Boží milosti. — Není
lepší obrany proti nepřátelům pravdy jak
hájiti se Šlechetným životem a příkladným
obcováním. Tím mečem přemáhali. prvokře
stané nevěrce.

Tyto napomínky všeobecné předeslav
přikráčí apoštol ke zvláštním. A tu přede
vším mluví 0 poslušenství křesťanů ohledem
vrchností tehdá pohanských. Dí: Poddání
tedy buďte všelikému lidskému řádu pro Boha
buď králi co předčicímu, buď vladařům co
od něho poslaným ku pokutování zločinců, ku
pochvale pak dobročinců. Napomenutí toto
vyvádí Petr co výsledek ze všeobecné věty
předešlé; napomínal k dobrému obcování, k
tomu již především patří poslušenství k vrch
nosti. Snad proto klade napomenutí to na
prvním místě, poněvadž pohané o křesťanech
roztrušovali, že se z poddanství vrchnostem
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vyzouvají co dědicové nebeského království.
Nad to pošlo křesťanství ze Židovstva; u
těchto ale zavládl náhled, že pohané zhola
pány nad vyvoleným národem býti nemají.
Jest svoboda křesťanská druh a rod svobody,
ale jest vniterna a duchovní, ale pohané ji
hmotněbrali a někteří z křesťanůtaké jí zne
užívali; tudy potřeba byla, v té části se projádřiti.| Všeltikémulidskémuřáduči,jakv
ř. a lat., tvoru, totiž tvoru na výši postave
nému a úřad vznešený nesoucímu. Má na
mysli státné vrchnostenstvo a úřednictvo.
Dí všelikému řádu, aby nikdo z poslušen
ství pro některou příčinu, na př.pro různost
v náboženství králů a císařův a jejich slu
hův, se z poddanosti pod ně nevytahoval.
Poddáni býti mají pro Boha, poněvadž Bůh
tak zařídil a nařídil. Nebo není vrchnosti
leč od Boha a které jsou, od Boha jsou zří
zeny Rom. 19, 1. Prov. 8, 15. Skrze mne
králové kralují a zákonodárci spravedlivé
věci nařizují. Tudy příčinu tu hned dokládá
Petr řka: Nebo to jest vůle Boží. V ř. t.
stojí: Fro Pána, t.j. Krista, poněvadž Kri
stus to velí řka: Dejte, co jest císařovo, cí
saří. Co všeobecně slovem vrchnost či řád
se slyší, to apoštol podrobněji rozbíraje dí:
buŤ králi co předčícímu či předkujícímu,vlá
du vedoucímu, panujícímu; byl to tehdá cí
sař a rozumí řeckým slovem Paciev; císaře,
avšak i krále a jakékoli samostatné pano
vníky. Slovce co udává důvod, pro který pod
dáni býti mají; poněvadž skutečně předkuje.
Tím se znamená, že faktické a skutečné
vrchnosti podříditi se povinni byli, aniž
se tážíce, kterak který císař trůnu dosáhl.
Buďto vladařům či vývodám oď něho posíla
ným; od něho, t. j. od krále, od císaře, moc
náře a panovníka jakéhokoli, kteří tedy jej,
krále samého a mocnáře zastupují. Někteří
slovo oď něho vykládají o Bohu či dle ř. 0
Pánu; leč očividně táhne se to slovo k slo
vu král. Učel, pro který vysýláni bývají
správcové a vladaři, jest, jejž dále vytýká:
ku pokutování zločinců, ku pochvale pak do
bročinců. Tím se řád ve všeobecném životě
zachovává, když lidem dobrým se dostává
odměny a chvály, lidem zlým ale pokuty a
trestu. í

Podnět a pohnutka, kterou se ku po
slušenství vésti a vzbuzovati mají, vytčena
jest ve slovech: Nebo tak jest vůle Boží,
abyste dobrořečíce stoulili nemoudrých lidí ne
vědomost. Tak jest vůle Boží, t. j. Toť jest
vůle Boží, totiž poddávati se vrchnostem ;
vedlejší účel, jenž rovně v Bohu a ve vůli
jeho zakládá se, jest: abyste tím spůsobem
spolu stoulilt či zacpali nevědomost nemou
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drých lidí. Nevědomost se tu klade co osoba,
jenž křesťanům utrhuje na cti a znamená
nerozum a nesmyslnost, jenž u lidí nemou
drých místo a sídlo mívá, a v tom se jevila,
že křesťany za nepravostníky měli, ješto jim
svrchovaná ctnost za účel slouží. Když lidé
tito nemoudří se přesvědčí z dobrých mravů
vašich, přestane jejich zlý a nepravý 0 vás
náhled a utrhavý jazyk jejich odpočine sobě.
Ovšem museli i pohané se podrobovati vlá
dě a jí poslouchati, avšak postavení jich k
ní a důvodové poslušnosti jejich jiní byli,
než u křesťanů býti mají.

O příčině, pro jakou křesťané se ku po
slušenství mají hlásiti, vece apoštol: co svo
bodní a ne co zdvoj majíce zloby svobodu,
nýbrž co služebníci Boží. Úástice co či jako
důvod v sobě obnáší a slova odnášejí se ke
slovu poddání buďte v. 13., ač jiní je k slovu
dobřečiníce,jiní dokonce k následujícím slo
vům ctěte atd. táhnou, což obojí méně vhod
no jest. Mají se vrchnostem poddávati svo
bodně, dobrovolně a rádi, ješto v Kristu svo
body dostihše otrockého ducha zbyli a sta
vše se služebníky Božími výhost dali pocho
tem oněm, jimiž lidé k neposlušenství bývají
vedeni. Ta jejich svoboda jaká býti má, vy
světlují slova Petrova: ne jako závoj majíce
zloby svobodu; ještě dále na tu zápornou
větu přičiňuje kladnou, an dí: nébrž co stu
žebníci Boží. Za Času prvokřesťanství někteří
nadužívali svobody křesťanské. Ze Zidů co
se obrátili, ti již z domova se domýšleli, že
výsadu mají poddánu nikomu nebýti a býti
prostu ode všech zákonů a daní pohanům
obyčejných. Ti co z pohanstva se obrátili,
svobodu od hříchů převraceli na rozpásanost
a nevázanost a domněli se, že Se jim Svo
boda k nezbednému životu v křesťanství ot
vírá, jak z listu sv. Jůdy a z listu Petrova
druhého na bílední jest. Sv. Petr tuto mluvě
o vrchnosti ku prvnímuzneužívání hledí.
Velí, aby neměli svobodu za závoj zloby, ne
mají býti takoví, kteří nepoddanost, nepra
vost a zlobu svou přikrývají pláštěm svo
body; nebo to není svoboda, nýbrž otroctví
zloby. Podobně dí Gal. 5, 13.: Vy vé svo
bodu povolání jste, jenom nedávejte svobodu
za přiležitost pleti, t. j. zložádosti. Podobně
2. Petr. 2, 19. mluví o lidech, jenž jiným
svobodu:slibují, ješto sami jsou otroci svých
vášní a nepravostí. Pravá svoboda záleží v
sloužení Bohu a té jim píleti přijde, což
Petr i přikládá předešlý zápor kladem stu
žujíc a ukřepujíc: nébrž, vece, co služebníci
Boží; táhne se slovy těmi k slovůmvýše
položeným, že to jest vůle Božía že mají pro
Boha se poddávati lidský nřídů n všelikým.
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Ale ješto povinnosti se vzájemně pod
miňují a jedna druhou podporuje a podně
cuje, nepřestává apoštol na poslušenství
vrchnosti prokázaném, nýbrž všeobecněji se
bera čtvero sad vynáší; třemi prvními opět
ku předešlé hlavité větě se vraceje: Všecky
ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, král
čest dávejte. © slovech všecky ctěte hádají
se; jedni je obmezují k lidem, jenž předkují
a v čele jsou a tudy pro postavení své mají
ctěni býti, jak Rom. 13, 7. Pavel praví: Dá
vejte čest, komu česť, ač by totiž byl pohan,
přece vám přijde čest jemu prokazovati pro
vznešenější jeho postavení. Lépe druzí slova
ta obecněji berou a vykládají, že každého
člověka pro to, že člověkem jest, ctíti máme,
aniž jiného důvodu mimo důstojenství lidské
hledati máme, bychom náležitou čest každému
prokázali. Křesťané někteří sobě na důsto
jenství, k němuž vírou svou povznešeni byli,
příliš zakládali a pohany co hříšníky pohr
dali; a tu sv. Petr jich napomíná, všecky
lidi, jak sluší, ctíti a neodtahovati se jim S
úctou lidem povinnou proto, poněvadž ještě
křesťané nejsou. — Aristoteles klade za zá
sluhu, v lásce i v nenávisti otevřeně si vé
sti a jinými pohbrdati. U Stoiků, u Tacita,
u Seneky a jiných pohrdání to druhdy křik
lavě vystupuje. Křesťanství teprvé vyneslo
pojem o důstojenství člověka, ješto jinak
větší část lidstva za věc a za prostředek po
važována. Každý člověk nese obraz Boží a
patří k řádu Božího světa, pro nějž Bůh
dal Svna svého. — Od nekřesťanů přecházíkukřesťanůmaveceBratrstvo© mi
lujte. Ač totiž všem lidem také lásku pro
kazovati máme podle velení Páně Mt. 3,
44., přece láskou vrouenější a sstoupenější
se máme vinouti k těm, jenž s námi jednu
víru mají. Tak Gal. 6, 10. velí všem dobře
činiti, ale ozvláště a před jinými domácím
víry, svým spoluvěrcům. Musí zajisté řád v
lásce zachováván býti. Bezmála klade slovo
bratrstvo, že křesťané ze Zidů nějak méně
náklonnosti měli ku křesťanům z pohanů a
na obrat. Psán sice list nejvíce ku pohano
křesťanům, leč všady nějaká čásť Židokře
sťanů se nalezala. Ale při této lásce bratr
ské jak při vzdávání cti jiným a při poslu
šenství vrchnosti prokazované, vesměs při
všech záležitostech a okolnostech mají cho
vati lásku, úctu a i bázeň svrchovanou k
Bohu: Boha se bojte, bojte se bázní dětinnou,
bojte se ho uraziti a tudy nekonejte nic, co
by se vůli jeho příčilo. Ž. 2, 11. Služte Ho
spodinu v bázni a s třesením plesejte jemu.
Mal. 1, 6. Syn ctí otce a sluha Pána svého;
protož jestliže jsem já otec, kdež jest čest
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má, a jestliže jsem Pán, kdež jest bázeň
má? Nejenom v St. Z., nébrž i v novém bá
zeň Bohu vzdávati povinností člověka jest.
Poněvadž ale tehdá nejenom někteří za pří
činami výšeji udanými se z poddanství vyta
hovali a nad to na trůně muž se nalezal
přezlopověstný, tudy se vidí apoštolu opěto
vati napomínání svoje a praví znova: Králi
čest prokazujte; výše kladl aorist mluvě o
cti každému náležité (ziužoare); tuto klade
praesentně ziuaze, ješťo tu 0 pocitu úcty,
tam o průkazech jednotlivých mluví.

Obrací se od krále k otrokům, aby jim
podobně vytknul, jakých oni povinností še
třiti mají. Sluhové, dí, poddání budte ve vší
bázní pánům netoliko dobrým a krotkým, né
brž i příkrým. Otroctví není shodno s na
vukou,že před Bohem všickni stejni jsou a
že křesťané kněžstvem jsou královským. Leč
nemohlo otroctví pominouti najednou, aniž
by byli otroci poskytané jim svobody užiti
mohli, ješto mnohému svobodníku hůře se
vedlo než otroku, jenž aspoň proti hladu
byl hájen a chráněn. Jednak se mocně a
úsilně ze služebnosti vytahovali mnozí otro
kové za to majíce, že pro ně co vyvolené
Boží služebnost ta nehodná zhola přestala.
Leč křesťanství neruší Vněšných poměrů, a
jak Pavel na mnohých místech opět a opět,
tak 1 Petr se viděl nucena napomínati sluhů,
aby na svém postavení přestávali. Dí: Pod
dáni buďte v bázní všeliké, v bázni, kteréž
se nic nedostává, aby bázní slouti mohla.
V bázní té a poslušnosti se držeti mají, na
povahu pánů svojich nehledíce, aniž jí sobě
v ctnosti své překážeti mají. To praví, an
chce, aby byli netoliko dobrým, t. j. dobro
tivým a Krotkým, tichým, skromným; slovem
tím předešlé se sesiluje. Nýbrž podáni buďte
1 příkrým, nekolným, zlým, ukrutným, neto
liko přísným, nébrž i těm, jenž nad slušnost
od vás žádají. Otroctví člověka dokonale v
moc pánu dávalo a apoštol velí, aby poufa
toho nelámali na vniterné svobodě prozatím
dosti majíce. Předpokládá, že nejeden kře
sťanský otrok musí křivdu snášeti.

Ale nicméně znova napomíná a důvody
dva poslušnosti uvádí, nejprvé vůli Boží v.
19. 20., nápotom příklad Krista Pána. -O
prvním praví: Nebo to jest milost, pro Boží-li
vědomí snáší někdo zármutky trpě nesprave
dhhvě. Potěšuje sluhy a důvod potěchy béře
od zásluhy a odměny u Boha. Milost to jest,
vece a nerozumí, že mila věc jest to, aniž
chce říci, že to Bohu příjemno jest, nýbrž
chce říci, že Bůh prokazuje člověku tím mi
lost, když mu dává snášeti nevinně. Není
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tedy mělost toli co sláva, xléos, jak se ně
kterým vidí. Vědomím Božím rozumí se vě
domí o Bohu a jest to téměř toli, co výše se
vyjadřuje slovy pro Boha, v Bohu, a není
tedy smysl: poněvadž Bůh vědom jest toho,
jako by byl genitiv podmětu. Jest to genitiv
předmětu a chce říci, že křivdu trpěti mají,
aby se Bohu zalíbili. Zámutky (či. zármutky)
se rozumějí svízelové, útrapy, protivenství,
nemoci a cokoli člověku příčinou zámutku
bývá. Nespravedlivě, t. j. nezaslouženě, ne
vinně; stojí slovo to na konci pro větší dů
raz. Darem Božím zve snášeti křivdy z lá
sky Boží a chce, aby všeobecný výrok obrá
tili na svůj ku pánům poměr otroci a nad
to potvrzuje myšlenky té pravdy z opaku,
an dí: Nebo jaká jest to sláva, jestli hřešíce
a ubíjení jsouce sndšíte? (Co jest to zvlášt
ního, -slovůtného, chvalitebného ?

tresty pro hříchy; ale čest a chvála v tom
jest, když nevinně kdo trpí pro Boha. Místo
ubéjent jsouce stojí pohlavkováni, zašijkováni
jsouce, fackováni, poličkováni jsouce, což se
dálo otrokům od pánů, a bylo netoliko tre
stem, nébrž i příkořím, potupou a hanbou,
a tudy křesťanům od pohanůse vytínaly pře
často poličky. Naopak ale jestliže dobřečtníce
trpělivě snášíte, to jest milost u Boha. Dle
ř. t.: jestliže dobřečiníce a trpíce snášíte, t.
j. jestliže pro dobré skutky své útrapy pod
stupujíce je trpělivě nesete, to jest mmlostu
Boha, t. js tím docházíme přízně a blaho
vůle u Boha. A to jest největší chválou, ctí
a slávou, když Boha sobě nakloniti můžeme.
Nechce říci apoštol, že kdo zaviniv nápotom
z pokání rád a s oddaností podniká pokutu,
žádné zásluhy nedochází u Boha, avšak pra
ví, že to nic obzvláštního není, což by se
velebiti a oslavovati mohlo.

Již pak to, co o trpělivosti povídal, pří
kladem Jesu Kristovým potvrzuje. Nebo k
tomu povolání jste byli, poněvadž 1 Kristus
trpěl za nás vám zůstavujíc příklad, abyste
následovali šlépějí jeho. K tomu,t. j.ku pod
stoupání křivdy a jí trpělivému snášení po
dle toho, co Act. 14, 22. praví Pavel: Skrze
mnohá soužení musíme vcházeti do královstvé
Božího. Mluví sice k služebníkům, avšak o
povolání ku křesťanství řeč maje mluví v
osobě sluhův ke všem křesťanům. Aniž pak
věc ta vám S podivením býti může, ješto
není sluha nad pána Matth. 10, 24. Joan.
15, 20. Kristus vůdce váš před vámi a vám
pro příklad kříž nesl a útrapy podnikal, a
vy od toho se odtahovati nemůžete. Za nds,
dí, či jak ř. t. má, za vás, což větší důraz
má. Za vás, k vaší spáse a ovšem k va

Ovšem se ,
v tom nic slavného nevidí snášeti a trpěti ,

Óvý

šemu příkladu a příměru. Představuje Kri
sta sluhům za vzor, ješto i Kristus stal se
sluhou, až i na kříž přibit byl; i může u
kazovati Petr také sluhům na Krista, jak
druhdy k Mojžíšovi pravil Hospodin: Pohleď
a učiň podle vzoru, jenž tobě na hoře Kalva
rii od Krista poskytán byl Ex. 25, 40. Páně
pak útrapy byly té moci a s tím spolu pod
stoupeny úmyslem, aby vám zůstavil příklad
k tomu záměru, abyste následovali šlépějí
jeho. Nebyl příklad ten jediným účelem stra
stí Páně, ješto trpěl Pán za nás také, aby
nás od hříchu a věčné smrti vykoupil a nás
cestám Božím vyučil, ale tu Petr hledí zvlá
ště k tomu, že nám Pán chtěl příklad k ná
sledování dáti. Řecké slovo vzato jest od ži
vopisů čili od malířů, kteří dávají učnům
svojim vzorce, aby dle nich malovali na ně
pohlédajíce. Rčení následovati šlépěje či sto
py vzato od pocestných, kteří za vůdcem
dráhu konají a po stopách jeho šlapou. Jsou
pak stopy Kristovy, dí sv. Aug., snadno k
nalezení, ješto krví značeny jsou. Budeme-li
trpěti s Kristem, budeme s ném t spolu kra
lovati, vece sv. Pavel 2. Tim. 2, 12. Kristus
jest cestou nám Joan. 14, 6.; cesta, kterou
nás vede, drsna a draslava a kostrbata jest,
avšak jista a bezpečna; jiné cesty rozkošny
jsou, avšak jsou plny loupežníků a zbojníků.
— Tudy dí sv. Augustin: Která pýcha dá
se uléčiti, neuleví-li ji pokora Syna Božího?
Který hněv dá se uléčiti, neuléčí-li ho trpě
Jivost Syna Božího? Která tvrdost srdce. u
léčiti se dá, neuléčí li ji láska Syna Božího?
Která bázeň dá se uléčiti, neuléčí-li ji vzkří
šení Syna Božího? (Od nynějška nemilujte
věcí pleťských, poněvadž v Kristu nejsmejiž
muž a žena. Nemilujte věcí časných, nebo
kdyby věci ty byly hodny lásky naší, byl by
je Syn Boží miloval. Nebojte se křížů a smrti
a svízelů a potupy, nebo kdyby lidem škod
ny byly, nebyl by jich Syn Boží podstoupil.

Dáleji apoštol opisuje dvojí stránku úů
trapy Kristovy, napřed nevinnost, nápotom
trpělivost jeho líče. Dí: Kterýž hříchu neu
činil, aniž nalezla se lež v ústech jeho. To
hledí ku první stránce o nevinnosti Kristově
a vzato jest z proroka Isaiáše k. 53,9. Slo
vy: hříchů neučinil ke skutkům, slovy: amž
lest nalezla se v ústech jeho k řeči prohlídá
a chce říci, že Kristus ani skutkem ani slo
vem se neprohřešil, t. j. zhola bezhříšen Jest,
ješto se hříchy těmi veškerenstvo hříchů roz
umí. Sic jinak nejsa bezhříšen nebyl by nás
spasiti mohl, o čemž níže v. 24. mluví. Chce
Petr říci: Jestliže Kristus nevinen docela
jsa trpěl, což se liknaví vůle vaše trpěti,
ješto nikdo z vás bez hříchů není? Sv. Pa
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vel Hebr. 7, 26. jmenuje Krista veleknězem
nevinným, nepokáleným, odloučeným od hříš
níků. A 2. Cor. 5, 21. vece, že toho, jenž
nepoznal hříchu, učinil Bůh za nás hříchem,
t. j. obětí za hřích, abychom se stali sprave
dlností Boží. A sám Pán Joan. 8, 46. táže
se nejzarytějších nepřátel: Kdo z vás mne
uviné z hříchu?

O druhé stránce, o trpělivosti Kristově
praví: Kterýž jsa uláván neodlával, jsa zlo
řečován neodzlořečoval, trpě nehrozil, nýbrž
vydával se soudicímu ho nespravedlivě. V slo
vech těch očividně k dotčenému proroctví
Jesaiáše proroka 53, 7. hledí. Ty dvě anti
thesy stupňovaně se k sobě povahují. Lání
a utrpení, pak lání a hrození očividně vzcho
dování býti se spatřuje; láním se křivdy,
řečmi činěné, utrpením křivdy, skutky či
něné, rozumějí. Láli Kristovi Samaritánem
jej nazývajíce, že s ďáblem společenství má
na něho sčítajíce, za odbůjce císařova jej
vydávajíce; leč na ty hany Pán neodhaňo
val, neodlájel a neodzlořečoval, nesplácel a
neodměňoval se zlem za zlo, vetu za vetu.
Trpě pak nehrozi!, vece apoštol dále a má
na mysli především utrpení na kříži; na
kříži a v největších bolestech, kdež se člo
věk nejvíce proti nepříteli a katovi rozhorliti.
může, Pán co tichý beránek se choval a ra
ději za nepřátely se modlil, než aby jim byl
hrozil, ani výtky jim nečině. Ovšem druhdy
Pán Zidy k soudu Božímu odkazoval, Mt.
23. v celé kapitole fariseům vyhráží a Matth.
26, 64. věstil jim, že uzří ho na pravici
Boží a přicházeti na oblacích nebeských; leč
to nebyly hrozby z pomsty a z odvetu, ný
bržvýstrahy z lásky jdoucí a vynešeny byly
pro spásu jejich. Naopak Pán se vydával
soudicímu ho nespravedlivě. Tak čte vulgáta
a dle ní smysl jest: vydával se a vydal se
Pán Pilátovi, jenž uznav nevinnost jeho pře
ce ho k smrti odsoudil. Leč lépe čte ř. t.
vydával se soudicímu spravedlivě, t. j. Bohu,
jenž všady spravedlivě soudí, jehož soudové
věčně spravedlivi jsou. Kristus nemstil se,
aniž se zastával, nébrž zanechal obranu své
věci Bohu dle Rom. 12, 19. Mně pomsta, jd
odplatím. Dí souďícímu, poněvadž smrt Kri
stova jest nějakým soudem, ar kníže toho
světa Joan. 12, 13. 16, 11. a jeho sstou
penci odsouzení byli, Kristus ale osprave
dlněn byl, jak vece Pavel 1. Tim. 3, 16.
Tudy není nic lepšího v nesnázích, protiven
stvích, křivdách, potupách, svízelech, jako
utíkati se k rozjímání o umučení Páně; a
světci i světice Boží z toho rozjímání sílu
čerpali. Když zlé myšlení na mre se do
tlouká, když pleť má uhnětá mne, když dá
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bel zálohy strojí, útočiště beru do ran Kri
stových, vece sv. Bernard. A sličně pěje pí
seň hluboce vešlá v národ náš: Má duše
schovej se, nepřítel blížíse! Já jsem se scho
vala do ran Krista Pána, já již nebojím se.

O Kristových pak zásluhách místněji
přičinuje: Kterýž hříchy naše sám vznesl na
těle svém na dřevo, abychom hříchům zemrouce
spravedlnosti žili, jehož stnalvstmi jsme uzdra
vent byli. Zaměňuje druhou osobu na prvou,
ješto veškery křesťany na mysli má; hodlá
tím všechny křesťany upamatovati na tako
véto nekonečně veliké dobrodiní. Prohlídá
k slovům Jes. 53, 4. 6. 8. Právě mdl by naše
sám nesl a bolesti naše on snášel. Položil na
něho Bůh nepravosti všech nás. Núm vece
a nikdo jiný, sám na těle svém trpěl a ne
dal se snad zastoupiti někým jiným. Vnesl
hříchy naše, vece, a zří ku kozlu výpuštěnci
Lev. 16, 21., na nějž Židé všechny hříchy
své skládali. Vzal na se a vznesl je na kříž,
ty hříchy naše a zasloužené za ně pokuty;
Col. 2, 14. vnesl za nás úpis a zmařiljej
na kříži jej přibiv. Byl to náš dlužnový ú
pis, ješto každý z nás v tom, v čem vyvi
nuje, stává se dlužníkem. Jest ve slově vznesl
řeč oběžná ; značí netoliko na se vzíti, ale
i nésti. Vzal na se místo nás a trpěl za nás
pokuty na kříž se přibiti daje a tím za nás
dosti čině. Vzal Kristus hříchy naše na sebe
dříve svého ukřížování, ješto již hříchy na
Šimi stížen jsa je na kříž vnesl. Na tělenesl,
ješto tělo jeho pocitovalo pokutu a ji strá
dalo přibíjeno byvši a umřevši. Někteří slo
vo vnesl berou ve smyslu: smazal, zničil;
leč toho nevyznačuje avagépew. Tím vystihuje
velikost lásky Kristovy, pro kterou se za nás
na kříži vydal. Učel toho se za nás oběto
vání byl: abychom hříchům zemrouce sprave
dinosti žilt. Neumřel tedy Kristus za nás
jenom proto, aby hříchy naše shladil, nébrž
aby nás také spolu k novému životu obno
vil, což jest druhá stránka ospravedlnění.
Zemříti hříchům jest jich odbyti, docela je
odbaviti, aby již nevraceli se na věky nám
výhost davše. Spravedlnosti žití jest ovocectno
sti a zbožnosti vydávati. A tím spíše mohou
spravedlnosti žíti a Bohu a ctnosti sloužiti, ješto
již neduhu pozbyvše v síle duchovní se na
lezají. Což vyslovuje apoštol slovy: Jehožťostnalostmijsteuzdraveníbyli.| Sinalosti,
vráže, jízvy, prouhy, šrámy jsou modřiny z
ran a z bití pozůstalé a značí tuto vůbec
utrpení a strasti. Naráží na Jes. 53, 5. a
spolu na modřiny, jež nezřídka odnášeli
otroci ode pánů; a tudy vrací se Petr k
druhé osobě k sluhům řeč obraceje a říci
hodlaje, aby trpíce nespravedlivě ode pánů
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pámatovali, že Kristus byl bičován a sice
za ně.

Od jakého neduhu uzdravení byli, o
tom praví dále předešlý hříšný jejich stav
líče: Byli jste zajisté jak ovce bludni, ale
obrácení jste byli nyná ku pastýři a biskupu
duší svojich. Vytýká, že jsme ovšem potřebni
byli úzdravy a vzbuzuje ku pokoře a vděčnosti| Bylibludni,bloudilijakovce,jenž
nemajíce pastýře rozbluzují se po nepastvách
a necestách. Jest i toto rčení vzato z Jes.
53, 6. Odšinuli jste ode dráhy, z koleje jste
vyvinuli, putovali jste k věčnému zahynutí.
Ale obrátili jste se či obrácení jste byli od
milosti Kristovy, kterou vás Bůh k sobě při
táhl, ješto Joan. 6, 44. nikdo nemůže.přijíti
ku Kristu, leč jej Otec přitáhne, a Fil. 2, 13.
Bůh jenom v člověku působí chtění a činění.
Obrátili se pak ku pastýři a biskupu duší
svých, Zve Krista pastýřem, poněvadž nás
pase, řídí a pěstuje naukou, příkazy, příkla

ol
| dem svatým a spasitedlnými svátostmi, jakož

i vniternými vdunutími a vnuknutími, aby
nás tak ku pastvinám a lučinám věčnéslávy
přivedl. Tak přislíbil Bůh Ezech. 34, 23.
Vzbudím pastýře, jenž by je pásal. A Kristus
sám Joan. 10, 11. vece toto Ezechielovo
proroctví k sobě táhna: Já jsem pastýř do
brý. Jmenuje Krista biskupem, t. j. dozorcem,
dohlídatelem, opatřitelem duší jejich, poně
vadž o spásu duší našich neustále bdí a u
stavičně O ni pečuje potřeby a nouze naše
spatřujíc. Sličně pěje Církev na den Těla
Božího: Pasče dobrý, chlebe pravý, Ježíši,
ty nás braň, ty nás chraň, ty nás pas a v
poslední čas dej slyšet libý hlas, kterým po
zveš vyvolence a jim podáš slávy věnce. Dí
duší opatřitelem, dozorcem, dohledcem, nedí
statků ani rozkoší, aby nemyslil kněz, že
mu na zevnějším zboží toli má záležeti, co
na spáse duší.

Hlava III.

Učí, jak manželky se k manželům míti a čím
se ozdobovati mají 1—6. Mužům povin
nosti k manželkám vytýká 7. a dále
8— 13. obecně všechny ku svatosti života
napomíná. Ozvláště velí 14—17. příko
řenství a svízely pro spravedlnost s ra
dosti podstoupatt a dává za příklad tr
pělivosti 18—22. Krista, jenž duchům v
těle kázal a nyní v nebi jest.

1. Podobně i ženy poddány buďte
mužům svým, aby též někteří-li nevěří
slovu, žen obcováním beze slova získáni
byli, 2. popatřujíce na čisté v bázni ob
cování vaše, 3. jejichž ozdobou nebuď
vněšné splétání vlasů aneb obkládání
zlata aneb obláčení šatstva: 4. nýbrž
skrytý srdce člověk v neporušenosti po
kojného a skromného ducha, jenž jest
před Bohem drahocen. 5. Tak zajisté
druhdy také svaté ženy naději majíce
v Bohu ozdobovaly se poddány jsouce
vlastním mužům. 6. Jako Sára poslou
chala Abraháma pánem jej nazývajíc,
jejímižto jste se staly dcerami dobře
činíce a nebojíce se žádného postrachu.
7. Muži podobně přebývejte s nimi po
rozumu co se slabší nádobou ženskou

prokazujíce jim česť, jakož 1 spoludě
dičkám milosti života, aby nebyly stavo
vány modlitby vaše. 8. Ostatně ale buďte
všickni jednomyslni, útrpni, bratromi
lovni, milosrdni, skromni, pokorni: 9.
neodplacujte zlem za zlo, ani láním za
lání, nébrž naproti tomu žehnejte; nebo
k tonu povoláni jste, abyste požehnání
zdědili. 10. Nebo kdo chce život milo
vati a dni viděti dobré, zdržuj jazyk
svůj od zlého a ústa jého nemluvte le
sti: 11. odvrať se ode zla a čiň dobré,
hledej pokoje a postihuj ho; 12. nebo
oči Páně na spravedlivé a uši jeho ku
prosbám jejich, obličej však Páně nači
nitele zlých věcí,

Od vrchností a od otroků přechází na
ženy, mlčením pominuv pánů, poněvadž z
těch, k nimž píše, bylo mnoho otroků, ale
málo pánů, jenž otrcky měli. Dí podobně,
poněvadž i nyní mluví o podkabování se, jak
byl v předešlé kapitole mluvil. Vede řeč vů
bec ke všem ženám křesťanským, ale ozvlá
ště těm, jenž muže nevěrce měli; jak to z
toho, co se dále praví, vysvítá. Zdálo se
tehdá nejedněm ženám, že nyní byvše od
Krista na stejné s muži místo postaveny do
cela osamostatněly nejsouce již ku poslušen
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ství mužů zavázány. A ješto ženy ty některé
z poddanosti mužů se skutečně vytahovaly,
velí apoštol: poddány buďte mužům svým.
Ženy ty některé uvedly víru křesťanskou do
veliké nesnáze, ana se pro jejich obcování
k mužům nekolné roztrousila pomluva, že
křesťanství ukřivďuje právům mužův, z če
hož dále šlo, že zapovídali mužové svým
manželkám ku křesťanské víře se hlásiti.
Již ovšem Pavel nejednou © poslušenství
žen hlásal a psal a jmenovitě 1. Cor. 10,
10., kdež velí, že na důkaz poddanosti své
ženy závoj nositi mají. Slovo svojím, vlastním
se klade pro vytčení, že o manželkách řeč
tuto jest.

Vede apoštola k tomu předpisu zvláštní
účel, o němž se sám prohlašuje řka: aby
též někteří-li nevěří slovu, žen obcováném beze
slova získání byli. Klade případ, že by man
žel pohan víře křesťanské nepřál a slovu,
t. j. nauce křesťanské nevěřiř či jak řecké
slovo má: odporoval, přece ale obcováním žen
beze slova, t. j. bez kázaní, bez hlásání víry
křesťanské Kristu získání byl. Chce, aby
obcování a život manželek, ozvláště jejich k
mužům se chování mlčemným bylo mužův
k víře přemlouváním; nebo Čí obcování se
líbí, toho náboženství také nebude dlouho
protivno zůstávati. Míní ty pohanské muže,
u nichž kázané slovo neproniklo posud. Jest
ve slově slovo autonaklása, podle níž totéž
slovo se v poněkud jiném smyslu béře. Proto
apoštol Pavel 1. Cor. 7, 13. velí, aby žena
od muže nevěrce neodcházela, aby svým cho
váním muže obrátila, což se sv. Cecilii, Monice,
Klotildě, Doubravce a jiným stalo. Ovšem
samozřejmo, že poddanství žen jiného jest
druhu než poddanost sluhů. Ještě k lepšímu
vysvětlení přičinuje: popatřujíce na čisté v
bázní obcování vaše. Čisté, cudné, svaté, an
žena štítí se v nejmenším věrnost a cudnost
uraziti. Tudy vece: v dázní, bojící se nějak
proviniti se, ač i nejnepatrnějším skutkem.
Má se to díti ovšem z bázně Boží, jak ve
škera ctnost křesťanská z ní má plynouti,
leč bázeň tuto na našem místě znamená 0
stýchavost žen před muži.

Tu přechází na spůsob obyčejný, kte
rýmse ženy mužům zalibují, a užívá ho za
podkladek pro vyšší nauku svou, an praví:
Jejichž ozdobou nebuď vněšné splétání vlasů,
aneb okládání zlata, aneb obláčení šatstva,
nébrž skrytý v srdci člověk v neporušenosti
pokojného a skromného ducha, jenž jest před
Bohem drahocen. Záporně napřed, potom
kladně vytýká, čím by se měly šperkovati a
zdobiti, ne vněšně, nébrž vniterně. Vněšně
© ozdobují ženy obyčejně splétíním vlasů.
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je rozličně províjejíce, do vrkočů upravujíce,
V prsténky kadeřujíce, je rozličně zamotáva
jíce, rozdělujíce, zatáčejíce a zakrucujíce.
Tolikéž dí Pavel ženám 1. Tim. 2, 9., aby
se neozdobovaly kadeřavými vlasy, zlatem a
rouchem drahým. Druhý spůsob šperkování
u žen jest okládání zlata, t. j. zlatých špet
ků, náramků, řetězů, a což toho ještě u žen
ských bývá, jako jest olemování krajů při
šatech zlatem. Třetí klade obláčení šatstva
a rozumí ty všeliké částečné oděvy, jež ženy
na se berou pro okrášlení těla svého, závoje,
pláště, a což jim k ozdobě sloužiti může.
Nezapovídá Petr všech okras, nýbrž jenom
přílišnost v nich zamezuje. Chce pak, aby
raději vniterně se zdobily, aby ozdobou a
okrasou jejich byl skrytý srdce (v srdci)člo
věk v neporušenosti pokojného a skromného
ducha, jenž jest před Bohem drahocen ; skrytý
srdce člověk jest člověk vniterný, t. j. du
chovní stránka jeho srdce, mysl, duch, duše
a veškery mohútnosti její. Srdce, srdcový
člověk; srdce jest genitiv přístavečný, a roz
umí se srdcem duše či duch a mysl co sídlo
citu a pomyslu. Vniterný člověk ten má
se povahovati a pohybovati v oboru neporu
šenosti pokojného a skromného ducha, t. j. v
neporušitedlné ozdobě ducha pokojného a
skromného. Pokojný a skromný duch, t.j.
smysl, či pokojná a skromná mysl ženám
potřebna jest a 0 nich řeč vede, ješto mlu
vil o poslušenství jejich. Pokojný duch se
klade naproti osobivosti, přívosti, bouřivosti
a nezbednosti; skromný duch či skromná
mysl stojí naproti závisti, pýše a podobným
vadám, k nimž se nachylují ženy, které sobě
jen na ozdobách vněšných zakládají. Skrom
nosti a pokojnosti připisuje Petr neporušnosť,
t. j. věčnou cenu a ustavičnou hodnotu, an
jiné okrasy ty vněšné porušny, porušitedlny
jsou a cenu jenom krátkou mají. Což ihned
dále tvrdí řka: Aterýž duch jest přeď Bohem
drahocen; mysl tak okrášlená ctnostmi, 0
nichž předešlo, draha jest v očích Božích,
ješto vněšné ozdoby a šperky před Bohem
nemají ceny jenom v očích lidských se lesk
nouce. Bohat jest, kdo jím v očích Božích
jest, a není bohat, kdo to, co má, na věky
míti nemůže.

Uvádí příklady takového zbožného smý“
šlení, o němž mluvil. Tak zajisté druhdy také
svaté ženy ďoufající v Boha ozdobovalyse pod
dány jsouce vlastním mužům; jako Sára po
slouchala Abraháma pánem jej nazývajíc,
Táhne se k Starému Zákonu a dí druhdy,
za oněch časů Starého Zákona; svaté ženy
praví, ješto Bohu oddány byly a tudy svou
nalěji veškery skládaly v Bohu V něho dou
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fajíce. Doufati v Boha náleží k víře a zbož
nosti a vytýká naději, poněvadž veškera po
vaha Starého Zákona k Novému směřovala.
Ovšem doufáním také jiné ctnosti zahrnuje,
bázeň Boží, lásku, poslušnost a ostatní.
Mohl více jich uvésti, ale klade jenom ctnost
hlavitou, o níž mututo běží ; poddány jsouce
dí, ješto v poddanosti se jeví skromnost a
pokojnost mysli či ducha. Ze všech uvádí
jeden příklad a sice pramáteře Sdry, 0 níž
dí, že poslouchala Abraháma. Poslouchala
ho (není uposlechla), jdoucí s ním z Chaldey
do Palestiny a všechnu přízeň a příbuznost
opustíc a s ním veveškerých nebezpečích,
veškerém plahočení a putování účastenství
berouc. Veřejně a přede všemi ale osvědčila
poslušnost svou k Abrahámu pánem ho na
zývajíc. Což učinila, když obdržela proroctví,
že počne a porodí syna; tenkráte pravila
usmávši se: Když jsem sestárla a pán můj
stařečkemjest, rozkoše bleděti budu? Tak
Rebeka se uctivě měla k Izákovi; tak sv.
Gorgonia, jak o ní svědčí sv. Řehoř Naz. co
o své sestře; tak o matce své Monice sv.
Augustin. — Aby pak tím spíše Sáru ná
sledovaly, připomíná jim, že se jim matkou
stala duchovní, když se byly na víru obrá
tily, tak jak Pavel nejednou praví, že po
hané přijetím víry v Krista stali se ducho
vními syny Abrabamovými. Dí ženám: je
jimižto jste se staly dcerami dobře činíce a
nebojíce se žádnéhu postrachu. Přijavše víru
byly vštípeny do plemena Abrahamova a
tudy dcerami se Sářinými staly; viděti, že
mluví ku pohankám, an k Židovkám mluvě
byl by přidal, že druhdy ještě nebyly pra
vými dcerami. Pod jakou výminkou se dce
rami Sáry staly, vytýká dále, an dokládá:
dobře číníce a nebojíce se žádného postrachu,
t. j. jestli dobrých mravů pilny jste a tudy
od světa pohanského žádných postrachů se
báti nemusíte. Tak nejlépe se táhne vůbec
postrach ku pohanům, ač ovšem patří také
ke zlým mužům, od nichž co pohanů příkře
se měly, tak že Petr napomíná, aby se pří
krostmi těmi zlých mužů od povinností svo
jich a zvláště ode ctností dotčených, totiž
Jahodnosti a skromnosti odvésti nedaly. Fo
strach tu se béře jak osoba nějaká, jenž na
člověka připadá a hrůzu mu činí.

An o manželství jedná, připojuje spolu
napomínku o mužích, jak by se k ženám
chovati měli, a dí: Muži podobně přebývejte
s ními po rozumu co se slabší nádobou žen
skou prokazujíce jim čest, jakož i spoludědič
kám milosti života, aby nebyly stavovány mo
dlitby vaše. Dí podobně a hledí k. 2, 17. k
slovu poddání buďle; nebo i muži, ač hlavy
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jsouce, nějakou měrou poddávati a propůj
čovati se musejí ženám, čest prokázati jim
povinni jsouce. Přebývejte, vece, obcujte, za
cházejte, nakládejte s nimi po rozumu, t.j.
podle lepší vaší vědomosti, dle lepšího po
znání vašeho, dle větší vaší moudrosti, jenž
mužům přísluší a k mírnému a vlídnému za
cházení s nimi co slabšími vede. Vědomí
vlastní síly a převahy má je k mírnosti a
k lahodnosti vzbuzovati, ješto vášnivé a bouř
livé se ženami nakládání se strany mužů
pouhá slabota jest. U mužů vezdy vůbec
lepší poznání nalezati se má nežli u žen.
Jmenuje ženy slubšé nádobou, ješto všelijak
slabší jest žena nežli muž, na těle i na duši
podle běhu světa obyčejného. Nádďobouzove
podle toho, že v církvi Boží 2. Tim. 2, 20.
jsou nádoby ke cti i k necti; jsou všickni
lidé nádobami a nástroji Božími, jimiž Bůh
vyvodí to, čeho lidem jiným potřebí. Pro sla
bost tu nemají jimi opovrhovati muži, nýbrž
raději čest prokazovali a jim ve věcech sluš
ných ustoupati. Úehož důvod jest dán ve
slovech jakož %spoludědičkám milosti života,
Tu ukazuje, že v oboru spásy Ženy se mu
žům rovnají; nebo povolány jsou rovně jak
muži býti dědičkami milostí a milost ta jest
život věčný; mají ony % či čaké, totiž jak
muži, děditi milost, jenž v živolě věčném
záleží. Místo spoludědičkám čtou rukopisové
řečtí spoluděrdicové, ovyxAnoovonosmísto ovyxin
covonotw,tak že muži spoludědici žen se jme
nují, což ještě větší ženám slávu působí.
Sinajský rukopis čte akkusátivně ovyxkno0
sonovs a slovo k ženám tedy potahuje. Tím
ochotněji se ale úctou ženám svým mají pro
půjčovati, ješto by jinak modlitby jejich vy
slyšení nedocházely. A to jest, co dí: aby
nebyly stavovány modlitby vaše, aby nebyly
vyrývány, jako stromové ze země se vyrý
vají, aby nebyly posekány, zrušeny, přerý
vány, přetínány, aby překážky a závady to
tiž neměly, an by rozepře, různice, nesvor
nost povstaly, čímž společné modlitby přetr
hány bývají. Ješto žena s mužem jedno tělo
činí, měli by se také společné modlívati a
sice tím více, ješto Kristus společným mo
dlitbám větší sliby učinil, což ale o roze
přích se díti nemůže. V takových okolno
stech žena nevinna-li jest, tím více modlit
bám věnovati se má, aby sobě potěchu, mu
žovi obrácení zjednala. Jiní mírněji berou
slovo stavovány či přerývány a vykládají:
aby vašim prosbám cesta k nebi a k vysly
šení nebyla zamezena a zatknuta; leč pr
vnější výklad jest pravější. ,

Od těchto zvláštních napomínání apo
štol ke všeobecným přechází a praví: Ostatně
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pak buďte všickní jednomyslní, útrpni, dra
tromilovní, mělosrdní, skromni, pokorní. Jež
předkládá ctnosti, jsou mezi sebou spojeny,
tak že jedna druhou podporuje a provází.
Dí všickní, ženy, muži, páni, sluhové a vů
bec všickni křesťané; ty obecné napomínky
stojí oproti specialným, jenž předcházejí.
Jednomyslní býti mají, stejně smýšleti, sho
dovati se v náhledech a ve vůli, aby co je
den smýšlí a žádá, tolikéž i druhý chtěl a
smýšlel. Podobně Pavel Rom. 12, 16. velí
jedné mysli býti a Fil. 2, 2. prosí Filippanů,
naplňte radost mou, abystejednostejného smy
slu byli jednostejnou lásku majíce, jednomy
slnt jsouce, stejně smýšlejíce, Jest svornost
vždy a všudy potřebna; Micipsa blízek smrti
jsa povolal syny a napomínal jich ke svor
nosti, při čemž vyjádřil známou onu průpo
věď: svorností malé věcí rostou, nesvorno
stí veliké se rozpadávají. Dali v té věci nej
krásnější příklad prvokřesťané, o nichž píše
sv. Lukáš Act. 4, 32., že veškeré množství
věřících mělo jedno srdce a jelnu duší. Utrp
m, soucitm, vece dále, čl spolutrpníi, sou
strastni, jenž účastenství berou netoliko ve
zlých, nýbrž i v dobrých osudech bližního
svého, t. j. soucitni, souúčastní co údové
jednoho těla, v němž když jeden úd strádá,
všickni údové ostatní to pocitují, 1. Cor. 12,
20., jakož i radost jednoho úda se do ve
škerých údů vlévá. Tudy velí Rom. 12, 4.
radovati se s radujícími a plakati s plačí
cími. A Gal. 6, 2. Jeden druhého břímě ne
ste a tak naplníte zákon Kristův. Bratromi
lovní býti mají, t. j. ozvláště se láskou kře
stanům co bratrům mají propůjčovati, ač veškerylidimilovatipovinnijsou.© Milosrdní,
srdce mají míti vezdy otevřené k účinnému
se smilování nad těmi, kteříž toho potřebují.
Skromní a pokorní býti mají, vulgáta slovo
řecké zazemwompoovesdvojitě překládá, skromni
a pokorni; druhé slovo jest prvnějšího vý
kladem. Pokora jest řídká ctnost, avšak v
písmě svatém zhusta se poroučí; pokoren
jest, kdož o sobě vysoko nesmýšlí, nébrž
nepatrným a chatrným sebe býti vidí a tak
to se k jiným chová; vlídnost a lahoda ve
mravech plynou nutně z pokory, a víru kře
sťanskou ty ctnosti ovšem nejvíce jiným do-
stupnu činívaly. O sv. Bonaventurovi se VÍ, ;
že kdo s ním sešel se, každý jej pro skrom
nost a milost jeho zamilovati musel.

Toli o vespolném křesťanů k sobě cho
vání se pověděv mluví dále o tom, kterak
by se měli k světu nevěreckému míti. Dí:
Neodplacujte zlem za zlo, ant láním za lání,
nýbrž naproti tomu žehnejte,nebo k tomu po
volání jste, Poroučí, abychom ani skutkem ani
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slovy se nemstili, kdyby nás někdo urazil
slovy aneb nám skutkem ukřivdil; zlemvytýká
skutky, láném řeči křivdivé. Pod těma dvěma
spůsoboma pak veškery druhy křivd rozumí
a zahrnuje. Naobrat slovem žehnejte obsti
huje všechno dobročinění řečí, skutkem i
smýšlením. Nezastávejte sami sebe, dí sv. Pa
vel Rom. 12, 19., nýbrž dejte místo hněvu
Božímu, an dí Pán: Mně pomsta náleží, já
odplatím. Dokonalost života Křesťanského
záleží v odpouštění křivd a bezpráví a v u
přímém milování nepřítele. Tak Pán Ježíš
velí Mt. 5, 44. Milujte nepřátely své, dobře
čiňte těm, jenž vás nenávidí a modlete se za
ty, jenž vás prondsledují a utrhají vám. Dle
rady sv. Basilia máme z bezpráví se rado
vati, proto že se nám poskýtá příležitost v
trpělivosti se cvičiti. Důvod toho, proč za
zlo dobrem se odměňovati mají, klade: nebo
k tomu povolání jste, abyste požehnání zdědilt.
Béře důvod z naděje požehnání, jehož se od
Boha nadíti mohou, a vědomí, že druhdy
požehnání dojdeme v nebeském království,
má nám podnětem býti všem lidem, i také
nepřátelům žehnati. Věčnou blaženost po
žehnáním zove, poněvadž pochází z milosti
Boží; tudy Matth. 25, 34. Kristus při dru
hém příští svém praviti bude těm na pra
vici: Pojďte požehnaní Otce mého. Jmenuje
pak požehnánímužívaje slova toho nějakou
autonaklásou či ozevem a orážkou přede

šlého slova žehnejte.
Toho pak výroku svého nenechává bez

důvodu, nébrž uvádí důvod ze Zalmu 33,
13. nn. a slovy žalmu odkazuje na odplatu
spolu napomínání to přitužujíc. Jsou pak
slova ta žalmová: Nebo kdo chce život milo
vati a dm viděti dobré, zdržuj jazyk svůj
od zlého a ústa jeho nemluvte lesti. Odvrat
se ode zla a čiň dobro, hledej pokoje a po
stihuj ho. Nebo oči Páně na spravedlivé a
uši jeho ku prosbám jejich, obličejvšak Páně
na čínitele zlých věcí. Slova ta nejsou do
slovně vzata ze Zalmu, nýbrž podle smyslu.
Praví: Kdo chce milovati život; dí chce či
žádá milovati, aby tím dvojím slovem veli
kost lásky a touhy věčného života naznačil
a spolu vytknul, že člověk chtíti a snažiti
se musí, život věčný milovati, poněvadž pleť
naše člověka opět a opět od lásky a snahy
té ku pochotem tohoto života volá. Dní do
bré viděti značí zkušením vlastním poznati,
okusiti, požívati. Slova ta ač v Zalmu 35.
jdou k tomuto více Životu, apoštol béře o
životu pověčném. Zde jsou veškeři dnové
zlí, vece sv. Augustin, onde budou veškeři
dobří. Zdržuj jazyk od zlého a ústa jeho
nemluvtež lesti. Zlem tu zlořečení, pomluvy,
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utrhání a jiné ostatní vady rozumí; z nichž
to zvláště klade lest: ústa jeho nemluvtelesti,
a rozumí lestmi a lestnými řečmi tajná a
skrytá zlořečení, jak dřívějším rčením ve
řejná a zjevná; obojími frázemi zahrnují se
veškeři hříchové, jichžto se člověk mluvením
dopouští. Podobně dalejšími předpisy zahr
nuje píli všechněch ctností, an dí: Odvrať
se ode zla a čiň dobro; slova ta sama sebou
všeobecně se nesou a obsahují zákon ve
škeré spravedlnosti a. opolnu všelikých ctno=
stí. Zvláštní ale snažení velí přičiniti 0 po
koj: Hledej pokoje a postihuj ho. Postihuj
vece a velikost snahy vyznačuje, aby člověk
pokoj všelijak i se svou časnou škodou ob
mýšlel, kdyby jinak lidé ho dáti se zdráhali.
Pokojem rozumí vůbec pokoj vnitřní, pokoj
s bližním, s sebou a s Bohem, jejž Kristus
s nebe lidem donesl, jak prozpěvovali an
dělé Luc. 2, 14.: Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Kterýžto
pokoj, jak Pavel Fil. 4. 7. dí, přesahuje vše
liký smysl a jako král si vede v útrobách
lidských, všechny údy, smysly a mohutnosti
člověka poklidem a radostivostí řídí a spra
vuje podle toho: Pokoj Kristův plesej v srd
cích vašich 3, 15.

K těmto pak napomínkám přičinuje po
budku vzatou od Boží spravedlnosti, jenž
dobro odměnuje a zlo tresce. Nebo oči Páně
na spravedlivé a uši jeho ku prosbám jejich,
t.j. Bůh dobrotivýma a oteckýma očimapo
hlídá na lidi, jenž příkazů dotčených ostří
hají, prosby jejich vyslýchá a jim milostivě
uděluje, čeho od něho žádají. Ale naproti
tomu: obličej Páně na činitele zlých věcí.
Obličej totiž rozhněvaný, hrozivý, přísný,
posupný, aby, jak dále čteme, čehož ale
Petr pominul, aby vyhladi! ze země památku
jejich. Velkou jest to pohnutkou činiti dobro
a hříchu se varovati, když si člověk před
stavuje, že Bůh neustále se dívá na všeliké
jednání naše a ctnosti se zalíbením spatřuje,
na skutky zlé a na jich páchatele však pří
sně se dívá a s pokutou na ně sahá. Tudy
všickni světci učí, že nejlépe člověk se 0
brání hříchům, když v myšlénkách neustále
před Bohem státi bude.

Přistoupá k napomínkám svízely a pro
tivenství trpělivě snášeti 13—22., čehož pří
klad Krista uvádí. Vece:

13. I kdož jest, jenž by vám u
škodil, budete-li dobra horlitelé? 14.
Ale i trpíte-li co pró spravedlnost, bla
ženi jste. Strachu pak jejich se nestra
chujte, aniž se kormuťte, 15. Pána však

215

Krista svěťte v srdcích svých, hotovi
jsouce vždy k odpovědi každému žáda
jícímu od vás počet z té, která jest ve
vás, naděje, 16. ale s lahodou a bázní
svědomí majíce dobré: aby tím, v čem
utrhají vám, zahanbeni byli ti, jenž 0
sočují vaše dobré v Kristu obcování.
17. Lépe jest zajisté, abyste dobřečiníce,
chtěla-li by vůle Boží, trpěli, nežli zle
činíce. 18. Nebo i Kristus jednou za
hříchy naše umřel, spravedlivý za ne
spravedlivé, aby nás přivedl k Bohu,

| umrtven sice byv dle těla, obživen ale
podle ducha, 19. v němž i duchům by
vším v žaláři přišed kázal, 20. kteří ne
věřící byli druhdy, když očekávali trpě
livosti Boží za dnů Noema, když se ho
tovil koráb, v němž málo, to jest osm
duší, zachováno bylo skrze vodu. 21.
Jakož i vás nyní protiobrazně spaseny
činí křest, ne tělesné odklad nečistoty,
nýbrž svědomí dobrého zámluva Bohu
skrze vzkříšení Ježíše Krista, 22. kte
rýž „jest na pravici Boží, pohltiv smrť,v »
abychom života. věčného dědici se stali:
vešed do nebe, podrobiv sobě anděly a
mocnosti a síly.

Počátečnou otázkou si prokládá apoštol
cestu ku pojednání o trpělivém snášení do
lehlivostí z pronásledování jdoucích. I kdož
jest, jenž by uškodil vám, budete-li dobra hor
litelé či stanete-li se dobra horliteli? Částice
i váže větu tu s předešlými a zostřuje otáz
ku. Kdož jest ten, kdož jest tak silen, aby
vám uškoditi mohl? Patrně otázka ta více
důrazu má než otázka: Kdož vám uškodí?
Ovšem nikdo, ač budete-li dobra horlitelé.
Nadesýlá apoštol, že Bůh dle prozfetědlno
sti své nedopustí, aby škoda se dála těm,
kdož po dobru horlí. Dobrem značí očividně
ctnosti, jak dříve pravil číř dobro; dobro
jest oópolnaa idea, která se všechněm lidem
předkládá, aby dle ní život zařídili a ji v
životě vyobraziti á vypodobiti usilovali. Dí
horlitelé, nedí pouze následovníci, aby na
mítl, že vroucně a horoucně o dobro se za
sazovati máme. Někteří rukopisové čtou
npnyral, nápodobitelé, a ti slovo dyabov pře
kládají dobrého slyšíce je o Bohu, jako by
smyšl byl: buďte nápodobitelé dobrého Boha;
leč prvnější výklad průvodnější jest. Sv.
Chrysostom napsal nedalek jsa smrti své
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spis ozvláštní o tom, že nikdo leč od sebe
samého škodu vzíti nemůže. A již sv. Pa
vel Rom. 8, 28. praví, že těm, kdož Boha
milují, veškery věci k spáse slouží. Rožeň,
na němž pražen sv. Vavřín, neuškodil duši
jeho, nýbrž k větší jemu slávě pomohl. O
všem co škodila nenávist bratrů Josefu Egypt
skému? Nechce říci apoštol, že by nepřá
telé nemohli křesťanům na těle a statcích
uškoditi, ješto hned za dnů prvních církve
svaté v Jerusalémě vypuklo pronásledování,
v němž Štěpán byl kamenován. A tudy pří
pustkem dále přičiňuje: Ale %trpéte-li copro
spravedlnost, blažení jste.. Trpěti může kře
sťan, ale z útrap škodu vzíti nemůže, ano
naopak útrapa slouží jim k bláze. Což dí
Petr zřetel maje k slovům Páně projádře
ným v horném kázaní Matth. 5, 10. Bla
žení, kdož pronásledování bývají pro sprave
dinosť, poněvadž jejich jest království nebeské.
Pro spravedlnost jest toli co pro dobro a
pro dobré v Kristu obcování v. 16. Trpěli
křesťané pro křesťanství a nauku jeho po
svátnou a svatou, an pohanům nesnesite
dino bylo viděti, že s nimi k týmže zbrod
něm se nesbíhají, jak níže 4, 4. praví.

A tu při myšlénce na sužby a útrapy
chce je ukřepiti a posilniti a užívá k tomu
slov z proroka Isaiáše 8, 12. 13. dle sedm
desátců řka: Strachu pak jejich nestrachujte
se, aniž se kormutte, Pána však Krista svěť
če v srdcích svojich. Strach jejich jest strach,
jenž od nich vychází, totiž od nepřátelů a
pronásledovatelů, tedy hrozby, strašení a dě
šení či strašby a děsby; děsidel jejich, jimiž
vás ustrašiti hledí, se nebojte a nestrašte.
Děsidla ta jsou všechna mučidla, hrozby,
mečové, skřipce, kříže, ohňové a což těch
muk vymyslili ještě nesčíslně. Nemají se jich
strachovati, díl že na krátko trvají, díl že
Kristus dává milost je snášeti, díl že jimi
se jde k slávě nebeské. Sv. Ignat nebál se
lvů, nébrž po nich dychtil, jak píše Rom.5.
O bodejž užijou divokých zvířat, lichotiti budu
Jim, aby mne brzy polyknuli. Oheň, kříž, ú
tok šelem, řezání, trhání, rozptýlení kostí,
zmrzačení údů, celého těla rozsápání, všechna
zlá muka satanova nechať se na mne shluk
nou, jenom abych Krista účasten byl. Tak
jiní mučenníci a vyznavači před soudci ne
ohroženě stáli k udivení samých nepřátelů.
Nekormuťte se, velí, t. j. nechvějte se, nene
pokojte se, neznepokojujte se, což se tomu
stává, kdož se strachuje. Naopak Pána Kri
sla světte v srdcích svých, t. j. co svatého
ctěte, velebte, oslavujte. Nebo tehdá se Kri
stus od nás posvěcuje, když řečmi a skutky
a celým obcováním svým přispíváme, aby
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více poznáván, ctěn, milován a oslavován
býval. V Starém Zákoně Jes. 8, 13., odkad
ta slova vzata, čte se Hospodin Boha posvě
cujte; z čehož jde, že o Kristu co o Bohu
smýšleti náleží. Nic člověka nezbavuje bázně
před nepřátely víry, jak ustavení se v posvě
cování Krista, t. j. naděje, velebení, milo
vání Krista. Velebení to má se díti v srd
cích, má vniterno býti, aniž na pouhých
vněšných velebeních se stanoviti.

Tím pak zveleben bude Kristus a tím
dokáží oni neohroženost svou, když budou
hotovi, jak dále dí, vezdy k odpovědi každému
žádajícímu od váš počet z té, Která jest ve
vás, naděje. Dí vezdy a dí každému, a nevy
lučuje ani času ani osoby. Nejednou hned
z počátku církve dotírali nevěrci na kře
stany, proč naději máte v ukřížovance? Proč
tak tvrdého a přísného života následujete?
Proč toli muk podnikáte? Nad to nejednou
pomluva o víře v Krista obíhala, jakoby
křesťané z povinností státu se vytahovali a
brojení a pikle strojili, což poslední za Do
mitiána se stalo Eus. 3, 20., ale také za
Neróna již událo se, jak výše 2, 12.již pra
veno. Velí, aby každý křesťan věděl, jak
nepříteli víry odpovědíti těm, jenž žádají
počet z naděje, která jest v nich. Z naděje,
t. j. z nauky křesťanské, z křesťanství; dí
z naděje, poněvadž věcmi, jichž se křesťané
nadějí, nejlépe mohou se námitky nepřátel
odraziti a počet ten dáti se může, na němž
přestati musejí. Zádá sv. Petr, aby se do
konale ve své víře znali a důvodů, proč
věří, sobě povědomi byli. Nechce, aby vši
ckni se theology učenými stali, ale aby vě
děli o důvodech aspoň povšechných, jimiž
víru hájiti mohou. Tak na př. katolík tázán
od nekatolíka, proč věří „Krista tělesně a
skutečně vřítomna býti ve svátosti euchari
stie“, může odpovědíti aspoň toli, poněvadž
tak věří a od jak živa věřila a učila církev,
jenž jest sloup a tvrz pravdy, jsouci od
Ducha svatého neustále vedena. Kažďému,
velí, hotovi býti máme a tudy nemíní jedi
ných úřadů ; avšak jim bývátoliko povinnost
odpovídati; co se ostatních týká, potřebí
vždy na paměti míti výrok Páně Mt. 7, 06.
Nemecte svatých věcí vepřům, aby obrátivše
se vás nepošlapali. Ále všechno takové za
stávání víry má se díti s lahodou a bázní.
S lahodou, t. j. neurputně, nepyšně, v ticho
sti, bez křiku, ryku a povyku, aby nebyli
odstrašeni, nýbrž raději získáni protivníci.
A s bázní, s úctou, ozvláště vrchnosti po
hanské povinnou; tak jedni. Jiní lépe bázní
slyší ostýchavost a uctivost k samé pravdě
křesťanské, aby Štítili a oštídali se nějak
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nemoudře, nešetrně, neslušně obranu vésti a
snad nad své síly v sehe v té záležitosti
důvěřovati. Ještě jedné vlastnosti postihuje
na těch, kdož víru zastávají, an dí: svědomí
majíce dobré; nebo více a lépe mluví život
nežli jazyk. Dobré svědomí a ovšem život
dobrý dává obraně víry sílu a přesvědčivou

provedená nic nepořídí.
Předpisuje pak Petr ty vlastnosti jejich

obraně víry proto, aby z nich blažení násled
kové se vyřinuli. Dí o tom: Aby tím, čím
utrhají vám, zahanbení byli ti, jenž osočují
vaše dobré v Kristu obcování. Smysl: aby v
křivdě své se poznavše odmlčeti se museli.
Utrhali jim, jak 2, 12. a níže 4, 3. 4. vi
děti, poněvadž se uráželi na ctnostném, zdr
želivém a skromném životě všelijak jej pod
hlídajíce a zlý úmysl mu podkládajíce. Ti
tedy mají se jinak přesvědčiti a poznati se
mají v bludu a v křivdě, ano zahanbení býti
mají, ješto vaše v Kristu dobré obcování na
zlou stranu vykládali, haněli a osočováli. —
Obcování v Kristu jest život křesťanský, je
muž Kristus slouží za živel. Zahanbení jim
nastává právě tím, že se přesvědčiti musejí,
jak bezprávně vás osočovali a vám utrhali.
Slovy: vaše dobré obcování v Kristu se před
mět útržek, jenž ve slově tém čili v čem č
o, neurčen zůstal, místněji stanoví. © svě
domí dobrém, jehož při nich požadoval, do
kládá potřebu jeho dovodě: Lépe jest zajisté,
abyste dobřečiníce, chtěla-li by vůle Boží, tr
pěli nežli zle činíce. Přidává ten důvod těm,
kdo trpí ku potěšení, že v tom vůle Boží
jest, jenž k jejich spáse hledí. O Sokratovi
se tolikéž píše, že byv k smrti odsouzen,
když se nad ním jednomu za příčinou ne
vinného odsudku seslzelo, pravil: Chceš-li,
abych vinen jsa odsouzen byl? Participiemi
dobřečiníce a zlečiníce místnější okolnosti a
důvod útrapy se udávají. Podobně výše 2,
19. 20. praví: To jest milost, když kdo pro
svědomí Boží snáší zármutky trpě bez viny.

Jakož pak tam se táhl ku příkladu a
vzoru Krista Pána, tak i zde činí, an dáleji
dí: Nebo 1 Kristus jednou za hříchy naše
umřel, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
přivedl k Bohu umrtven byv sice dle pletě,
obživen ale dle ducha. Co tuto a dále po
vídá o strastech a oslavách. Páně, může a
má sloužiti ku potěše všem, kteří nevinně
strádají. Podobné jest místo 2, 20., ač roz
díl ten mezi oběma místoma zabíhá, že tam
ku příkladnosti útrap Páně více hledí, tuto
ale o spasivé moci jejich jedná, aby na zá
kladě jejich dalejší napomínky stavěti mohl
4, 2. Místo umřel má se lépe čísti trpěl,
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ena9s, Částice ©hledí k těm, jenž nevinné
trpí, a velí dle příkladu nevinného Krista,
jenž za cizí hříchy trpěl, útrapy na se při
jímati pro něho, či raději pro dosti učinění
za své hříchy. Sv. František říkal: Dej mi,
Pane, láskou lásky tvé umříti, jenž jsi lá
skou lásky mé umřel. Dí jednou trpěl, dílem
aby účinlivost a mocnost utrpení Kristova
vylíčil, jenž jedním sebe obětováním dílo
spásy dokonal Hebr. 10, 14., dílem aby 1
trpitelům na mysl vystavil, že jednou jenom,
t. j. jen v tomto životě trpěti budou na 0
nom světě všeho utrpení prosti budouce;
snad mu i tanula myšlénka o rozdílu nové
oběti jednou Kristem přinešené od obětí sta
rozákonných ročně přinášívaných, an Pavel
Hebr, 9, 25. o tom mluví. Za hříchy nase
umřel, aby je shladil a smazal; udává účel
smrti Páně a dí dále spravedlivý za nespra
vedlivé, aby věc tu právě řečenou potvrdil
a aby Kristovu nesmírnou k nám lásku vy
líčil. V řeckém textu nemají slova ta arti
kulu, aby povaha spravedlivosti a nesprave
dlivosti tím více v oči bila. Záměrem toho
za hříchy naše bezvinného Páně utrpení bylo,
jak dále klade: aby nás přivedl k Bohu co
zbloudilé ovce. Přivádí nás k Bohu Boha s
námi smiřujíc a posvěcením nás k Bohu a
k stoupenému s ním obcování přibližujíc.
Což netoliko smrt, nébrž i život Páně před
pokládá. Jiní překládají: aby nás obětoval
Bohu; leč předešlý překlad a výklad dopad

ějŠÍ Kristem jenom nám přístup k
Otci se otvírá Rom. 5, 2.

Může pak Kristus nás k Bohu přivésti,
ješto posud žije. Což praví dokladem: u
mrtven byl dle pletě, obživen ale dle ducha.
Dativ ogoxl — zvevkaz jsou dativy ohledu
a poměru udávajíce, v jakém potahu se u
mrtvení a obživení dálo a kterak se obojí
umrtvení i obživení obmezuje a ohraničuje.
Obojí dativ musí stejně se bráti a nelze ji
nak první jinak druhý vykládati, jak se
toho někteří neprávem podjali. Pleť značí
přirozenou tělesnou povahu Páně a jest toli
co tělo; ale přece nedí dle těla, nýbrž dle
pletě jak Rom. 1, 3.; nedí, že Kristus dle
těla pochodí od Davida, nébrž dle pletě, pro
označení, že Kristus mimo hřích všechny
křehkosti a chaboty těla na se vzal. Duchem
znamená vyšší stránku v člověčenství Kri
stovu, jak z protikladu zřetedlně se jeví a z
toho, co níže o sestoupení Páně do pekel
pronáší. Jest duch toli co duše, jak se v
písmě ta dvě slova nejednou zaměňují a Za
stupují, na př. Joan. 12, 27., kdež duše a
Joan. 13, 21., kdež duch Páně zkormoucen
se býti praví. Není tedy smysl: Kristus sice
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při smrti své dle těla usmrcen byl, ale oži
ven byl duchem Božím aneb mocí Boží, jak
některým se vidělo podle 2. Cor. 13, 4.,
kdež Pavel dí, že Kristus ze mdloby ukřižo
ván byv z moci Boží žije; nebo tu v druhé
části se protiklad nezachovává. Nýbrž smysl
jest: Kristus sice podle těla usmrcen byl,
ale podle duše či ducha živ ostal a žije. Dí:
odžtven byl, poněvadž dle těla byv mrtev ne
toliko žije, nébrž tehdá při vzkřesu stal se
duchem obživujícím 1. Cor. 15, 45. Skrze
vzkříšení duše jeho co nádobaa nástroj bož
ství vejdouc do těla jeho je odušila, oduši
vila a oživila a ho života nesmrtného a věč
né slávy přiúčastnila.

O působení toho života Páně obnove
ného sv. Petr přitáčí jednu stránku maje na
mysli čtenářům svým k trpělivému svízelů
podnikání posloužiti. V němž %duchům v ža
láři přišed kázal, kteří nevěřící druhdy byli,
když očekávali trpělivosti Boží za dnů Noema,
když se hotovil koráb, v němž málo, to jest
osm duší, zachováno bylo skrze vodu. Slovo v
němž hledí ke stavu ďuch či duše Krista ob
živeného a oslaveného. Dle ducha svého či
duše své, když pleť či tělo jeho v hrobě se
nalezalo, sestoupil Kristus do žaláře či do
vězení, do temnice, t. j. do pekel, t. j. do
předpeklí, kdež duše lidí nábožných zdržo
vány byly nemohouce slávy Boží dojíti, až
Kristus za nás na kříži umřel. Di přišed,
aby nikdo neměl právo říci, že jenom podle
své působnosti a mocnosti sestoupil do ža
láře či do podsvětí. Dobrý pastýř, vece sv.
Ambrož, hledaje ovcí svojich pronikl až do
podsvětových místností, aby jakož pozemšťa
nům vzešlo slunko spravedlnosti, tak i těm,
jenž v podzemí v stínech a tmách se nale
zali, zasvitlo. — Duchům, vece, kázal a ne
rozumí duchy lidí zlých v pekle, jimž by
byl Kristus kázal a z nichž některé, jenž
méně zlí byli, prý se obrátili. Leč to blud
jest, an z pekla není žádného vyprostění a
nauka ta Origenova od církve zavržena byla.
Aniž také rozumí duchy zlých lidí v pekle
zavržených, k nimž přišed Kristus prý opo
vídal a potvrzoval jejich věčné zavržení. Po
tvrzovati věčnou zátratu není blahá věst a
blahou věst duchům přinesl Kristus dle dal
ších slov téhož Petra níže 4, 6. Ale ani ža
lářem se nerozumí místo zavrženců, nýbrž
ten oddíl podsvětí, kdež svatí otcové a lidé
dobří k spáse určení bez bolesti a muk oče
kávali příští Spasitele, jenž je ze žaláře 0
prostiti a do věčné slávy uvésti hodlal. Né
brž duchové ti, jimž Kristus kázal, t. j. dle
4, 6. blahověstil či blahou věst o vyproštění
jich ze žaláře a o konečném jich spasení
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hlásal, jsou ti, jak dále vece apoštol, kteří
nevěřící druhdy byli, když očekávali trpělivost
Boží za dnů Noema, když se hotovil koráb.
Pokládá, že nejedni lidé za potopy, jenž
dříve nechtěli povoliti slovům Noema, když
je měl ku pokání, nápotom nezbytí vidouce
se upřímě k Bohu obrátili a ze svých
hříchů se káli a tudy ač dle těla potopou
zahynuvše dle duše přece došli odpuštění a
na milost od Boha přijati byli. Těm Kristus
sestoupiv do limbu odpovídal, že spása do
konána jest a že nyní se jim věčná sláva
otvírá.

Ješto ale apoštol praví, že také těmto
duchům kázal Kristus, nadesýlá tím, že i
jiným kázal a 4, 6. blahou věst o konečném
jich oblažení přinesl. Jsou to svatí otcové a
muži svatí, jenž za živa Bohu sloužili, ale
umřevše nemohli dojíti slávy dříve, než Kri
stus za hříchy lidské trpěl a tudy v místě
předpeklí či hád řečeném se zdržovali bez
bolestí, an ti, kteří ještě pokuty za hříchy
nevystáli, tam mukám od Boha k jich oči
stě usouzeným podrobiti se musili. Nevěřící
byli druhdy, totiž nevěřili Noemovi, když
jim vytýkal hříchy a ku pokání jich napomí
nal tehdá, když očekávali trpělivostiBoži t.j.
když se na ni spolébali; tak vulgáta čte;
lépe dle ř. t. když očekávala trpělivost čili
snášelivost Božé či Boží shovívavost po
sto a dvadcet let je skrze Noema ku pokání
zovoucí. Po sto dvadcet let napomínal jich
Noe ve jménu Božím a hotoviď či budoval
koráb na důkaz, že skutečně Bůh je hodlá
potopou pokutovati, tak že budování to 0
všem kázaním bylo. Shovíval Bůh tak dlouho
s nimi moha je dávno a hned z počátku
pro zbrodně jejich trestati.

O tom korábu dí dále: V němž málo,
to jest osm duší, zachováno bylo skrze vodu.
Osm osob těch jsou Noe a manželka a tři
synové s manželkami svými. Skrze vodu byli
zachování, ješto voda koráb povznášela a
veškery tvory v něm 'shluklé ostřehla, aby
potopou zahlazení nebyli. Kristus ovšem ve
škery spravedlníky z limbu či jak bychom
říci mohli z chobotu vyprostil, sv. Petr ale
jenom o těch, jenž za Noema žili, se zml
nuje, poněvadž Židé o nich co od Boha za
vržených smýšleli, že ani k soudu Božímu
již připuštění nebudou; také chtěl apoštol
příkladem tím pohnouti k trpělivosti a k
snášení veškerých sužeb a útrap tím jejich
užitku vylíčením, ješto i samým tím bezbož
cům za věku Noemova k spáse posloužily.
Nad to sličně se podobnost vyskýtá v tom,
že jak Kristus za hříchy umřel, i oni pro
hříchy umřeli; a Opět jak Kristus dle ducha
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obživen byl, tak i oni pokání činíce dle
ducha zachování byli. Někteří slova ta berou
o kázaní apoštolů za to majíce, že nevěrci
za věku Noemova nevěrcům za časů apo
štolů za podkladek a obraz slouží a roz
umějí duchy pohany a Židy od apoštolů ob
rácené a žalářem slyší tu poddanost, kterou
Židé zákonu, pohané pak svévoli satanově
podčinění byli. Leč výklad ten zhola vší
souvislosti se protiví.

Ale ne nadarmo mluvil Petr o potopě a
o lidech tehdá vodou zachovaných. Vidí on
v tehdejším příběhu oznak a obraz věci,jenž
svrchovanou váhu v křesťanství má.

Dí apoštol: Jakož i vás nyné protiob
razně spaseny činí křest, aneb jak dle ř. t.
přeložiti: Která (t. voda, o níž předchází)
T vás nyné protiobrazně spaseny činí co křest.
Protiobrazem sluje křest, protiobrazem totiž
potopy, poněvadž jak Noem se svojinci v
korábu vodami vznášeném zachován byl, tak
1 my křestem či vodou na křestu zachováni
býváme. Prottobrazná voda jest na křestu,
t. j. taková, jenž obrazu či vzoru svému a
svému předobrazu či své předpodobě odpo
vídá. Jakož Starý Zákon prorockými výroky
věci budoucí předobrazoval slovem a pojmem,
tak zračitěji to události činily, jimiž věci
budoucí se předpodobňovaly. Tak Sára a Há
gara předobrazovaly církev Starého a No- |
vého Zákona Gal. 4, 22., tak přechod mořem
rudým 1. Cor. 10, 1. a potopa předobrazo
valy křest a křest slušně zove se jich vý
podobou či odpodobou a odobrazem. Nás
vece a hledí k těm nemnohým tehdy za
Noema zachovaným; z čehož nejedni sou
dí, že nemnoho lidí spaseno bude. Korábem
jest církev či protiobraz korábu jest církev,
a jakož nikdo za potopy nebyl zachován,
kdo se v korábu nenacházel, tak není spásy
kromě církve. A sv. Aug. M. B. 15, 26.
učí, že korábem se čizincující na tom světě
a dřevém kříže vykoupená církev vypodob
ňovala. Dvéře v korábu v boku postavené
znamenají nám, když kopím bok Páně byl
probodnut.

Přešed pak ku křestu dále o povaze
jeho jedná a dí: ne pleťské odklad néšváry,
nýbrž svělomí dobrého zámluva Bohu skrze
vzkřísení Ješíše Krista. Napřed záporně, ná
potom kladně líčí povahu křestu. Není křest
nějakým odkladem či odložením nečistoty
pleťské; křest nás nespasuje vněšným pletě
obmytím a jeho podstata neleží v tom vněš
ném obmytí. Bezmála prohlídá k rozličným
mytím u Zidův obyčejným a tvrdí, že nesmí
nijak křest s těmi zhola vněšnými a co do
díla spásy neúčinnými pořízeními na roveň
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staven býti. Nýbrž křest jest svědomí do
brého zámluva Bohu skrze vzkříšení Ježiše
Krista. Tak kladně dodává, pro lepší důraz
slova svědomí dobrého napřed stavě, jak za
touž příčinou to byl výše se slovem pletské
či pletě, caox0s, učinil.

Slova svědomí dobrého zámluva pře
mnohé nesnáze zavalují exegétům, ano slo
vo čmeporyue dotaz, otaz, slib, přípověď, zá
mluvu, prosbu znamená a svědomí dobré
buď subjektivně buď objektivně se bráti
může. Tudy možen jest smysl: prosba k
Bohu o dobré svědomí, aneb dotaz dobrého
svědomí po Bohu, t. j. obrácení se k Bohu,
hledání Boha. Jiní překládají: ubezpečení,
pojištění dobrého svědomí, jelikož na křestu
člověk dosahuje dobrého svědomí, t. j. čistoty
duše a ospravedlnění. Jiní slovo to čoorrua vy
kládají býti toli co zámluva,slib, přípověď,kte
rou se Bohu zaslibuje člověk, že vezdy dobré
svědomí chce zachovávati a dobrých mravů
pilen býti; aneb dle jiných, kdež svědomí
dobré — jenž se vystavuje co osoba — se
zaslibuje Bohu a jemu připovídá. Prohlídá
při tom na otázky, které se činí při udělo
vání křestu: Odříkáš se satana? Odřikám!

Připovídáš se Kristu? Připovídám! jakož 1
na vyznávání celé víry v Krista, kteréž se
dálo při udělování té svátosti.

Té pak moci dosahuje křest skrze vzkří
šení Ježíše Krista; ze zásluh totiž smrti Kri
stovy, jejížto vrchol jest vzkřes jeho, podle
slov Rom. 4, 25., že umřel pro hříchy naše.
Slova ta se musejí vázati se slovy spaseny
činí, jak očividno jest. Přikládá o vzkřesu
Páně, poněvadž jako v křestu s Kristem u
míráme, tak s ním a v něm také vzkříseni
býváme k novému životu.

A jest vzkříšení Páně doplněk a dovrš
ba všeho spasného působení Kristova, ješto
beze vzkřesu Páně by víra a naděje naše
marny byly 1. Cor. 15, 15. Tím, co dosud
o Kristu pravil, nemálo ku potěše jim po
sloužil, jakož i k tomu, aby tím trpělivěji pod
nikali svízely a protivenství pro víru.

Za touže příčinou přidává ještě o Kri
stu dále: Křerýž jest na pravicí Boží pohl
tv smrt, abychom života věčného dědici se
stali, vešed do nebe podrobiv sobě anděly, moc
nosti a síly. Seděním na pravici Boží se roz
umí povšechná moc a vláda Kristova, jak
Rom. 8, 34. Col. 3, 1. Slov dalších pohltiv
smrt, abychom života věčného dědici se stali
není v ř. t. ani v přelohách východních;
vklouzla na toto místo z 1. Cor. 15, 54.,
kdež Pavel na slova Oseášova 13, 14. nará.



220

žeje dí: Fohlcena jest smrt ve vítězství, t. j.
vítězstvím vyhlazena a zničena byla smrt.
Kristus umřev a vstav smrt docela překo
nal. Dále dí vešeďddo nebe či šed, odebrav
se; nebyl od andělů nesen, nébrž vlastní
mocí a silou vstoupil. Sedě na pravici Boží
co Bůh člověk neobmezenou moc a vládu
má, ješto podrobil sobě anděly, mocnosti a
síly. I podle člověčenství jest Kristus hlavou
andělů a lidí Ef. 1, 22. Col. 1, 18. 2, 10.
Jmenuje trojí třídu vyšších duchů: anděly,

I. Petr IV, 1—11. Nabizi hříchu odumřití a svatost: žívota píleti,

mocnosti, síly, jak je na dotčených místech
i sv. Pavel uvádí; leč chce, abychom těmi
třemi třídami veškeré andělstvo zahrnovali.
Bůh užívá andělů co sluhů v provozování
rad svojich při řízení a správě veškerého
světa Hebr. 1, 14. Poněvadž Kristus také ja
kož člověk řízení světa účasten jest, snadno
se domysliti, že mu andělé podmaněni jsou.

Z těchto pravd tuto pověděných vyvo
zuje apoštol napomínání, o nichž jedná v
následující hlavě.

Hlava IV.

Nabddá 1—6., aby hříchu odemrouce po celý
ostatek života svého svatosti pilní byli,
načež přidává jiná napomínání 7—11.
o bdění, o lásce, o užívání darů Božích
k spáse všeobecné; posléze je vzbuzuje ku
plesání ze seslaných jim od Boha pro
víru protivenství 12—19.

1. Poněvadž tedy Kristus trpěl dle
těla, i vy týmže smýšlením se ozbrojte;
nebo kdo trpěl v těle, přestal hříchů,
2. aby ne již pochotem lidí, nýbrž vůli
Boží ostatek času v těle žil. 3. Nebo
dosti jest, že jste minulý čas vůli po
hanů vykonávali, chodíce ve chlipno
stech, v pochotech, opilstvích, hodová
ních, pijanstvích a ohavných modlář- |
stvích. 4. Čemuž diví se, an vy nesbí
háte se k témuž v prostopášnost se vy
lévání rouhajíce se, 5. kteříž vydají počet
tomu, jenž hotov jest souditi živé 1
mrtvé. 6, Proto zajisté i mrtvým bylo
blahověstěno, aby souzeni byli sice po
dle lidí v těle, žili však podle Boha v
duchu. 7%.Všemu pak se konec přiblí
žil. Protož buďte opatrní a bděte na
modlitbách. 8. Přede vším ale vespolnou
lásku ustavičnou mějte; nebo láska při
krývá množství hříchů. 9. Hostinni ve
spolek buďte bez reptání. 10. Každý
jak obdržel milost, vespolek jí poslu
hujte jakožto dobří správcové rozličné
milosti Boží. 11. Mluví-li kdo, (mluv)
Jako výroky Boží, posluhuje-li kdo, (čiň
to) jako ze síly, kteréž uděluje Bůh,
aby ve všem oslaven byl Bůh skrzeJe

žíše Krista, jemuž jest sláva na věky
věků. Amen.

Mluvil předešle o díle spásy, jež Kri
stus utrpením svým vykonal, načež nesko
nalou slávou oslaven byl. Na tom Kristově
díle nyní buduje napomínání svoje, což vi
děti z částice, kterou slova své ku přede
šlým poutá. Dí: Poněvadž tedy Kristus trpěl
dle pletě, 1 vy týmže smýšlením se ozbrojte;

-nebo kdo trpěl v pleti, přestal hříchu. Připo
míná jim z díla spásy ozvláště utrpení, an
toho potřeba vymáhala a přidává dle pletě
trpěl Kristus, poněvadž i jim podle pletě a
těla trpěti bylo dle slov Páně Matth. 10, 28.,
kdež velí nebáti se těch, co tělo zabíjejí.
Praví: I vy a hledí ku Kristovi právem ve
leje, aby co učenníci příkladu mistrova ná
sledovali. Poněvadž ale následování Krista
Pána s neustálým bojováním spojeno jest a
ustavičné válce podobá se; tudy praví: %vy
týmže smýšlením se ozbrojte; nebo na vojně
a při půtkách potřeba zbroje a zbraně ; zbrojí
tou má jim býti smýšlení takové, jakým ve
den byl Kristus při svízelech a protiven
stvích. Tak Pavel Fil. 2, 3. odkazuje na
příklad Páně, aby smýšleli o pokoře a ve
spolné lásce takto, jak smýšlel Kristus. Jest
život na světě válka neustálá, jak Job. 14,
1. praví. A tudy při svátosti biřmy zname
ním kříže na čele naznačení býváme co vo
jíni a bojovníci, jejichž heslem a korouhví
jest kříž. Místo smýšlení překládají jiní my
šlénkou touže, jenž nápotom neustále vůli
vaši říditi a spravovati má. Leč není veliký
rozdíl mezi oběma výklady a smysl vždy 0
stává týž: Ješto Kristus tak velikomyslně a
ušlechtile za vás trpěl a ukřižován byl s
velikými bolestmi, i vy za to mějte, že jste
odemřeli hříchům, t. j. zlým pochotem. Útr
pení Páně nejenom nás vykoupilo, nýbrž
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také oznakem jest, že pochotě a náruživo
sti své mrtviti a křižovati musíme, ješto starý
náš člověk spolu s Kristem ukřižován byl,
abychom již hříchu nesloužilů Rom. 6, 5.

Potvrzuje pak apoštol napomínku svou
dáleji pravě: Nebo kdo trpěl v pleti, přestal
hříchu. Obecná ta věta, jaková jest Rom. 6,
7.. Kdo umřel, ospravediněn jest od hříchu.
Věta Pavlova příbuzna jest větě Petrově
této, avšak není tožna a stejna. Sv. Pavel
praví, že kdo umřel na křestu hříchu, prost
jeho jest a zbáven. Sv. Petr ale nemluví
dogmaticky, nébrž ethicky a chce říci, že ú
trapami na pleti snášenými člověk hřešiti
přestává, ovšem když útrapy ty v duchu
Kristově se snášejí. (rpěti v pleti či pletí
neb na pleti značí, zložádost mrtviti, pochot
s pletí zarodilou tutlati, potláčeti a tlumiti,
vášněm zlým odporovati, sebe zapírati, ne
pravosti a chtíče své ukřižovati; kdo to činí,
ten přestal hříchův, odvolil jim, všechen sva
zek s nimi přetrhnul. V čem to přestání
hříchů záleží, vysvětluje se slovy: aby nejiž
pochotem lidí, nýbrž vůli Boží ostatek času
v pleti žil. Má tedy člověk ten po veškeren
čas, kterýmž zůstává v pleti, t. j. v slabém
a křehkém lidském těle nežíti dle pochotí
lidí pohanských a neobrodilých, nébrž podle
vůle Boží svůj život spravovati. Slova ta se
svazují s nejblíže předchozími přestal hříchu,
a méně vhodně jiní je poutají k slovům 0
zbrojte se, slova další nebo kdo a t. d. zá
vorkou zatykajíce. Dativ pochotem a vůli
Boží jest dativ směru a pleť značí smrtel
nou stránku člověka, tělo, neberouc se ethi
cky, nýbrž fysicky. Ztrácí, co žije, kdož
Boha nemiluje a kdož nežije pro Boha, ni
čím není a duše jeho světu slouží a hříchům
podmaněna jest. Služ tobě, Bože, duše má,
po tobě dychti, po tobě vzlykej a srdce
moje hoř k tobě láskou a odpočívej v tobě.

Mají tedy ostatní čas života svého vy
kupovati a jedinému Bohu věnovati. Cehož
příčina jest, že již až nad to se nasloužili
zlopochotem a svrchovatý čas byl obrátitise.© Nebodostijest,žejsteminulýčasvůli
pohanů vykonávali, chodíce v. chlipnostech,
pochotech, opilstvéch, hodovánách, pijanstvích
a ohavných modlářstvích. Nechce říci, že
dluh hříšné službě splatili,jakoby to hříchům
a pochotem sloužení schvaloval, nýbrž praví
dosti jesť, aby výslipku a výtku jim dávanou
umírnil a ujemnil, ješto ovšem žádného času
hříchům sloužiti se nemá. Vůle pohanů jsou
pochotě života pohanského, z nichž ibned
některé uvádí. Jest to též, co Pavel Rom.
13, 11. vece: Cas již jest povstati ze spánku,
an noc přešla a den se přiblížit; odložte tedy
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díla tmy a odějte se v odění světla. Která ta
vůle pohanů byla, vysvětluje dále: choďžce
v chlipnostech, pochotech, opilstvích, hodováních,
pijanstvích a ohavných modlářstvéch. Chodice
vece a vysoký stupeň zamřelosti mravní vy
stihá podle tří stupňů, jež dle Z. I, 1. roz
dělují tak, že prvý stupeň jest vydati se

hříchu, druhý v něm choditi a si libovati,
třetí v něm spočívati a tkvíti. Uvádí ně
které zbrodně, jimž pohané ve službu se
oddali, mezi nimiž hříchové vilnosti se kla
dou, chiřpnostmi rozuměje veškery druhy
smilství, a přidává pochotě či zložádosti, aby
1 vnitřní chtíče zahraul, jimiž ku hříchům
podněcování bývali. Následují nestřídmosti,
opilstvé či neustálá náklonnost k opíjení-se ;
hodování a pijanstvé obyčejně se spolu kla
dou, Rom. 13, 13. Gal. 5, 21. a značí se
jimi nemírné a strojné požívání jídel a ná
pojů, když věci ty za účel života se pova
žují; ohavnými modlářstvémi rozumí tu strán
ku modloslužby, která se zanášela ctěním
ukydaných, mrzkých a ohyzdných bohů a
bohyň přecházejícím ve ctění hříchů a zbrod
ní. O čemž sv. Aug. M. B. 6, 8. a jinde
šíře se rozprostraňuje ne bez hrůzy a studu.

Apoštol Petr pravě, že vykonávali druh
dy dotčené prostopášnosti, naskýtá tím, že
jin co křesťanévýhost dali. A to předpo
kládaje praví: Cemuž dví se, an se nesbíháte
Jo témuž v prostopášnost se vylévání, rouha
jíce se.. Místo dťvé se ont stojí v řeckém a
latinském textu Cizincují, cizími sobě býti
se zdají a takměř na jiném světě býti vi
douce věc tak neočekávanou, totiž život váš
tak svatý, což je jak věc docela nová podi
vením a žasnutím naplňuje, an takový zdr
želivý a Čistý Život se jim nemožným býti
vidí. Slovem sdíhati se vytýká dychtivost a
pitomost, kterou se ve zbrodně ty pohané
vydávají, jak slovem vyléváné či plýtvání ne
mírnost takových rozpustilostí se vyličuje.
Oni pak nad tím nejenom žasnou, nébrž
ještě se z rouhají, tupí tu na dobré mravy
proměnu, hanějí, smích z ní sobě trpí, jí
lají a ji přetřepávají, podhlídají, podezřívají
a všeliké zlé záměry jí podkládají. O tom
dostatečně nás poučují apologetové, kterak
pohané o křesťanech nejhorší věci, ač jich
zhola dokázati nemohouce, roztrušovali. Pro
takové nadávání a tupení pohanů odkazuje
apoštol na soud, kterým ty zlolajce Bůh
souditi bude, kteří vydají počet tomu, jenž ho
tov jest, souditi živé i mrtvé, Pohané zhusta
a téměř povšechně za to měli, že jim po
smrti za zbrodně ničeho se obávati nepřijde,
an buď o věci ty souzeni nebudou buď žád

| ného soudu nestává. Tudy uvádí apoštol, že
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hotov jest souditi totiž Kristus, jenž vstav
z mrtvých na pravici Boží sedí; tím k slá
vě Kristově, o níž 3, 22. předešlo, ještě při
číňuje poslední stránku ku potěše jim při
potupách a k výstraze, aby snadpro veliká
protivenství zavésti se nedali. Zivými roz
umí ty, jenž při Páně k soudu přibytí na
živě budou, mrtvým? pak lidi dřívěji zemřelé.
— Nedobře jiní slova ta k allegorii táhnou
a živými rozumějí ty, jenž v milosti Boží
se nalezajíce života věčného dojdou a mr
tvými naopak, jenž na vinách jsouce k mů
kám věčným odsouzení budou.

Ze ale Kristus skutečně souditi bude,
dovozuje apoštol z toho, že sešel do pod
světí a tam soud pronesl. Dí: Proto zajisté
ť mrtvým bylo blahověstěno, aby souzení byli
sice podle lidí v pleti, žil všaře podle Boha
v duchu. Slovo proto hledí k následující větě
aby souzen byli, aniž se nalezá obled ku
předešlému výroku nějakému v částici té.
Mrtvými se neslyší lidé duchovně mrtví, né
brž lidé dle těla zemřelí; aniž lidmi v pleti
jiní lidé se rozumějí než lidmi v duchu, aniž
také souďiti toli značí co domnívati se, za
to míti. Tudy není smysl: Ti, jenž světu a
hříchu zemřeli, dostali blahověsti té, že ač
dle vněšné tvárnosti jiným lidem podobnými
býti očím lidským se zdají, přece dle ducha
Boha a Krista životně v sobě obnášejí. Smysl
ten docela odestává od záměru apoštolova.
Aniž také smysl jest: Kristus duchům v
limbu ohlásil blaženou zprávu o dokonané
spáse, aby stalo se, že ti, jenž za pouhou
pleť pomíjivou držáni- byli, nyní se proká
zali před Bohem býti živými. Raději chce
apoštol říci: Kristus sešel do podsvětí a do
limbu a hlásal jim tam evangelium či bla
hou věst, že totiž jim spása věčná nastává.
Souzení oni byli, t. j. trestáni byli dle pletě,
t. j. dle těla, když je vody potopné pohltily
a to podle lidi, t. j. před lidmi, vůči lidí,
ješto jejich pokuta veřejná všem lidem zře
jma byla, ana potopa bez rozdílu všechny i
kajícné i nekajicné zachvátila; avšak žijí v
duchu či duchem, t. j. dle duše, která od
Krista hlásáním blahověsti spasena byla, ač
tělo za své vzalo: a to sice podle Boha, t.j.
před Bohem, ačkoli svět o spáse jejich nic
nevěděl, aniž jí věřiti chtěl. To jest nejlepší
výklad slov těch, o nichž nesčíslně mnoho
výkladů vyniklo. Ostatně mohou slova dle
lidí znamenati de spůsobu lidí, jak se lidem

šle, a slovo dle Boha, jak Bůh žije a mítichce.
Ješto o soudu mluvil, tane mu na my

sli všeobecný soud druhdy se díti mající,
od něhož béře podnět a námětek přistoupiti

mudrců, pravíval heslem: Nic příliš.

|
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k novým napomínkám. Praví: Všemu pak sekonecpřibléžil.© Protožbuďteopatrníabděte
na modlitbách. Všemu, všem věcem; pro dů
raz klade to slovo hned po předu. Konec
se přiblížil, t. j. poslední hodina 1, Joan. 2,
18., to jest poslední doba přišla, po kteréž
již nižádná časná doba nepřijde, nýbrž se
věčnost vyskytne, an nebe a země obnoveny
budou. Apoštolé nevěděli o čase, aniž jim
Pán zjeviti hodlal Act. 1, 7. časy, doby a
chvíle, kteréž Otec ustanovil ve své moci
Mt. 13, 32. Mohli tedy oni dobře časy ty
blízkými býti souditi, ač ovšem veškeren čas
u přirovnání s věčností krátkým jest. Ješto
všemu konec nastane, nastane i svízelům
jejich. Z toho dále dí: buďte opatrní, t. j.
jak v ř. t, kroťte a ovládejte veškery vášně
své, středmi buďte, ostředměte, vezměte na
se středmou povahu. Jest středmost a opa
trnost ta ctnost, která nikdy neupřílišuje ani
neumenšuje, nébrž jistou míru a váhu drží,
a celý život člověka sličně upravuje žádné
vášní vládnouti nedávajíc. Ve všem ta mou
drost a středmost má člověka sprovázeti a
sama ctnost povinna jí říditi se a Spravo
vati, ač nemá-li se převrhnouti a zkázuvzíti.
Jest to sklad a lad duše a oko všelikého
počínání lidského, o níž Sokrates pravil, že
ji každý má v mysli míti z jeho učenníků,
jakož i na jazyku mlčení a na tváři stydl
vost. A Kleobul, jeden ze sedmi řeckých

Místo
bděte či prodbděte— jest aorist — stojí v
ř. t. ostřízvěte k modlitbám, vždy střízví bý
vejte a povahu tu střízvosti na sebe přijměte.
Buďte totiž vší tělesné i duchovní opojeno
sti prázdni, abyste se modlitbám oddati mo
hli; nebo srdce náruživostmi zmítané ne
může se k modlitbám uprázdniti. Ješto ži
vot lidský pln nebezpečí jest, vezdy bdíti a
střízvěti potřebí. Modlitba jest nejlepší zbroj
proti duchovním nepřátelům. Modliti se a
bdíti máme Luc. 21, 36., abychom obstáli
před soudem Božím.

Tak upravíce duši svou můžeme píleti
všech ctností, mezi nimiž klade jednu na
prvním místě, an dí: Především ale vespolnou
lásku ustavičnou mějte, nebo láska přikrývá
množství hříchů. Láska blíženská jest první
ctnost, k níž prohlídati má křesťan. Jsme
pokrevní podle Krista a sbratřeni jsme v
něm a máme tudy neustále a vroucně a ho
roucně, jak řecké slovo obsahuje, se vespo
lek milovati. Podobně velí Col. 3, 14. Pa

ovel: Nade vše ale mějte lásku, jenž jest vaz
bou dokonalosti. Po lásce se poznává učen
ník Kristův Joan. 13, 35. Podmět a po
hnutku ku vzájemné lásce přičinuje dále řka,
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žé láska přikrývá množství hříchů. Není tu
řeč o lásce k Bohu, ač ovšem pravda, že
láska k Bohu, hříchy shlazuje, jak Pán
o Magdaléně pravil Luc. 7, 48. Zde řeč
jest o lásce k bližnímu a slova přístavečná
vzata jsou z Prov. 10, 12. Nendvist plodí
sváry a veškery hříchy přikrývá láska. O
tázka jenom jest, čí hříchy láska přikrý
vá? Nejedni rozumějí hříchy bližního, ješto
podle Prov. 10, 12. mluví se o tom, co
láska ohledem jiných koná. Dle toho apo
štol prý schvaluje lásku pro to, poně
vadž množství hříchů, či jak v hebrejském
stojí, veškery přestupky ukrývá a tudy mír
a pokoj mezi bližními zachovává příčící se
rozlučivé síle hříchu. Láska smazuje a shla
zuje památku na urážku anakloňuje ke
smíření a hledí odvarovati hříchy bližního
ke spáse jeho prohlídajíc. Jiní slova ta o
vlastních člověka milujícího hříších roz
umějí, ješto láska pravá k bližnímu z lásky
k Bohu vyřinujíc člověka posvěcuje a hříchy
jeho smazuje; milosrdenství ku bližnímu činí
Boha nám milosrdným. Tak jiní. Dáme-li
tomu místo, že sv. Petr prohlídá k dotče
nému místu písma svatého Prov. 10, 12., a
stojíme-li na tom, že nemohl v jiném smy
slu slov těch užiti, leč v jakém přicházejí
na onom místě, tedy se musíme přiraziti k
oněm prvním, jenž slova ta o hříších cizích
slyší. Leč slova ta jsou příslovečna a pří
tečna a tudy roztažitedlna a rozšiřitedlna
mohouce na tu i onu stranu obrácena býti
a majíce dosti objemu v sobě, aby o obo
jích hříších, cizích spolu i vlastních mohla
slyšána býti. Jakož láska vespolná a společ
na. jest, tudy se bráti musejí také společní
hříchové a ukryje-li kdo láskou svou cizí
hříchy a k tomu li přispěje, aby kdo Boha
neurážel, tím samým přispívá sobě ku při
krytí vlastních hříchův.

O lásce vůbec promluviv sestoupá ku
dvěma průjevům jejím, hostinnosti a úsluž=
nosti. O první praví: Hostinni vespolek buďte
bez reptotu. O hostinství nejednou svatý Pa
vel se pronáší Rom. 12, 13. Hebr. 13, 2. ji
všelijak, také příkladem prvootců schvalujíc,
kterým se dostalo anděly častovati. Poroučí
ale, aby se dála hostinnost bez reptotu pro
obtíže, jenž spojeny jsou s přijímáním a vy
býváním hostů druhdy všelijak nemilých a
pro zlozvyky odporných. Pachomia hostin
nost a štědrota křesťanů na víru obrátila,
kteří jí pilni bývali za to majíce, že v kaž
dém hostu Krista přijímají a že sami jenom
tuto na světě pohostinu jsou. Váha leží
na nereptání, což jinde 2. Cor. 9, %. vysvě
tluje bez želu a z nenucenosti.
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Od hostinství přechází k úslužnosti a
díoníco o druhémlásky průkazu: Každý jak
obdržel dar, vzájemně jím posluhujte, jakož
dobří správcové rozličné milosti Boží. Darem,
xčotou«,rozumí se rozličná dání od Boha lidem
propůjčená, rozliéní přirozené tělesné a du
chovní hřivny a rozliční nadpřírodní údělové,
jež Bůh dle slov Pavlových 1. Cor. 12, 7.
k užitku věrcův lidem udělil. Podle daru
svého a podle míry daru tobo, jak mu Bůh
odměřil, má se svým přirozeným i nadpři
rozeným darem lidem propůjčovati. Nemá
nikdo darů těch ku panování a pýše užiti,
nýbrž svým každý darem má posluhovati ji
ným. Nebo každý jest správcem, upotřebi
telem a užívatelem, nevšak pánem rozličné
milost Boží. Milost, ycow, obstihem jest
všechněch darů, o nichž předešlo; a poně
vadž darové ti rozliční jsou, tudy také mi
lost ta rozličnou sluje. Naráží apoštol na
podobenství Páně o talentech či o hřivnách,
jež Pán každému sluhovi svému podle síly
jeho svěřil Matth. 25, 14. nn. Dobrým správ
cem má každý křesťan býti, dobře hospoda
řiti, těžiti, zisku Božího hleděti dary těmi,
aniž jich promarněti. Poruči! Bůh jednomu
každému o bližním svém, dí Ecel. 17, 12.

Z darů těch některé tu klada vece dále:
Muví-lů kdo (mluvjako) výroky Boží, poslu
huje-lt kdo, (číň to) jako ze síly, kteréž uděluje
Bůh, aby ve všem oslaven byl Bůh skrze Je
žíše Krista, jemuž jest sláva a vláda na věky
věků. Amen. Dvou druhů rozličné milosti
Boží či rozličných darů jejich dotýká, ovšem
příklad dávaje na dvojici té, jak by ostatních
také darův užiti měli. Mluvá-l' kdo, mluv
jako výroky či řečí Boží. Za prvních dnů
vírkve Boží ve schůzích veřejných neje
nom. předstatelé církevní mluvívali, nébrž
kdokoli od Ducha Božího dar nauky, dar
prorocký, dar potěchy Rom. 12, 6. nn.
obdržel, veřejně v církvi Boží směl vystou
piti a přednášeti, co mu Bůh zjevil 1. Cor.
14, 20. nn. Kdo tedy mluvil veřejně a vy
učoval aneb prorokoval aneb potěšoval aneb
vykládal cizí jazyky, ten má mluviti jak vý
roky Boží, nemá svých domněnek předná
šeti, nýbrž to, co mu Bůh zjevil a čeho z
odkrytu Božího se dověděl; a má to spolu
takovým spůsobem pronášeti, jak to na řeči
a výroky Boží sluší. Sbíhá se tu ve slově
Boží genitiv subjektu, objektu a povahy, a
chce apoštol, aby řeči Boží horlivě a po
svátným ohněm se přednášely, aby i spůsob
ten posluchače zaňal a rozplamenil. To se
nyní ozvláštně kněží týká, ješto charismy v
církvi řádnému stavu postoupily a nikomu
v chrámě, leč osobě posvěcené od církye



284

slovo Boží kázati se nedává. Tu platí známá
slova proroka Mal. 2, 7. Rtové knězovi cho
vati budou vědomost a zákona Božího požá
dají z úst jeho, ješto jest poslem Hospodina.
K tomu praví svatý Jeroným, že prorok ne
praví: pronesou neb vynesou, nébrž chovati
budou, aby je totiž vezdy podle potřeby pro
nášíval a propovídal. Oběti za kněze doná
šené docela se musely spáliti, aby se na
značilo, že ne s části, nýbrž docela se Bohu
oddal. Patří k tomu, aby 1iživotem svým
učili, a sv. Ambrož mluví o tom, že Bůh
velel Mojžíši s vyvolenými kněžími na horu
vstoupiti, an lid dole zůstal na důkaz, že
kněz nad lid jiný mravy svatými má Vy
nikati.

Dále ještě apoštol Petr o druhé části
vzájemného se dary svými jiným propůjčo
vání mluvě klade: Posluhuje-l? kdo, (čiň to)
jako ze síly, kterouž uděluje Bůh. Postuhovati
se tu béře obšírněji než 0 jediných ulože
ných v církvi službách úřadných a zahrnuje
ozvláště pečování o chudé, nemocné a po
cestné a ošetřování jich. Předpokládá, že sílu
od Boha sobě udělenou má, a napomíná,
aby jí podle toho původu také náležitě u
potřeboval. Má svůj úřad konati, aniž do
jiného sahati; má pamětliv býti, že od Boha
dar ten, jímž posluhuje, pochází, aniž se
proto vynášeti. Má nebojácně a statečně v
tom Si počínati a sálu Boží sobě uštědřenou
ukázati; má neskoupě a nelakomě, nébrž
štědře se v té službě, ochotně, vlídně a pří
větivě prokazovati. Učel toho snažení, jímž se
má říditi při všeliké své službě, jest: aby ve
všem oslaven byl Bůh skrze Ježíše Krista.
Ve všem, všelijak, v každé věci, každým spů
sobem; což je má ubodnouti, aby při poslu
hách těch nehledali zisku svého, nýbrž spásy
duší a slávy Boží. Oslavuje se Bůh, když
se poznává, že všechna síla a vůbec veške
ren dar od něho pochází a že ta ochota,
kterou jiným sloužiti se uvolujeme, z pramene
Boží lásky a milostise vyřinuje, Kdo své slávy
hledá a nehledá slávy Boží,ten zloděj jest. Při
kládá: skrze Ježíše Krista, poněvadž ze zá
sluh Kristových všeliká milost nám se po
skýtá. Zavírá slávoslovím: jemuž sláva a vlá
da na věky věků. Amen., jenž má všady a
ode všech oslavován býti a jehož vládě se
má všechno podrobovati. Ješto podmět pře
dešlé a této věty jest Bůh, potahuje se do
xologie k Bohu; druzí ji ku Kristu táhnou.

ppocelů stejná doxologie Ap. 1, 6, se naezá.
Leč bylo tehdá potřebí, křesťany ozvlá

ště k trpělivosti v pronásledováních vzbuzo
vati. Což činí apoštol dále řka;
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12. Rozmilí, nedivte se ohni, kte
rýž ke zkušení vám děje se, jako by
nového něco vám se přiházelo: 13. né
brž přiúčastnujíce se Kristových strastí
radujte se, abyste i při zjevu slávy jeho
vzradovali se s plesáním. 14, Hanějí-li
vás ve jmenu Kristovu, blaženi budete,
ana čest, sláva a moc Boží ijeho Duch
na vás odpočívá. 15. Nikdo však z vás
nestrádej co vražedlník aneb zloděj aneb
zlolajce, aneb jinožádatel; 15. jestliže
pak co křesťan, nestyď se, nébrž osla
vuj Boha v tom jménu. 17. Nebo čas
jest, aby počal soud od domu Božího;
jestliže pak napřed od nás, jaký bude
konec těch, kteří nevěří Božímu van
gelu? 18. A spravedlivý-li sotva spa
sen bude, bezbožník a hříšník kde se
ocitnou? 19. Tedy i ti, kteří trpí po
dle vůle Boží, věrnému Tvorci porou
čejte dobrými skutky.

Počíná své k trpělivosti v protivenství
pro víru snášených pěstěným pojmenováním :
Rozmilí, aby ihned na počátku věděli, že
jim se přihází protivenství právě proto, po
něvadž u Boha v lásce jsou. Jest paki sou
cit a soustrast v tom slově zahrnuta, jak na
bílední jest. (Nedřvte se, vece; v Ť. t. jest
necizujte, nebuď vám cizo, nedomnívejte se,
jako by se vám tím něco nenáležitého stá
valo. Nemají se diviti oni, t. j. soužením
a svízelům, kterýmiž je Bůh co zlato ohněm
přečištuje a zkouší. Což apoštol světle dí:
kterýž ke zkušení se vám děje. Bůh své věr
né přepaluje ohněm, jak zlatník zlato ŠSap.
3, 6. a zkouší spravedlníků svojich v peci
utrpení Eccles. 27, 6. Co již ve slově ne
divte se či necizujte se zahrnuje, to apoštol

- místněji klade: jako by vám cizího něco při
házelo se.. Nic to není nového a nenáleži
tého, nýbrž věc ta Bohu obyčejem jest od
počátku světa, jak spatřujeme na Abelovi a
na mučněch machabejských. A tudy Kristus
výslovně to předpovídal Mt. 10, 21. Budete
nenávidění ode všech člověků. Stává se to ke
zkušení, přečištění a utužení člověka ve ctno
sti. Netoliko pronásledování a svízelové li
dem ku přečistě sloužiti mají, nýbrž i po
kušení, jimiž člověk ke -zlu pobuzována pře
luzován bývá, mají ho ukřepiti a utužiti.
Aniž také těm se diviti sluší, že na světce
samé a na světice přicházejí, ješto satan sa
mého Pána pokoušeti se odvážil. Boj jest
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život nynější, dí sv. Zlatoúst, válka, půtka,
okol; jiná doba určena jest poklidu a pokoji,
tato nynější věnována jest svízelům a po
tům, čím kdo více o spásu svou dbá, tím
více se na něho pokušení hrne. Tudy praví
písmo Eceles. 2, 1. Synu, přistoupě k službě
Boží příprav duši svou ku pokušením.

Velí Petr nediviti se; ale velí i rado
vati se ještě nad to, když něco bolestného
a trpkého nás dojímá. Nýdrž, vece, přiúčast
nujíce se Kristových útrap radujte se, abyste
i při zjevu slávy jeho se vzradovali s plesá
nám. V ř. t. se spolu míra radosti určuje
slovem xa90, pokud, pokavaďd a dí Petr, že
čím větší útrapa, tím větší má býti radost
jéjich. Podobně Pavel 2. Cor. 1, 5. praví,
že podle míry strastí Bůh mu také potěchu
dává a již Ž. 93, 19. dí: Podle množství bo
lest mojich potěchy tvoje obveselovaly duši
mou. Utrpení Krřstova jsou očividně útrapy,
jež Kristus podstoupil a k nimž se věrec
přiúčastňuje, když pro víru Kristovu podniká
soužení, ješto vlastně Kristus v nich proná
sledován bývá. Dává dvojí příčinu, proč ze
soužení se radovati máme. Prvá jest, že se
přiúčastnujeme k útrapám Krista Pána a v
soužení jeho vštípeni býváme sílu z něho k
vítězství čerpajíce. Již o Mojžíšovi dí Sv.
Pavel Hebr. 11, 24, že nade všechny po
klady egyptské výše cenil potupu Kristovu.
A o sobě vece, že umrtvení Páně 2. Cor.
4, 10., ano že rány Kristovy na svém těle
nese Gal. 6, 17. Od počátku světa, dí sv.
Aug., Kristus ve všech svojich trpí a vítězí;
v Abelovi byl usircen od Kaina, v Noe
movi potupen od syna, v Izáku obětován,
v Josefu prodán, v prorocích kamenován.
Druhá příčina, proč máme snájeti rádi sví
zely, jest ta, kterouž dalejšími slovy pro
náší: Abyste při zjevu slávy jeho radovali
se s plesáním. Kdo nyní podíl má ve stra
stech Kristových a z nich se raduje, ten
také bude mít účastenství v slávě Kristově,
když přijde v slávě s anděly nebeskými
Matth. 25, 31. 16, 26. Pro vytknutí veliko
sti budoucího radování dí s plesáním; dří
vější radování bylo smíšeno s bolestí a smut
kem, druhdy bude spojeno s neustálým ple
sáním, čímž svrchované veselí se označuje.
Bude takové, že na mysl lidskou nevstou
pilo 1. Cor. 2, 9.

Sesiluje pak a ukřepuje napomínání
Svoje blahoslavením těch, kdož pro Krista
trpí. Dí: Hanějí-li vás ve jménu Kristovu,
blažení budete, ana čest, sláva a moc Boží
%jeho Duch na vás odpočívá. Dí: hanějí-li
vás, ač ovšem všeliká protivenství slovem
tím zahrnuje, poněvadž hana a potupa u

pvatý Pavel
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šlechtilé duše více dojímá nežli sama útrapa.
Ve jménu Kristovu jest toli, co pro Krista,
protože jméno jeho nesete, že křesťané
jste. Blažent budete dí dle vulgáty, ač v t.
ř. slova budete není a lépe se sloveso v času
přítomném přimyšluje. Blaženi jsou nyní již
majíce naději věčné odplaty a spolu vědomí
majíce, že pro Krista Spasitele a Přítele
svého strádají. Udává však apoštol sám pří
Činu, proč je blaženými nazval, aniž potřebí
jiných se dohodovati. Ana čest, sláva a moc
Boží t Duch jeho na vás odpočívá. Řecký
text čte: An duch slávy a moci a Duch Boží
na vás odpočívá, t. j. duch slávy a moci,
jenž jest Duch Boží, spočívá na vás. To
jest příčina a důvod blaženosti, že Duch
Boží na nich spočívá, kde zajisté Duch svatý
spočívá, tam blaženost se usídluje. Naráží
na slova Jes. 11, 2., kdež o Kristu dí pro
rok, že na něm spočine Duch Hospodinův.
Chce tím říci, že ti, kdož ducha Kristova
se přiúčastnují v utrpeních, také účastenství
v slávě Kristově mají a míti budou. Duch
stávy jest duch, jenž slávu spůsobuje z ne
slávy, duch etť, jenž čest v necti od pohanů
jim činěné jim ustrojuje, duch moct jest
Duch svatý, jenž je umocnuje a posiluje.
To pak jest duch Boží. Týž smysl řinou
také slova vulgáty: čest, sláva a moc Boží
a Duch jeho. (Čest, sláva a moc Boží jsou,
jenž od Boha pocházejí; a spočívají na
trpiteli, ješto mu čest a sláva vyniknou z
trápení jeho a moc Boží se v něm okáže
tak jisto, že ovšem již nyní na něm spočívá.
Jeví se ale ta čest a moc Boží, ješto z lidí
slabých a křehkých činí vítěze a hrdiny. K
té slávě jim slouží protivníci jejich sami,
dí sv. Augustin, prospěšní jim jsouce, jak
kladivo zlatu, jak mlýn žitu atd. Přidávají v
některých rukopisech o rozličném chování-se
k Duchu svatému: Kterýžto u nich urouhán,
u vás oslavován bývá; což se v lepších rkp.
nenalezá. Těmi slovy se udává, že hany a
potupy křesťanům prokázané na Ducha Bo
žího připadají a že věrcové mají při svíze
lech svojich společníka Ducha svatého, jenž
je ke snášení jich posiluje.

Ač ale útrapy snášeti takovou u Boha
slávu člověku zjednává, nesmí se vněšnému
jich snášení cena a hodnota přikládati, ný
brž veškera hodnota spoléhá na pobudce a
mučenníkem nečiní člověka útrapa, nébrž
příčina útrapy. Proto apoštolu vidí se na
pomenouti křesťanů, úby žádnou vlastní vi
nou na útrapy nenabíhali. Nikdo však z vás
nestrádej co vražedlník aneb zloděj aneb zlo
lajce aneb jinožadatel, jestliže pak co Kře
sťan, nestyď se, nýbrá oslavuj Boha v tom
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jménu. Místo však čte ř. t. zao; částice ta
má do sebe moc vysvětlivou a udává, proč
jenom blahoslavil ty strádovce, jenž ve jmé
nu Krista strádají. Částice však bíledně se
klade pro protivu, ve které stojí trpění pro
zbrodně k trpění pro jméno Páně. Vražedi
nék, zloděj, zlolajce či pomluvač jsou věci
každému jasné. Místo zlolajce slova nedopa
třením pisců do vulgáty vklouzlého mástáti
zločinitel, latině maleficus místo maledicus;
slovem zločinec všecky ostatní zločiny mimo
ony dva výslovně položené zahrnuje. Místo
jinožadatel, t. j. cizích věcí dychtitel stojí v
ř. t. jinozorce, jinohlídatel, t. j. jenž sobě
osobuje do tajných cizích věcí nahlédati, je
všetečně probírati a přetřásati, z nemoudrého
borlení pohanské mravy nevčasně a neopa
trně haněti a jim přítrž činiti, modly drtiti
a roztloukati; snadno se dal některý křesťan
k takovému osobování uvléci vědomjsa vni
terné vznešenosti své, o níž výše 2, 9. n.
nemluví. Kdo všetečně jiné zpytá a shlídá,
zapomíná na sebe a čím více poznává Ci
zího, tím nepovědomějším sebe samého bývá.
Takový jinozorce a všetečník a očmrda mu
sel ovšem u pohanů v nenávist přicházeti
a dával nejednou příčinu ku pronásledo
vání. Jenom kdo pro víru či pro Krista trpí,
ten jenom blaženým se mácítiti. Jestliže co
křesťan strádá a snáší, nestyď se, neklad toho
sobě v nečest, aniž měj za potupu, kdyby
smrt ohavnou měl pro to podstoupati; ra
ději oslavuj Boha v tom jménu, Vece, Či v
té částce, jak někteří rukopisové vykládají,
t. j. v té věci, že pro Krista trpí. Nedí: za
čest si pokládej, nedí: raduj se z toho, ný
brž dí více: oslavuj Boha a děkuj Bohu za
tu milost a všelikou z toho slávu jemu při
pisuj, jenž mu sílu uštědřil a milosti pro
půjčil pro Krista trpěti. Tak blahoslaví Pa
vel Filippany 1, 29.: Vám dáno jest pro
Krista trpěti. "Trpí člověk co křesťan neje
nom když pro víru, nýbrž když i pro ctnost
trpí, pro spravedlnost, pro čistotu.

A, vece dále Petr, tím snáze a raději
mají ze svých svízelův oslavovati Pána, ješto
Bůh sám se soudem nad nevěrci © nevin
nosti trpitelů projádří. Dí: Nebo čas jest,
aby počal soud od domu Božího, jestliže ale
napřed od nás, jaký bude konec těch, kteří
nevěří božímu evangeliu? Slovo soud béře
sv. Petr obšírněji a prostranněji zahrnujíc jím
všeliké odloučení věrců od nevěrců. Hledě
k věrcům značí zkoušení a svízely, jimiž se
zkusují, hledě k nevěrcům značí pokuty. Po
važuje sv. Petr soud v celém vývoji od po
čátku až do konečného dovršení jeho při
Páně příští. Nyní čas jest ten, aby dům Boží,
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t. j. církev souzena, t. j. očištěna, zkoušena,
ohledávána a tím dokonalována byla. Ne
mohla víra křesťanská bez překážek a bez
protivenství se rozšiřovati, celému mravu či
zlomravu pohanských obyčejů vojnu vypoví
dajíc a Pán sám Luc. 21, 11. jasně to před
pověděl. Mluvě tam o budoucích pokutách
bezbožníků přidává: Ale dříve toho vztáhnou
ruce své na vás a pronásledovati vás budou
vydávajíce vás do sbornic a žalářů, vodíce
ku králům a vladařům pro jméno moje. Od
křesťanů, jenž činí dům Boží čili čeleď a
rodinu Boží, béře soud Boží počátek svůj.
V čem naráží na Ez. 9, 6., kdež velí, aby
od svatyně počalo se ubíjení zločinců a
zlopáchatelů. Neděje se posvěta jedním rázem,
nébrž dlouhé doby potřeba, aby se provedla
a bez svízelů a protivenství nemůže prove
dena býti; veškerá církev musí ohněm Bo
žím přepalována býti a proto mají tím ochot
něji soužení snášeti. Nebo koho Bůh miluje,
toho kárá Ap. 9, 14. Prov. 3, 11. Bůh u
Amosa 3, 2. vece Israelitům: Vás toliko po
znal a vyvolil jsem ze všech pokolení země,
protož navštívím, t. j. potrestám na vás všech
ny nepravosti vaše. A dle Mal. 3, 2. přehá
nění a čistění stříbra se od synů Leviových
díti mělo.

Z toho ale apoštol závírku činí ku po
kutám nad bezbožnými přecházeje: Jestliže
napřeďd od nás, kteří dům Boží činíme, ro
dinu Boží. skládáme, totiž soud počíti musí,
a my-li neujdem Boží ruky kárající a Švi
hající, což teprvé očekávátěch, jenž nevěrni
a Boha neposlušní jsou? Ci jaký bude konec
těch, kteří nevěří Božímu evangeliu? Od men.
šího k většímu přechází a učí jistým býti
pokutování těch, kteří je pronásledují, ze
samých těch muk, jimiž je mučí. Pro do
svědčení pravdivosti výroku učiněného při
táčí výpověď Písma sv. vůbec známou, ješto
nejednou se opětuje. Má v tom na mysli
Prov. 11, 31. Dí: A spravedlivý-li sotva
spasen bude, bezbožník a hříšník kde se ocitnou?© Spravedlivýmserozumítýž,oněmž
pravil výše, že k domu Božímu patří a bez
božník 1 hříšnák odpovídají slovu nevěřící,
kteréž předešlo. „Spravedlivý sotva, S tíží,
velikým namáháním, podnikáním útrap Aa
svízelů, bráním na se pokut a pokání. A
přese všecko to s tíží spásy dojde, jak člo
věk druhdy s tíží znikne nebezpečenství na
moři rozbouřeném. V ř. £. jest praesens
colera:, spásy dochází, spasen bývá; vulgáta
má futurum spasen bude, poněvadž na soudu
Božím spása všechněch všem patrna bude a
pozná se, jakými nebezpečími kdo ku spáse
dostihati musel. Z toho sv. Jeronym od
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vodí, že i spravedliví lidé v některých va
dách se postihují, an by jinak snadně, ne
však sotva a s tíží spasení byli. Snadno za

jé člověk se prohřeší, an Virg. aen, 6,126. dí:

snadný do Averna je přístup,
Leč nazpět táhnout a vyjit na světlo hořejší
Pile a práce stojí.

A běda každému životu i chvalnému,
vece sv. Augustin, kdyby jej Bůh milosr
denství odvrátě soudil. Proto i sv. Pavel
káral tělo své 1. Cor. 9, 27. obávaje se,
aby jiným kázav sám nebyl zavržen. Dí: kde
se ocitnou bezbožnéka hříšník, t. j- kamu
tekou, kde seskryjí předetváříjeho? Kterak
obstojí? Ovšem neobstojí a píti budou z
kalicha hněvu Božího Jer. 49, 12. Tudy sv.
Zlatoúst velí neblahoslaviti člověka, jenž ne
svatě žije, ač všemi dobry oplývá, nýbrž 0
plakávati he raději pro věci, jenž naň če
kají a naobrat neklásti nešťastným člověka
spravedlivého sklíčeného a ve svízelech po
staveného, nébrž blahoslaviti jej, an dolehli
vostmi pokut za hříchy zbývá.

Ale právě poněvadž spravedlivý sotva
a stíží spásy dochází, tudy potřebí Bohu
se docela odevzdati. Praví sv. Petr o tom:
Tedy či protož, za příčinou právě zmíněnou,
č di, kteří strádají podle vůle Boží, věrnému
Tvorci poroučejte duše svoje dobrými skutky.
I ti, co strádají, praví a chce říci, že neje
nom ti, jenž nestrádají, nýbrž i ti, jenž strá
dají a tudy hříchy svoje odčinují, pokutyza
ně odbývajíce duše své Bohu dobročiněním
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| poroučeťi mají; ovšem má věřící lidi na mý
sli a sicety, jenž dle vůle Boší strádají, t.j.
pro Krista, pro víru a pro spravedlnost.
Mají duše své poroučeti Bohu co věrnému
Tvorci. Těmi slovy dává důvod ťakového
poroučení a ten dvojí. První jest, že Bůh
jest Tvorce a Stvořitel, jenž své tvory, zvlá
ště duše, k obrazu jeho stvořené miluje;
druhý jest, že Bůh jest věrný, jenž ku pří
povědem svýmstojí a nás dle 1. Cor. 10,
13, nedá nádsíly naše pokoušeti. Poroučeti
znamená v ochranu dávati a v službu ode

| vzdávati. Kristus Pán Luc. 23, 56. odevzdal
ducha svého v ruce Otee nebeského; sv.

Štěpán umíraje volal: Pane Ježíši, přijmi
ducha mého; sv. Agatha se před smrtí mu
čénickou modlila: Pane, jenž jsi mne chrá
nil od dětinství, jenž jsi odňal ode mne lá
sku světa, jenž jsi mi dal zvítěziti nad mu
kami a trýzněmi katanů mojich, přijmi duši
mou. Dobrými skutky má se státi to: sebe
Bohu poroučení a odevzdávání, nemá člověk
přestávati na pouhé víře a pocitech zbož
ných, aniž za to má míti, že by dosti bylo
strádati a že to pouhé strádání pojistí mu
milost Boží a spásu věčnou, nýbrž má do
brých skutků neustále pilen býti, tak aby
dobročině umřel, jak Vespasián pravil, že
na císaře sluší stojé umříti. Dobré skutky
jsou veškery ctnosti křesťanské; Knim patří
1 to, aby pronásledovaný své katany miloval
a za zlo jim dobrem se odměnil.

Některé stránky dobrých skutků dotýká
a počíná s předstateli.

Hlava V.

Prosí 1—4. správců církve, aby věrně pásli
stádo sobě svěřené. Dále napomíná ku
pokoře 5. 6., důvěře v Boha v. 7., ku
bdění a bojování proti dáblu 8. 9. Ke
nečně 10. 11. jim milosti od Boha želá
a 12. účel listu svého pronáší a S po
zdraveními list zavírá 13. 14.

1. Starostů tedy, kteří mezi vámi
jsou, prosím spolustarosta a svědekKri
stových utrpení, jenž jsem 1 té, která
budoucně zjeví se, slávy účastník: 2.
Paste, kteréž u vás jest, stádo Boží,
opatrujíce ne bezděky, nýbrž dobrovolně
podle Boha, ne mrzkozištně, nébrž 0
chotně; 3. aniž jako panovatelé údělů,

nýbrž vzorem jsouce stádu z té duše
(4. A když se ukáže velepastýř, obdr
žíte nevadnoucí korunu slávy. 5. Po
dobně vy, mladšino, poddáni buďte starostám!© Všicknipakvzájemněpokoru
pronášejte, ješto Bůh pyšným Sé pro
tiví, pokorným ale dává milost. 6. Po
kořte se tedy pod mocnou rukou Boží,
aby vás povýšil v čas návštěvy, 7. vše
likou péči svou uvrhnouce na něj, nebo
on pečuje o vás. 8. Střízvěte a bděte,
nebo protivník váš, ďábel, jako lev řvou
cí obchází hledaje, koho by pohltil, 9.
jemuž odpírejte stateční ve víře vědouce,
že se totéž utrpení tomu, jenž na světě

lo"
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jest, vašemu bratrstvu děje. 10. Bůh
pak všeliké milosti, jenž povolal nás k
věčné slávě svojí v Kristu Ježíši, vás
po nedrahném utrpení udokonalí, utvrdí
a upevní. 11. Jemu sláva a vláda na
věky věků. Amen.

Mluvil o tom, kterak máme Bohu do
brými skutky duše své poroučeti, Tudy se
mu vidí především potřebno, aby stádo Kri
stovo správně, ochotně a bedlivě bylo opa
trováno. I napomíná proto předložence a
předstatele: Starostů, cojsou mezi vámt, pro
sém spolustarosta a svědekKristových utrpení,
jenž jsem i té, která budoucně zjeví se, slávy
účastník, paste, kteréž jest u vás, stádo Boží,
dohlédajíce ne bezděky, nýbrž samoděk podle
Boha. Obrací se Petr ku představeným cír
kve a pastýřům jejím a vystihuje jim ideu
pastýřského života nedrahnými ale ráznými
slovy. Pamatuje na moc a povinnost svou,
kterou mu Pán uložil Luc. 22, 32. slovy:
Ty pak obrátiv se posilňuj bratry své. A
Joan. 21, 16. 17. pravil mu týž Pán: Pas
beránky mé, pas ovce moje. Starostami zove
představené církve, kněze a velekněze či bis
kupy, jak o jménech eptiskop a presbyter
výše 1. Tim. 3, 1. rozvinutěji vyloženo se
nalezá. Těch tedy prosí a jim snažně při
mlouvá, aby bedlivě pásli svěřené sobě stádo.

A aby prosbu svou důraznější učinil,
přičítá sobě názvy některé k tomu účelu
příhodné. Dí: Spolustarosta či spolupryšt
a svědek útrap Kristových a účastník budoucí
slávy. Spolustarostou, spolupresbyterem či
soupryštem zove se z pokory, moha se ná
čelníkem a předkovatelem jejich jmenovati.
Podle toho příkladu papežové římští, Petrovi
nástupci, biskupy bratřími svými nazývají.
Dí o sobě dále, že jest svědekKristových u
trpení. Byl zajisté přítomen, když Pána v
zahradě Getsemanské jali, nébrž Pána také
hájil mečem a do síně veleknězovy ho ná
sledoval; byl svědkem utrpení Páně, ješto
všady © strastech a o slávě jeho svědčil, ká
zal a hlásal na očité zkušení své se odvolá
vaje. Byl konečně svědkem útrap Kristo
vých, an vlastním životem pravdu víry Kri
stovy spečetil, dav se pro ni ukřižovati a
dříve již nejednou pro ni žaláře, bičování a
jiné svízele snášev. Připomíná o utrpení
Páně, poněvadž je v srdci a paměti neustále
nosil a vděčně rozjímal a poněvadž nejvíce
jich památka mohla potěšiti ty, co pro víru
pronásledováni byli, obzvláště pak předsta
veným církve vzor ten představuje, aby pro
spásu duší všechny útrapy podstoupali, až i
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život nasadili. Podobně Ap. 1,9. zove se svatý
Jan účastníkem v soužení Páně. Proto bisku
pové nosí na prsou kříž, aby si připomínali,
že pro Krista veškery kříže snášeti mají,
když by toho potřeba kázala. Ješto ale ú
častenství měl ve strastech a trudech Páně,
bude také účastenství míti ve slávě 2. Tim.
2, 12. Tudy přidává o sobě sv. Petr ještě:

| jenžto jsem %slávy, jenž se zjeví budoucně,
účastníkem. Nemluví o slávě Páně na hoře

| Táboru, kdež Pána v nebeské slávě spatřil,
ani o slávě Páně, kterou se projevil při svém
vzkřesu a na nebe vstupu, nýbrž 0 slávě,
která se vyskytne a lidem svatým k věčnému
požívání udělí, Možná, že se ku zvláštním
o té slávě sobě daným zjevbám táhne; ale
podobněji, že jenom všem křesťanům oby
čejnou naději vyjevuje, podle které, kdož s
Pánem trpí, s Pánem i oslaven bude. Ta
sláva nám jest nyní skryta a bude zjeve
na teprvé při skončení světa, ač světci do
konalí podle dušejí již dřívějipožívati budou.

I předeslav ty své přísudky vynáší již
napomenutí a dí: Paste to, jenž u vás jest,
stádo Boží dohlédajíce ne bezděky, nýbrž sa
moděk. Naráží na slova Páně Joan. 21, 16.
17. pravená k němu: Pas ovce mé, pas be
ránky moje. Slovem pásti značí se nejenom
péče o potravu a obsluha, nébrž i všeliká
správa a veškeren řád, beze kterého se péče
ona neobejde; proto u Řeků pásti toli značí
druhdy co říditi. Ovšem i u Israelitů vý
znam ten slovo to mělo, a Ž. 77, 70. praví
se o Davidovi, že vyvolen bylod Hospodina

„pásti Israelský lid. Povinnosti pastýře jsou
„netoliko veřejné a soukromé vyučování, né
brž i posluhování svátostmi, modlitba a ne
ustálé za ovce obětování, příklad svatého
života a pomáhání v čas nouze dočasné.
Ntádo paste, jenž ve vás jest, t. j. 8 nímž
nejúžeji jste spojeni a jenž vaší péči svěře
no bylo. Jest to stádo Boží, není Petrovo
ani biskupa některého, nýbrž Bohu náleží a
tudy Bůh od pastýře svého počet z pasení
žádati bude. „Kterak mají pásti stáda svá,
o tom dí dále: dozírajíce či dohlídajíce, čímž
netoliko dozor, nébrž i opatrování se vysti
há, jak spůsob toho třemi protikladnýmivě
tami dáleji vyličuje. Na oznak toho biskup
v církvi trůn vyšší má, aby všickni ho viděli

*a slyšeli.
O spůsobu, jakým pasbu vésti mají,

vece: Ne bezděk, nébrž samoděk, t. j. ne z
přinucení, nýbrž z dobré vůle, ne ze vněšné
cizí pobudky, nébrž z vlastního podnětu vni
terného. Bezděky a nuceně pase nájemník,
aby úřadu neztratil a ten, jenž byv oblou
zen na sebe přijal úřad, jehož by rád zbyl,
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kdyby možná bylo. Slov těch význam při
tužuje se tím, co vulgáta dle některých ru
kopisů přidává podle Boha, t. j. podle vůle
Boží, ohledem na Boha, jehož ovce to jsou
a jenž je vám svěřil. Dále se má pasba
stávati ne mrzkozištně, nýbrž ochotně. Přede
šlou protivou nechuť vytýkal, touto vystihuje
nečiré úmysly, když někdo sice samoděk
pase, ale z nečistých ohledů a podnětů, aby
totiž ze štědroty svěřenců kořistil a bohat
nul. O zisku mrzkém také mluví sv. Pavel
1. Tim. 3, 8. Tit. 1, 7. 11. Mrzka věc a
ohavna pro zisk sloužiti a díti se to má o
chotně z lásky k věci a k úřadua z vniterné
libosti, bez hledání zisku, nehledě k výho
dám svým, nébrž ku prospěchu ovec; jest
opak slova mrzkozištně a tedy toli zname
ná co nezištně, na užitek svůj zapomínajíce
a jen k spáse svěřenců prohlídajíce.

Ještě klade k lepšímu věci vytknutí třetí
protivu: Antž jako panovatelé údělův, nébrž
vzorem jsouce stádu z té duše. To jest ne
mají býti pánoviti, soběhrdi, pyšni, osobivi,
kteří všelijak jenom panství a vládu svou
jiným cítiti dávají a vysokomyslně sobě ve
dou stádo utiskujíce. Nebo vzor pastýřů a
velebiskup nepřišel, aby panoval, nýbrž aby
sloužil. Dí: úděly, jelikož úděl či díl a částku
veškeré církve činili ti svěřenci, k jejichž
pastýřům Petr mluví; má zajisté předstatelé
a biskupy jednotlivých církví na mysli. Jiní
přimyšlují slovo Boží, úděl Boží či Boží dě
dictví a praví, že tak věrcové slují, poně
vadž jich Kristus sobě krví svou dobyl, an
prý naráží na Starý Zákon, v němž lid isra
elský sluje údělem či dědictvím Božím Deut.
32, 9., lidem, jejž sobě za podíl Bůh vzal.
Leč prvnější výklad jest prostější. Podobně
pravil Pán apoštolům Matth. 20, 25. Knížata
národů panují nad nimi, ale u vás nebude
takto, nébrž kdo chce mezi vámi býti větším,
ten buď sluhou jiných. Nemají pánoviti býti,
nýbrž lahodni, jak Mojžíš, jenž byl nejkro
tější a nejtišší nade všechny lidi, jenž bydleli
na zemi Num. 12, 3. Mají otcové býti, ne
však tyranové. Tudy papež sluje od slova,
jenž otce znamená. Slovo úděl v ř. t. a ve
vulgátě olerus, xAfoogpozději o kléru, o kně
žích se užívati počalo, poněvadž kněži jsou
částkou Bohu docela oddanou a Bůh jejich
údělem a dědictvím jest. Leč za věku apo
štolského slovo klerus významu bylo obšír
nějšího a veškery křesťany co podíl z po
kolení lidského Kristu připadlý znamenalo.
Ne pánovitě a hrdě se mají míti, nébrž, vece
dále opak toho udávajé, vzorem jsouce stádu
z té duše. Třem vadám, nedbalosti, zištno
sti a pánovitosti staví naproti trojí ctnost,
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dobrou vůli, ochotu a skromnost. — Toť
jest nejlepší panování, dobrý příklad svatého
života; vyniká kněz a biskup nad jiné lidi,
když jim svatým životem svítí a cestu k ne
bi protírá vlastníma nohama. Tak velí sv.
Pavel Timotheovi 1. Tim. 4, 12., aby stal
se vzorem věřících v řeči, v obcování, v
lásce, ve věrnosti a v čistotě. Podobně píše
k Títovi 2, 7. Tudy sv. Bernard velel Eu
geniovi III., aby především dvůr svůj opra
vil a napotom opravu církve před se bral.
Ještě dokládá vulgáta, čeho ale v ř. t. není
z té duše, t. j. upřímě, ne nějak postavně,
na bílo, ošemetně, licoměrně a pokrytsky,
jak Pán o Fariseích pravil Matth. 23, 27.
Takové licoměrné svatoušky sv. Řehoř Ve
liký přirovnává pštrosu ptáku, jenž křídla
maje lítati nemůže.

Za vhodné a dokonalé a věrné vyko
nání těch předpisů připovídá apoštol odměnu
řka: A když se ukáže velepastýř, obdržíte
neuvadlou slávy korunu. Velepastýř jest Kri
stus, an druzí jacíkoli pastýřové jenom slu
hové jeho jsou a místo jeho zastávají. Tak
jej nazývá sv. Pavel Hebr, 13, 20., an Kri
stus i pastýře pase a opatruje. Koruna slá
vy, t. j. koruna, jenž ve slávě záleží, t. j.
koruna či odměna, již obdržeti mají, bude
sláva věčná; jest genitiv přístavku či appo
sice. Neuvadlou dí 1, 4. a staví ji proti ko
runám a věrcům vadnoucím a hynoucím,
Budou tehdá kralovati s Kristem králi se
stavše Ap. 5, 10. a dostanou království
slavného a koruny ozdobné z rukou Hospo
dinových Sap. 5, 17. Jiní místo néuvadlou
vykládají amarantovou, z imortelů, z ama
rantů svitou a spletenou korunu; leč smysl
týž ostává a dí se, že odplata jejich konce
nevezme,

Tím vytknul hlavité částky povinností
biskupských a kněžských. Ale málo by pro
spělo sebe lepší zastávání povinností těchto,
kdyby ti, kteří stádo činí, se předstatelům
církve ochotně nepropůjčovali. Tudy z krát
ka napomíná: Podobně mladšino poddání
buďte starostém. Podobně dí a míní, že i
mladšina má ku povinnostem svým státi, jak
byl o předstatelích pravil, Ale kdo se roz
umí mladšinou? Nejedni jimi rozumějí pod
řízené duchovenstvo, jakož jsou, kdo menší
posvětý dostali, lektoři, jahnové, exorcisté,
akolyti A ten výklad se zamlouvá pro tu
krátkost napomínky, kterou předkládá zde
apoštol. Jednak se zdá lepším býti náhled
těch, jenž mladšinou lajiky, nekněze, kře
stany, jenž ve službě církevní nestojí, roz
umějí, poněvadž slovo vewrepog Stojí Oproti
slovu zos0Pýrs00c, a jak toto úřad znamená,
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tak i ono k úřadu se nejlépe táhne. Ríditi
církev mohou jenom kněži, ostatní církve a
jich předstatelů poslušní býti mají. Leč an
mluví o poddanosti, přechází na ctnost, kte
rou i představeným i lajikům poroučí a řečsvourozšiřujícvece:© Všicknipakvzájemně
pokoru pronásejte. Jiní ozdobte se, jiní ope
vněte se, utužte se, odějte se, obhalte se po
korou; slovo syx0uBocao9e rozličně se béře
a vykládá; pochází od slova x0uBog,stouha,
stužka. Smysl ostává vezdy, že k sobě vespo
lek pokorně se chovati máme. Tak svatý
Pavel velí Filip 2, 3., abychom druh druha
v pokoře za vyššího měli. Dává příčinu,
proč -bychom pokorně se míti měli k bliž
ním: Nebo Bůh pyšným seprotiví, pokorným
ale dává milost. Věta a výpověď ta již Jak.
4, 6. přichází a vzata jest z Prov. 3, 34.
podle sedmsesátců. Podobně blahoslavená
Panna ve svém chvalozpěvu Luc, 1, 51. 9e
sadil mocné 8 trůnu a povýšil ponžžených,

Ale týž výrok ze starého Písma vzatý
jest apoštolovi průvodčím, že se vydává v
následující napomínání, jež z něho vyvodí:
Pokořte se tedy pod mocnou rukou Boží, aby
vás povýšil v čas návštěvy. Pokořte se, t. j.
S pokorou snášejte, cokoli mocná ruka Boží
na vás sesýlá. Mocná ruka Boží jest všemo
houcnost Boží, jenž moeně všecko řídí a
spravuje a hotov jest sesaditi pyšné a po
výšiti pokorné. Záměr, který v sobě nese
pokoření či raději konec, kteréhož se jí do
stane, jest: aby vás Bůh povýšil v čas ná
vštěvy. Povýšením rozumí spasení, jak Sa
mmozřejmojest; to se stane v čas návštěvy,
t. j. při druhém Páně příchodu k soudu po
všechnému; slovo návštěvy, čmioxoxms, čte
vulgáta s některými rukopisy, mezi nimiž
také A jest. Ač bychom ale nečetli slova
toho, vždy smysl týž ostává a vezdy řeč jest
o času a době příští Páně. Ku pokoře a
ku pokornému snášení všech dolehlivostí
patří, aby se v každém hoři Bohu poddávali
a sobě nedověřujíce veškeru důvěru na Boha
skládali. O tom vete: všelikou péči svou
uvrhouce na něho, nebo on pečuje o vás. Pří
čeští uvrhouce závisí na slově pokořte se,
čímž se namítá, že pokora s sebou nese,
abychom starosti své na Boha skládali. Slovy
těmi naráží na Ž. 54, 23.. kdež téměřtatáž

-slova se kladou. Péčí, ušosuva, rozumí ob
zvláště úzkostlivou starost v trudech, svíze
lech a útrapách, kterou se mysl rozvracuje
a rozviklává a takměř rozděluje, jakož slovo
pěova od řeckého slova rozdělovati, usoiče
pochází. Nepraví, že nemáme péče míti,
nýbrž že ji na Boha skládati máme, t. j. že
všelijak při dolehlivostech svojich na Pro
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zřetedlnosti Boží záviseti máme. Tak Pán
Matth. 6, 25. velí, tak radí sv. Pável Filip.
4, 6., abychom nebyli starostlivi, nébrž aby
chom v modlitbách Bohu ohlašovali starosti
své. Příčina toho jest, že Bůh pečuje o vás,
dí sv. Petr; v Zalmu 54, 23. stojí: Bůh tě
živitt bude, ovšem tedy opatrovati a o tebe
pečovati. Nedí aby pečoval, nýbrž dí poně
vadž pečuje, čímž ukazuje, že Bůh nás dříve
miluje. Oči Hospodinovy na spravedlivé a
uši jeho k jejich prosbám otevřeny jsou.
Což netoliko v tělesních, nýbrž také v du
chovních potřebách děje se a V pokušeních,
an Bůh, jenž počal v nás dobré dílo, je do
koná až do dne Krista Ježíše Filip. 1, 6.

Abychom ve svízelích a útrapách věrně
a statečně se zachovali, jest především stříz
vosti a bedlivosti či bdělosti potřebí. A pro
to k těmto dvěma ctnostem, střízvosti a bdění,
napomíná dávaje důvod, proč by jich potře
bí bylo. Vece: Střízvěte a bděte, nebo pro
tivník váš dábel jako lev řvoucí obchází hle
daje, koho by pohltil. V ř. t. není spojek a
ani nebo a celá věta se bezspoječně nese,
čímž důraz řeči přirůstá. Těch dvou ctností
postíhá společně, ješto jedna z druhé vyniká
a jedna bez druhé se neobejde. Ješto v noci
za tmy skutkové tmy snáze se tropí, tudy
církev při kompletoriu slova ta čísti dává a
nokturny či noční modlitby zavedla, aby nám
na rozum dala, že obou ctností těch svrcho
vaně jest nám potřebí. Střízvost záleží v ji
sté míře, kterou všechna svá jednání spra
vujeme, rozumem ani požitbou ani citem
ani strachem ani radostí se uvléci a ukva
piti nedávajíce. Bedlivost a bdělost záleží v
neustálém sebe opatrování a na žádosti,
chtíče a pochotě jakož i na vněšné ke zlu
příležitosti pozoru dávání, aby zlo nepodešlo
a nás do sítí zlocha protivníka neuvedlo.
Nebo proto jest právě potřebí dvou ctností
těch, poněvadž protivník náš ďábel co lev
řvoucí obchází hledaje, koho by pohltil. Kdo
chce nevidomé a nepřátelské mocnosti pře
moci, chtíče a pochotě své nevidomé dří
věji si podrobiti musí. Protivníkem sluje ďá
bel, že se spáse naší neustále protiví všeli
jak léčky a záloby a úklady stroje, aby nás

-0 spásu připravil a samy naše dobré skutky
a žádosti ke škodě naší obraceje. Toť jest,
o čem Pavel mluví Ef. 6, 12. Nemáme půt
ku proti pleti a krvi, nýbrž proti knížatům
a vladařům temnosti. „Dábel řecké slovo
značí vlastně pomluvače, udavače, žalobníka,
jehož neustálá snaha tam jde, aby učinil lidi
hříšnými, Bohu vinnými a nemilými a spásy
nehodnými; jedněm namítá na ači, co je
svádí k nečisté žádosti, jiným v uši naskýtá
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řeči a zpěvy, jimiž. sváděni bývají. Hledá
tím, vece sv. Ambrož, sobě společníků viny,
aby je mohl učiniti společníky útrap, závistí
k lidem a nenávistí k Bohu veden bývaje.
Obchází jak nepřítel okolo hradeb pátraje,
kde nejslabší místo, kde skoula a škýra,
kterou by nejsnáze hradby dobýti mohl. Lvem
řvoucím jej nazývá; lvem, že přesilen a pře
ukruten jest, řvoucémod hladu jej jmenuje,
aby vylíčil jeho neustálé proti nám nastra
žování a © spásu naší ukládání, žádnou sebe
větší kořistí se nespokojující. Hledá, koho
by pohltil, nejenom pokousal a porazil, nébrž
zahubil a zkazil, vece sv. Zlatoúst. Nechce-li
člověkpropadnouti záhubě té, musí statečně
bojovati.

A braň i zbroj poskýtá k tomu svatý
Petr: Jemužto odpěrejte stateční jsouce ve
víře vědouce, že totéž utrpení tomu, jenž na
světějest, bratrstvu se děje. Statečnost a
mocnost ve víře, statečná a mocná víra jest
zbraň, kterou se proti útokům a úskokům
ďáblovým musíme hájiti, chceme-li s úspě
chem se potkati. Víra ta statečná jest síla
naše, jak dí 1. Joan. 5, 4. pevná a neob
Jomná přesvědčenost v pravdách Páněa stálá
v nich zakořenělost spojená s důvěrou v
mocnost a milosrdnost Boží, že nás neopu
stí, nýbrž jistě nám k vítězství pomůže. Tu
dy sv. Pavel učí Hebr. 11, že světci a svě
tice Starého Zákona vítězi stali se skrze
víru, a Ef. 6, 10. dává křesťanskému bojov
níkovi zbraň, kterou by se měl proti dá
blovi ozbrojiti od hlavy až do paty, vírou,
nadějí, spravedlností, slovem Božím, kteréž
ctnosti veškery co výmladky a ratolesti v
kořenu víry se zahrnují. Proto ďábel nás
především o víru připraviti hledí, abychom
víry zbaveni jsouce jako slepci bloudili a
do záloh jeho upadli, ana víra jest okem
duše; tak druhdy Naas, král amonský, oby
vatelům Jabeským chtěl vypíchnouti pravé
oko 1. Reg. 11, 2., aby nemohli bojovati,
an oko levé štítem při bojování zastřeno bý
valo, jak vece sv. Rehoř Veliký. Sv. Petr
ku potěše jim ukazuje na to, že také ostat
ní křesťané trpěti musejí. Vědouce a tó so
bě připomínajíce, že se totéž utrpení bratr
stvu děje. Bratrstvem rozumí křesťany, jenž
Boha co otce ctí a od něho za syny přijati
byli v Kristu byvše obrození. Přidává to,
poněvadž člověku ku potěše slouží, když vi
dí, že není sám, co trpí, že když jich mnoho
trpí, druh druhovi hledí uleviti břímě útra=
py; an trojí provázek s tíží se trhá Ecel. 4,
12. a se poznává, že svízelové nejsou něco
řídkého a neobyčejného a že tedy jim sta
tečně se podrobiti musíme. Dí tomu bra
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trstvu, co na světě jest, právě proto, aby
připomněl jim, že na světě a za tohoto ži
vota, jenž celý se půtce a válce podobá, ne
mohou jiného očekávati; na onom světě po
smrtném veškera přestanou utrpení a poku
šení. Místo se děje stojí v řeckém textě: se
vykonává, a sv. Petr tím namítá, že jistá
míra útrap každému se přisuzuje fa určuje
od Boha, ješto člověk bez nich k dokona
losti nemůže dospěti, jak o Kristu Hebr. 2,
10. píše svatý Pavel, že slušelo, aby původ
spásy lidské utrpeními k dokonalosti přive
den byl.

K většímu a snadnějšímu jich potěšení
připovídá jim požehnání Boží řka: Bůh pak
všeliké milosti, jenž povolal nás k věčné sla
vě svojí v Kristu Ježíši, po nedrahném utr
pená udokonalí, utvrdé a upevní. Jmenuje
Boha Bohem všeliké milosti, t. j. všech do
brých darů dárcem a propůjčovatelem, aby
již tím pojmenováním také je ukřepěl a po
těšil vzbudě v nich naději a důvěru. Za
toutéž příčinou dí: jenž povolal nás k věčné
slávě svojí, abychom se jí druhdy přiúčast
nili. Povolal nás k slávě a tudy nás jistě
slávou tou nadělí a ovšem tedy se tím ve
svízelích těšiti můžeme. Povolal nás v Krt
stu Ježíši k té slávě, an jeho zásluhami a
ve spojení s ním slávy té dochází člověčen
stvo. Bůh v Kristu povolal nás, a nedí skrze
Krista hodlaje vyjádřiti, že veškera ta láska
Boží k nám, kterou nám věčnou slávu dává,
v Kristu Ježíši spočívá. Po nedrahném či
nedlouhém utrpení, když nedlouho potrpí,
dostane se jim sláva ta za podíl a tudy snáze
jim jest trpěti a snášeti. Slova ta po ne
drahném utrpení se ku předešlým slovům
táhnou a chce říci svatý Petr právě to, že
dřívěji potrpěti musíme, než se kojiti může
me přijíti do věčné slávy. Někteří ta slova
po nedrahném utrpené potahovali k následu
jícím slovům. Leč Petr nechce říci, že je
Bůh již tuto na zemi trápení všech zhostí,
nýbrž je k slávě posmrtné odkazuje, utvr
zení ale, udokonalení a uosnování jejich již
na té zemi se státi musí. Svou naději a
své přání, by jim Bůh všelikou potěchu po
skytl a jim útrapy ty k zásluhám věčného
království připočetl, vyslovuje apoštol třemi,
ano dle ř. t. čtyřmi slovy: udokonalí, utor
dí, posilné a uosnuje; slova uosnuje vulgáta
nečte. A dle vulgáty někteří čtouce slova ta
tři její ke třem ctnostem božským potahovali.
Udokonalí k lásce, jenž jest svrchovanost a
dokonalost víry, utvrzení k živé naději, jenž
víru utvrzuje a posilnění či utužení a umoú
nění k víře. Když pak dokonali, utvrzeni a
uosnění budou, tehdá budou míti jistý základ
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a jistou osnovu, nebude se ani víra ani na
děje ani láska jejich viklati. Jiní jinak roz
díl ten činí, až i jsou, jenž dokona všecka
ta čtyry slova klásti se praví soujmenně, aby
jimi vytknul jednu myšlénku důrazněji, že
Bůh strastmi a útrapami je k dokonalosti a
sice k pevné a nepodvratné dokonalosti při
vésti ráčí. V ř. t. ta čtvera epitheta se kla
dou bezvazebně a bezpoječně, což z pobnuté
mysli jde a k větší síle řeči slouží.

Zelání to svoje doufanlivé ku projádření
doufanlivosti a naděinosti své slávoslovím
či doxologií pronáší: Jemu sláva a vláda po
věky věků, amen; doxologie táž výše také
4, 11. přichází. O vládě či síle mohutné do
kládá, aby se tím potěšili, že Bůh všechno
má v moci a všechno řídí a tudy že ovšem
se jeho prozřetedlnosti docela odevzdati mohou.

Tím přichází ku konci a závěrce listu
svého, kdež konečně dokládá:

12. Po Šilvánu, věrném bratru,
jsem vám, jak za to mám, zkrátka na
psal, napomínaje a osvědčuje, že ta jest
pravá milost Boží, ve kteréž stojíte. 15.
Pozdravuje vás církev v Babylóně spolu
vyvolená a Marek, syn můj. 14. Po
zdravte sebe vespolek políbením svatým.
Milost vám všechněm, kteří jste v Kri
stu Ježíši. Amen.

Silvánus tento sluje zkráceně Sila. Act.
15, 23. se vysýlá ode sněmu jerusalémského
s Pavlem a Barnabášem a s Judou Barsa
bem, aby odevzdal list Antiochianům. Dále
provázel Pavla na cestách apoštolských a
jmenovitě s ním ve Filippech, v Soluně a
Korintu se zdržoval a při něm byl, když ho
tovil listu k Soluňanům, an v obojím listu
hned s počátku se klade. Později se o něm
nepíše; z tohoto listu poznáváme, že jej
Petr užil co dodatele a co posla, po němž
bez mála ještě nejedny věci jim ústně vzká
zal. Po Silvánu, věrném bratru, jsem vám,
jak za to mám, zkrátka napsal. Tak vulgáta
klade slova ta. V ř. t. jest tento pořádek:
Po Sylvánovi vám, věrném bratru, jak za to
mám, jsem z krátka napsal. Jest tu otázka,
kam slova jak za to mám, eg Aoyičouau,se
táhnou a nejedni slova ta spojují se slovem
věrném a praví, že chce apoštol potvrditi
své o Sylvánovi osvědčení, jak za to mám,
t. j. jak svrchovaně přesvědčen jsem a jak
toho dobré důvody mám. Jiní lépe slova ta
poutají se slovem z krdtka, an list ten se
mně krátek býti vidí ohledem toho, co dů
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ležitost věci a samožádost srdce mého vy
máhá. Psal jsem, list tento totiž, aniž dobře
vidí, kdož k jinému nějakému listu slova
táhnou. Shrnuje tu veškeren obsah listu
toho ve dvě slova, an vece: napomínaje a
osvědčuje, že pravá jest milost, ve kteréž sto
Jéte. Napomínání obsahuje jedna částka čili
stránka a předmět listu toho; napomínal
jich k rozličným ctnostem a ozvláště ke stá
losti ve víře. Druhá částka a druhý účel
listu jest osvědčení, že jest milost pravd, ve
kteréž om stojí, t. j. že ta víra, jenž jim z
milosti Boží dána byla a kterou jim sv. Pa
vel hlásal, prava jest. Očividně povstala ně
jaká o tom pochybnost bez mála, když sv.
Jakob byl vydal list svůj, v němž výrokům
sv. Pavla některak příčiti se zdá; i odmítá
a rozřešuje pochybenství to sv. Petr svým
důstojenstvím, svědče, že pravou víru od
Pavla obdrželi. Místo stojíte jest v ř. t. do
které jste se postavili, do kteréž jste ustou
pili; leč smysl týž jest.

Zavírá list pozdravením: Pozdravuje vás
církev, jenž jest v Babylóně spoluvyvolená, a
Marek, syn můj. Slova církev v t. ř. není a
tudy někteří o ženě slovo spoluvyvolená vy
kládali, buď o nějaké výtečnici buď dokona
o manželce Petrově. Leč nevhodnost a směš
nost takového výkladu na bílední jest a ne
může se slyšeti leč církev s těmi, jimž Petr
píše, spolu vyvolená, totiž spoluúčastna víry
a budoucí slávy. Babylónem se rozumí Řím,
jak všickni staří vykládají; novější sice 0
Babylóně na Eufrátě slova ta slyší, ale bez
důvodně, an Babylón tehdá pust byl, Jos.
Flav. arch. 18, 9. 12. Celá starožitnost jed
nohlasně o Římu svědčí, že, jak Ap. 14, 8.
18, 2, 10. sv. Jan jmenuje Řím Babylónem,
tak i Petr pro příčiny ozvláště dvě tím jmé
nem je prozval, jednu, aby předešel nějaké
zlé následky, jenž z pojmenování vlastního
jména Ríma pro křesťany plynouti mohly,
druhá, poněvadž se všem, kdo se Starým
Zákonem a s poměrem starého Babylónu k
němu známi byli, pojmenování to samo Se
bou naskýtalo. Marka jmenuje synem, totiž
duchovním, poněvadž jej k víře obrátil; o
něm viz úvod k evangeliu sv. Marka. Velí
konečně se vespolek pozdraviti políbeném
svatým, jež ženy ženám, muži mužům dá
vali pro osvědčení lásky. Místo svatým čte
ř. t. polébením lásky, jenž z lásky přichází
a osvědčením a znamením lásky jest. Sám
jim ještě požehnání apoštolské uštědřuje, an
dí: Milost vám všechněm, kteří jste v Kristu
Ježíši, s ním spojeni, v něm vštípeni a vko
řeněni,

——v ŽB P
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Druhý list

List tento nenese na čele a v přípisu
svém jména nějakých církví, k nimž byl
poslán; píše jej k těm, kteří stejnou s ném
obdrželi víru, t. j. křesťanům vůbec. Leč v
třetí kapitole tóho listu na samém začátku
vyjevuje, že čtenáři listu toho nejsou jiní
nežli čtenářové listu prvního; tam zajisté
praví, že jim již druhou eptštolu píše. Z toho
jde, že i tento list svědčí křesťanůmv Pontu,
Galatii, Kapadocii, Bithynii a Asii, k nimž
list první vyhotoven byl.

Což ale přimělo jej, že list ten druhý
napsal? To nám musí z obsahu jeho vysví
tati. Celý pak obsah listu ve tři části se
rozpadá, z uichž prvá jedná o ctnostech, kte
rých křesťané píleti mají, drubá o bludařích
a jejich nauce a životě se rozšiřuje, a po
sléze třetí námitky jejich poráží, jimiž pra
vověrce od pravdy uloviti a oblouditi usilo
vali. Každá z těch částí v kapitole se zahr
nuje tak, že celý list třemi kapitolami se
odbývá. V prvé části a tedy v prvé hlavě
předkládá jim dobra, jichž v křesťanství se
přiúčastnili a povinnost za tou příčinou všemi
ctnostmi se ozdobovati a tak skutky své
vyvolení upevňovati. K tomn napomenutí se
vidí nucena teď ozvláště pro svůj brzký ze
světa odchod a potvrzuje vlastním spatřením
a výroky proroků slavné příští Páně. Tu pře
chází k části druhé a tudy k druhé hlavě aobracísekbludařům,líčíjejichbludya ji
stotu záhuby jejich, z některých příkladů
starozákonních ji stvrzujíc, jakož jsou an
jelé odpadlci, potopa, zhouba Sodomy a Go
mory atd., načež místněji škodlivost a šered
nost nauky mravův a obyčejů bludařských
vypisuje. V třetí konečně části odmítá ná
mitky a posměchy nevěrců vzaté z toho, že
Bůh s vyplněním předpovědí odkládá, udává
příčinou toho odkladu býti dlouhomysl Boží,
jenž hříšné ku pokání zove. Proto se k ji
stému a nepochybnému příští Páně potřebí
svatým životem všelijak hotoviti, převráce

sy. Petra.

ným písem Pavlových výkladem svésti se
nedávajíc.

Viděti, že účel listu našeho jest dvé
částný a že směřuje dílem ke ctnostem na
pomínati, dílem před bludaři vystříhati, kteří
bludnými naukami zbrodně a prostopášno
sti svoje zastírali a zaštitovali. Ti lidé se
ve všechny nepravosti vylévali, schvalováním
svobody, t. j. nekázanosti a nevázanosti také
jiné lidi k stejným zbrodněm svozovali. Za
osnovu měli nesličnou nauku 0 aeónech, kte
rou se nemálo pyšnili o mocnostech anjel
ských rouhavě mluvíce 2, 10. a písma sv.
Pavla ke svým zloukám převracujíce 3, 15.
a Páně vtělení popírajíce. Jsou to gnostičtí
svobodníci, kteří později ještě směleji vy
stoupili a v některé ratolesti se rozpadli,
nyní ale ještě pod rozličnými zámysly a plá
štěmi od církve se odděliti váhali a tudy tím
záhubněji působili. Proti nim zaštítiti a za
hájiti křesťany k tomu směřuje veškeren
list náš a sv. Petr se nucena viděl tím dů
razněji proti nim se postaviti, ješto oni od
církve se neodloučivše, nébrž jméno křesťa
nův nosíce veškeren řád církve svaté u všech
něch mravnějších lidí v nejhorší pověst u
vedli.

Ptáme-li se, kdy náš list psán byl, mů
žeme jisté a bezpečné odpovědi dojíti, ješto
apoštol nejedněmi znameními dobu sepsání
listu našeho vystihuje. Hlavitá výpověď, z
níž se o době vyhotovení našeho listu do
vídáme, složena jest ve slovech 1, 14., kde
praví o brzkém složení stánku těla svého:
jakož, vece, Pán náš Ježíš Kristus oznámil
mně. Byl tedy list náš psán nedlouho před
smrtí, a tedy léta 67. před Kr. Tomu na
svědčuje okoličnost ta, že bludařství vyvinu
tější nalezáme, nežli jak se nám v Pavlových
listech vyskýtá, jakož i ohled 3, 15. na li
sty Pavlovy a jich zneužívání vzatý.

O místu, kde list náš vyhotoven byl,
ze samého listu ničeho se nedovídáme; ale
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již v starožitnosti za to jmíno, že se to
dálo v samém Římě a větší díl učenců k
tomu náhledu se přiznává.

Ale skutečně-li náš list ode sv. Petra
napsán byl čili jej někdo jenom na jméno
Petrovo podsunul? Za nejstarší doby v cír
kvi neměl velikého průchodu a zřídka se ho
někdo ve spisech svojich dotýká. Nejedni
sice ukazovali na rozličná místa ze svatých
Otců, kdež prý se narážky na výroky listu
našeho nalezají; leč ty narážky se větším
dílem ukázaly neplatny býti a žádné váhy
nemíti k dokázání, že by list náš skutečně
od apoštola Petra pocházel. Klément Ale
xandrinský ve svých hypotypósách (Eus. h.
e. 6, 14.) ze všech novozákonních spisů
a také z našeho listu výpisy učinil; Orige
nes ač o pochybnostech strany listu našeho
vzešlých nemlče výslovně a jmenovitě jej za
spis Petrův považuje a ve svých homiliích
a komentárech několikráte cituje. Podobně
Firmilián, vrstevník Origenův, v listu svém
k sv. Cypriánovi mluvě o haereticích od Pe
tra zatracených na list druhý zřetel béře,
ješto v listu prvém o bludařích řeči není.

Co se veřejného v církvi užívání týká,
shledáváme, že přede čtvrtým stoletím v
Alexandrii sice při službách veřejných čten
byl, ale nenacházíme o tom žádné stopy, že
by v antiochijské a římské církvi se to bylo
stávalo. Ještě tudy Eusebius h. e. 3, 25.jej
mezi pochybnými a popíranými klade. Ve
čtvrtém století ale se veškeren odpor proti
listu našemu ztrácí a nejenom jednotliví spi
sovatelé, uýbrž celí sněmové jej za pravý
plod sv. Petra uznávají, svědectvími hodno
věrnými o původu jeho od Petra provozo
váni jsouce. Sněm Laodicejský jej na stej
nou váhu s listem sv. Petra prvým klade

List II. sv. Petra.

r. 364. a nápotom proti autoritě jeho v kas
tolické církvi nikdo se zpečovati neosmělil.
Nasvědčují tomu vnitřní důvodové, kteří ne
dovolují, aby list náš jinému leč sv. Petrovi
připisoval se. Spisatel jeho se hned na po
čátku jmenuje Simonem Petrem, apoštolem
a sluhou Kristovým 1, 1., praví o sobě 1,
18., že slávu Páně na hoře svaté vlast
níma očima spatřoval (Matth. 17, 1. n.)
a 3, 15. jmenuje apoštola Pavla bratrem
svým milým. Nemůže tedy list náš od ji
ného leč od apoštola Petra pocházeti, leč
bychom připustili, že podkladač a šejdíř ně
jaký jej sv. Petrovi podsunul, což ale v
církvi Boží při té biskupů v této věci obe
zřetnosti, opatrnosti a bdělosti zhola nemož
no bylo. Novější kritikové některé rozpaky
své proti authentičnosti listu našeho pro
nesli na světlo; rozpakové ti se téměř v je
diné rozličnosti slohu v listu druhém od
slohu listu prvého soustředují. Leč dobře
pozorují, že se prvá epíštola Petrova nevy
značuje tou rázností, která by se lišila od
slohu Pavlova, jak na př. svatý Jan se různí
slohem svým od něho: nad to předmětlistu
našeho zhola jiný jest než předmět listu pr“
vého a tudy také jiného slohu vymáhá. Sv.
Jeronym rozličnost slohu od rozličných tlu
močníků odvodí, jichž sv. Petr při listech
svých užil. Z tradice víme, že Marka a
Glaukia v té příčině upotřebil.

Ještě bychom měli o příbuzenství listu
našeho k listu sv. Júdy slovo promluviti a
místněji určiti, odkad ta veliká mezi oběma
listoma shoda, podobná téměř shodě mezi
synoptiky, povstati mohla. Avšak otázku tu
lépe bude odložiti k úvodu do listu sv.
Jůdy, kdež nám zřejměji se rozvine.



Hlava L.

Pozdravení předeslav 1—2. napomíná, aby
ku přislibeným odplatám dobrým? skutky
a cvičením se ve ctnostech usilovalt 3—11.
a dva toho důvody udává, jeden béřeze
svého slávy Kristovy spatření 12—18.,
druhý z prorockých o věcí té předpo
vědí.

1. Šimon Petr, služebník a apo
štol Ježíše Krista, těm, co stejné s námi
dosáhli víry ve spravedlnosti Boha na
šeho a Spasitele Ježíše Krista. 2. Mi
lost vám a pokoj se rozmnož v doznání
Boha a Krista Ježíše, Pána našeho. 3.
Ješto nám božská moc jeho všechno,
co k životu a zbožnosti náleží, darovala
skrze doznání toho, jenž povolal nás
vlastní slávou a silou, 4. jímž převeliká
a drahocenná nám zaslíbení daroval,
abyste se skrze ně stali božské účast
níky přírody, utekouce zkázy pochotě,
kteráž jest na světě. 5, Vy tedy také
péči všelikou přiloživše poskýtejte ve
víře své ctnost, v ctnosti poznání, 6. v
poznání zdrželivost, v zdrželivosti trpě=
livost, v trpělivosti pak pobožnost, 7.
v pobožnosti pak bratrolibost, v bratro
libosti lásku. 8. Nebo tyto-li věci při
vás jsou a oplývají, neučiní vás prázd
nými a bezplodnými k doznání Pána
našeho Ježíše Krista. 9. Nebo při kom
není věcí těch, slepcem jest a makav
cem zapomenuv na očištění starých svo
jich hříchů. 10. Protož, bratří, tím více
usilujte, abyste dobrými skutky svoje
povolání a vyvolení pojistili; nebo to
činíce nezhřešíte nikdy. 11. Takto za
jisté hojně se poskytne vám vchod do

věčného království Pána našeho a Spa
sitele Ježíše Krista.

Počíná apoštol přípisem a v tom pří
pisu klade oboje své jméno: Stmon Petr.
Simonem se zval podle narození dostav toho
jména osmého dne po porodu svém při ob
řízce; Petrem či Kéfou nazván byl od Kri
sta při obrodu, když jej Kristus prvencem
a náčelníkem apoštolův učinil. Jménem Ši
mon si připomíná dřívější stav svůj, než ho
Kristus povolal, a jménem Petr stav svého
od Krista povolání. Simon značí poslušný a
Petr skála a obojím tím názvem vytýkají se
hlavité dvě ctnosti, poslušnost ohledem Boha
a pevnost ve víře. K těm dvěma jménům
svým přidává dvojí titul úřadu svého: Slu
žebník a apoštol Ježíše Krista. Služebníkem
se zove, ješto Kristu ve hlásání evangelia
sloužil; ale nebyl nějakým podřízeným slu
hou, nýbrž apoštolem byl od Krista povola
ným, což pro vytknutí svého důstojenství
přidává. Píše těm, co stejnou s námi dosáhli
víru ve spravedlnosti Boha našeho a past
tele Ježíše Krista. Místo stejnou čte ř. t.
stejnocennou víru, kteráž má stejnou hod
notu; chce říci, že ti, jimž píše, mají víru,
která stejné ceny jest s vírou, kterou mají
Římané, ješto víra všady táž ostává a všady
tatáž tajemství a tytéž dary poskytuje.

Chtěl říci stejnou a společnou; ale chtěl
vytknouti i drahocennost její a tudy dí stej
nocennou. S námi, vece apoštol a míní Ří
many namítaje tím, že Ponťané a Kapado
čané jinak nevěří než Římané. Místo do
sáhli stojí vlastně losem či hřebím dostali,
t. j. beze své zásluhy, z pouhého smilování
Božího, kterýž bez ohledu na osoby, nad kým
chce, se smilovává. Podobně Ef. 1, 11. praví
sv. Pavel, že nás Bůh losem povolal předzří
div nás podle úlohy své. Dosáhli pak víry
té ve spravedlností Boha našeho a Spasitele
Ježíše Krista. Tato slova a jmenovitě slovo
spravedlnost velikou nesnázi působí vykla
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datelům a není divu, že se na rozličné vý
klady vydávají. Někteří vykládají o sprave
dlnosti, kterou člověk obdržuje od Boha.
Leč výklad ten souvislosti se příčí, ana víra
se nedává ve spravedlnosti, nébrž spravedl
nost či ospravedlnění ve víře. Značí očividně
spravedlnost nějakou vlastnost Boží, a tu
opět nemůže se rozuměti dobrota Boží, ani
pravdomluvnost a věrnost, kterou Bůh sliby
svoje splňuje; výklady odchodny jsou od vý
znamu slova spravedlnost. Leč bychom čétli
se sinajským kodexem sic dixawocivyy, k 0
spravedlnění našemu dána byla víra. Lépe
tudy jiní rozumějí tu spravedlnost, kterou
Bůh na Kristu Ježíší provedl, smrti jej ode
vzdav pro lidskou spásu; tak píše sv. Pa
vel Rom. 3, 25., že Bůh vydal Krista za
smírce v krvi na důkaz spravedlnosti. Ještě
jiní slyší spravedlnost tu, podle Které Bůh
bez rozdílu národnosti a osob lidem veške

rým víru uštědřuje tak, že smysl jest: pro
svou spravedlnost, podle které nečiní roz
dílu mezi osobami, vám udělil tutéž dra
hocennou víru jako nám. Výklad tento má
přednost, ješto mu nasvědčuje slovo stejný
či stejnocenný, o kterémž bychom nevěděli,
proč je apoštol přičinil. Co dále praví: v
spravedlnosti Boha našeho a Spasitele Ježíše
Krista, to někteří potahují ku Kristovi je
dině, ješto jiní lépe první přísudek o Otci
praven býti soudí.

Tomu náhledu odpovídá spůsob, jakým
apoštol želání svoje pronáší, an vece Boha
od Krista různě klada: Milost vám a pokoj
se rozmnož v poznání Boha a Krista Ježíše
Pána našeho. O rozmnožení mluvili jsme1.
Petr. 1, 2., kdež podobných slov užívá a želá,
aby se jim meibosta pokoj něustále rozmá
haly, až by dokonalostt v nich dostihli. Ne
ustálý pokrok v životě křesťanském potřeben
jest a kdo řekne: Dosti jest, ten úchabek
bere a slábne, vece sv. Augustin. Rozmáhána
ale bývá milost a pokoj v poznáné Boha a
Krista Ježíše, poznání to jest základem a
výminkou milosti a pokoje a čím větší a
hlubší poznání naše, tím více milosti 4 po
koje Božího šchopnými se stáváme. Očividně
poznáním rozumí víru, kterou jsme poznali
Boha a Ježíše Krista, kteréhož on poslal
Joan. 17, 3. Víra se dává dřívěji, vece sv.
Aug., aby ostatní darové se přijíti mohli.
Spojuje poznání Boha s poznáním Krista,
poněvadž Bůh nemůže dokonale leč v Kri
stu Ježíši poznán býti Joan. 17, 3. Matth.
11, 25.

Již pak odbaviv pozdravení přistupuje
ke svému napomínáni. Počíná pak takto:
Ješto nám božská moc jeho všechno, co k ži
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votu a zbožnosti náleží, darovala poznáním
toho, jenž povolal nás vlastitou slávou a ctno
tou, jimž převeliká a drahocenná nám zaslí
bené daroval . . „j vy tedy také péči všelikou
přiloživše připojte k víře své ctnost. Dlouhá
věta ta má dovětu svou ve verši 5., jak jsme
to naznačili vypustivše některé mezimyšlénky,
aby spojení snáze se vyskytlo. Místo ješto
stojí vlastně cs, jakož a vytýká povšechnou
přesvědčenost o věci, která se předkládá;
slovo Jedoornévy se musí deponentně bráti,
což jsme hned v překladě učinili. Na po
čátku listu svého vystihá velikost dobrodiní
Božích žádaje takovým připamatováním kře
sťany ty k usilování o dobré skutky vzbu
diti. Dobrodiní ta darovala nám božská moc
jeho, t. j. moc Kristova. Avšak nemluví 0
všech dobrech, kterými Kristus lidstvo ob
mýšlí, nébrž obmezeněji o těch, co k životu
a zbožnosti náleží. Životem rozumí blaženost
a zbožností svaté obcování a dobré mravy.
Všecko, co k tomu náleží, abychom blažení
a svati byli, uštědřuje nám Kristus; ovšem
tedy víru, lásku, naději, ospravedlnění, po
světu atd. Stojí slovo všecko v popředí, aby
tím rázněji se vyskýtalo. I jde z toho, že
cokoli k pobožnému životu á blaženosti ná
leží, nevychází z lidské síly, nýbrž z milostí
Kristovy.

Těch pak darů k životu a zbožnosti po
třebných uděluje nám poznáním toho, jenž
povolal nás vlastitou slávou a silou, t.j. Boha,
jemuž v Písmě všady povolání lidstva ku
spáse připisuje se. Poznání Boha jest vírá;
poznání to a ťa víra jest výminkou a pod
kladem všech darů a milostí Božích, ješto
člověk bez víry Bohu se zalíbiti nemůže
Hebr. 11, 6. Slávou rozumějí se přirodilé
Bohu vlastnosti, silou či mocí a ctnotou je
jich vněšné působení, Slávou dí a nedí pou
ze mocí, poněvadž to k věčné slávě Boží
slouží, když lidé dary Božími spásy dochá
zejí. Také z toho jde, že spása lidská tak
říkaje veškerými silami Božími provedena
bylá a že v ní veškera velebnost Boží se.
vyjevila.

Ještě nežli dovětou ku ctnostem vzbu
zovati počne, přičinuje dalejší velebení darů
nám v křesťanství udělených: Jímž převeliká
a drahocenná nám zaslíbení daroval, abyste
se skrze ně stali božské účastníky přírody
utekouce zkázy pochotě, kteráž jest na světě.
Místo jímž, t. j. Kristem, jak by se rozuměti
muselo, čte text řecký jtmiž, t, j. slávou a
silou, totiž svojí vlastitou Bůh daroval nám
zaslíbení. Zaslébeníémtěmi se slyší věci nám
od Boha štědře a darmo zamluvené, totiž
odpuštění hříchů, milost, posvěta, ctnosti,
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právo k věčnému spasení; ozvláště se bu
doucí dobra věčného života slyší, ješto o
milostech na tomto světě poskýtaných již
předešlo ; níže 3, 13. se zásliby těmi obnova
nebe a země rozumí, t. j. věčná blaženost.
Darování to se stalo, abychom skrze ně,
skrze ta zaslíbení stali se božské účastníky
přírody, zde počátečně a částečně, v onom
životě svrchovaně a cele; tu skrze víru, tam
vlastním popatřováním, když Bůh bude vším
ve všem. Stáváme se křesťanstvím syny a
porozenci Božími Joan. 1, 12. 1. Petr. l,
23., syn ale bývá účasten přírody otcovy a
sice podstatně, když synovstvíjest podstatné,
případně ale, když synovství jest případné.
Přiúčastňujeme se božské přírody skrze mi
lost posvětivou a nepřipovídá se nám vlast
nost přírody Boží, nébrž toliko jednota, spo
lečenství, podobnost a duchovní příbuzen
ství s Bohem, an obraz Boží, podle něhož
stvořeni jsme byli, docela se na nás vysky
tne v celé sličnosti a velebě svojí. Docela
budeme posvěceni, spojení naše dokonalé s
Bohem a s Kristem nám odejme, co jest v
nás porušitedlného a oděje nás v neporuši
tedlnost Boží. Když přijímáme tělo a krev
Krista Ježíše, obnášíme ho v sobě a stáváme
se s ním jedno tělo a jedna krev; a tak v
stupni zvýšeném se tam po smrti s námi
díti bude, an Bohu podobni budeme patříce
na něho, jak jest i 1. Joan. 3, 2. Kdo zů
stává v lásce, v tom Bůh přebývá a on v
v Bohu 1. Joan. 4, 16.

Milost Boží, jenž se nám dává, převy
šuje veškeré tvorstvo a všelikou vznešenost
a velebnost, která se mysliti dá; a v ospra
vedlnění se nám nedává jenom milost Boží,
nýbrž Bůh béře v nás obydlí novým spůso
bem nevystihlým, nás sobě připodobňuje a
jako by zbožnuje. Tudy máme býti doko
nalí, jak Otec v nebi dokonalý jest Mt. 5,
48. Tudy božsky smýšleti 4 jednati máme,
tudy dle sv. Leona máme poznati velikou
důstojnost svou a stavše se Boha účastni
nemáme ve předešlou matnost zvrhlým ob
cováním se vraceti. Proto Bůh se člověkem
stal, vece sv. Athanasius, aby člověk se stal
bohem. Stává se železo ohněm v ohni, ale
železem zůstávajíc; tak o člověku a o jeho
ubožstvení sluší smýšleti. V novém životě,
vece sv. Jan Křížový, všechny mohutnosti
člověka se ubozstvují. Rozum vnímá v sebe
božské světlo, vůle vnímá v sebe božskou
lásku, pamět nepamatuje leč na věci božské,
žádost veškera v blaženosti Boží sestředuje
se. Při té vyvýšenosti ducha lidského od
říká se člověk všeho zla, vší nepravosti a
zlovůle, an všem hříchům a veškerému po- |

rušení, které z pochotě pochází, výhost dal
na věky. A to vypisuje dále apoštol líče ne
gativnou stránku onoho dokonalého s Bo
hem spojení: Utekouce zkázy pochotě, kteráž
jest na světě. Pochoti, jenž jest na světě,
t. j. světské a pletské, připisuje zkázu a po
rušení, ješto hřích člověka ksmrti vede. Dí
na světě, t. j. za života tohoto, dokavad krá
lovství Boží dokona nezavládne; nebo svět
ve zlém postaven jest 1. Joan. 5, 19. Praví
utekouce, poněvadž vítězství, jímž pochotě
pleťské přemáháme, větším dílem v útěku a
vzdálení-se záleží. Nemají nás, dí sv. Leo,
stlouměti žádosti zemské, nemají zajímati
věci pomíjivé, nemají vnady světa cestu k
nebi obmeškávati. Která dušese v božství po
topila, vece sv. Hilarius, ta se jenom bož
skými a nebeskými věcmi pase a živí zem
skými zhrdajíc.

Dosud pravil, že nám dal Kristus vše
cky k spasení potřebné dary a že nás Bůh
povolal, z porušení hřícha vysvobodil a ži
votem božským obmyslil; to všecko se za
hrnuje ve předvětě v, 3. a 4. a slouží za
podkladek napomínce, jenž v dovětí se kla
de: Vy tedy také péči všelikou přiloživše při
pojte k víře své ctnost, ke ctnosti poznáná, ku
poznání zdrželivost. Bůh učinil, což na něm
bylo; i vy čiňte, co na vás jest. Bůh vám
všechny dary uštědřil, vy snahy veškery na
pněte, aby darové ti ve vás zůstali a se roz
máhali. Místo přiloživše jest. v t. ř,přivnesse,
slovo druhosložené zaoessvéyxavzec, Čímž se
namítá, že pouhá milost Boží není dosta
tečna ke spáse, nýbrž že se k tomu spolu
působení. lidské vymáhá. K tomu, co Bůh
dává, má také člověk přínos svůj a svou
částku přidati a to jest snaha, péče a píle
jeho. Připojiti mají k váře ctnost; víra jest
základ a podloha všechněch ctností a na ní
toliko zbudovati se dá hrad a tvrz pevná
svatého života. Místo připojte k víře stojí
vlastněji poskytnéte ve véře ctnost či pod
dejte, prokažte či prokazujte; řecký aorist
veškeru řadu průkazův, jimiž ctnosti se 0
svědčují, co jediný skutek považuje. U nás
lépe prokazujte se překládá než prokašte,
ješto prokažte jednodobý čin vytýká.

Rada ctností, kterou sv. Petr vyčítá,
tak se vespolek spojuje, že z předchozího
stupně stupeň následující vychází a z ná
sledujícího předešlý se doplňuje a svrchuje.
Sličný ten věnec a výborný ten řetěz po
číná cínotou či ctností a rozumí se ctnotou
píle veškerých ctností, snaha a dychtivost
po nich, směr života, jenž ve ctnosti si li
buje a si zakládá; jest mravná statečnost
a zmužilost. K ctnotě mají vyskýtati a po
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skýtati, připojiti poznání, t. j. jasnost roz
umu, jenž ví, čeho se ve všech okolično
stech držeti potřebí, jenž prohlídá, co pod
statou a co případem jest, všelijak v kře
sťanské víře a jí pochopování pokroku činíc;
nebo jestli světlo v tobě tmou jest, tma
sama jak velika bude, dí Kristus Pán Matth.
G, 23. Poúhá horlivost bez jasného poznání
více škody než užitku působí. — Přírůstek
v poznání musí býti spojen se zdrželivosťí,
t. j. dokonalou nad vášněmi, city a náru
živostmi vládou, aby se člověk nedával u
vléci a uchvátiti. Po žádostech svých nechoď
a od pochotí svojich odvracuj se, dí písmo
Sir. 13, 30. Se zdrželivostí trpělivost, sho
vívání, ochotné na sebe braní svízelů, útrap
a soužení souvisí; jsou lidé, jenž všeho se
znají odříkati a se v tom zapírati, co se po
chotí vlastních týká, kteří ale velice jsou
nedotkliví a nehod nesnášeliví. Tudy přiči
ňůje apoštol, že i trpělivost se má ke zdr
želivosti připojit. Chválí se přísloví starých
filosofů: Zdržuj se a snášej. Ale dvě ctno
sti ty nemohly kvésti u pohanů, ješto u nich
pravé pobožnosti nebylo. Tudy přidává 0 po
božnosti, aby k trpělivosti ji připojili; jenom
kdo všecky záměry a umysly své na Boha
staví, mohou v trpělivosti vládnouti dušemi
svými Luc. 21, 19. Velí, aby trpělivost ne
pocházela z otupělosti aneb z pýchy, nébrž
z obledu na Boha a ke cti jeho; tím své
ceny a své vytrvalosti dochází trpělivost, ja
kož i ostatní předešlé ctnosti.

Při té pobožnosti nemají se zapomínati
nad jinými svými bližními, nýbrž mají spo
jovati bratrolibost a k bratrolbstvé lásku. Bra
trolibost jest milování bratrů, t. j. křesťanů,
a žádá, aby pobožnost svou k tomu křesťa
nův milování rozšířili, ale ani v tom oboru
se neobmezovali, nébrž k milování tomu při
dali lásku všeobecnou všech lidí. Nebo ač
přítulněji křesťany co bratry milovati mají,
nesmějí nikdá upouštěti od všelásky, ješto
v tom svrchovaná ctnost křesťanství záleží,
Bůh nechce obětí, nýbrž milosrdenství Matth.
9, 13. a pravá pobožnost neobejde se bez
milování všech bližních. 1. Joan. 4, 20. vece:
ekne-li kdo: Boha miluji, bratra nenávidě,
lhářem jest. Lásku tu klade posléze co vr
chol a témě, v němž všecky ctnosti výše a
svrchovanosti své docházejí.

Svrchovaně pak jest potřebí těch ctno
stí a potřebu tu apoštol antithesou či pro
tivou dvou příčin vyličuje, napřed kladně,
nápotom záporně. Vece předně: Nebo tyto-li
věci při vás jsou a oplývají, neučiní vás
prázdnými a bezplodnými ku poznání Pána
našeho Ježíše Krista. Nejenom mají ctnosti
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ty u nich býti a se nalezati, nébrž mají 0
plývati, t. j. mají se hojně u nich nalezati.
A kde se v hojnosti nalezají, nenechají lidi
prázdnými a bezplodnými, t. j. učiní je bo
hatými a veleplodnými ku poznání Pána na
šeho Ježíše Krista; jest to uskrovnělá řeč
či litota (Arrorns) neb meiósa (uetocis), pod
sázka. Což dí ale slovy: ku poznáné Pána
našeho Ježíše Krista? Poznáním Ježíše Kri
sta se víra béře a místo ku poznání nejedni
kladou ve, v poznání a udávají smysl: kdež
ty ctnosti hojně se nalezají, tam víra vaše
bude účinliva a plodonosna; účinliva, ješto
vás k dobrým skutkům neustále bude po
bádati, a plodonosna, ješto vám věčnou slávu
co plod a úrodu z nich vyrostlou zjedná.
Leč v ř. t. stojí sig s akkusativem a tudy
se překládati musí ku poznání; chce apo
štol říci, že všemi těmi ctnostmi se zvyšuje
poznání Ježíše Krista a známost dokonalá
Krista Pána jest svrchovaným výplodem ctno
stí křesťanských.

Ty veškery ctnosti vás k dokonalému
poznání Pána Ježíše Krista přivedou a v ní
vás stále utvrdí, dokavad nepřejdete z po
znání cesty ku poznání vlasti. Poznání
nezáleží v pouhém ponětí mysli, nýbrž v u
žilosti a utkvělosti v Kristu tak, že veškery
„ctnosti pouhými k dokonalé té Krista zná
mosti stupněmi jsou. Naopak ale — a tuto
zápornou příčinu uvádí, proč by měli ctno
stí dotčených píleti, — kde těch ctností není,
tam není pravého poznání a pravé gnósy.
Nebo při kom není toho, slepec jest a maka
vec, zapomenuv na očistění starých svojich
hříchů. Kdo ctnosti ony má, ve světle a v
poznání jest; kdo jich nemá, ve tmách a v
slepotě vězí. Maká, ten nevidi aneb nedobře
vidí; v ř. t. stojí dlikavec jest, t. j. krátko
zrak jest vida jen blízké, t. j. zemské věci,
nevšak nebeské. Nám raději sluší, vece sv.
Beda, býti podobnými živokům Ap. 4, 6,
jež viděl ve zjevení sv. Jan a kteří měli očí
množství v zadu i v předu. Kristus Pán
nazývá farisey slepými Matth. 15, 14. A
Židé u proroka [saiáše praví: Makáme jako
slepci a jako bezoci hmatáme. Ti, kdož ctno
stí dotčených nemají, chodí ve mrákotách co
slepci, nemajíce moudrosti a opatrnosti. A
takový nedbá o pokání, an zapomenu! na
očistění starých svých hříchů, t. j. zapome
nul, že na křestu odpuštění hříchů dostal
těch, kterých se před obrácením na víru kře
sťanskou dopustil, a že tam zaslíbil se ži
votu svatému a bohumilému. To přidává,
aby zveličil nedbalost, rozmařilost, hloupost
a nevděčnost těch lidí, kteří byvše od hří
chů osvobozeni nehledí tu čistou povahu za
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chovati, nébrž ku prvním nečistotám a ne
plechám svým se vracejí.

Leč to nemá býti, nýbrž raději by měli
tím více snažiti se o pokrok ve ctnostech,
jak je k tomu dáleji zbuzuje nový toho dů
vod uváděje. Protož bratří tím více ustlujte,
abyste dobrými skutky svoje povolání a vy
volení pojistilů, nebo to činice nezhřešíte nikdy.
Protož, abyste nepadli do takové ospalosti
a nevděčnosti a nepominuli se svým Spase
ním. Bratří, vece, aby tím lahodněji jim
zněla napomínka jeho. Povolání a vyvolení
se od sebe různí, že povolání jest obecný
úkon Boží, jímž člověk k víře a k svatému
životu vzbuzen bývá; vyvolení jest dálejší
kon, když člověk povolání onoho poslušen
jsa víru přijímá a jí věčné slávy dochází.
Pojistiti či upevniti a utvrditi mají sobě
svou víru a spásu dobrými skutky, totiž těmi
ctnostmi, o nichž předešlo. Z kladného po
jištění spásy plyne záporný následek, že to
čináce, t. j. dotčené ctnosti vykonávajíce ne
zhřešíte nikdy a tudy Se Spásou svou Se ne
pominete. Ješto mluví o pojištění a upevnění
spásy, patrno, že člověk každou chvíli, kdy
by ho milost Boží opustila, ze spásy vypad=
nouti může. Dává ale na srozuměnou, že
na každém člověku závisí vlastní spása jeho.
Tudy sv. Egyd, přítel sv. Františka Assiského,
říkal: Kdyby jeden člověk jenom měl zatra
cen a všickni ostatní spaseni býti, všemi si
lami bych se namáhal, abych oním jedním
se nestal.

Ještě potvrzuje, co 0 spáse pravil: Tak
to zajisté hojně se poskytne vám vchod do
věčného království Pana našeho a Spasitele
Ježíše Krista. Takto, když totiž upevníte dob
rými skutky vyvolení svoje. Vchod se vám
hojně poskytne; dí hojně, aby náplň věčné
blaženosti vytknul. Otevrou semu do kořán
vrata do království nebeského a hojnými
tam oplyne blahotami. Užívá téhož slova
xoovyée, jehož byl užil ve verši 5. Napomí
nav, aby dobré skutky a ctnosti prokazovali ©
čl jako nějaké dary poskýtali a podávali, dí,
že jim vzájemně poskytnut bude vchod do
blaženosti věčné. To jest: budete-li oplý
vati dobrými skutky, budete i oplývati od
platami a blahotou v nebesích. Zdá se, že
nějaké nesličné učení bludaře na mysli má
při slově hojně, obižně, bohatě, oplynule;
snad již tehdá se ozývalo, že duchové mo
bou člověka na vchodě do nebeské svatyně
staviti, ač by ho tam Kristus přizýval. Dí
Petr, že toho nic není, ana nebesa krví Kri
stovou otevřela se a meč rajský cheruba kří
žem jeho docela odvrácen byl. Čím kdo
ctnostnější, čím více upevnil ctnostmi vyvo
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lení svoje a čím více dobrých skutků vynesl,
tím prostrannější bude vchod jemu vzdělán,
tím snáze přijde do království Božího: a tím
dokonalejší bude jeho blaženost. Kdo seje
hojně, ten i hojně žíti bude, dí sv. Pavel 2.
Cor. 9, 6. Tím se namítá, že dle míry zá
sluh také odplata se říditi bude a že ovšem
skutkové dobří záslužní jsou.

Ješto ale na tom poznání, že jenom do
brými skutky se do blaženosti vchází, všecko
závisí, tudy apoštol potvrzuje tu nauku dů
vodem vzatým od vlastního spatření slávy
Boží a svědectvím prorockým. Vece:

12. Protož hodlám vám vezdy při
pomínati ty věci, ač vědoucím a utvr
zeným v přítomné pravdě. 13. Mám pak
to za spravedlivé, dokavad jsem v tom
stánku, probuzovati vás napomínáním,
14. věďa, že brzko jest složení stánku
mého, jakož i Pán náš Ježíš Kristus
oznámil mně. 15. Přičiním se pak, aby
ste 1 často mohli po odchodu mém sobě
tyto věci připomínati. 16. Nebo nená
sledujíce vymudrovaných bájek oznámili
jsme vám o Pána našeho Ježíše Krista
moci a příští, nýbrž nazíratelé byvše
jeho veleby. 17. Obdržel zajisté od Boha
Otce čest a oslavu, když hlas snesl se
k němu tento od velikolepé slávy: Ten
jest Syn můj milý, v němž se mně za
líbilo, toho poslouchejte. 18. A ten hlas
my slyšeli jsme s nebe přišlý, byvše s
ním na hoře svaté, 19. A máme pe
vnější prorocké slovo, kteréhož šetříce
dobře činíte jako svíce svíticí v mrá
kotném místě, až den zasvitne a den
nice vzejde v srdcích vašich. 20. To nej
dříve vědouce, že žádné proroctví pís
mové vlastním výkladem se neděje. 21.
Nebo nebylo vůlí lidskou vyneseno kdy
proroctví, nébrž Duchem svatým uná
šeni jsouce mluvili svatí Boží lidé.

O prostranném vcházení do věčné slávy
jim připomenul; i hledí nyní jim je zjednati
utvrzením je v pravdě křesťanské vzatým z
vlastní apoštolské zkušenosti. Dí: Proťož po

»starám se či pamětliv budu vám vždy při
poměnati ty věci, ač vědoucím a uťvrzeným
v přítomné pravdě. Protož, dí, t.j. poněvadž
jenom těm možno vejíti do věčné říše Kvri
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stovy, kdo v ctnostech a v poznání Krista
neustále prospívá. Hodlá jim věcíty, o nichž
předešlo, ozvláště o přípovědech Božích a
veliké slávě připomínati; křehkost lidská,
rozličnost zaneprázdnění, vnady a pochotě
světa a jiné přemnohé věci příčinou bývají,
že člověk na dotčenéctnosti a nauky zapo
míná aneb liknaví a tudy zdráhá se ve sku
tek uvésti to, co na paměti chová. Tudy po
třebí obnovovati a takořka upěchovati věci
ty častěji a dle Isaiáše 58, 1. volati a kři
četi a neustávati. Nebo předstatelé církve
jsou strážní na zdích v Jerusalémě, jenž ne
budou ani v noci ani ve dne mlčeti Jes. 62,
6. Tudy dí 2. Tim. 4, 2. Hlásej slovo, dotérej
v čas a v nečas, kárej, pros se vší trpělivostí
a naukou. Proto Bůh ústa Isaiášova očistiti
dal od Serafa Jes. 6, 1. n. Takového napo
mínání jest potřebí také pro ty lidi, kteří
dosti jsou vyučeni, o čemž dí: ač vědoucím
a utvrzeným v přítomné pravdě, Ačkoli víte
a znáte věci, o kteréž běží a v nich utvr
zeni a pevni jste, přece vás hodlám neu
stávaje napomínati; tím zlahozuje a ujem
ňuje nepříjemnost a protivnost napomínání
svého. Podobně se sv. Pavel omlouvá Rom.
15, 14., že ač ví, že oni druh druha mohou
napomínati, že jim psal ku paměti přivésti
jim hodlaje věci potřebné. Nejinak činí sv.
Júda v. 5. a svatý Jan 1. Joan. 2, 21. pí
šíce k těm, kteří dobře jsou vyučeni o vě
cech náboženských. Přítomné, t. j. přišlé k
vám, vám uštědřené.

Udává pak příčinu takovéhoto napomí
nání: Mám pak to za spravedlivé, dokavad
jsem v tom stánku, probuzovati vás napomí
náním, věda, že orzko jest složení stánku mého,
jakož 1 Pán náš Ježíš Kristus oznámil mně.
Spravedlivo, vece, t. j. povinnost má to jest
mně od Krista uložená; byl Petr dobrým
pastýřem, vec“ sv. Damián, an ještě před
samou smrtí svou pásl ovce svoje, a doka
vád v stánku těla svého přebýval, napomí
nati neustával. „Stánkem jmenuje tělo pro
krátkost života a poněvadž na tom světě ne
máme zůstávajícího bydla, nébrž budoucího
hledáme Hebr. 13, 14. a tu jako v podruž
ství bydlíme měšťanství své v nebi majíce
Ef. 2, 19. O tom píše sv. Pavel 2. Cor. 5,
4.: Víme, že když se rozpadne a oboří dům
tohoto bydlení našeho, že obydlí máme ne
rukodělné v nebesích. Probuzovati hodlá je
jich mysl, ješto kdo zapomíná, podoben jest
spícímu, jenž probuzen býti musí. Příčina
toho jich od něho probuzování jest vytknuta
slovy: věda, že brzko jest složenástánku mého,
t. j. že brzy umru. Jsou to tedy poslední
stova a labutí zpěv sv. Petra, jenž jak druh
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dy Jakob, Mojžíš a Tobiáš před samoii smrtí
poslední dávali napomenutí. Dí: složenéstán
ku, ne jako by o své ujmě tělo odložiti mohl,
jak Kristus Pán Joan. 10, 18. o sobě praví,
nýbrž poněvadž rád pro Krista smrt pod

stoupá. Přidává, že jistotu toho má ze zje
vení: jakož také Pán náš Ježíš Kristus ozná
ml mně. U sv. Jana 21, 19. předpověděl mu
Pán, že smrtí na kříži Pána oslaví. Leč tuto
jiné zjevení se musí rozuměti, an praví, že
mu brzké složení těla, brzkou smrt oznámil
Pán; Joan. 21, 18. praví sice Pán: když se
stárneš, ale stáří dlouho trvati může a tudy
nemůže se Petr táhnouti k dotčeným slovům,
nýbrž k onomu zjevení, o němž Hegesip a
sv. Ambrož epist. 33. mluví, že totiž Kri
stus Petrovi na útěku jeho v ústřety vyšed
pravil: Jďu, abych opět ukřižován byl, Uka
zují v Rímě to místo na cestě apické. Jiní
vykládají rychlo, nenadále, kvapně, náhlo,
t. j. ukrutno, mučenicky; leč předešlý vý
klad obyčejnější jest.

Ale ani na tom, co posavád konal a
ještě za svého života by činil, nepřestávaje
chce starost a péči o ně také po svém ú
mrtí míti, aby k dobrým ctnostem napomí
nám bývali. Přičiním se pak, abyste také
zhusta mohlt po odchodu mém sobě tyto věci
připomínati. Místo zhusta překládají lépe
vezdy, neustále; po smrti jeho mají oni sobě
ty pravdy neustále připomínati, o kterých
jim dosud 3—11. psal, a on, Petr apoštol,
přičiní sě o to, aby se to mohlo stávati. O
spůsobu, jakým se 0 to postarati hodlá, ne
povídá. Jsou to ti, jichž zanechal, dva li
stové, jest to evangelium sv. Marka pod jeho
dozorem a přičiněním psané, jsou to muži,
které na místo své ustanovil poručiv jim,
aby o církve ony péči vedli, jsou to přfímluvy
jeho u Boha. Odešel Petr k Bohu, ale péče
jeho o církev zůstala, aniž kdy na církev
může zapomenouti, jsa vozbou a vozatajem a
otcem jejím ve vyšším smyslu, nežli se to
praví o Eliáši 4. Reg. 2, 12. Pečuje o ni a
tedy ovšem se neustále přimlouvá a tedy o
přímluvu jeho církev se právem uchází; pe
čuje o církev a tudy církev s Petrem spo
jená neodstoupí od pravdy té, kterou od Pe
tra dostala, aniž jí kdy brány pekelné pře
mohou Matth. 16, 18. Pečuje o ni a tudy
místo otců, t. j. apoštolů dle Z. 44, 1Ť. se
církvi rodí synové, t. j. nástupcové jejich a
církev nikdy nebude opuštěna, ješto synové
ti knížaty a náčelníky nad ní se stávají, vece
svatý Augustin.

Ale ovšem záleželo mu na tom,aby ne
ustále věci jim hlásané na paměti měli, ješto
pravdou věčnou jsou. Nebo, vece, nenásledu
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jíce vymudrovaných bájek oznámili jsme vám
o Pána našeho Ježíše Krista moci a příští,
nýbrž nazíratelé byvše jeho velebnosti. Vymu
drované, vymyšlené, vychytrované bájky jsou
bájky a mythové pohanů o bozích a bohy
ních, jsou bájky gnostikův o výronech aeónů,
jsou bájky o Kristově mládí vymyšlené, jenž
tehdá kolovati také bezmála počaly. Slovo
bájka vůbec se béře v protivě pravdy a za
hrnuje všeliký klam a všelikou lež. Dí, že
nauka křesťanská čirou a pouhou pravdu
sebou obnáší. Dále užívá množného čísla
oznámili jsme a byvše spatřitelé, nazíratelé,
poněvadž při tom jiné apoštoly na mysli
má, při oznamování všechny, při spatřo
vání Jakuba a Jana. Kdy oznámil a kterak,
toho nepraví, ale ovšem hledí při tom na
veškeré kázaní a hlásání, jenž se od apo
štolů dálo. V tom svém hlásání zvěstovah
apoštolé o Páně moci a příští. Mocí rozumí
veškeru vládu, kterou prokázal a kterou do
sebe má, vlastnosti Kristovy, všemocnost jeho
a milosrdnost, mocnost hříchy odpouštěti,
divy tvořiti, lidi spasiti, svět obrátiti. Nebo
dí sv. Pavel 2. Cor. 13, 4.: Kristus byl sice
z křehkosti ukřižován, ale žije mocí Boží.
Příštím se rozumí druhý příchod Páně k sou
du, jak slovo parusie v Písmě se stále béře,
aniž pak ti dobře vidí, kdož o prvním pří
chodu Kristově to slovo vykládají. Moc bož-.
ská Páně a příští jeho k soudu jest hlavi
tým obsahem evangelia. Na vlastní zkušení
se odvolávaje co na nejjistější důvod pravdy
víry křesťanské přidává kladně ku předešlé
záporné větě: nébrž nazíralelé byvše jeho ve
lebnosti. Slovo nazíratel, jak v ř. sluje čzo
axns, namítá spolu pojem důvěrné známosti
a zasvěcenosti v tajemství; slouli zajisté epo
ptami ti, kdož v Eleusinie zasvěcení byli a
všem tajemným věcem jejich obcovali a jich
účastnými bývali. Velebnost, svrchovaná moc
a sláva Kristova, kterou se dokázal do sebe
božskou podstatu míti. Dálo se to divy a
zázraky, dálo se to především na hoře Tá
borské při přepodobení jeho, kdež projevil
jim věčnou slávu svou, ve kteréžto k soudu
také přibude.

Místněji o tom přepodobení Páně dále
k vysvětlení praví: Obdržel zajisté milost od
Boha Otce čest a oslavu, když hlas snesl se
Kkněmu tento od velikolepé slávy: Tem jest
Syn můj milý, v němž se mně zalíbilo, toho
poslouchejte! Čest a oslavení obdržel Kri
stus, an se zaskvěla tvář jeho jako slunko
a oděv jeho jako záře bleskotal, an přibyli
Mojžíš a Eliáš k jeho poctě, an konečně
Otec sám prohlásil ho býti Synem Božím;
slovem druhým se první slovo sesiluje a zvý
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šuje, netoliko poctěn, nébrž i oslaven byl,
což ozvláště přepodobením těla jeho se vy
skytlo a prohlášením od Otce vynešeným.
Hlas, vece, snesl se od velikolepéslávy; ve
likolepou slávou rozumí očividně Boha Otce,
jak Matth. 26, 04. mocí Boží se tolikéž Bůh
Otec slyší ve slovech Páně, jimiž o sobě

„praví, že zasedne na pravict moct Boží. O
slovech, jež Bůh vyřeknul nad Kristem, ší
řeji stojí u sv. Mt. 17, 5. Posledních slov:
toho poslouchejte není v ř.t.; přidána byla z
evangelia Matoušova. Slovo mělý jest samo
zřejmě přímětek potřebný; nemůže zajisté
Syn z Boha Otce přírodně pošlý nebýti svr
chovanou a dokonalou láskou milován. Ale
1 to se naskýtá tím slovem, že tvorové o
statní jenom v Kristu Boží lásky bodnými
se stávají. Naráží na slova Jes. 42, 1.: Aj
služebník můj, vyvolený můj, zalíbila sobě v
něm duše má.

Ale nejenom vlastníma očima spatřoval
slávu Kristovu, nýbrž vlastníma ušima sly
šel také slova Boha Otce, což se mu vidí
opět naznačiti a pro větší důraz opakovati:
A ten hlas my slyšeli jsme s nebe snešený
byvše s nám na hoře svaté. My, já a Jan a
Jakob; s nebe přišel hlas a tedy bezprostřed
ně od Boha. Horou svatou zve tu horu, kdež
se Mojžíšovi Kristus Pán a Eliášovi zjevil,
jak země ta svatou sloula, kdež se Bůh
Mojžíšovi zjevil Ex. 3, 5. Kamkoli Bůh
přistoupí, tam co studnice všecko posvěcuje.
Nechce Petr tím ukázati, která hora to byla,
nýbrž chce horu názvem tím vyznačiti.

K tomu z vlastního vidění a slyšení
vzatému svědectví přidává ještě druhé svě
dectví z výroků prorockých a dí: Á máme
pevnější prorocké slovo, které Šetříce dobřeči=
náte jako svíce světící ve mrákotném místě, až
den zasvitne a jitřena vzejde v srdcích vaších.
Mluví o výpověděch starozákonních proroků
vůbec a zahrnuje veškerý výroky jejich, kteří
se ku Kristu odnášejí a o slávě jeho mluví;
proto také v f. t. artikul stojí zov zpogrmzi
x0v Aoyov, Toto slovo prorocké praví Petr
býti pevnějším; ten komparativ rozpakuje vy
kladatele. Nebo co má tuto Petr na mysli,
ohledem čeho proročtí výrokové pevnějšími
jsou? Očividně jest to vlastní jeho vidění a
slyšení, znění na hoře té svaté. Ale kterak
může klásti, že výrokové proročtí jsou ji
stější a pevnější nad samovid a samosluch ?
Za jedno mluvil hlas ke třem svědkům, hlas
prorocký ke všem lidem. Za druhé výrokové
proročtí byli vůbec ve veliké vážnosti pro
stáří svoje, ana vážnost apoštolů z novější
doby pocházela. Za třetí mohli nejední od

por klásti proti vidění a slyšení Petra a
10%
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dvou jiných apoštolů pod zámyslem, že v
tom nějaký omam a omyl snad zaběhl, ješto
proroků toli bylo a ješto oni věci ty po toli
století předpovídali, tak že o sebeklamu tu
mysliti se nemohlo. Tak zajisté nejedni 0
hlasu, jenž se stal nad Kristem Joan. 12,
29., pravili, že hrom se ozval. O Kristu vši
ckni proroci svědectví vydávají Act. 10, 43.
Za čtvrté na svaté hoře se ukázala sláva
Kristova, ale nemluvilo se o jeho budoucím
slavném k soudu příští, ješto proroci o dru
hém Páně příchodu mluví. Podobným důvo
děním vynesl sv. Augustin výrok svůj: Ne
věřil bych evangeliu, kdyby mne vážnost cír
kve katolické k tomu neměla.

Ješto ale taková váha v prorockých vý
pověděch záleží, tudy potřebí ve knihách
prorockých se ohlédati a s obsahem jejich se
známiti se. Dí proto sv. Petr: kteréhož še
tříce dobře činíte co svíce svítící v mráko
tném máístě.Šetřiti jest toli co pozorovati na
něco s úmyslem, dle pozorování se chovati.
Tak velí Kristus Pán Joan. 5, 39. Zpytujte
Fisma, nebo ona svědectví o mně vydávají.
Přirovnává je svíci, jenž svítí na mrákotném
mástě. Mrákotným místem jest celý svět po
hanský před Kristem, jenž seděl ve stínech
smrti Matth. 4, 16. Luc. 1, 79. Podobně
Prov. 6, 23. zákon Boží svítelnicí sluje a
Ž. 118, 105. praví žalmista: více nohám
mým jest slovo tvé a světlo stezkámmým.
Vidí se některým narážeti na svatyni, jenž
jsouc tmava svícnem sedmiprutým osvěcována
byla. Sv. Justinovi čtení proroků bylo svět
lem ku Kristu a stalo se, že dobře učinil
šetře světla toho, an jej ku spáse přivedlo.
Tak ale dlouho mají šetřiti toho světla, tak
v písmech proroků rozjímati, bodati a zpy
tovati, až den zasvitne a jitřena či dennice
vzejde v srdcích vašich. Slovo až táhne se k
slovu šetřit, a velí to tak dlouho činiti, až
se jim v mysli rozední, rozsvětlí, až tma po
mine, až Krista naleznou v písmě starém a
výroky prorockými ve víře dokonale upev
něni a utvrzeni budou. Fráza jitřenka vzejde
totéž k lepšímu vytknutí praví co fráza den
zasvitne. Vzejitím jitřenky a svinutím dne
rozumí dokonalé poznání Pána a tajemství
jeho. Prorocká písma a poznání jimi zjed
nané přirovnává svíci, která noční mrákotu
poněkud zapuzuje, které ale člověk užívati
musí, až se rozední. Vzejitím jitřenky, t. j.
dokonalým poznáním rozumí, když z písem
prorockých svrchovaně Krista poznají. V Št.
Z. byla mrákota, v Novém se rozednělo, v
nebesích věčné bude polednování slunečné.
Někteří jitřenkou Krista a vzejitím jitřenky
druhé Páně příští rozumějí, an v nebesích
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Apoc. 22, 5. nebude světla potřebí, ješto tan
Beránek co slunko svítiti bude. Leč prv
nější výklad předkuje.

Ještě přičiňuje o prorocích na důkaz,
že jsou pevnějším slovem a že jich šetřiti a
k nim mysl přikládati potřebí, o jejich nad
chnutí Božím: To nejdříve vědouce, že žádné
proroctví písmové vlastním výkladem se ne
děje. Proroctvím písmovým rozumí proroctví
v St. Z. obsažená a výkladem rozumí nález,
výnos; chce říci, že proroci výroky své ne
čerpají ze sebe, nýbrž z Boha. Aneb raději
blíže přirodilého významu: Zádné proroctví
samo se nevykládá, nébrž jenom Bůh výklad
činí, an věc vyplňuje, načež v myslech lid
ských všechna mrákota mizí. Ještě jiní vy
kládají: proroctví nezávisí na vykládání bu
doucna vlastním, ť. j. na prorokově vlastním
ale pouze člověckém výkladě. Leč výklad
výše uvedený přirozenější a obyčejnější jest.
Viděti z toho, že písmo svaté nemůže v pod
statě své viseti na vykládání pouhého roz
umu lidského a z toho povstala veškera blu
dařství, poněvadž se něčeho toho lidé opo
važovali. Vykládati písma a řeči patřilo mezi
charismy 1. Cor. 12, 10. a nyní církvi svaté
se to zjednává.

Potvrzuje té o prorocích výpovědi své
ještě dáleji pravě: Nebylo zajisté vůlí lidskou
kdy vyneseno proroctví, nýbrž Duchem svatým
puzení jsouce mluvili svatí lidé Boží. Aby
prorok věci tajné a. budoucí pronášetí mohl,
nezáleží na proroku a vůli jeho, nébrž na
vůli Boží, když hodlá lidem něco zjeviti,
jej do vyšší temperatury duchovní povznésti
a vzbuditi organy jeho, aby věci sobě zje
vené přiurčeným spůsobem vynesl a vyjá
dřil. To praví apoštol slovy: undášení či na
dýchání jsouce Duchem svatým mluvili svaté
lidé Boží, totiž proroci. Dí unášeni, nedí
odvlečení aneb podobně chtěje naznačiti, že
Duch Boží nezbavoval proroky vlastní svo
bodné vůle 1. Cor. 14, 32., ješto duchové
proročtí prorokům poddáni jsou, aniž uchva
cují proroky, jak o věstcech pohanských
básníci jejich píší. Mluvili netoliko ústně,
nýbrž také písmem. Jmenuje proroky sva
tými lidmi Božími, poněvadž Duch svatý je
ovíval a nadýchal, jich ke své službě
užívaje a Oni tudy za úřadem svým ve zvlá
štním spojení s Duchem svatým stáli. Při
dává o svatosti orgánů Božích, aby všechno
mizelo tu pochybování a svrchovaná přesvěd
čenost zavládla v srdcíchlidských.

To skončiv přechází apoštol k bluda
řům tehdá vyskytlým a mluviv 0 povaze je
jich, výstrahu před nimi dává.
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Hlava II.

Předpovídá, že povstanou bludaři a vybčuje
zlopovahu jejich, jakož i pokuty na ně
přijíti mající příklady a podobenstvémi
1— 19. Načež ukazuje, jak nebezpečno

jest jich následovatí 20—22.

1. Byli pak i lichoproroci v lidu,
jakož i mezi vámi budou lichoučitelé,
kteří uvedou rozkoly, zátraty a toho,
jenž koupil je, Pána zapírají uvozujíce
na sebe rychlou záhubu. 2. A mnozí
budou následovati prostopášnosti jejich,
pro něž cesta pravdy bude v rouhání;
3. a v lakomství vymyšlenými slovy 0
vás kupčiti budou, jejichž soud z dávna
nezahálí a záhuba jejich nedříme. 4,
Nebo jestli Bůh andělům hřešivším ne
odpustil, nýbrž řetězům pekla strhnuv
je do zhlaně vydal na muky k soudu
je chovale. 5. A starosvěta neušetřil,
nébrž osmého Noema, spravedlnosti hla
satele, ochránil potopu na svět bezbož
níků uveda. 6. A města Sodomanů a
Gomořanů v popel obrátiv i rozkotáním
potrestal, příklad těm, co nešlechetně
žíti hodlají, vystaviv, 7. a spravedlivého
Lotha uhnětaného od bezpraví a zhýra
lého obcování vysvobodil. 8. Viděním
zajisté a slyšením spravedliv byl přebý
vaje u těch, jenž den ode dne duši spra
vedlivou nešlechetnými skutky trápili.
9. Zná Pán pobožné z pokušení vytr
hovati, nespravedlivé ale ke dni soudu
chovati k mučení; 10. zvláště pak ty,
kteří za tělem v žádosti nečistoty chodí
a vrchností pohrdají, drzí sebemilci, roz
koly se nebojí uváděti rouhajíce se, 11.
ješto andělé silou a mocí jsouce větší
nevynášejí proti sobě rouhavého soudu.
12. Tito však jako nerozumný dobytek
přírodou uložený ke zjímání a záhubě
tomu, čemu nerozumějí, se rouhajíce v
porušenosti své porušení vezmou, 13.
odnesouce odplatu nespravedlnosti, za
lahodu majíce rozkoš dne, poskvrny a
hanby, rozkošemi oplývajíce na hodech

svých bujíce s vámi, 14. oči majíce plny
cizoložstva a neukojného hříchu, navna
zujíce duše vrátké, srdce vycvičené la
komstvím majíce, synové zlořečenství:
15. opustivše přímou cestu zbloudili ná
sledujíce cesty Baláma z Bosor, kterýž
mzdu nepravosti zamiloval. 16. Poká
rání ale měl svého nerozumu; podjař
menice němá člověčím hlasem se ozvavši
zabránila proroka nemoudrosti. 17. Ti
jsou studnice bezvodé a mhly od vichorů
poháněné, jimž mrákota temnosti scho
vána jest. 18. Nebo nadutiny marnosti
pronášejíce uluzují v pochotech těla chlí
py ty, co sotva utíkají těch, jenž v blu
du obcují, 19. svobodu jim. slibujíce,
ješto sami jsou otroci zkázy; nebo kým
kdo přemožen jest, toho i otrokem jest.
20. Nebo jestliže ušedše poskvrn světa
poznáním Pána našeho a Spasitele Je
žíše Krista jimi opět se zapletše přemá
háni bývají, staly se jim poslední věci
horšími než první. 21. Lépe zajisté jim
bylo nepoznati cesty spravedlnosti, nežli
po seznání zpět se odvrátiti od toho,
jenž jim vydáno bylo, svatého příkazu.
2%. Přihodilo se jim zajisté podle pra
vdivého přísloví: Pes vrátil se k vý
vratku svému, a: Svině umytá do ka
liště bláta.

Mluvil o prorocích a o výpovědech je
jich pravě, že od Boha nadycháni bývají.
Přechází nyní k lichoprorokům, kteří lidi
sváděli od víry, k bludařům mezi nimi se
vyskytnouti majícím a dává jim před nimi
výstrahu, zlou jejich povahu líče. Praví:
Byli pak i lchoproroci v du, jakož mezi
vámi budou lichoučitelé, kteří uvedou bludař
stva záhuby a toho, jenž koupil je, Fána za
pírají uvozujíce na sebe rychlou záhubu. Byli
pak také či byli pak % lichoproroci, totiž
mimo pravé proroky, o nichž předešlo, byli
v lidu, totiž israelském; lichoproroci ti lid
od Boha k modlám sváděli a v nesličném
životě jim povolovali, výstrahám a napomín
kám pravých proroků se posmívali a lidu
samé blahé časy přislibovali, Takoví byli
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věstcové Bálovi, kteří místo Boha stavěli
Bála a proroku Eliášovi se protivili 3. Reg.
18, 19. Připomíná o lichoprorocích těch, aby
se novotným křesťanům nezdálo to býti věcí
novou a neobyčejnou, jakož i aby povahu
nových bludařů z povahy starozákonních li
choproroků poznali. Praví budou, ač již té
doby zhusta se vyskýtali bludařové, poně
vadž ti, o nichž mluví, v celé své zlobě se
ještě nevyvinuli. Lčchoučitelé jsou, kdož li
chým, nepravým věcem učí a pravdě se pro
tiví; o nich již Pavel Act. 20, 30. mluvil,
že totiž po odchodu jeho přijdou lichomet
níci a neušetří stáda Božího vlkům se po
dobnými stávajíce. Vyskýtají se později také
u sv. Jana 1. Joan. 2, 20., kdež proti nim
vystoupá. — Dopouští Bůh povstávati blu
dařům k zkušení a čistění církve, jak Sv.
Pavel 1. Cor. 11, 19. praví. — Uvedou blu
dařství záhuby, vece o nich; uvedou podtají
a podvodně, jak řecké slovo s sebou obnáší.
Berou oni všady nmaše roucho ovčí, ač U
vnitř vlci ukrutni jsouce Mt. 7, 15. a hubí
vinici Páně co šakalové Cantic. 2, 15. a
jak svatý Ignatius v listu k Trall. 6. píše,
slučují Krista s jedovatinou svou a k jedu
medovinu přimišují, jižto nevědomec s radostí
přijímaje záhubnou pochotí smrti se dopíjí.
Ti uvedou dludařstva záhuby, dí sv. Petr,
t. j. bludařství, jenž vedou k záhubě a věč
nému zabynutí. Náčelník bludařství jest ten,
jehož jméno jest zhoubce Ap. 9, 11.

O nich, o těch bludařích, praví dále,
že toho, jenž je koupil, Pána se odpěrají,t.j.
Krista, kterýž je sobě koupil za majetek
svůj a za své dědictví. 1. Cor. 6, 20. Kou
peni jste za velikou mzdu, vece sv. Pavel.
Z toho jde, že tím větší jest nevděk zapříti
Krista, ješto nejsme svoji, nýbrž Kristu ná
ležíme. Zapírají Krista buď nauce jeho se
protivíce buď mravy svými se ho odčítajíce
a hříšnému životu hovíce. Avšak toho ne
dobře zažijí, uvozujíce na sebe rychlou zá
hubu. Slovo uvozujíce hledí k slovu uvedou,
jenž předchází a dí apoštol: an uvozujíce
bludařství, uvozují tím samým na sebe rych
lou záhubu. Rychlou, vece, poněvadž se jí
nenadějí, jiného se nadějíce. Mluví o věčném
zavržení a zove je rychlým, poněvadž to,co
z nedojepí a „neočekávaně člověka postihá,

ao m jest, ač by se po drahném časeálo.
Nezůstane pak počínání jejich bez ú

spěchu. Mnozí budou následovati prostopášno
sít jejich, pro něž cesta pravdy bude v po
rouhání. Nejedněm lidem se v jich prosto
pášnostech zalíbí a za příklad je sobě vez
mou a dle. nich sami též prostopášnosti bus=
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dou páchati. Sv. Júda o nich dí, že milost
Pána našeho Ježíše Krista přenášejí v chlip=

VOAVWVA v-nost. Svobodnější život a uzda náruživostem
pouštěná sjednávají bludům a kacířstvím
průchod a není divu, že se k nim lidé dá
vají, jak ovšem není divu, že kámen s hůry
dolů padá. Euseb. h. ecel. 4, 7. dí: Lico
měrní svůdcové jednoho jména křesťanů s
námi užívajíce netoliko věřící lid. do svých
osidel zapletli a s sebou do hluboké pro
pasti věčného zatracení strhli, nébrž i ne
věřícím pohanům k rouhání a utrhání slovu.
Božímu příčinu dali, ana se zlopověst ne
pravá mezi pohany o nás rozšířila. — A tudy
cesta pravdy pro ně bude v porouhání. Cestou
se rozumí spůsob života, cestou pravdy jest
život, jejž nám pravda vykazuje, jest víra
křesťanská dle předpisů svých mravných po
važovaná. Dí tedy sv. Petr, že za příčinou
jich, pro ně, pro ty bludaře a jich následo
dovníky a nášlapníky budou lidé zle smý
šleti o víře křesťanské; nebo ješto se lidé
ti prostopášní a v nepravosti vylití jménem
křesťanů odívají, budou nevěrcové o víře té
zlé náhledy přijímati, jako by víra ta věcem
těm přála. A tudy láti a pomlouvati a zlo
řečiti budou svaté nauce Páně.

Leč ti lidé půjdou po stopách bludařů
tím snáze, poněvadž se o ně všelijak snažiti
budou a je k sobě potahovati. V lakom
stvé, dí sv. Petr o bludařích oněch, vymy
šlenými slovy o vás kupčiti budou. V lakom
ství tonouce, v něm žijíce a si zakládajíce,
jím opanováni jsouce budou kupěiti o vás
slovy vymyšlenými. Kupci všelijak zboží a
tovary své vychvalují a řečmi divně skláda
nými odporučují, aby tím spíše je draho
prodali a jiným vnutili. Tak bludaři vymy
šlenými slovy a řečmi o svobodě křesťanské
atd. k sobě lákati a na svou stranu pota
hovati budou. Již Pavel Rom. 16, 18. praví,
že lahodnými slovy a lichocením srdce ne
vinných svozeno bývá od bludařů. Jiní mí
sto o vds kupčitt vykládají vámi kupětti, z
vás zisku hledati budou; všecky věci pro
dajné majíce také o náboženství co svato
kupci své kupectví provozovati budou. Leč

ější Prvním
příkladem hledí ku pýše jejich, kterou se
svým poznáním či gnósou svou se honosili;
druhým ku množství jich nášlapníků, třetím
k sstoupenosti, s jakou k sobě lípali. Sv.
Augustin Conf. 3, 6. mluví, jak byl od Ma
nichovců slibnými naukami navnazen a po
lapen, zvláště jejich marnými 0 pravdě a
opět pravdě řečmi.
-Ale jim to nesplyne bez pomsty. Nebo

jejich soud od dávna nezahálí a záhuba je-.
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jich nedříme. Soudem rozumí odsudek, po
kutu, trest a pomstu a trest ten praví býti
záhubou věčnou, rčením druhým první vy
světlujíc. Pomsta a záhuba se tu obrazně
zosobňují; pomsta nezaháli, bdí a jako
by čeká na ně, aby se na ně vyřítila a
je přikvačila. A sice ode dávna, ne teprvé
nyní, ode dneška a včerejska; vece, že Bůh
předvídaje zloby jejich od věků je odsoudil
a že soud ten již již se béře na ně útokem,
až je časem svým zastihne. „Nedříme zá
huba jejich, bdí a čeká a hledá je do rukou
svojich dostati. Oni sice málo dbají a bez
pečí se naukami a nadějemi svými lichými;
avšak zahynutí je přece na jisto zastihne a
sklíčí.

Dále již apoštol třemi ze starožitnosti
vzatými příklady ukazuje, že pomsty Boží
neutekou. Jsou příkladové ti hrozni a stra
šni a jsou 0 zloandělích, o potopě a 0 8o
domanech; první a třetí se uvádí také od
sv. Júdy. Praví: Nebo jestli Bůh andělům
prohřešilým neodpustil, nébrž řetězům pekla
je strhnuv do zhlaně vydal na muky k soudu
je chovaje, To jest první příklad pokuty
Boží. Apoštol při tom a při dvou následu
jících mluví jenom v předvětách, dovět opo
míjeje, návalem jiných myšlének byv uchvá
cen a odvlečen od přímého řeči výtoku. —
Přimysliti dlužno k tomu prvnímu výkladu:
tím méně odpustí těm človíčkům, jenž proti
nejvyšším těm andělům ovšem nepatrnější
tvorové jsou. Od většího k menšímu do
vodí. Hřích andělů padlých byla pýcha, jenž
jest počátek všeho hříchu Ecel. 10, 15., pro
kteroužto Bohu čest a slávu vzdávati se
vzepřeli ve své yýtečnosti samodějně a ne
odvisle se zakládajíce. Neodpustil jčm, ne
ušetřil jich, aniž oni zatvrdivše se na nějaké
pokání pomyslili a tudy Bůh strhnuv je do
zhlaně či do propasti řetězům pekla či mrá
koty věčné je vydal na muky či na umuče
ní. KRetězypekla jsou řetězy, jenž peklu ná
leží a svázání řetězy těmi dálo se v pekle
po svržení zloandělů. Řecký text místo pe
kla čte mrákoty, totiž místa věčných mrá
kot, což jest peklo. Připisují se peklu a
mrákotě jeho co nějakému biřici Božímu,
kterýž soud od Boha vynešený provedl. Svá
záni jsou posaváde a ač po světě chodíce
co Ivi fvoucí a lidi k zlému a k hříchu svá
dějíce nějakou svobodou se žičí, přece neu
stále k řetězům oněm přikováni jsou a pe
klo neustále s sebou obnášejí se všemi jeho
naukami, Ve slově neušetřil jest nějaké u
skrovnění, t. j. zatratil je věčně. Vydal je
na muky, aby mučeni byli neustále; vytýká
se tím stav, v jakém se nalezají, že neu
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stále souženi bývají. (K soudu je pak přece
chová, totiž dne velikého, posledního, kdež
jim veškera moc škoditi odejmuta a jejich
nestateč a pýcha a zloba před celým světem
na odiv bude vystavena, což těm přehrdým,
zpyšnělým duchům bude nejhroznější po
kutou, obzvláště že jim nesvitá naděje, aby
kdy ku předešlým ctem přijíti mohli. A jich
pokuta stížena bude pro svádení lidí. Jak
vulgáta, tak čtou rukopisové AC asinajský;
jiní řečtí rukopisové buď ono buď to slovo
vypouštějí, což ale smyslu nemění. Ještě
přidati musíme, že místo řetězůmdativu pře
kládají někteří instrumentálem řetězy, jako
by řetězy těmi byli zloandělé do pekla str
žení býval. Leč výklad dativem zdá se
místnějším býti. Svržení byli Ss nebe do
tůně a propasti pekelné, ač jim nápotom
některé tříslo a přáslo vzduchu puštěno pro
zkoušení člověka.

O druhém příkladě od potopy vzatém
se přenáší v ten spůsob: A počátečného
světa neušetřil, nýbrž osmého Noéma, spra
vedlnosti hlasatele, ochránil potupu na svět
bezbožníkův uveda. Starosvětem či světem po
čátečným jest svět předpotopný. Uvoďiv po
topu na bezbožníky uchránil, zachoval a 0
střáhl od potopy samoasmého, ješto osm osob
jenom od potopy zachováno bylo, tři synové
Noemovis manželkami a Noe se svou man
želkou. O tom 1. Petr 3, 20. pravil již, že
osm duší vodou zachováno, a mluví 0 vy
svobození, aby také lidem zbožným ku po
těše posloužil. Zachován byl Noe, poněvadž
byl hlasatel spravedlnosti, an bezbožníky na
pomínal, aby se k Bohu obrátili. Ovšem
sám byl spravedliv a předpovídal o přícho
du Kristově; leč tu apoštol hledí ku kázaní
a napomínání jeho. Sv. Pavel Hebr. 11, 7.
o něm praví: Věrou Noe odpověď přijav
od Boha o budoucích věcech připravoval ko
ráb k zachováné domu svého, pokáral svět a
spravedlnosti dědicem se stal. Bůh Noema
ostřáhl od potopy a zkázy její a zachoval
jej ve spravedlnosti, když svět bezbožníků,
to jest lidé, jenž na světě žili bezbožně, ve
zkázu uvedl. Toho příkladu není u Júdy.

Třetí příklad béře od Sodomanů a Go
mořanů: A město Sodomanů a Gomořanů v
popel obrátiv %rozkotáním potrestal příklad
těm, co bezbožně žíti hodlají, vystaviv. Místo
rozkotáném potrestal jiní vykládají: ku. roz
kotání odsoudil, místo instrumentálu dativ
roztahu býti soudíce. Znám ten příběh Gen.
19, 29. Patero měst, kromě Sodomy a Go
mory ještě Adama, Seboim, Šegor, pro ne
slýchané zbrodně ohněm s nebe zničeno a
na popel spáleno bylo a dán příklad vý“
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stražný těm všem, kdož bezbožně žijí, že
druhdy rovně věčným obněm trápeni budou.
Tak Jud. 7. praví, že města ta obrazem muk
pekelných učiněna byla. Jos. Flav. o válce
Z. 4, 8. praví, že pro bezbožnest obyvatelů
spálena byla krajina, že za doby jeho ještě
ostatky nebeského ohně a podoby pěti měst
uhlídati možno bylo; také připomíná ovoce
z popela podobné ovoci jedlému, jenž ru
kama utrženo byvši v dým a popel se roz
pouští.

Přidává opáčný obraz a opáčný příklad
ochrany Boží, jíž udělil spravedlivosti Noe
mově. A spravedlivého Lota uhnětaného bez
právím a zhýralým obcováním vysvobodil.
Uhnětán byl, trápil a rmoutil se nad zlým
a bezbožným životem krajanů svojich; avšak
ho Bůh vysvobodil anděly mu k ochraně a
vyproštění poslav. O zármutku a útrapách
Lotových klade dále: Viděním zajisté a sly
šením spravedliv byl přebývaje u těch, jenž
den ode dne duši spravedlivou nešlechetnými
skutky trápili. Vulgáta slova vidění a sly
šená pojí se slovem spravedliv, leč lépe se
pojí ta slova se slovemtrápili, ješto zrakem
a sluchem duše Lotova se trápila slyšeti a
spatřovati musejíc, co zlého krajané jeho
páchali. Duše jeho byla spravedliva a proto
se trápila vidouc a slyšíc zbrodně a zhýra
losti dotčené. V ř. t. stojí: viděním zajisté
a slyšením spravedlivý bydleje mezť nými den
ode dne duši spravedlivou nešlechetným?skut
ky trápil. Podle toho trápení Lotovo byla
samovolná útrapa pošlá z nenávisti zla a z
odporu proti němu, jakož i z lásky k Bohu
a k dobru. Jak se světci nad zlými mravy
rmoutí, viděti též na sv. Polykarpovi, jenž
říkal vida zlomravy: „Dobrý Bože, k jakým
časům jst mne nechával. Eus. h. ecel. 5, 20.
A Zalmista praví o sobě Z.118, 139. Chřadl
jsem, že zapomněli na slova tvá; 158. viděl
jsem přestupníky a chřadl jsem, protože řečí
tvojích neostříhalt.

Tři ty příklady provedl a sice netoliko
se strany pokuty, než 1 se strany ochrany.
Nyní z nich všeobecnou nauku vyvodí řka:
Zná Pán pobožné z pokušení vytrhovati, ne
spravedlivé ale ke dni soudu chovati k mu
čení. Pánem jest dle v. 4. Bůh; pobožní
jsou všickni, kdož mu slouží; pokušenémi
rozumí strasti, svízely, útrapy a soužení 1.
Petr. 1, 6. Zná Bůh vysvoboditi ze svízelů,
jak Jes. 13, 2. dí: když půjdeš přes vodu, s
tebou budu a řeky nepřikryjí tebe; když cho
di budeš v ohni, nespálíš se. Ž. 33, 20.:
Mnohá jsou soužení spravedlivých, ale ze
všech vysvobodí je Hospodin. A Pavel 2.
Cor. 4, 8.: v nesnázích býváme, ale nebý
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váme opuštění. Tak Bůh Gen. 15, 1. Abra
hamovi přimlouval: „Nebojse, já ochráncem
tvým jsem. [Leč i o zlých klade, že Bůh
chová ke dní soudu k mučení; ne že by te
prvé muka jejich počátek brala se soudným
dnem, nýbrž poněvadž tehdá pokuta jejich
úplna bude, když se tělo s duší spojí. Vě
tou touto se dovětuje předvěta v. 4. zapo
čatá, ale přetržená.

To všecko jenom předchodným nějakým
úvodem jest k líčení bludařů, kteréž již 0
pisovati počíná podle povahy jejich. Výše
v. I. je co budoucí, nyní dále v. 10.co pří
tomné považuje a dalejší řeč na skutečno
sti stavuje; © tom jsme již výšeji mluvili.
Praví: Zvldště pak ty ke dni soudu ví cho
vati, kteří za pleti v pochoti nečistoty chodi
a vrchností pohrdají, drzí sebelibci či sebe
milci rozkoly se nebojí uváděli rouhajíce se.
Praví ozvlášťě, poněvadž čím větší lidská ne
pravost, tím přísnější soud Boží bude. Za
pletí choditi jest za zlou žádostivostí se dá
vati, zlochtíčů následovati a jimi se spra
vovati. Dávali se oni za ní v pochoti neči
stoty, t. j. v pochoti či dychtění po neči
stotách, po nečistých požitbách. Pleř jest
základ obecný rozličných pochotí, které se
po požitbách nekalých shánějí. Ještě s jiné
strany jejich povahu líčí ke zhýralosti pý
chu jejich přičíněje: vrchností pohrdaji, drzí
jsou sebelibe? a rozkoly nebojí se uváděti rou
hajíce se.. © slovech těch se rozcházejí, an
jedni vrchnosti lidské, jiní náčelnictvo ne
beské, ano božství rozumějí slovem vrchno
st1 Čipanstva a nesnadno rozsouditi, kterému
výkladu by se přednost dáti měla. Obojí se
od gnostiků dálo; nechtěli oni uznati, že
vrchnosti na zemi jsou od Boha postaveny,
nébrž je za tyrany, za odíratele a týratele a
vtíratele považovali. Ale oni také o vyšších
mocnostech nesličně smýšleli a věcí neslič
ných se do nich domýšleli, až i © samém
božství domnění lichá vynášeli. Podle vul
gáty rozumějí se vrchnosti zemské, světské
i církevní, ješto přidává. rozkoly nebojí se
wváděti rouhajíce se, totiž odštěpenstva od
vrchnosti uvádějí učíce, že nepotřeba vrch
nosti poslouchati. V řeckém textě slova ta
znějí: velebnostvu. neděsí se či nebojí rouhati
se. Což vykládají nejední o Bohu a Sice 0
vněšné jeho záři, jiní lépe o andělích a du
chách, jenž Boha obstoupají a velebnost Bo
ží zastávají. Jsou pak ti, jak ovšem již na
oce jest, drzí a sobělibí, drzí, opovážliví, so
bělhibí,osobiví, soběhrdí, domýšliví a pyšní,
kteří, co se jim zabahne, hned ode všech
uznáno a následováno míti žádají.

Taková pak jejich opovážlivost, zhýra
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lost a drzost tím jest hříšnější, když s ní
porovnáme počínání dobrých andělů, o němž
dí dále Petr: ješto andělé silou a mocí jsouce
větší nevynášejí proti sobě rouhavého soudu.
Větší než oni drzí, soběhrdí rozkolníci jsou
andělé a přece andělům zlým, ač mohouce,
se nerouhají, t. j. soudu přísného, v němž
zloanděly nějakým jménem smělejším, ač by
oni ho zasloužili, pojmenovali, zhola nevy
nášejí, na Božím soudu přestávajíce. Neha
nějí, nezlořečí, neproklínají jich. Prohlídal
tu k tomu, co Jud. 9. o Michaelovi praví,
že s ďáblem odpor maje a hádaje se o tělo
Mojžíšovo neosmělil se vynésti soudu zloře
čení, nýbrž pravil: Fokárej tebe Pán. Zveli
čuje opovážlivost bludařů k andělům jich
počínání přirovnávaje. Tam ti se opovažují
ač človíčkové jsouce proti vrchnostem a an
dělským náčelníkům rouhavé řeči vésti, ješto
dobří andělé zlým andělům nijak nezlořečí,
ač ovšem mohouce. Řecký text zní: ješto
andělé silou a mocí jsouce větší proti ním,
totiž vrchnostem, přede Pánem hánlivého ú
sudku nevynášejí veškeren soud Bohu osta
vujíce. Rozumějí se vrchnostmi zloandělé a
smysl 'týž jest, jak výše pedle sv. Júdy byl
položen. Jiní rozumějí vrchnosti zemské a
anděly vykládají o andělích, jenž předkují
městům, Krajinám a národům dle Dan. 10,
13. a udávají smysl: Ani andělé strážcové
národů a krajin nevydávají rouhavého soudu
u Boha na vrchnosti v povinnostech zapo
mnělé tou měrou, jako by jich poslouchati
lidé neměli.

Dále povahu jejich líče vypisuje spolu
také jejich pokuty: Těťo však jako něroz
umný dobytek přírodou uložený ke zjímání a
záhubě tomu, čemu merozumějí, se rouhajíce
v porušenosti své porušení vezmou. Staví blu
daře naproti andělům a přilicuje je neroz
umnému dobytku, jenž přírodou uložen jest
ke zjímání a zabití a namítá tím, že jim
skutečně ten záhyn nastává. Leč nerozum
jejich veškeru vinu a odpovědnost sebou ob
náší a jestli tomu, čemu nerozumějí, se rou
hají, tedy jé právem v porušenosti či mravné
zašlosti jejich porušení věčné zastihne. Rou
hají se vrchnostem a velebnostem aniž vě
douce, kam to vede a velikým to jest rou
háním, ješto velebnost každá velebena býti
zasluhuje; vrchností zemských svrchovaně
pro řád potřebí jest a náčelnictva duchů sa
ma sebou velebna jsou a ctihodna. Za to
v porušenosti své porušení vezmou, v Žalosti
své zajdou; v porušenosti, t.j. pro své du
chovní a mravné porůšení přijdou na věčné
porušení Či na věčnou poruchu. Stane se
jim, co vece sv. Pavel: Kdo seje v pleti, z
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pletě žití bude porušení věčného neblažen
ství Gal. 6, 8. Místo přírodou neb přirozeně
čte řecký text ovoswa, přirozený dobytek, t.
j. jenž za přírodným pudem svým chodí a
rozumem se nespravuje. Tím očividně smysl
nemění se. Ještě klade ř. t. částici také či
? před slovem porušení vezmou či porušení
budou; částice ta zostřuje pojem, jenž vězí
ve slově porušení budou. Dostavkem míst
něji zábubu jejich opisuje odnesouce odplatu
nespravedlnosti, t. j. pokutu za nespravedl
nost svou odnesou věčnou záhubu.

Ještě nespravedlnost tu líčí přidávaje:
za lahodu (libost, blahost) majíce rozkoš dne,
Když mohou v rozkošech, jež den s sebou
přináší a odnáší, žíti, se kochati a jimi 0
plývati, to jim za největší blahotu slouží.
Rozkoš dne či dnová jest rozkoš, jenž ne
dlouho trvá a opět zachází a zahýná. Jiní
méně správně překládají denní, každodenní
rozkoše; jiní dokonce mají za to, že den
stojí naproti noci a že apoštol chce říci, že
lidé ti páchají bez ostychu a studu to za
dne, co se jinak jenom za noci smí činiti.
Leč první výklad se zakládá na významu
pravém. Prapor kříže, přísnost života pod
vrátila modly, labužnost a požívavost a hý
řivost usiluje oblomiti sílu kříže, vece svatý
Jeroným. An ale sv. Petr to píše, zmáhá
se v něm nevole; i podává se jí a volá o
nich: Poskvrny a hanby ty! Tak je právem
zove, ješto netoliko sami se zbrodněm vy
dávali, nébrž jiné také sváděli a celou cír
kev Boží ve zlou pověst uváděli. Dále píše
o nich, že rozkochávají na hodech svých, roz
košem se docela odevzdávají, hýřína hodech
ustrojených pro dokázání lásky, na agapách;
leč agapy ty převrhují na svody a jich k za
vádění a záhubě zneužívají. Leč text řecký
místo convtviis, čyámeu čte azarem, šalbách,
klamech, podvodech, £t. j. věcech, kterých
klamy, šidbami a úskoky dobyli; stojí ab
straktné slovo místo konkretního, šalba mí
sto majetku šalbou došlého. Jiní i to slovo
řecké dzezn o agapách či milohodech vy
kládají pravíce, že je tak nazývá apoštol,
poněvadž agap těch zneužívali k šalbám
svojim a svodům. Bujníce s vámi dokládá,
hýříce, mrhajíce, rozpustile sobě vedouce,
hulajíce; v ř. t. hoďujíce s vámi.

Ještě oni sobě počínají tak, že jich
vnitřní zašlost a záhuba se takévněšně znáti
dává. (Což opisuje svatý Petr: Oči majíce
plmy cizoložstva a neúkojného hříchu navna
zujice (obluzujíce) duše vrátké, srdce vycvi
čené lakomstvém majíce, synové kletby. Z očí
jejich jim kouká cizoložná žádost, dle f. t.
plny cízoložníce, tak že v očích jejich Ciz0=
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ložnice jakoby bydlí a neustále sídlo má a
oni očima jenom po cizoložnicech se shánějí.
Oni jsou vrata, jimiž hříchové vcházejí. Oko
mé obloupilo duši mou Thren. 3, 51. dí pro
rok a Žalmista Páně prosí Boha: Odvrať
oči moje, aby neviděly marnosti. Žalm 118,
37. Tak ti starcové, co za Zuzanou šli Dan.
13, 9., měli oči plny cizoložstva. Ješto ale
žádost jejich nenasytna jest, ani oči jejich
nemohou se nasytiti a jsou, jak má t. ř.,
nenasyceny hříchem aneb, jak vulgata, plny
neukojného hříchu. V týž smysl obojí text
vykládá se, že se totiž v očích jejich neú
kojná žádost po zbrodněch ozračuje. Zlá
žádost ta jest jak peklo, jenž nikdá neříká:
Dosti jest Prov. 30, 16. A tudy pro nasy
cení své nenasytné pochotě navnazují jako
ptáčník ptáky duše vrátké, neustálené v do
bru a víře, vrtkavé a viklavé a potahují je
ke svým zbrodněm, aby S nimi vůli svou
provoditi mohli. Proto napomíná Písmo Ecel.
o, 12.: Buď stálý na cestě Páně a v pravdě
smyslu svého,

O dvou nepravostech mluvil, o pýše,
kterou se vydávali v rouhání, a o vilnosti,
kterou se ve zbrodně vylévali. Přidává o
lakomství, an dí: Srdce vycvičené majíce lu
Kkomstvéím; potřebují ke svým požitbám a
rozkošem a zbrodněm peněz a tudy hledí
všelijak zbohatnouti a jiným z rukou majet
ky vyrývají a na sebe přenášejí. Jiní slovo
lakomství o lakotě po nečistotách vykládají,
leč bezprávně. Podobnou, jak výše, nevolí
je nazývá: synové kletby či zlořečenství, t.j.
kletbě propadlí a hodni, aby uslyšeli druhdy
od Krista: Jděte, zatracení, do ohně věč
lného, kterýž připraven jest ďáblu a andě
ům jeho Matth. 25, 41. Přirovnává je Da
laamovi lichoprorokovi; Jud. 11. je přili
cuje Kainovi a Korovi také, kterýchžto dvou
tu není.

Za to ale místněji se o Bileamovi roz
šiřuje. Opustivše přímou cestu zbloudtli ná
sledujíce cesty Baláma z Bosor, kterýž mzdu
nespravedlnosti zamiloval; pokárání ale měl
svého nerozumu, podjařmenice němá člověčím
hlasem zabránila proroka nemoudrosti. Opu
stili přímou cestu, totiž pravé náboženství,
pravou víru podržíce z ní jenom vněšné
roucho a stín pouhého jména. Zanechavšetéjediněpravécestyzdloudil,| rozbloudili
se aniž na pravdě nějaké se stanoviti mo
hou, nýbrž již tomu již onomu učíce vrtkají
a viklají se neustále dludným hvězdám se
podobajíce, jak Jud. 13. je zove. Přišli však
na cestu Baláma z Bozor co jediné své úto
čiště oddavše se docela sháněti statek a ma
jetek, jak to činil Bileam, jenž zamdloval|

II. Petr II, 1——22.O zlopovaze bludařů a jich pokutách.

mzdu nespravedlnosti, totiž dary 'krále moab
ského Baláka, pro něž chtěl zlořečiti Israe
lovi a z nespravedlivého toho jednání mzdu
v odplatu vzíti. Místo z Bozor čte ř. text
Jépe Bosorovice, t. j. syna Bosorova Num.
22, 5D. V hebrejském textu stojí Beor či

Begor s ainem, %)$9, a Bosor či Bozor jest

jen jiné vyslovení nevyslovitedlné prozápa
dany hrdelnice semitické. Vulgáta má z
Bosor a béře jméno to za jméno místní, jak
1 Grotius a jiní, ale neprávě, činí.

Leč nepovedlo se Balámovi, čeho se
podjímal, aniž mu dopuštěno zlořečiti lidu
Božímu. Pokáráné měl svého nerozumu, Vř.
t. přestupu svého, nepravosti své; pokárala
jej totiž oslice, jak dále dí: Podjařmenice
němá člověčím hlasem zabránila proroka ne
moudďrosti. Zabránil mu anděl, avšak poně
vadž začátek toho bránění stal se od podiv
ného oslice mluvení, tudy se to podjařme
nici té připisuje. Ve slovech oslice ovšem
není žádné výtky ani výslipky; ale z toho
již, že podjařmenice ta promluvila, mohl
prorok poznati, že cesta jeho zla a Bohu
nemila jest, jakož mu ihned od anděla opo
vědíno. Jmenuje jej prorokem. A ovšem
byl prorokem, leč lakomým a nespravedli
vým. Od Boha očekával odpovědi, jak Num.
22, 38. vidíme, kdež praví: Odpovím, což
koli mi řekne Eospodin. Num. 24, 13. dí:
Nemohu poměnouti řeči Hospodinovy. Proto
Num. 23, 5. praví se, že Hospodin položil
slovo žehnání v ústa jeho. Na počátku byv
obyčejným čarodějem divy a zázraky nad
Israelským lidem stalými ku poznání Boha
jsraelského a k jeho poctě přiveden byl.
Ale nemohlo dlouho trvati to prorokovo s
Hospodinem spojení, ješto proroctví svoje s
věštbami, s čáry a kouzly spojovati ustano
vil a povolání na něho od Baláka došlé věc
tu rozhodlo. Musel ale službu svou bezděk
věnovati Bohu israelskému a u vytržení
svém o Kristu předpovídati Num. 24,17. co
hvězdě z Jakoba vzejdoucí, podobně jak ta
ké Kaifáš Joan. 11, 51. prorokoval. Někteří
svatí otcové jej prorokem satanovým nazý
vají, ne že by byl věci nepravé předzvěsto
val, nébrž že se v nepravosti vydal a cestou
satanovou chodil a tudy od Hebreů v boji
proti Madianitům usmrcen byl. Ostatně řeč
oslice nevyniká nad obor zvířecího pocho
pování, ana jenom žalobu na tvrdost pro
rokovu vynáší a zázrak v tom záleží, že
všemocnost Boží bolest oslice v článkované
zvuky ustrojila.

Ode lžeproroka přechází opět k vyličo
vání povahy a mravů těch bludařů a dí:
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Ti jsou studnice bezvodé, a mhly od +vichorů
poháněné, jimž mrákota temnosti schována
jest. Studnicem bezvodým je přirovnévá, že
vody života, pravé totiž nauky nemají či ra
ději, že při vší honosivosti své, kterou svou
moudrost vynášejí, nic užitečného nemají,
aniž jiným bytně posloužiti mohou, jak stud
nice prázdná neuhasí žízně člověka šálíc,
jenž mní od studně vody se domáhati moci.
Přislibují bludaři pravdu, pobožnost, spásu
a jistotu spásy, ale nic toho neposkýtají,
ješto 2. Tim. 3, 5. tvářnost nábožnosti mají,
ale podstatu její zapírají. Dále jsou oni
mhly či oblaka od vichorů poháněné; tak je
zove pro nestálost nauky, an již tak již ji
nak svou nauku přistřihují a tudy jako oblak
jalový a prázdný deště nevydávárolníka šále
a klamaje, tak oni podobně marně jenom
chvástají nic z toho, čím se zamlouvají, ne
plníce. Za to jim nastává pokuta a mrá
kota temnosti, t. j. věčného pekla jim scho
vána jest. Mrákota temnosti jest tma vně
šná, tma, jenž vně a mimo věčné světlo
nebeské blaženosti nalezá a prostírá se;
jest to věčná zkáza a zátrata pekelná.

Leč sv. Petr sám dvoje podobenství to
vysvětluje pokračujíc: Nebo mnaďutinymar
ností přendšejíce uluzují v pochotech pletě
chlipy ty, kteří sotva utíkají těch, jenž v
bludu obcují, svobodu jim slibujíce, ješto sami
jsou otroci zkázy. Nadutiny marnosti jsou
naduté, pyšné a při tom zhola marné řeči;
všelijak slibují moudrost a vědu a poznání
svrchovaných věcí a holými frázami odbý
vají lidi. Mhly druhdy deštivým oblakům
se podobají, ale prázdny, márny a ješitny
jsou, tak ti s moudrostí svou hory doly
zlaté vznešeného vědění a umění přesažitého
slibujíce holá slova dávají. Ač ale všecko
jejich počínání marno jest, přece uluzují a
navnazují v pochotech pletě chlípy ty, jenž
sotva utíkají obcovatelů v bludu. Loudí a
vnadí na svou stranu v pochotech pletě chlí
py či pletě chlipné; vulgáta čte pošlední
slovo luzurtae genitivem, «doshyeiac,ješto v
řeckém textu stojí lépe doeAyelem,chlípami.
Oni sami nalezají v pochotech pletě, t. j.
pleťských, aneb dle vulsáty v pochotech
pletě chlipné a — čteme-li dle ř. chlípami,
vilnostmi, zhýralostmi, nečistotami, — oblu
zují lidi sotva utíkající obcovatelů v bludu.
Lidé ti jsou lidé nedávno obrácení, jenž
sotva utíkají od pohanského obcování. Dí
utíkají a nedí utekli chtěje vyznačiti, že lidé
ti nějak ještě na útěku z pohanských mravů
se nacházejí a ještě docela nevybředli a je
ště nějak pokulhávají na obě straně, ve víře
slabi a neustáleni jsouce a tudy snadno u
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Jouditi se dávajíce. Jsou lidé ti, jak vece
sv. Aug., plevám podobni, jež vítr unáší pří
vítce, ješto zrno prostě padá na humno.
Místo sotva čtou rukopisové někteří i sinaj
ský ovzoc, skutečně, bytedlně, smysl se ne
mění, leč povaha těch, jenž navnaditi a u
louditi se dávají, pevnější a stálejší a jejich
život křesťanský pokročilejším se klade.
Marnosti ty pyšné, jimiž uluzují nestatečné

«křesťany, jsou obzvláště přípovědi svobody,
jak o tom dáleji praví sv. Petr: Svobodu
jim slibujíce a tak je snadně na svou stranu
připravujíce, ješto člověku nic milejšího není
leč svobodou se žičiti. Avšak marně a ne
právě slibují svobodu sami jí nemajíce, jesšto
samt jsou otroc? zkázy, totiž mravní zkázy
otročíce pochotem. Ze oni skutečně jsou
lidé zotročilí, dokazuje obecnou větou z prá
va válečného vzatou: Nebo kým kdo přemo
žen jest, toho ť otrokem jest. Podobně Pán
sám Joan. 8, 34.: Kdo hřích páchá, otrok
jest hřícha. Lidé zajatí a právem válečným
hrdla propadlí od vítězů při životě zacho
váni byvše otroky se stávali. Praví sv. Au
gustin M. B. 19, 15. ([ jest ovšem blaže
něji, vece dále, sloužiti člověku nežli žádo
stem. Již pohané staří mluvili a psali 0
tom, že jedin mudřec svoboden jest. Jen
služba Bohu prokazovaná svobodou pravou

| jest a jenom ta nás oprostuje z otroctví ná
ruživosti a hřícha, an Bohu sloužiti jest krá
lovati.

Již tu všeobecnou větu obrací ku pří
tomnému případu a vyličuje nebezpečný stav
těch zpátečenců, kteří totiž opět do pohanstvímravůvupadají.© Nebojestližeušedše
poskvrn světa poznáním Pána našeho a Spa
sitele Ješíše Krista, jimi opět se zupletše, pře
máhání bývají, staly se jim poslední věcíhor
šémi nežli první. Poskvrn světa, t. j. zlého
světa, světa neobrodilého, pohanského, totiž
bludů a hříchů pohanstva ušli poznáním
Pána našeho Ježíše Krista, t. j- obrácením
se na víru křesťanskou, t. j. vírou v Krista
byvše ode hříchův očištění a životu svatému
se zamluvivše. Nyní ale bludaři ti pravou
cestu opustivše a v ohavné bludy se vydavše
jimi, t. poskvrnami světa, opět se zapletají a
tak zapletše se od nich přemáhání bývají V
otroctví hříchů opět znova upadajíce. A tím
staly se jim posledné věeť, to jest ten stav,
do něhož znova padli, horšími než první,
nežli byl stav jejich před obrácením jejich
na víru křesťanskou. Slova, že posledné věci
bývají horší než první, sám Pán pronesl Mat.
12, 45. Luc. 11, 26. o lidech, jenž po na
právení svém opět do předešlých upadají
hříchů, pravě, že takový člověk sedmkrát.
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horší stav podnikati musí. Podobně Herm.
3, 9.: Někteří z nich poskvrnili se a vyho
zeni byli a opět se vrátili k stavu přede
šlému až i horšímu, než dříve se stali. Od
nepadlý vezdy nebezpečněji stůně a Hebr.6,
4. dí Pavel, že nemožno, aby, kdo osvíceni
byvše a dober Ducha sv. zakusivše odpadají,
opět na pokání se dali. Ve slově zapletše
se leží zvláštní síla a líčí hříchy co léčky,
sítě a zámoty, z nichž člověk s těží se vy
motává.

Stav těch lidí jest takový, že sotva
zniknou věčné zkázy. Což dále dokazujíc
dí: Lépe zajisté jim bylo mepoznati cestu
spravedlnosti, nežli po seznání zpět se odvrá
ti od vydaného jim svatého rozkazu. Nechce
říci, že by poznání cesty spravedlnosti, t. j.
křesťanské víry, nebylo největším darem Bo
žím a největším štěstím, nébrž praví, že člo
věk od víry ke zbrodněm odpadlý větší vinu
na sebe uvaluje zbrodněmi, než má ten, kdo
víru Kristovu neznaje nesvatě žije. Služeb
ník, jenž zná vůli pána svého, dvakrát šle
hán bude Luc. 12, 47., an komu dáno mno
ho, také od něho mnoho požádáno bude. A
dobrovolně hřešícím. po přijetí známosti
pravdy již nezůstává za hříchy obět Hebr.
10, 26. Svatým rozkazem jmenuje. víru kře
sťanskou a tím jménem namítá, že Nový
Zákon zákonem jest a rozkazy a předpisy
života v sobě nese. Dí svatý rozkaz, poně
vadž od Krista pochází, poněvadž nás po

II. Petr III, 1-—10, O svůdcích den soudný popírajících.

svěcuje a nám svatě žíti poroučí; přidává
to pro nesvatý život, jejž bludaři vedli. Vi
děti z toho, že člověk nejednou od víry od
padá, což jest nevděk Bohu učiněný, ješto
největšími dary Božími! posvětou, Synov
stvím Božím atd. pohrdá a Duchu Kristovu
příkoří činí.

Dvojím příslovím věc tu vysvětluje, aby
tím spíše nahledli a poznali, jak ohavno jest
počínání bludařů. Přihodilo se jim zajistépodlepravdivéhopříslové:© Pesvrátilsek
vývratku svému a: vině okoupaná do kali
ště bláta. Obojí přísloví vzato ze života.
První nalezá se také v St. Z. Prov. 26, 11.
Jako pes, který se navracuje k vývratku své
mu, tak jest nemoudrý, který opětuje bláz
novstvé své. Vývratkem rozumí bludy, ne
mravy, zbrodně a prostopášnosti, kterým li
dé ti odvolili, ale nápotom. opět se v ně vy
dali. Při druhém přísloví se musí přimy
sliti vrátila se, totiž svině umytá do kali
ště bláta či do kaluže. Přísloví ta často u
starých spisatelů přichází a smysl jeho týž
jest jak předešlého. Přísloví ta obě hodí se
sice pro veškery odpadlce, než obzvláště na
ty připadá, kteří nemravům světa odvolivše
a výhost davše a posvěcení přijavše se k
nim opět připlítají.

Přechází nyní k nové části, aby vy
střáhl od bludů a svodů odštěpenců odpad

lých od pravého učení.

Hlava III.

Připomíná jim dřívější svá napomenutí 1. 2.
a je ohrazuje a zašťicuje proti svůdcům
den soudný popárajícím 3—10. a velí,
aby se ke dmi tomu přistrájeli, chvále li
sty Pavlovy, jež lidé někteří porušují

—— .

1. Tentohle vám, rozmilí, druhý
píši list, v nichžto vzbuzuji napomíná
ním upřímou mysl vaši, 2. abyste pa
matovali na ta, jež jsem dříve pověděl,
slova svatých proroků a na apoštolů
svojich přikázání Pána a Spasitele. 3.
To především vědouce, že přijdou za
posledních dnů s klamem posměvači za
vlastními pochotmi chodící, 4. říkajíce:
Kde jest přípověď aneb příchod jeho?
Nebo co otcové zesnuli, všechno tak

óstává od počátku stvoření. 5. Tají
sobě zajisté samoděk, že nebesa napřed
a země z vody a vodou povstala Bo
žím slovem, 6. kterýmž ten tehdejší
svět vodou zatopen byv zahynul. 7.
Nebesa ale nynější a země týmž slo
vem ustřádána jsou ohni zachovávána
jsouce na den soudu a záhynu nešle
chetných lidí. 8. Jedno pak toto ne
buď tajno vás, rozmilí, že jeden den
u Pána jest jako tisíc let a tisic let
jako den jeden. 9. Neváhá Bůh s pří
pověďmi svými, jak někteří mnějí, né
brž shovívá pro vás nechtěje, aby kteří
zahynuli, nýbrž aby všickni na pokání
se dali. 10. Přijde pak den Páně ja
ko zloděj, v němž nebesa s velikým lo



11. Petr III, 1—10. O svůdcíh den soudný popiřajících.

mozem pominou, živlové však horkem
se rozpustí, země pak a co na ní jsou
díla, shoří.

Především vystihá účel listu tohoto.
Tentohle vám, rozmilí, druhý píši list, v
mechžto vzbuzují napomíndáním upřímou mysl
vaši. Hledí k listu prvnímu a tudy víme,
že i tento list druhý, ač přípisu nemaje u
rčitých čtenářů, týmže svědčí, ku kterým
list prvý dán byl, totiž křesťanům v Galatii,
Bythinii, Kappadocii atd. V nichž, v těch
obou listech vzduzuji, vece, vzvedám ze spán
ku netečnosti a zapomínky. A sice napo
měnáním a připamatováním probuzena mu
sela býti upříémá jejich mysl. Dí upřímou,
prostou, nepostavnou, nepokrytskou, nelico
měrnou, otevřenou,jenž lesti, podvodu, prak
tik nezná. Tak Pavel 2. Cor. 1, 12. praví
býti slávou svou, že v upřímnosti chodil
před obličejem Božím. Vzbuzování apošto
lovo jde tam, abyste, dí jim, pamatovali na
ta, jež jsem dřívěji pověděl slova svatých pro
roků a apoštolů svojichpřikázání Fána a Spa
sttele. Recký text prostěji: abystepamatovali
na předpověděná slova svatých proroků atd.
Vulgáta předpovědi netoliko prorokům, než
i Petrovi připisuje, an Petr výroky prorocké
vynášel a tudy ústy proroků mluvil, Dále
mají pamětlivi býti apoštolů svých příkazu
Fána a Spasitele, t. j. příkazu Páně od apo
štolů jim vydaného, ješto apoštolé nevydá
vali vlastních rozkazů, nýbrž to, co od Kri
sta Pána přijali. Tak sv. Pavel 1. Thess.
4, 2. vece: Víte, jaká přikázání jsem vydal
vám skrze Ježíše Krista. Příkazem či roz
kazem rozumí napomenutí, aby se pravého
učení Páně drželi a kupříští Páně svatým
životem připravovali. Recký text dřívějšího
vydání četl apoštolů, nds či od nás apošto
lů; leč místo nov čtou všickni kodexové
znamenitější vuv, t. j. našich, jak vulgáta
klade.

Jak ale potřebna jest napomínka ta,
ukazuje dáleji klada: 70 především vědouce,
že příjdou za posledních dnů posměvači po
vlastních pochotech chodící říkajíce: Kde jestpřípověďanebpříštíjeho?© Nebocootcové
zesnuli; všechno tak ostává od počátku stvo
ření. Vypisuje řeči, jakými bludaři posmě
vační lidi od víry sváděli. Za dnů posledních,
t. j. za časů křesťanských, za občasí kře
stanstva, po němž jiná perioda nenastane,
nébrž věčnost zavládne. Místo klamem čtou
řečtí rukopisové s posměchem posměvačt, Což
větší důraz má. Oni sice křesťany býti platí,
ale z hlavitých nauk Kristových posměch si
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tropí jim víru dávati nechtějíce proto, poně
vadž po vlastních pochotech a zložádostech
chodí, aniž zákona Božího poslušni býti chtějí.
A tudy říkají: Kde jesť přípověď aneb příští
jeho. Lépe řecký text: Kdež jest přípověď
příchodu jeho, t. j. Kristova, t. j. kdež jest
vyplnění předpovědi o budoucím příští Páně?
Tak se posmívali, jak druhdy za věku Jere
miáše podobní posměvači jemu říkali Jer.
17, 15. Hle, oni říkají ke mně: kdež jest
stovo Hospodinovo? Nechat přijde! Tvrdí
oni, dí Petr, že Pán nepřijde a že předpověď
marna a nepravdiva byla. Nebo co otcové
zesnuli, všechno talk ostává od počátku světa,
t. j. od doby té, co předkové naši umřeli,
táž povaha světa ostává, aniž se co změnilo
a ovšem tedy ani dáleji se nezmění. Bez
mála tisícleté panování očekávali. Ořc?roz
umí patriarchy a proroky, jenž o příští Páně
druhém prorokovali; jiní méně právě slyší
otci první pokolení křesťanův nyní odemřelé,
Z toho, že svět již dlouho ve své postati
trvá, zavirali, že věčně trvati bude, aniž kdy
příští Páně a s ním pominutí světa nastane,

> Leč apoštol ty námitky odráží a odmítá
z biblické kosmologie řka: Tají oni sobě za
Jisté samoděk, že nebesa napřed a země z
vody povstala Božím slovem, kterýmž tehdejší
svět vodou zatopen byv zahynul; nebesa ale
nynější a země týmě slovem ustřádána jsou
k ohnt zachována jsouce na den soudu a zá
hynu nešlechetných lidí. Samoděk či chtějíce
sobě čají, t. j. věděti zdráhají se; mohli by
a měli by věděti, ale samochtíc oči k světlu
zavírají a uši ode pravdy, jenž se jim na
skýtá, odvracují. Jiní místo chtějíce vyklá
dají tvrdíce; leč prvnější výklad vhodnější a
obyčejnější. Poráží písmem náhledy přírodné
tehdejší vědy. Napřeď či zdávna, hned z po
čátku; nebesy dle některých nerozumí sídlo
blaženců ani nebe hvězdné, nýbrž vzdušný
obor, jak nejednou v Físmě řeč jest o pta
ctvu nebeském; ale ovšem tu vůbec řečjest
o nebesích, aniž jaký rozdíl se činí mezi
vyššími a nižšími nebesy. Z vody co hmoty
počátečné či co z pralátky povstala nebesa
a země a vodou byla sestavena a upravena.
Gen. 1, 7. vody vrchní od vod spodních se
dělí, Gen. 1, 9. veškery vody v jedno místo
se shrnují a voda vůbec přispěla, aby vyni=
kla země a bytování své měla. Ale aby ni
kdo nemyslil, že voda sama měla sílu ne
besa a zemi utvořiti, přidává, že se to dálo
slovem Božím či vůlí Boží, ana voda jenom
za prostředek vůli Božské sloužila. Leč ne
zůstal svět ten v té postati, jak dále dí Petr
apoštol řka: kterými, totiž nebesy a zemí,
tehdejší svět vodou zatopen byv zahynul; ne
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besa vydávala déšť a země otevřela veškery
studnice a zdroje propastí svojich a tak svět
zatopila a jinou spůsobu a podobu mu při
činila. Dí zahynul dle spůsobý své, t.j. pro
měnu vzal; zahynula tvářnost a vněšnost (i
zevnějšek světa vidomého. Tím pak poráží
námitku nevěrců; nebo jestli slovem Božím
změna se stala v přírodě a zlolidé pokutu
vzali, může-li již býti nepodobno, že Bůh i
tu tvářnost světa, jenž nyní panuje, zamění
za jinou a ovšem i bezbožníky potrestá?
Nedobře někteří světem lidstvo rozuměti
chtěli, ješto všeliké důvodění apoštolovo tím
výkladem mizí a hyne.

Nynějšímu stavu světa staví naprotibu
doucí stav jeho. Nebesa ale nynější a země
týmž slovem ustřádaná jsou k ohni, zacho
vána jsouce na den soudu a záhynu nešle
chetných lidí. Ve slově nynější, jenž protivou
k někdejšímu počátečnému stojí, leží a za
hrnuje se, že stav toho světa proměnu vzal
a že tedy neostává všecko na stejné míře a
váze. Tam se stala proměna potopou, tu se
stane ohněm, ana země ohněmvypálena bude.
Proměna ta stane se týmže slovem Božím,
týmž Božím rozkazem a velením. Praví, že
se střádají či chrání, přichranují nebesa a
země k ohna, t. j. aby vypálena byla či pře
pálena a tím proměnu vzala. Jiní slovo K4
ohni teprvé s následujícím slovem zachována
jsouce poútají; leč smysl na jedno vychází,
ješto střádati a chovati souznačnáslova jsou.
Vypálení to stane se v den soudný, kdež i
pokuta bezbožníky zastihne, ana zachovávána
jsou, dí apoštol, na den soudu a záhynu ne
šlechetných lidí. Nastřádána jsou, chovají Se,
ukládají se co nějaký poklad. Tak i Pavel
2. Thess. 1, 8. dí, že v den zjevení Páně
vyskytne se oheň, jenž pomstu vezme nad
těmi, co nechtěli věřiti evangeliu. Opět zmi
nuje se o pokutě bezbožníků, aby užitek
ohně onoho ukázal a zlolidi strachem spasi
tedlným naplnil. Již v St. Z. nejednou se o
budoucí proměně světa mluví. 101, 27.
dí, že země a nebe zhynou a jak roucho
zvetšejí a u Jesaiáše 66, 22. o nových ne
besích a nové zemi řeč jest; ta obnova ohněm
se stane, ješto Hospodin k soudu v ohni
přijde Jes. 66, 15. A oheň ten předcházeti
bude Pána Z. 96, 3. a zapálí vůkol nepřá
tely jeho, hory jako vosk rozplynou. Ohněm
tím svět přepálen bude a nové rájské tvár
nosti nabude a lidé jím budou očištění od
svých pokut ostatních ne bez bolesti, ač lidé
docela spravedliví neucítí bolu od ohně toho,
jak druhdy mládcové v peci ohnivé neucí
tili; nemají zajisté nic na sobě ohni příbu
zného a naopak nosejí v sobě sílu Boží, kte
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rou se ohni vzepnou a bez úhoný ostanóu.
Tudy se církev modlí při službách pohřeb
ných: Vysvoboď mne, Pane, od smrti věčné
v den onen hrozný, kdež nebesa pohnou se
a země, když přijdeš soudit svět ohněm.
Jestli u Stoiků něco toho se nalezá a v my
thologiích východných jakož i jinde podobně
se o budoucím světa zanícení nalézá, to co
nějaký ostatek ze starodávné tradice pova
žovati se musí. O tom též Ovid metam. 1,
200.:

Zpomněl též osudův býť řáď, že čas ondyno přijde,
V němž moře, kruh zemský a zasáhlá hradba

nebeská
Vzejme se a pracná zviklá všehomíra se spousta.

Ač ale pohané touchu nějakou měli o koneč
ném světa zkažení ohněm, přece křesťanům
vytýkali, že celému světu ohněm hrozí.

Tím apoštol odmítnul námitku jejich z
domnělé neproměnitedlnosti oboru světového
vzatou a přistoupá k odrážení druhé ná
mitky z odkladu příchodu Páně. Dí: Jedno
pak nebuď vás tajno, rozmilí, že jeden den u
Pána jest jako tisíc let a tisíc let jako den
jeden. Neváhá Bůh s přípovědmí svými, jak
někteří mnějí, nébrž shovívá pro vás nechtěje,
aby kteří zahynuli, nébrž aby všickní na po
kání se dal. Bludařští posměvači se táhli
k tomu, že ovšem prorokováno o příchodu
Páně, ale se jim právě z toho, že ještě se
nevyplnuje ta přípověď, zdálo, že zhola se
nevyplní. I odkazuje na rozdíl, jenž mezi
časováním Božím a časováním lidským za
bíhá a praví napřed na základě výroku Zal
mového 89, 4., že žádný sebe delší čas u
přirovnání k věčnosti a před Bohem nemůž
dlouhým nazván býti a vůbec, že jiná míra
u Boha tu platí než u lidí, an u Boha času
není. Ve věčnosti jeden den jak tisíc let pře
bíhá a se ztrácí, aniž jakého mezi nima roz
dílu pozorovati, ješto Bůh jak 1věčnost bez
časým jest. Ze slov těch odvětovali blaže
nost býti v nebi tak blahou, že tisíc let pře
jde jak jeden den a opět bolesti v očistci
takové býti, že jeden den tisícem let býti
se vidí, zvláště pro nesmírnou touhu duše po
blaženosti; a opět že Bůh jedním dnem bří
chy tisícera let pokutovati může; a ještě, že
drubdy jedním dnem takový pokrok se stane,
jenž jindy po tisíc let neděje se a Co toho
ještě ve výroku tom nalezají, čehož při své
váze a míře necháváme. Nic není dlouho,
vece sv. Aug., cožkoli jest konečno, tak že
všechněch věků obmezená prostora u při
rovnání k neobmezené věčnosti zhola za nic
musí se pokládati. M. B, 12,12. Z toho roz
dílu časování jde, což dále zavíře, že neváhá
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Bůh s přípovědmi, t. j. neodkládá jich déle
než potřebí a prospěšno, neopozduje jich tak,
jako by docela od toho opouštěl. Néěbrž, dí
Hab. 2, 3., pomešká-li, čekej, nebo přijda při
jde a nebude meškati, tak aby dokona ne
přišel. Nýbrž shovévá, propůjčuje chvíle ku
pokání, aby nikdo nezahynul, nýbrž na po-,
kání se obrátivše spaseni byli. Čeká HHospo
din, vece Jes. 30, 18., aby se smiloval nadďvámi.© Někteřísicetoshovívánímnějíbýti
váháním a odkladem a proto přípovědi Páně
v pochybenství berou; ale Bůh shovívá pro
vás, t. j. ohledem na vás, t. j. na lidi ty,
jenž spaseny býti mají. Dí vás, aby je tím
snáze ku potěšení tomu přivedl, jímž je po
těšiti hodlá.

Chce Bůh veškery lidi spasiti a ku po
znání pravdy přivésti 1. Tim. 2,4., aniž koho
zatratiti, leč by sám tomu chtěl; nebo není
vůle Otce mého nebeského, aby kdo zahy
nul z maličkých těchto, Matth. 18. 24. vece
Pán sám. Ostatně z toho vysvitá, že den
příchodu Páně k soudu Petrovi znám nebyl.
Což i potvrzují další slova jeho: Přijde pak
den Páně jako zloděj, v němž nebesa s veli
kým lomozem pominou, žťvlové pak horkem
roztají, země pak a co jsou na né díla, shoří.
Jako zloděj, t.j. nenadále, tenkráte, když se
toho lidé nejméně nadějí; tak 1 Pavel 1.
Thess. 5, 2. a sám Pán Mt. 24, 43. užívá
podobenství od zlodějů vzatého k vysvětlení,
že den soudný neočekávaně a z nedojípky
nastane. Podobně Ap. 3, 3. a jinde písmo
toho obrazu užívá. Z toho marně dovídali
se, že Pán za noci přijde, což ovšem možná
jest, ale na výroku tomto nespoléhá. Pomu
nou nebesa s velikým lomozem, jenž díl od
praskotu ohně, díl od pádu a hrutu světo
vých předmětů ke zkáze určených vzejde. Po
minou, t. j. proměnu vezmou pomíjejíce toliko
co do tlivé a porušitedlné své části, ve své pod
statě ale jsouce zachovány a opraveny i u
strojeny v lepší stav. Praví dále: žřvlovéhor
kem roztají. Jací to živlové? Nejedni vůbec
slovo to berou o pračástech nedílných a 0
atomech, z nichž veškero stvořenstvo sestává
a složeno jest. Leč poněvadž 0 zemř ao
dílech na ní teprv dále následuje, lépe jiní
slova o živlech horkem roztáti majících k
nebesům táhnou a jimi rozumějí moci ne
beské Matth. 24, 29., síly totiž prvkové a
prvotkové a základní bytkové, z nichž se
nebesa vidomá skládají. Loztají dí ovšem v
tom smyslu, jak jsme výše o záhynu a po
minu viděli; roztají, aby, co nepodstatného
a neporušitedlného mají, ze sebe vydali a
propustili a tak nabyli možnosti v novotu
Páně obléci se. © zemi dokládá, že země i
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díla na né shoří, ohněm vypálena a očištěna
budou; díla země jsou všickni předmětové
a útvarové přírody i snahy, obyvatelé země,
živočichové, rostliny. Pro obnovené a osla
vené lidstvo všecka příroda se ustrojiti musí,
ana jak účastnila se pádu jeho a marnosti
podrobena byla, také ve slávu synů Božích
vysvobozena a povýšena bude Rom. 8, 21.

Již pak z toho, co pravil o soudu tom
Božím a o proměně veškerenstva, odvozuje
napomínky a předpisy.

11. Poněvadž tedy to všecko roz
pustiti se má, jací máte vy býti ve sva
tých obcováních a pobožnostech, 12. 0
čekávajíce a chvátajíce ku příští dne
Páně, jímžto nebesa hoříce rozpustí se
a živlové horkem ohně roztají. 13. No
vého pak nebe a nové země podle pří
slibu jeho čekáme, v nichž spravedlnost
přebývá. 14. Protož, rozmilí, těch věcí
čekajíce snažte se neposkvrněníi a ne
porušeni před ním nalezení býti v po
koji. 15. A Pána našeho dlouhomysl
nost za spasení mějte; jakož 1 rozmilý
bratr náš Pavel podle dané sobě mou
drosti psal vám, 16. jakož 1 ve všech
listech mluvě v nich o tom; v nichžto
jsou některé věci nesnadné k vyroz
umění, kteréžto neumělí a neustaviční
lidé převracují jak i jiná písma k své
mu vlastnímu zahynutí. 17. Vy tedy,
bratří, napřed to vědouce střezte se,
abyste bludem bezbožníků svedeni ne
vypadli od své pevnosti. 18. Rosťte pak
v milosti a v poznání Pána našeho a
Spasitele Ježíše Krista, Jemuž sláva i
nyní I na den věčnosti. Amen.

Vyvádí z toho, co pravil o porušení ve
škerenstva, spasitedlné nauky pro čtenáře
svoje a ovšem veškery křesťany. Poněvadž
to všecko roztáti má a se rozpustiti, či jak
ř. t. poněvadž všecko rozpustivo jest, T0z
plynutedlno, jacé máte vy býti ve svatých
obcováních a pobožnostech! jak svatě a po
božně obcovati a se k novému, čistému a
posvátnému obydlí připravovati a ustrojiti
máte; nový svět nových lidí žádá a neobno
vený člověk v něm neobstojí, nýbrž do sta
rosvěta, pekla, se octne. Praví v plurálu v
svatých obcováních a pobožnostech, poněvadž
jednotlivé výjevy, skutky a kony na mysli
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chová. Svatá obcování jsou svatí skutkové
života a pobožnosti jsou skutkové, jimiž zbož
nost či přivinulost k Bohu se jeví, což mo
dlitbami, službami Božími atd. se děje, k
svatému a mravnému životu připojovanými.
Slova ta se mohou buď ke předešlým dru
žiti aneb už lépe pojiti k následujícím slo
vům i očekávajíce a chvátajíce ku příští dne
Fáně. V svatých skutcích mají očekávati dne
Páně, nébrž i k němu chvátati tužbou a žá“
dostí po něm uneseni jsouce a jak vlastně
řecké slovo znamená, zrychliti a uspíšiti.
Uspíšiti den soudný jenom Bůh může. Ale
1 člověk to může poněkud, dílem když sva
tost života tu v sobě a v jiných dovrší,
která lidi pro věčnou blaženost uspůsobuje,
aniž váhání Páně potřebným činí, dílem as
poň vroucným a žádostivým toužením. Chce
říci sv. Petr: Zádám, abyste netoliko dne
onoho očekávali neustále hotovi jsouce Pána,
když přijde, přivítati, nýbrž abyste muiv
v ústřety pospíchali a všelijak se přičinili,
aby příchodu jeho nijaká s vaší strany zá
vada nebránila. To se děje bedlivým do
brých skutků pílením, jak sluhové Pána,jejž
milují, s radostí očekávají, nébrž jak nevě
sty Pána a chotě čekají a mu s lampami a
svícemi vstříc vycházejí. Den Páně jest den
soudný, když přibude se slávou k soudu Pán,
z jehož příchodu jenom ti se radují, kdož
se svědomím dobrým jemu sloužili.

Příchodem tím, vece dále apoštol, ne
besa hoříce rozpustí se a živlové horkem ohně
roztají. Tam slovo jimž ku příchodu táhneme
dle vulgáty di %v,per guem, jímž překládajíce,
ač lépe jest přeložiti pro nějžto, an značí se
příčina a námětek, jímžto se stává. Dí, že
příchodem Páně se převrat onen a ona bla
žená pro blažence proměna díti bude. Praví
totéž, co výše pravil, že nebesa pominou a
živlové horkem se rozpustt, leč že nyní urči
těji dí, že i to pominutí, t. j. proměnění ne
bes ohněm se stane, tím totiž ohněm, 0 němž
pravil, že se proň nebesa nynější schová
vají. Týž smysl mají slova živlové horkem
roztají; béře frázu od vosku, jenž ohněm
tudíž se rozplývá. Poněvadž celé zahynutí
nebes a země ve proměně záleží, tudy může
písmo říci, že věčna jsou Z. 92, 2. 118, 89.
Zpomínaje o potopě, vece sv. Aug. M. B.
20, 18., připomíná, o jaké zkáze věřiti máme,
ana jenom prvnější tvářnost potopou zma
řena byla. Přidává ale místněji proměnu tu
obnovením a upravením býti opovídaje: No
vého pak nebe a nové zeměpodle příslibu jeho
čekáme, v michž spravedlnost přebývá. Pro
oslavené bydlitele upraveno bude bydliště:
dí nové, t. j. obnovené a nedí jiné, ana pod
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stata nebe i země ostane a jenom spůsoba
a tvárnost jich $e přiupraví. Bude tehdá
Jes. 30, 26. světlo luny jako světlo slunečné
a světlo slunka sedmkráte jasněji se skvíti
bude. To sloužiti muselo ku pokoře, ale i
ku pobudce, aby pilni byli svatosti života a

toužili a chvátali úmyslem ku příští Páně,
jak Z. 83, 1. touží prorok a omdlévá po sí
nách Hospodinových, a srdce i tělo jeho ple
sajé k Bohu živému. Blahoslavent, jenž pře
bývají v domu tvém, Hospodine! Lepší Jest
den jeden v síních tvojich nad tisíce. Dí po
dle příslibu jeho, ješto Bůh u Isaiáše 65,
17. 66, 22. tozaslíbil a připověděl ; tudy také
svatý Jan v Apokalypse 21, 1. o nových ne
besích a nové zemi mluví. Tím pak více
sluší se jim pobožnostmi a svatým obcová
ním ozdobovati, poněvadž v nových nebesích
a nové zemi spravedlnost přebývá toliko a
všeliký hřích vyloučen bude a. nic po
skvrněného do něho nevejde Ap. 21, 27.

K tomu tedy tak blaženému bytování,
ano k tomu příchodu Páně mají se slušně
připravovati. Protož, rozmilí, těch věcí čeka
jíce snažťě se neposkvrnění a neúhonní před
ném nalezení býti v pokoji. Velí čekati a sna
žiti se tak, že slovo čekajíce k napomínce
patří. Ve slovech neposkvrnění a neúhonní
hledí k bludařům, o nichž výše 2, 15. s
nevolí pravil, že poskvrnami a úhonamijsou.
Mají být bez poskvrny a bez úhony před
ném, před Bohem totiž, aby je Bůh i tako
vými býti pokládal, a spolu k jeho slávě a
cti; nebo vlastně stojí avre, et, jemu. A ta
kovými se mají nalezati již nyní a to v po
koji; pokoj s Bohem, s bližním a vnitřní
pokoj s sebou samými má býti živel, v němž
se © neposkvrněnost a neúhonnost snaží.
Pokoj ten převyšuje veškeren smysl lidský
a ostříhá srdce a mysli naše, jak dí Pavel
Fil. 4, 7. V listu k Efeským živel ten kla
de býti lásku Ef. 1, 4.: vyvolil nás Bůh
před ustanovením světa, abychom svati a
neúhonni před ním byli v lásce. Jiní místo
v pokoji překládají ku pokojt, t. j. k svému
věčnému spasení; leč předešlý výklad při
léhá blížeji k výrazu.

Jakkoliv ale velí pospíchati ke dni Páně,
jednak nechce, aby v tom nedočkavi a ne
trpělivi byli. I praví: A Pána našeho dlou
homyslnost za spasení mějte. Dlouhomyslnost
či dlouhočekání Páně, za kterýmž nekvapí
se soudným dnem, nemějte za váhání a meš
kání v. 9., jak se některým bludně vidí, ný
brž za spasení, t. j. mějte za to, že se to
děje k vaší spáse, abyste tajemství toho ke
zbytí všech vad a k osvojení sobě všech
ctností užili a tudy od Krista věčnou bla
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žeností nadělení býti mohli. Poněvadž blu
daři a svůdcové, 0 nichž předešlo, na listy
sv. Pavla se odvolávali smysl slov jeho ke
svým bludům natahujíce, tudy béře sv. Petr
námětek o věci té rozšířiti se a dí: jakož č
rozmlý bratr náš Pavel podle dané soběmou
drosti napsal vám. Slovo vám nemá se pří
sně bráti, nébrž sluší za to míti, že každý |
list Pavlův pro všecky křesťany psán jest,
aniž dobře vidí, kdož tomu chtějí, že se tu
Petr ke ztracenému listu táhne. Mluví Pa
vel o posledních věcech zvláště v listech k
Soluňanům, Korinftanům i k Hebreům, ač i
V jiných epištolách k tomu předmětu hledí.
Jiní za to mají, že list k Efešanům se roz
umí, ješto jest listem oběžným a i k těm,
k nimž tu apoštol Petr píše, dostal se. Slo
vem rozmilý bratr Pavla spoluapoštolem svým
býti dosvědčuje pro ty bludaře, kteří mu dů
stojenství to odpírali. Projevila se druhdy váda
mezi oběma veleapoštoly Petrem a Pavlem
Gal. 2, 11. a Pavel pokáral Petra. I mohlo se
zdáti, že tudy nějaká kyselost mezi nimi za
vládla, o níž bez mála bludaři nemálo mlu
viti věděli, své záští na apoštoly přenášejíce.

Potahuje se však ke všem spisům Pa
vlovým a na um dává, že již tehdáž sbírky
nějaké listů Pavlových stávalo. Jakož (1ve
všech listech mluvě v nich o tom, t. j. když
o věcech těch mluviti mu přijde, totiž o
příští Páně a o trpělivosti, s jakou ho oče
kávati máme a spolu 0 varování se bludařů.
O listech Pavlových praví: V nmichžtojsou
některé věci něsnadné k vyrozumění, kteréžto
neumělí a neustavičné lidé převracují, jak 1
jiná písma R svému vlastnímu zahynutí. V
nichžťo, t. j. ve kterých listech; čv is čtou
AB a sinajský rukopis a tudy se jinam to
zájmeno táhnouti nemůže. Z čehož jde, že
písma nesnadná jsou k rozumění, aniž od
každého vykládána býti mohou. Jmenuje
bludaře neumělými, poněvadž ač gnósou či
poznáním se honosíce pravdy nepoznali ; jme
nuje je neustavičnými, že Ve víře a nauce
Páně jakož v mravném životu se vrtlali a
viklali, v obojí stránce nepevni jsouce a tudy
na zlé smysly přicházejíce. Lidé ti převra
cují, přetahují, překrucují na zlou a nepra
vou stranu slova listů Pavlových a tudy na
bludech se ocitají a jiné tam zavádějí. Ale
netoliko listy Pavlovy, nébrž i ostatní písma
překrucovali; která ta jiná Či ostatné písma
jsou, o tom neshodují se interpreti. Někteří
O jiných novozákonných knihách, jiní 0 ji
norodých nábožných knihách, jakou na př.
list Barnabův jest, jiní — což nejlépe — o
starozákonných knihách to slyší, tak že 0
všem Petr listy Pavlovy na stejnou váhu s
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písmy prorockými klade a je tudy kanoni
zuje. To překrucování ale nesplývá jim na
dobro, nébrž se děje od nich Kkjich vlast
námu zahynuti; nebo zlým výkladem přichá
zejí na zlý smysl, na bludy a na zbrodně,a
jím hledí své prostopášnosti zakrývati. A
tudy sobě sami věčný hrob kopou.

Ovšem potřeba se na pozoru míti, aby
nějak od lidí těch převratných ulovéni ne
byli. K tomu pobízí řka: Vy teďy, bratří,
napřed to vědouce střezte se, abyste bludem
bezbožníků nevypadli od své pevnosti. Vědí
již a znají bludařů povahu, rejdy a šmejdy
a tudy mohou a mají se stříci, aby od po
šetilců či bezbožníků a nekáranců, jenž žád
ným řádem a zákonem nedají se poučiti a
sobě neusmyslují, nýbrž všeho se zhýrale
opovažují, nebyli spolu s jinými svedeni také
bludy jejich a aby tudíž nepočali se klátiti
a viklati a nevypadli od svépevnosti, od stavu
přesvědčenosti a neoblomnosti; nebo nejlépe
jest milosti Boží upevniti srdce Hebr. 13, 9.
Uměli zajisté bludaři dobře mluviti a se za
mlouvati, chytrovati a lichotiti a všelijak na
strájeti, aby lidi sobě ulovili. Leč k té zá

an dí: Rosťte pak v milostí a v poznání
Pána našeho Ježíše Krista. Není dosti státi
pevně a neodchylovati se od stanoviště své
ho; při věci té, o niž tu jde, potřeba dále
a dále kráčeti, více a více síly nabývati,
abys ostáti mohl a nebyl sklácen a odpuzen
z místa svého. Jediný prostředek ve věcech
duchovních pevnost udržeti jest neustále na
cestě ctnosti a milosti Boží pokračovati. Mi
losté rozumí milost Boží či stav člověka ten,
v němž Bůh se zalíbením na něj se dívá
všemi dary se mu vylévaje, ke spáse po
třebnými. Leč spolu musejí pokračovati a
vzmáhati se také v poznání Pdna našeho Je
žiše Krista, t. j. ve víře křesťanské. Jme
nuje víru poznáním či vědou, Ť. gnósou, po
něvadž se bludaři ozvláštním věděním hono
sili a vědcemi gnostiky po přednosti se na
zývali. Naskýtá tím, že svrchovaná gnósa
nalezá se v nauce Krista Pána. Předchází

-vzrůst v milosti, ješto každé poznání Krista
z milosti Boží pochází. Genitiv Krista oči
vidně jest genitiv předmětný a táhne se je
nom ke slovu poznání, an slovo milost SA
mosobně stojí. Konéí slávoslovím či doxo
logií a sice na Krista Pána pronešenou. Dí:
Jemuž sláva i nyní i na den věčnosti,Amen,
či ke dní věčnosti,t. j. po věky věků, jak dlouho
potrvá den věčný. Věčnost se přirovnává k
věčnému dni, k neustálému a bezkonečnému
dnešku. Očividně Kristu P. božskou slávu a
tudy božskou bytnost a podstatu připisuje.

0 MÍŘE
P



LIST PRVÝ

ST. JANA APOŠTOLA.

PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN

PRACÍ

DR. FRANTIŠKA SUŠILA,

NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ.

V PRAZE,
1872.



Prvý list sv. Jana apoštola.

I. Svatému Janu apoštolu a evangeli
stovi připisují se tři listové, větší jeden, dva
menší. Tuto řeč vedem o větším čili prvém
listu jeho a ješto jsme o osobě svatého Jana
v úvodu k evangeliu mluvili, můžeme hned
k jiným otázkám přistoupiti, o kteréž tuto
běží. Především se namítá otázka o čtená
řech listu toho prvního. A tu hned nám s
podivením jest, že přípisu žádného list ten
nemá a že mu vůbec chybí všeliká podoba
listová ve vyšším stupni ještě nežli to v
epištole k Hebreům nalezáme; nemá zaji
sté ani na konci nějaké závěrky, jakou
přece v listu k Hebreům shledáváme. I
povstává tím důrazněji otázka, komu list
ten svědčí a kam svatý evangelista a apo
štol jím zaměřil? Nabídá se nám tu dosti
vítané, jak by zdáti se mohlo, nápis na ně
kterých rukopisech nalezený ku Farthům a
přípis ten k nejedněm domněnkám námětek
podal; leč přípis ten nemá žádné váhy, je
što zřídka přichází a od žádné církve při
jat nebyl.

Má původ svůj bez mála z nedoroz
umění nějakému skratku, jak se vůbec za
to má mezi učenci, a povstal snad odtad,
že přípis druhého listu, jenž nesl nápis
008 naoběvovs 8 ku prvnímu listu přene
sen byl, ve svém skrácení zao, nobovs
atd. chybně místo zapPérovs čten byl Par
thos. Ku Parthům svatý Jan apoštol, po
kud starožitná církev svědčí, se nedostal
a list náš povahou svou na čtenáře v Asii
prokonsulárné ukazuje. Tam zajisté nale
záme bludaře ty, proti kterým list náš čelí,
a ti od času, v němž Pavel listy k Efeša
nům a Kološanům vydal, nemálo se vyvi
nuli a nemálo nebezpečenství církvi Boží
v těch stranách zavalovali. Nejlépe tudy
jest přidati se k náhledu, že list náš jest

list oběžný čili okružný a že svědčil více
církví, jež svatý Jan z Efesu spravoval.

Ale ač okružným jej býti přijímáme,
jednak přece nepřestává nám podivna býti
odtomnost všeliké o čtenářích bližší a mí
stnější zprávy a tím podivněji nám věc
jest, že ani na narážky, na slyčnost s Cír
kví nějakou a na nějakou událost nenará
žíme. Nadto přicházejí v něm místa, která
k jinému spisu táhnouti se zdají a list náš
co list průvodný k vydatnějšímu dílu něja
kému vyličují. Srovnáme-li pak list náš
s evangeliem téhož evangelisty, ihned se
nám namane myšlénka, že spisem tím, K
jehož průvodu list náš posloužiti ustano
ven, jest evangelium. A v tom náhledu
nás potvrzuje přede vším začátek samého
listu našeho, kdež apoštol praví, že (o co
viděl, slyšel, ohmatal, jim opovídá, avšak v
listu samém nic toho, čeho bychom pcdle
slov těch očekávali, nenalezáme, ješto se
v něm apoštol o příbězích Páně nerozši
řuje, ba tak málo na ně se potahuje, že
nám to bez přijetí domněnky dotčené zhola
nepochopitedino zůstává. Ujišťuje dále čte
náře, že jim píše a psal, že poznali toho,
jenž jest od počátku 2, 12. nn., že jim nic
nového nenapsal 2, 21. n. a ku konci 5,
13. se osvědčuje, že napsal všechno tohle,
aby věřili ve jméno Syna Božího; všady
užívá perfektu, a o věcech těch, jichž do
týká, v samém listu se nerozšiřuje. Tudy
se vykladatelé, jenž to všecko na samý list
náš potahují, v nemalých nesnázech nachá
zejí místa dotčená vyložiti majíce a tudy
ovšem se pohnuty cítíme připojiti se K ná
hledu nejedněch učenců znamenitých, že
list náš průvodným listem jest evangelia
Janova a že spolu s ním vydán byl k
týmže, k nimž samo evangelium, Čtená
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řám. A proto dobře list náš předmlu
vou evangelia čtvrtého sluje, jenž přidá
na byla, aby lidé, kdož měli evangelium
čísti, směru, ideáma naukám jeho lépe roz
uměli.

II Leč pohleďme na obsah a na hla
vité myšlénky listu našeho a vizme, jak
ten obsah se k náhledu dotčenému nese.
Předeslav o hodnověrnosti všeho toho, 0
čem co apoštol svědčil, totiž o sejití Syna
Božího na svět, udává, že to směřovati má
k tomu, abychom v obcování s Bohem ve
šli, což jenom pod výminkou svatého bez
úhonného života se díti může, a tudy ze
hříchů se vyznávati a káti máme. 8 tím
první hlavu končí, v druhé z počátku při
dávaje, že Kristus hříchy naše a celého světa
snímá a přímluvcem a zástupcem naším u
Otce jest.

Jakož ale jen kdo svatě žije, v obco
vání s Bohem přijde, tak Boha jen ten po
znati může dokonale, kdo přikázaní jeho
zachovává, mezi nimiž předním jest láska
blíženská 2, 4—11. Napomíná potom světa
nemilovati a pochotí jeho co vrátkých a
plízkých a slízkých se vystříhati 2, 12—11.
Věci ty jim sice známy jsou, avšak potřebí
jest o nich jednati pro vzešlé bludaře, jichž
nejlépe ochrániti se lze přivinutím se k
nauce od počátku slyšené 2, 18—29. Co
je ode hříchu má přede vším odrážeti, jest
synovství Boží, 9, 1. n. a tudy se mají va
rovati nepravosti všeliké, ješto kdo hřeší,
dítětem ďábla se stává 5, 8. n. Kdo ale
žitotem v Kristu žije, miluje blížní své po
dle Páně příkladu a jeho modlitbu vyslý
chá Bůh a v obecenství svém jej chová 3,
12—24. Vypisuje napotom bludaře a udá
vá dva znaky, po nichž se synové Boží po
znávají: vyznávání Krista a milování bliž
ního s milováním Božím spojené 4, 1—2l1.
Láska Boží se v zachovávání příkazů Bo
žích jeví a víra v Krista sílu k tomu dává,
pro něhož svědčí trojí svědectví 5, 1—18.
Z toho jde důvěra o vyslyšení proseb na
šich 5, 14—17. a neustálé se všeho hříchu
varování 5, 18—20. Zavírá s napomínkou
ostříhati se model. 5, 21.

Protivy světlo tma, život smrt, pravda
lež, milovati nenáviděti, výrazové abstrak“=
tní, intuitivná výstava, opětování záporné
positivného pomyslu; odtomnost částic va
zebných, gnomické seřadování myšlének,
zdánlivé opakování týchže pomyslů, pro
stota a bezozdobnost slohu, nebeský po
klid žádnou strázní nepřerušený a ukoje
nost a mír, jímž pravdy své přednáší pou- |
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ze na božskou jejich mocnost spoléhaje, a
při vší lahodě mužnost a určitost k činům
a ke skutkům prohlídavá, veliká vážnost
ku čtenářům, do nichž velikých věcí se do
mýšlí a při tom otecká láska a přivinulost
k nim co k dítkám nejmilejším, něžnost a
vroucnost názorů, bezprostřednost a jasnost
v listu našem se tak jeví jak v evangeliu.
Ovšem ale pozorovati, že oheň ten hluboce
ukrytý z hrudi Janovy řídčeji vyniká než
v evangelhu a řeč podivným poklidem se
nese a proud její lahodně se lučinami a ro
vněmi vine, brodel, spárů, peřejů není nikde,
ano sotva vánek nad vodami těmi s nebe
padlými oddychati se opovažuje. Přece ale
vlna za vlnou se valí, výrok za výrokem ná
sleduje, myšlénka myšlénku vystřídá a na
hlavu těch doráží, kteří církev kormoutili,
obzvláště k dokétům. Duch Jana v tako
vém se pokoji při tom povahuje, že se
zdá, jako by oslavenec nějaký z jiného svě
ta mluvil k člověkům a láska, 0 níž se řeč
vede, nemohla nikdy míti věrnějšího tlu
močníka.

Staví v listu tedy svatý Jan proti říši
Boží svět ve zlu postavený , proti synům
Božím syny dďáblovy; obecenství lidí s Bo
hem odvodí od poslání Syna Božího se
strany Boží, k čemuž se strany člověka ví
ra a láska připojiti se povinna. Svět ve
tmě pobřížen jest, an vércové ve světle se
nalezají, a ač druhdy se prohřešují, přece
v krvi Krista očistu nacházejí a v milosti
Boží nalezají sílu hříchům odvolovati a se
docela posvěcovati.— Svět nenávidí, věrec
obrozenec ale miluje Boha i blížního a v
tom nalezá naději a zámluvu věčného ži
vota. Viděti, že utvrzení ve víře v Krista
a v lásce k Bohu a bližnímu veškeren ob
sah a ovšem i účel listu našebo se zahr
nuje, při čemž bolestně k bludařům pohlí
dá a od nich věrce varuje. Týž zámér
vedl svatého Jana při sepsání evangelia;
rozdíl jest, že evangelium historicky, list
ale didakticky pokračuje; v evangeliu jsou
hlavití základové, tuto ale sloupové ně
kteří k budově té se přičiňují a ostatní
příslušenstvo se připojuje, aby stavba vše
lijak se zamlouvala. Tak péči a starost 0
církev Boží do posledního dechu osvědčil.

HI. Kde list náš psán byl, o tom ne
přijde se hádati; výslovně toho neurčuje
apoštol, ale celá starožitnost osvědčuje, že
napsán byl v Efesu; darmo někteří o Pat
muostrově myslili. Tím méně zde jednati
budeme o času, kdy list náš vyhotoven byl;
pokládajíce zajisté jej listem býti průvod
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ným evangelia Janova, tím samým jsme také
dobu sepsání jeho ustanovili. Psán v po
sledních létech prvého století. Povaha li
stu svědčí povaze starcově; nadesýlá se da
lejší a vyvinutější stav církve, protiva ži
dovstva a pohanstva zmizela z oboru je
jího a gnosticismus se posunul až k doke
tismu; viděti, že nastala doba poslední apo
štolská. U Judy ještě bludaři z církve ne
vystoupili, u Jana 1. Jo. 2, 19. již se od
loučili. Také ti, co nedrží epištolu naši
za průvodní list evangelia, za to mají, že
list náš téměř touž dobou jak evangelium
sepsán byl, k čemuž je vede stejný v obou
spisech začátek a stejné téměř skončení;
nebo Jo. 20, 31. dí, že napsal evangelium,
aby věřili, že Ježíš Kristus jest Synem Bo
žím a 1. Jo. 5, 13. praví, že list napsal,
aby věděli, že kdo věří, má život věčný.

IV. List náš sám sebe tak jasně plo
dem Jana orličníka a nazíratele a náprsot
níka Páně ukazuje a osvědčuje, že bychom
již na vniterných důkazech mobli přestá

263

vati; nebo táž osoba, týž ráz, táž povaha,
týž dech a vzduch nás tu ovanuje, kterýmž
všelijak žádnému v té věci pochybenství
průchod zjednán býti nemůže. Ale máme
nad to vněšná svědectví, která původnost
a authentii našeho listu hodnověrně dosvěd
čují. Eusebius jej počítá ke spisům vůbec
přijatým a nikdá nepopíraným a Jeroným
praví, že povšechně se přijímá. Již Papias
ho výslovně užíval (Euseb. h. e. 3. 39.):
zlomek Muratoriho jej výslovně klade, Ter
tullian, Irenéus, IKlémeat Alexandrinský a
po nich jiní otcové výslovně Jana co spi
satele našeho listu jmenují místa z něho u
vozujíce, jakož i v pešitě a vulsgátě od jak
živa se nalezal. Napotom na sněmech Ni
cejském, Laodicejském, Karthaginském bez
nejmenšího rozpaku co dílo sv. Jana evan
gelisty ve výčtu svatých písem se přijímá.
Jestli někteří učenci tomu nechtěli dáti mí
sta, byli to lidé, jimž pravda historická ne
má té ceny, jakou výmyslům a snům obraz
nosti svojí připisují.
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Pozdravení jména svého nepřičiněsvědčí 0 ji
stotě vtělené Syna Božího co svědek u
šitý a očitý a vede ku spojení s Bohem
1—4; leč obecenství to s Bohem, jenž
světlo jest, jenom tehdá se zachová, *dyž
samí ve světle choditi budeme a tudy
hříšnými jsouce v zásluhách Kristových
od hříchů svojich upřímně je vyznajíce se
očistíme 5—10.

1. Co bylo od počátku, co jsme
slyšeli, co jsme viděli očima svýma, co
jsme spatřili a čeho se ruce naše dotý
kaly o Slovu života 2, (a život zjevil
se a viděli jsme a svědčíme a zvěstu
jeme vám život věčný, kterýž byl u
Otce a zjevil se nám), 3. co jsme vi
děli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i
vy společenství měli s námi a obecen
ství naše bylo s Otcem a se Synem
jeho Jesu Kristem. 4. A toto pišeme
vám, abyste se radovali a radost vaše
aby byla úplna. 5. A to jest zvěstování,
kteréž jsme slyšeli od něho a zvěstu
jeme vám, že Bůh světlo jest a tmy v
něm není žádné. 6. Díme-li, že obecen
ství máme s ním a ve tmě-li chodíme,
lžeme a pravdy nečiníme. 7. Pakli ve
světle chodíme, jakož i on jest ve svě
tle, obecenství máme vespolek a krev
Ježíše Krista, Syna jeho očišťuje nás
ode všeho hříchu. 8. Díme-li, že hříchu
nemáme, sami se svádíme a pravdy v nás
není. 9. Vyznáme-li hříchy svoje, věren
jest a spravedliv, aby odpustil nám hří
chy naše a očistil nás ode všeliké ne
pravosti, 10. Díme-li, že jsme nehřešili,
lhářem činíme jej a slova jeho není v nás.

Počíná list bez pozdravení ani jména
svého nepřičíněje bez mála proto, aby za
čátek listu svého připodobil začátku evan
gelia, s nímž spolu náš list co doplněk ně
jaký, co nějaké předslovo a doslovo vyslán

byl. Nepřipsal jména svého, poněvadž se do
mníval, že sami věděti budou, kdo to píše a
poněvadž netoliko svým nýbrž i jiných apo
štolů jménem, jak o tom v úvodu k evan
geliu praveno, byl evangelium a ovšem i
ist tento vyhotovil. Nejedni pozdravení apo
štolské nalezají právě v tom, jež klade, ži
vota věčného ohlášení. Věta prvního verše
není dovršena, nébrž ve verši třetím se do
plňuje, tak že Co se ve verši druhém klade,
v závorkách co vložka se považovati musí.
Dí: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co
jsme viděli očíma svýma, co jsme spatřili a
čeho se ruce naše dotekly o Slovu života —
zvěstujeme vám. Co bylo od počátku to jest
od věčnosti, ana fráza ta stejnoznačna jest
s frázou před založením světa a od věčnosti
Ef. 3, 9. 2. Thess. 2, 12. (v ř. t. an vulgá
ta jinak čte). Zvyšuje apoštol počátek času
na ideu neučasněnosti. Když svět a s ním čas
započal, tehdá bytoval Kristus co Životo
dárce. Dí byl a nedí stal se, poněvadž Kri
sta odvěčna a spolubytna s Otcem klade.
Podobně dí Jo. 1, 1., že na počátku bylo
Slovo. Není však počátek dobou začínání
světa, nébrž věčnost, jenž před onou dobou
předchází, jak Jo. 17, 5. mluví o slávě, kte
rou měl u Otce před založením světa. Jest
toli co Mich. 5, 2. východové jeho od po
čátku, ode dnů věčnosti. Vytýká božství Syna
Božího a slova: co bylo od počátku odpoví
dají třem členům v evangeliu: Na počátku
bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl
Slovo. Mohl říci apoštol: Kterýž byl od po
čátku a v rodu mužském mluviti, ale volil
se vyjádřiti v rodu neobojím, poněvadž vy
stavuje Krista netoliko co osobu, nébrž co
život a co životodárce a poněvadž nejenom
předsvětového bytování, nébrž i časového
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výjevn vyznačiti míní; rod středný rozsá
hlejší jest než rod mužský a zahrnuje ve
škero časové působení spolu s odvěčností.

Dálejšími čtyrmi větami vytýká, že týž
Kristus, jenž odvěčen jest, totožen jest s Kri
stem, jenž v času se zjevil a že on coapoštol o
Kristu svědčesvrchovaně hodnověrnou zprávu
na očitosti a ušitosti svého zkušení založe
nou vyjadřuje. Postupuje stupnovaně a dí:
Co jsme slyšeli, co jsme viděli očima svýma,
co jsme spatřili, čeho se naše ruce dotekly;
jistější jest věc viděná než slyšená a nad
sluch i zrak jistěji člověk se ohmatem o
pravdě a skutečnosti ubezpečuje. Sluch, zrak
a hmat činí trojí stupeň a trojí svědectví a
ovšem takové, že většího a jistějšího není.
Mluví v plurále viděli jsme atd., poněvadž
jak řečeno netoliko svým, nébrž i ostatních
apoštolů jménem mluví, netoliko těch, kteří
se při sepsání evangelia přiúčastnili, nébrž
vůbec všech těch, kdo Krista za života spa
třili. Slovo co vezdy k osobě Páně se od
náší a nedobře někteří slovo slyšet? k nauce
Páně, slovo viděti k jeho divům toliko po
tahují; obecněji a prostranněji mluví Sv.
Jan a všecko v jednotě osobnosti Kristovy
spolu ujímá. Dí: věděli očima svýma, aby
důrazně věc vytýkal; dí viděli a spatřovali,
aby vystihl, že netoliko náhodou uvidéli Kri
sta, nébrž že úmyslně a rozmyslně ve spa
třování jeho se vydali a — ovšem s podi
vením a S radostí nevýslovnou — naň po
hlédali. Zjevil se život v pleti, aby věc, jenž
jenom srdcem může spatřína býti, také oči
ma byla vidína. Slovo jen srdcem a myslí
se vidí, pleť ale očima tělesnýma se spa
třaje. Tak se lépe liší slovo spatřovati od
slova vědět, než když jiní spatřováné o vni
terném rozjímání vykládají. Přechází ve slo
vě spatřilů od perfektu do aoristu a histo
ricky sobě počínaje má na mysli při slově
tomto ozvláště úmyslné na Krista pohlédání
po z mrtvých vstání jeho, jakož průvodno
jest z toho, že v témž aoristu klade ohkmá
tali, kdež jistě hledí ke slovům Páně To
mášovi řečeným: vlož prsty v rány moje ak
slovům, jež všechněm apoštolům pravil Luc.
24, 39. Dotkněte se mne a viztě. Ovšem pak
Jan náhbrudník Páně sám také před jinými
apoštoly dotýkal se Pána. Jmenuje Pána
Slovem, jak jej nazývá v evangeliu, poně
vadžjak ve slově rmyšlénka, tak v Kristu
bytnost Otcova se zračí a na venek se jeví;
dí slovo Života t. j. dárce života, z něhož
život veškeren plyne. Místo slovo Života vi
děli jsme, slyšeli jsme atd. praví 0 slovu Ž.
nějakou nedovazbou, již ale volil proto, aby
chom Olovo Života nevykládali o nauce, jak
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se některýmvykladačům zachtělo a poně
vadž Slovo Z. samo neviděli apoštolé, ješto
jest neviditedlino, nébrž toliko vnějšek jeho,
člověcké tělo spatřili a hmatali. Podobně
praví Jo. 1, 4. v něm, ve slově byl žfvot a
Jo. 5, 26. jakož má Otec život sám v sobě,
tak dal Synu máti život sám v sobě.

Nedovršuje apoštol věty svojí, něbrž ji
přetrhuje vsutou vložkou dále pokračujíc:
A život zjevil se a viděli jsme a svědčíme a
zvěstujeme vám život věčný, kterýž byl u Otce
a zjevil se nám. Udává tím příčinu, za kte
rou o Kristu co Zivotu svědčiti může, po
něvadž totiž nezůstal Zivot t. j. dárce života
Syn Boží skryt v lůně Otcově, nébrž pleť
na se'vzav zjevil se; tím vyplnuje spolu me
zeru mezi slovem Bylo a slovy viděli jsme
či mezi ponětími těch slov, an mezi jsouc
nost a pojímání jsoucnosti vstoupiti povinno
ukázáné se. DíÍ Zivoťa nedí slovo života, po
něvadž chce mysl naši obrátiti k hlavitěj
šímu pojmu a poněvadž mu všechen důraz
leží na slově Zťvot, jenž netoliko životodárce
značí, nébrž i vniternou Krista bytnost líčí ;
vytýká se pak Zivotem odvěké bytování, od
věká mocnost, odvěká působnost a odvěká
i dověká blaženost. Zjevil se Zivot t.j. v
Kristu, když pleť přijal takto se stana před
mětem, jenž zrakem viděn, sluchem slyšen
a vůbec smysly pojímán býti mohl. Opakuje
tu z předvětí viděli jsme a slovem tím vůbec
vynořuje vlastní zkušenost: viděli jsme totiž
život věčný; k slovu život věčný t. j. ke Kri
stu se odnášejí i ostatná slova svěděřme,svě

Svěděď apoštol sic rozličným spů
sobem, jak Ap. 1, 2.9. vece, že pro svěde
ctví Jesu Kristovi vydané na ostrov Path
mos odeslán byl a vypovědín; leč tuto se
táhne k ústnému svědectví o Kristu co vě
čném Životě danému. Ještě vece zvěstujeme
a rozprostranuje tím pojem slova svěděžme;
ale i to pravda jest, že svědčit více ku pra
vdivosti, zvěstťovatík vynořování a obezna
mování hledí. Jiní mají za to, že slovo svěď
číme jest pojem obecný, jenž nápotom ve
dva druhy se dělí, zvěstování a psaní; což
bezmála s pravdou se srovnává. Opětuje
slovo Život věčný o Kristu pro větší důraz
a praví věčný, aby bytnost a podstatu jakož
i účinky vytknul, kterých nám uštědřuje.
Kristus jsa bytedlně Životem věčným a ne
smrtným zasloužil nám co člověk a dává
nám co Bůh život věčný či věčnou blaže
nost. Leč tu jej považuje sv, Jan se strany
bytnosti božské a odtahuje se toho, co pro
člověčenství působil, ač jiní jinak smyslí.
Přičinuje pak ještě: Kterýž byl u Otce a zje
vil se nám, aby vytknul, že se o Kristu ne
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jenom věci ty zvěstovaly, něbrž že Život ten,
Kristus skutečně u Otce byv nám zjevil se.
Byl u Otce neb jak Jo. 1, 1. dí: Slovo bylo
u Boha. Předložka u příbuzna s předložkou
ve na tomto místě podle ř. praeposice zp0g
s akkusativem znamená nejpřivinulejší spo
jitost a obcování; oddílnou jest osobou Kri
stus, avšak tak, že vezdy v Otci zůstává. Vy
týká, kde Kristus byl před svým na zemi v
pleti se zjevením a před svým s lidmi ob
cováním. Byl odvěčně v lůně Otcově Jo. 1,
18. Z toho, že Boha Otcem Kristovým jme
nuje přede včlověčením jeho, patrno, že otec
kost Otcova nespoléhá na včlověčení Páně,
nébrž na poměru předvěkém a předsvětovém.
Slovem 'zjevil se vystíhá vtělení Páně a slo
vem nám dí, že se pro nás a k naší spáse
vtělil a že slyšeli a viděli jej apoštolé a tudy
o něm svědčiti mohou a tudy pro úchvat
upředčuje z dověty slovo zvěstujeme, ano zvy
šuje jinými ještě přídavky.

S tím zavírá vložku či vsutou větu,
kterou přidal unešen a uvlečen a uchvácen
byv ideou tou převznešenou o vtělení Páně
a vrací se k opuštěné větě některé věci z
ní opětujíc, aby snadněji větu samu dovr
šiti mohl. Dí: Čo jsme viděli a slyšeli, zvě
stujeme vám, abyste t vy obecenstvé měli s
nám? a obecenstvé naše bylo s Otcem e sé
Synem jeho Jesu Kristem. Netoliko větu do
vršuje, nébrž spolu i záměr udává, kam to
zvěstování Krista směřuje a cílí, totiž ke
zjednání obecenství s Bohem a Kristem.
Zvěstovati jest úkolem apoštola a avoštol to
činí v evangeliu, ježto spolu s listem tímto
vydal, ovšem ale i listem tímto samým. I
vám vece a rozděluje a odděluje čtenáře své
od sebe a ostatních apoštolů; % vám, kteří
jste neviděli a neslyšeli. Aneb i vám a ne
toliko jiným těm, kterým jsem kázal, nébrž
i vám, kterýmž jiní kázali a kteří nyní jsou
opuštění. První výklad zdá se přednost míti.
Společenství či obecenství mají méti s námi
t. j. s apoštolem Janem a s jinými apoštoly
samovidcemi věcí, o nichž pravil, že slyšeli,
viděli, dotýkali se atd. Praví vesměs máti
šyew neohlédaje se, v jakém nyní poměru k
Janovi a k apoštolům se povahují. Obecen
stvé máti značí na stejné výši poznání věcí
Božích a milování Božího se nalézati, jaké
se při Janovi shledávaly; nedobře jiní spo
lečenství na pouhé nauky obmezují.

Leč obecenství to není věcí nějakou 0
byčejnou, nébrž blahem převznešeným a pře
vzácným, ješto obecenství s apoštoly je u
vádí v obecenstvé s Otcem a Synem, což jest
nejvyšším dobrem a blahem. Obecenství
toto záleží v nejužším spojení s Bohem, jenž
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toliko svatým životem a pílením všech ctno
stí udrženo býti může a tudy pěstováno býti
musí. Z toho jde, že nikdo nemůže míti 8
Bohem obecenství leč skrze apoštoly t. j.
skrze církev. Kdo se církve strhuje, dí sv.
Cyprian, ten se přivinuje k cizoložnici a vy
lučuje se od slibů Božích církvi daných a
nemaje církev za matku nemůže míti Boha
za Otce. A jakož mimo koráb Noemův ni
kdo se nespasil, tak mimo církev spásy není.
Obecenství to synovstvím sluje, o němž níže
3, 1. Jan sám mluví, sluje měšťanstvím Bo
žím, ano soubenstvím Božím, jak Pavel Ef.
2, 19. a 2. Cor. 11, 2. vystavuje.

Od obecného zvěstování přechází k vy
tčení zvláštní zvěsti: (A toto píšeme vám,
abyste se radovali a radost vaše asy byla
úplna. Prohlídá slovem píšeme netoliko k
listu našemu, nébrž i k evangeliu; ze všeho
toho muselo jim nesmírné veselí vzejíti a ra
dost jejich musela tím větší býti, čím větší
bylo spojení s Otoem a Kristem, kamž ve
škero zvěstování směřovati povinno. Má pak
jejich radost úplna býti či dokonalá a tudy
má neustále růsti, až by vrcholu svého do
šla zde možného; konečné a dokonalé do
vršení stane se v nebesích teprv. Tak i Kri
stus vece Jo. 17, 13. k apoštolům: To jsem
mluvil k vám, aby radost má ve vás byla a
radost vaše se naplnila. Někteří čtou radost
naše, kdež se tedy komunikativně apoštol
ku čtenářům přidružuje; co nad to vulgáta
ze svého přičinuje: abyste se radoval, v Ť.
t. se nenalezá a toliko glossemou jest ač
dosti vhodnou.

Což posud pravil apoštol, to má do sebe
povahu nějaké předmluvy a přípravy a mí
sto přípisu zastoupá. Nyní apoštol přikráčí
k samému pojednání a především vystavuje
povahu obecenství onoho, o němž předešlo
a výminky ukazuje, pode kterými obecenství
to zachováno býti může. Praví: A to jest
zvěstování, kteréž jsme slyšeli od něho a zvě
stujeme vám, že Bůh světlo jest a tmy v něm
není žádné. Díme-lt, že obecenstvémáme s nim
a ve tmě chodíme-li, lžeme a pravdy nečiníme;
pakli ve světle chodíme, jakož 1 omjest ve
světle, obecenstvéímáme vespolek a krev Jesu
Krista Syna jeho očistuje nás ode všeho hří
chu. Slovy: A to jest zvěstováné hledí k tomu,
co dále se praví totiž k slovům Bůk světlo
jest; čtení čzavyelée, jež v někt. rkp. při
chází a zaslíbení znamená, spoléhá na tom,
že každé zvěstování příslibem jest, an Bůh
netoliko sám jest světlem, nébrž i věrcům
světlem býti dává. Chce říci: To jest hlava
všeho zvětování a vyučování, jež jsme sly
šeli od něho t.j. od Krista v pleti zjeve
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ného a od nás dotýkaného; toto poselství
nám přinesl s nebe. Slyšeli to apoštolé a
nyní apoštol ohlašuje či zvěstuje aneb ově
stuje, opět zvěstuje, poněvadž pak ta zvěst
pochází od Krista, ovšem všeliké víry hodna
jest. Zří s tím k evangeliu, jehož hlavité
věty Jan v listu svém opakuje. Bůň světlo
jest a tmy v něm není žádné. Světlo jest
Bůh, ale světlem není přírodným a hmot
ným nějakým, nébrž nadpřírodným a du
chovným, podstatným a příčinným. Jac. 1,
17. sluje Bůh otcem světel a 1. Tim. 6, 106.
dí Pavel, že Bůh v nepřístupném světle by
tuje. Bůh jest absolutným světlem a všeliké
světlo se od Boha řine. Jest mnoho vlast
ností světla, o kterých sv. otcové praví, že
sličně na Boha připadají; tuto ale Jan přede
vším hledí k neměnivosti, pouhosti, čirosti
a čistotě světla a tudy k té stránce, podle
níž jest světlo oznakem svatosti s moudro
stí spojené. Dle toho Jo. 1, 9. sluje Kri
stus světlem, jenž všecky lidi osvěcuje t.j.
netoliko osvětluje mysl jejicha jejich rozum,
nébrž i srdce a vůli posvěcuje. U Jana
vezdy moudrost myslná s moudrostí vý
konnou (tt.j. se svatostí spojena přichází.
A proto Kristus co světlo přišel, poně
vadž přišel ďábel co tma a temnitel, a
dal se všem lidem státi světlem, an dříve
tmou byli, jak dí Pavel Ef. 5, 8. Jak ale
Jan obyčejně kladnou větu větou zápornou
vysvětluje, tak se také tutohle stává; dí:
a tmy v něm není žádné. Jak světlo jest 0
znakem svatosti, moudrosti a milosti, tak
tma jest oznakem nevědomosti, nemoudro
sti, bludu, hříchu a nepravosti. Protiklad
ten nejednou v písmě se nalezá; nejzná
mější jest u samého Jana v evangeliu 1, 5.
o Kristu, že světlem jest a tma ho nepojala.
Sadu, že Bůh světlo jest, klade apoštol co
trest veškeré nauky křesťanské a co soujem
a obstih veškerého zvěstování svého. Tím
ukazuje, že křesťanství hlavitě ku mravné
obnově člověčenstva směřuje a že člověk,
chce-li k Bohu dostihnouti, povahu světla

Leč o tom sám apoštol v dalejšku se
rozšiřuje sadu tu, že Bůh světlo .jest, na
lidstvo obraceje: Díme-li, že obecenstvémáme
s nám m ve tmě-li chodíme, lžeme a pravdy
nečiníéme. Mluví v osobě první, dílem poně
vadž tím řeč se více uprostranuje, dílem pro
ušetření těch, jichž se týká. Obecenství s
Bohem jest podstatou křesťanského života,
jak výše vyloženo. Choditi ve tmě jest žíti
ve hříších a v nich hůře a hůře se ztráceti;
v noci tma jest a tmu jsme viděli býti 0
znakem bludůa hříchů. IIřích a světlo ne
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obstojí při sobě, an hřích tmou jest; nebo
dí sv. Pavel 2. Cor. 6, 14. Jaké obecenství
má světlo se tmou? O takovémto počínání
sobě odporném vynáší úsudek řka: lžeme a
pravdy nečiníme, hanebnost jeho podle oby
čeje svého kladně i záporně líče. Lžeme dí
hledě k slovu díme-li' a vece pravdy neči
náme prohlídaje k slovům ve tmách choďíme.
Lež se táhne k odporu v řeči,nečiněnéprav
dy k odporu ve skutcích a praví apoštol,
že počínání takové zhola odpírá idee, kte
rou na sobě křesťan obnášeti má obecenství
s Bohem míti vyznávaje. U sv. Jana pravda
vezdy také v praktickou stránku zasáhá a
pravdu činiti jest opak toho, co se vyno
řuje slovy zlo činiti, jak Jo. 3, 21. viděti.
V řeckém textu dokonce stojí artikul před
slovem pravda, kterýmž pojem ten všeobe
cnosti nabývá a vyjádřuje to, co s ideou
obecenství s Bohem se shoduje. Tak Jo. 8,
44, vece o ďůblu: On ve pravdě nestál, ješto
vypadl z toho, co mu dle vůle Boží bylo či
niti. Mluví sv. Jan o lidech, kteří ve hří
ších chodí, nevšak o těch, kteří Bohu slou
žíce a tedy ve světle choditi se snažíce ně
kdy mimovolně přítmí nějaké utrpí.

Co o takovém odporu pravil, to ještě
vysvětluje dálejším vývodem uče, kdož se
právě obecenstvím s Bohem honositi může.
Pakli ve světle chodíme, jakož 1 on jest ve
světle, obecenství máme vespolek a krev Jesu
Krista, Syna jeho, očistuje nás ode všeho hří
chu. Není to pouhý opak věty předešlé, né
brž spolu myšlénka dále vyvinuje se. Ve
světle choditi jest tak žíti, aby světlo t. j.
pravda a svatost živlem nám byla, v němž
se pohybujeme, jest tedy svatě a bohumile
žít. A takový život dokona se shoduje se
životem Božím, což apoštol povídá slovy ja
kož i on t. j. Bůh jest ve světle. © lidech
dí Jan: ve světle choditč, o Bohu nedí ve
světle chodí nébrž jest; Bůh bytně ve světle
jest a světlem jest, světlo jest podstatou
jeho a živlem, v němž bytuje. Člověk se
světla jenom přiúčastnuje z milosti, avšak
choditi v něm musí, sám se přičiniti, obe
cenství, ve kteréž S Dohem vešel, svatým
životem pěstovati, k božnosti všemi silami
usilovati. Ve slově choditř spolu se praví
dle sv. Bédy, že neustále máme pokračo
vati podle slov Prov.4,8. Spravedlivých cesta
jest jako skvoucí světlo, jenž vzchází a roste
až do dne dokonalého. Tudy sv. Aug. dí:
Neustále choď, neustále prospívej, neprodlí
vej na cestě, nevracuj se, nezabíhej a nevy
šinuj se z cesty. Vrací se, kdo nekráčí dále
a lépe jest kulhati na cestě než běžeti mimo
cestu. Částice jakož, jak samovidno jest, ne,
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vytýká rovnost, nébrž podobnost a nápodo
bení Boží svatosti a pravdivosti se nám po
roučí, jak Mt. 5, 48. Pán velí: Buďte doko
nalí, jak Otec váš dokonalým jest Luc. G,
36. Buďte milosrdní, jak Otec váš milosrden
jest. Co apoštol dále klade jakožto výsle
dek: obecenstvé máme vespolek, to mysl čte
nářovu nemálo překvapuje, ješto by tu oče
kával raději obecenstvéímáme s ném, s Bo
hem. Obecenství křesťanů vespolek jest 0
bor, v němž chodění ve světle se ukazuje.
A tak se také nejední čísti aneb aspoň vy
kládati odvážili, avšak obojí proti právu.
Mluví apoštol o vzájemném křesťanů obe
cenství a dí je nemožným býti, leč by zalo
ženo bylo na chodění ve světle t. j. na sva
tém životě. Tak mluví, poněvadž láska k
Bohu vezdy spojena jest s láskou blí
ženskou a láska bližního vezdy na lásce k
Bohu spoléhati musí. Pravého obecenství
mezi křesťany nemůže býti, leč jsme v obe
cenství s Bohem. Vymiká to z toho, Co V.
3. pravil, že mezi křesťany a apoštoly.a tudy
ani s Bohem obecenství nemůže stávati, leč
by ve světle chodili.

Ale to jest povaha lidí, že ač ve světle
chodíce neustále tmu od sebe odhrnovati
musejí, jenž na ně ode knížete tmy se shr
nuje, t. j. že potřebují očisty od hříchů, což
se děje krcé Kristovou t. j. zásluhami smrti
Kristovy na kříži. Dí tudy apoštol: A krev
Ježíše Krista Syna jeho ačisťujenás ode všeho
hříchu. Přidává Syna jeho, aby ukázal, na
čem záslužnost smrti Kristovy spoléhá, totiž
na hodnosti Božího synovství jeho. Dív pří
tomném času: očisťuje, aby všeobecnost pů
sobení sarti Kristovy vystavil a aby vytknul,
že neustálého ode hříchův pokáním očisťo
vání potřebu máme. Očista ta nezáleží to
liko ve snímání viny a pokuty, nébrž i v
naklonění vůle a mysli ku ctnosti a vyko
návání jí. Dí ode všeho hříchu, an jednotlivé
hříchy na mysli má a k neustálémujich od
bývání hledí.

To pak neustálé očišťování závislo na
jistých výminkách, z nichž první jest při
znání se k hříšnosti svojí. Dí o tom: Díme
li, že hříchu nemáme, sami se klameme a
pravdy v nas nená; vyznáme-li hříchy svoje,
věren jest a epravedlhv, aby odpustil nám
hříchy naše a očistil nás ode všeliké nepra
vosti. Vystoupá proti pýše a soběhrdosti, ja
koby člověk tu za života bez hříchu obejíti
se mohl a tudy zásluh Kristových a očisty
z nich jdoucí nepotřeboval. O jediné Panně
Marii soudí církev právem, že ze zvláštné
milosti Boží hříchu všeho ostřežena a uhá
jena byla. Conc. Trid. 6, 23. Mluví sv. Jan
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vůbec o hříchu a ovšem tedy i 0 jeho ná
sledcích, o vině a žádostivosti či pochotivo
sti a tudy netoliko o skutcích hříšných řeč
vede. DÍ nemcdmev plurále, aby ukázal, že
se to ke všem lidem vztahuje. Na mnoze
hřeštme všickní dí sv. Jakob 3, 2. Není člo
věka spravedlivého na zemi, dí v St. Z. Ecel.
T, 21., kterýžby činil dobře a nehřešil. To
jest ukoření naše, že ve hříších býti vyznati
musíme a právem se modliti: Odpusť nám
naše viny; neuvoď nds v pokušení. Nechce
frázou: hřích míti říci toli co ve tmě cho
diti; hřích míti znamená vůbec styčnost a
schodnost nějakou s hříchem, choďiti ve tmě
ale značí zabředlost a služebnost, když hřích
již pravidlem Života se stal. A tudy máti
hřích rozdílno jest od skutečného hřešení a
sněm Tridentský zavrhnul 6, 25. náhled ten,
že kdo hřích vezdy má, také v každém skut
ku hřeší. Zavazenost ve hříchu a zadluži
lost nějaká jest obecnou všeho lidstva po
vahou, aniž ji tu zbýti, avšak všelijak tmy
té hříšnosti od sebe odbývati a jí zbavovati
se máme. Tam více hřích jest v nás a tu
jest člověk ve hříchu. Hříšnost tu povinen
každý křesťan vvznati a kdo toho nečiní,
ten klame a svádi se sám, zavádí se do kla
mu a na bezcčestí, odšinuje se od cesty prav
dy a spásy a připravuje se o pravdu a 0
spásu. Slovy pravdy v nds není potvrzuje
ještě jednou negativným spůsobem, co výše
positivně slovem sebe klameme a svádíme byl
vypověděl; nemáme pravdy v sobě, když
máme v sobě lež a klam, ješto se jedno
druhým vylučuje. Opak toho výroku apo
štolova jest, že vyznáme-li se býti hříšnými,
s té strany v pravdě se nalezáme.

Ale apoštol ve svém protikladu nepře
stává na pouhé té protivě, nébrž přičinuje
věc převznešenou, an dí: Vyznáme-li hříchy
svoje, věren jest a spravedliv, aby odpustil
nám hříchy naše a očistil nás ode všeliké ne
pravosti. Tím výrokem spolu udává výminku,
pod jakou nám Bůh hříchy odpustiti a nás
očistiti hodlá, totiž když vyznáme se hříšnými
býti. Vyznáme vece, nedí uznáme a vyznání
děje se ústy, Rom. 10, 5. aniž pouhým vni
terným dějem jest jsouc raději skutečným
výhovorem a vyslovením a sice hříchů a ne
toliko snad hříšné povahy. Nebo nedí vy
známesli hřích míti v singuláru, nébrž hří
chy-li vyzníáme; nemluví totiž abstraktně o
hříšnosti, nébrž konkretně o skutečných hří
ších, an pouhé vyznání, že hřích máme či
hříšní jsme, bez vyznání skutečných jedno
tlivých hříchů ničemnou a holou frázoujest.
Vyznávati pak musíme hříchy své tím spů
sobem, jaký Pán ustanovil v církvi. Jediné
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vyznání uvádí, poněvadž pokání se po před
nosti vyznáním a zpovídáním-se vyjadřuje, tak
že pod ním veškero dílo pokání se vyroz
umívati může. Tudy dí Ž. 31, 5. Řekl jsem:
vyznám na sebe nepravost svou Hospodinu
a ty odpustil jsi bezbožnost hříchu mého. Vy
znávati hodno i hříchy všední a jich se va
rovati, ješto, jak vece sv. Aug., na jedno vy
chází, na jednou-li koráb překlopen byv hyne,
aneb-li vodou znenáhla vniklou a zanedba
nou se potápí. Kdo pohrdá malostmi, pomalu
hyne, dí písmo Eccl. 19, 1.

Podivna jsou ale slova apoštolova, jež
dokládá, že vyznáme-li hříchy své, Bůh vě
ren jest a spravedlv, aby odpustil nám hří
chy naše. Nebo místo toho by každý oče
kával, že řekne apoštol: mtlostiv, dobrotiv
jest atd. Někteří skutečně pravili, že slova
věren a spravedliv toli tu značí co dobrotiv
a milostiv; leč Jan přece jenom o věrnosti
a spravedlnosti Boží mluví. Bůh ovšem o
sobě vezdy spravedliv a věren jest, ale tehdá
se nám věrností a spravedlností svou pro
půjčuje, když hříchy vyznáváme. Věrným
jest Bůh, když co přislíbil plní. A tu praví
sv. Cyprlian, že ovšem ten, kdo velí 0 od
puštění hříchu se modliti, přislíbil tím Sa
mým, že se smiluje a odpustí. A nejednou
čteme v St. Z.: Navrat se ke mně a já při
jmu tebe Jer. 3, 1. a j. A sv. Pavel neje
dnou potěšuje křesťany tou věrností Boží,
že Bůh dokoná dílo spásy, ješto je doko
nati přislíbil samým jich ku křesťanství po
voláním 1. Thess. 5, 24. věren jest ten, jenž
povolal vás, jenž i učiné a dokoná, čeho k
vaší spáse potřebí; ke spáse pak nevyhnu
tedlně potřebí, aby nám hříchové odpuštěni
byli. Nechcť smrti hříšníka, vece Ez. 18, 32.
nébrž aby se obrátil a žil a Jo. 20, 23. slí
bil: komu odpustíte hříchy, odpuštění budou.
Máme Boha dlužníkem, vece sv. Augustin,
poněvadž jej máme milosrdným přislíbite
tem. A v tom záleží i to, že 0 spravedlivo
stt Boží při odpustu hříchů mluviti může;
nebo kdo jednou přislíbil, ten již samou
spravedlností veden bývá, aby stál ku pří
pověděm svojim. Nad to Kristus za nás za
dost učinil a nám smrtí svou na kříži zjed
nal odpuštění hříchů tak, že spravedlivý
Bůh nemůže neodpouštěti těm, kdož pokání
činí a zásluh Kristových se přiúčastnují.

Očividně slovy aby nám odpustil hříchy
se nevytýká záměr, nébrž předmět sprave
dlnosti a věrnosti Boží; aby ale mikdo ne
myslel, že odpuštění hříchů v pouhém příčtu
spravedlnosti Kristovy záleží, přičinuje dá
leji a aby očistil nás ode všeliké nečistoty;
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tím výrokem ukazuje, že nám takto hříchové
odpuštění bývají, že jich docela prázdnými
se stáváme a jich zbýváme vniternou čistotu
přijímajíce. Klade napřed odpuštění a potom
co podstatu odpustu klade očistu.

Leč poněvadž na pravdě té o lidské
hříšnosti všeliká vnímavost pro spásu v Kri
stu záleží, tudy vidí se Janovi ku posílení
a ukřepení výroku svého znova výpověd či
niti: Díme-li, že jsme nehřešili, lhářem či
náme jej a slova jeho nené v nás. Výše v.8.pravil:© Déme-li,žehříchunemáme,tuto
praví: díme-li, že jsme nehřešili; rozdíl mezi
obojí frázou jest, že tam k povaze hříšné,
tuto k jednotlivým hříchům více hledí. Dí
V perfektu nehřesili, poněvadž děj a skutek
vyjádřiti hodlá a poněvadž vyznání se ku
předešlým hříchům potahuje. Takový člověk
drzý a ohýralý, jenž se osměluje říci, že ne
hřešil, lhářem činí Boha a slova jeho t.j.
Božího není v něm, v tom, kdož tak praví.
Slova lhářem činíme Boha odpovídají slovům
výše položeným sebe sami klameme. Lhářem
činí Boha ten člověk takový, ješto odporuje
výroku Božímu, že člověk hříšen jest, kterýž
výrok od Boha nejednou vypověděn byl.
Již výše jsme uvedli některé výroky o hříš
nosti člověka. Ecel. 7, 21. praví, že není
na zemi člověka, kterýby nehřešil, Z. 142,
2. vece, že není před Bohem nikdo sprave
dliv. A ješto Bůh nás učí modliti se 0 od
puštění hříchů a ješto vyznavatelům hříchů
odpust připověděl, tím samým vyřekl, že
člověk hříšen jest. Kdo ale k hříšnosti své
znáti se zdráhá, odporuje těm vysloveným
výrokům Božím a ukazuje, že fjak dále dí:
slova jeho není v nás či v tom člověku, kdo
tak hrdě a lživě se honosí bezhříšností svou.
Slovem rozumí se nauka a smysl jest: ne
máme, neznáme pravé nauky Páně, neroz
umíme evangeliu, nechceme se k němu při
znávati, nehlásíme se k němu upřímně, ne
přijali jsme je do útroby svojí co pravidlo a
opolnu života, a tudíž slovo to nepouští hlu
bokých kořenů v srdci našem. Tehdá bude
spravedlivý bez hříchu, když nebude v údech
jeho žádného zákona odporného zákonu Boží
mu, nébrž když celým srdcem, celou duší,
všemi silami jeciného Boha milovati bude,
dí sv. Augustin. Nyní ale vnady, pochoti
vdírají se V nás a marnosti jímají mysl
naši, že právě to, čeho se odříci snaží,
na mysli přemítá, srdce svého a myšlení
svojich v moci nemaje a smrt okny smy
slů našich v nás se ubytovává, dí sv. Am
brož. Účel ale, jakým veden to praví, dále
projevuje,
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O Kristovt co smáret pověděv 1—2. vystavuje,
že láska Boží záleží v zachovávání pří
kazů jeho 3—6., což novým i starým
přikázaním jest sloužic k tomu, abychom
nechodili ve tmě, nébrž ve světle T—11.
Rozličný věk lidský rozličně napoméná a
od lásky světa a trojí žádosti jeho vy
stříhá 12—17. a napomíná antichristů
se varovati 18—29. a v poznané právdě
statečně setrvávat.

1. Dítky moje, toto píši vám, aby
ste nehřešili; pakliby 1 kdo zhřešil, pří
mluvce máme u Otce, Ježíše Krista spra
vedlivého. 2. A on jest smírem za hří
chy naše, netoliko však za naše, nébrž
také za celého světa. 3. A po tom víme,
že jsme poznali ho, když přikázaní jeho
zachováváme. 4. Kdo praví, že zná Ho
a příkazů jeho neostříhá, lhářem jest a
v tom pravdy není. 5. Kdo ale zacho
vává slovo jeho, v pravdě v tom láska
Boží se dokonala a po tom poznáváme,
že v něm jsme. ©. Kdo praví, že v něm
ostává, má jak onen chodil i sám cho
diti. 7. Rozmilí, nepíši přikázaní nového
vám, nébrž přikázaní staré, kteréž jste
měli od počátku; přikázaní to staré jest
slovo, které jste slyšeli. 8, Opět zase
přikázaní nové píši vám, což pravdivo
1 V něm 1 ve vás, ješto tma pominula
a pravdivé světlo již svítí. 9. Kdo pra
ví, že ve světle jest a bratra svého ne
návidí, v temnosti jest až dosavád. 10.
Kdo miluje bratra svého, ve světle 0
stává a úrazu v něm není. 11. Kdoale
nenávidí bratra svého, ve tmě jest a ve
tmě chodí a neví, kam jde, poněvadž
tma oslepila oči jeho,

Dotekl apoštol 1, 7. 9. o odpuštění a
očištění hříchů; v tom nyní pokračuje nej
prv udávaje, jakým záměrem veden byl, pra
viv předešlé věci. Pro snadnější se strany
čtenářův slov svojich přijetí nazývá je pě
stěně a umíleně dětmi, an dí: Détky moje!
Toto píšť vám, abyste nehřešili. Umíleným
slovem dátky také Kristus Pán Mt. 10, 24.

| ných hříchů se varovali.

Jo. 13, 33. a Pavel Gal. 4, 19. druhdy milu
vil a Jan několikrát ho v listu našem užívá
2, 12. 28. 3, 7. 18. Apoštolé mohli veškery
křesťany tak oslovovati, ješto všechněm se
s láskou a péčí propůjčovali; nad to Jan
byl nejstarší mezi křesťany a nejedníz těch,
jenž čtenáři byli evangelia a epištoly jeho
nejprvnějšími, k učeníkům od něho vyuče
ným patřili. Toto píší vám dí a rozumíto,
o čem předešlo a zvláště co pravil © vše
obecné hříšnosti a 0 očištění skrze krev
Kristovu. Tím mohli snadnopřijíti na my
šlénku, že hřích není v sobě tak hrozným
a strašným a mohli méně matorně a prav
divě o hříších smýšleti, ješto nejedni gnosti
kové hřích za věc nejetnou považovali. Tudy
praví sv. Jan, že co výšeji psal, psal tím
úmyslem, aby hříchu se varovali. Pravil on
sice, že nikdo bezhříšen není, aby nikdo se
daremně nehonosil; teď ale napomíná, aby
chom ač bezhříšní nejsouce všelijak skuteč

Proto církev kaž
dodenně se modlí: Rač mne Pane dne to
hoto bez hříchu ochrániti. A opět: Svou
nás chovej mocí, abychom dne toho do žád
ného hříchu se neuchýlili.

Ale poněvadž o všeobecné hříšnosti zmí
nil, musel dotknouti případu skutečného hře
šení a praví o něm: Fakltby i kdo zhřešil,
zdstupce máme u Otce, Ježíše Krista Sprave
dlívého. Když někdo ovšem nehřešiti maje
přece do hříchu upadne, nemá již proto
v zoufání se dávati, aniž mysli tratiti, po
něvadž máme zástupce iKrista, jenž nám u
Otce odpuštění zjedná. Klade možnost hře
šiti, ač dle 3, 9. ve křesťanech jest símě,
jímž by se všeho hříchu mohl uvarovati, ne
stává se to přece a přece nikdo bezhříšen
není, ješto přirodilá náchylnost k hříchu a
vněšna lákání člověku bezhříšnu býti nedo
pouštějí a nejednou člověka hřích téměř
mimovolně uchvacuje. Zástupce máme u Otce
praví; máme a tedy se také mezi hříšníky
čítá, nač sv. Augustin již poukázal s Pela
giány činiti maje, an jiní odvětují z plurálu,
že církev jej má a že každý skrze církev
teprv účasten bývá Krista a zásluh jeho. Ze
slova máme odvětují, že Kristus nám patří,
Že se nám věnoval a věrcům svým práva na
sebe udělil. Zástupcem naším u Otce jest,
poněvadž se za nás přímlouvá Rom. 8, 34.
zásluhy své za lidstvo Otci představuje a
své jizvy mu ukazuje vezďy živ jsa ku při

mlouvání za nás Hebr. 7, 25. Zástupcem,



1. Jan, II I—1l. Ó Kristu úmírci; příkazy Boží plniti a ve světle choditi mánie,

paraklétem sluje 1 Duch svatý Jo. 14, 16;
ale tam výslovně se Duch sv. jmenuje pa
raklétem druhým či jiným, z čehož jde, že
Kristus za zástupce, parakléta sám sebe po
važuje a že Ducha sv. za náměstka svého
vystavuje. Zastupují nás a přimlouvají se za
nás i světci a světice Boží; ale zástupen
ství jejich jest zhola jiného druhu, ješto ve
škero jenom na zásluhách Kristových spo
léhá. Dí u Otce a nedí pouze u Boha, aby
důvěru v našich srdcech tím snáze vzbudil
a poněvadž jsme se my skrze Krista syny
Božími stali 3, 1. n. Ze však nás může za
stávati u Otce, jde z bezhříšnosti jeho a Svá- .
tosti tak, že ovšem smrtí svou za nás pod
stoupenou zásluh sobě dobyti a zásluhy ty
na nás přenésti mohl. Tudy dí zástupce
máme Kr. J. spravedlivého. Jen bezhříšník
mohl nás smířiti SsBohem a za nás zadost
učiniti, jak vece Pavel Hebr. 7, 25. Tako
vému slušelo býti za nás veleknězem, jenž
jest svat, nevinen, nepokálen, oddělen od
hříšníků. Ďábel žaluje na lidi Job. 1, 6. 9.
Zach. 3, 1. Ap. 12, 9. 10; Kristus zastoupá
a zastává lidstvo bytedlnou přímluvou svou.

Dále ještě pro vysvětlení přičinuje: Á
on jest smír za hříchy naše, netoliko však za
naše, nébrž za celého světa (hříchy). Smírem,
smířením naším jest, jelikož dluh lidstva za
pravil na kříži umřev a krví svou nás oči
stiv 1, 7. Tudy byl obětí slitovnou či obětí,
která nám smilování Boží vymohla. Naráží
na slitovnici ve svatosvatyni, jenž Krista sli
tovníka a slitovnou obět. jeho předobrazo
vala. Jest tedy Kristus takovým zástupcem,
že zajisté Otce nám milostivým činí, aniž
moha nedosáhnouti výsledku přímluv svojich,
ješto na bytných, věčných a neskončených
zásluhách jeho založeny jsou. Praví jest a
nedí dyl, poněvadž obět svou a své zásluhy
neustále až do konce světa lidem uděluje a
neustále nás zastoupá u Otce. Dí smír ab
straktně a nedí smérce konkretně, poněvadž
v abstraktném slově leží větší síla a myšlén
ka ta, že Kristus sám svou osobou, nevšak
něčím jiným mimo sebe, smířil nás. Smrcem
jest, an nás krví vykoupil, zástupcem, an
za nás se u Otce přimlouvá; zastupitelství
spočívá na smíření jeho, tak že věta a on
jest smír udává spolu příčinu věty předešlé:
on zástupce jest. Netoliko za hříchy naše, né
brž za celého světa hříchy vece apoštol dále
a rozšiřuje pojem a uprostranuje působení
smíru Páně na veškero lidstvo; slovem za
naše míní hříchy křesťanů, o nichž mluví
místněji, slovem celého světa nemíní jenom
vyvolence po světě rozptýlené, jak po Kal
vínovi a Bezovi Blahoslav vykládá, nébrž
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rozumí veškeré člověčenstvo. Již slovo svět
mohlo mu k vyjádření tomu stačiti, abychom
ale nijak o všeobecnosti smíru Páně nepo
chybovali, přičinuje ještě slovo celého. Ce
lému světu i nevěrcům Kristus zasloužil mi
lost a věčné blaženství, kdyby v něho uvě
řiti chtěli, a tudy apoštoly do celého světa
poslal. .

Kristus sice zasloužil nám spásu, ale i
my se musíme spolu přičiniti, o čemž dí
dále: A po tom víme, že jsme poznali ho,
jestliže příkazy jeho zachováváme. Víme, po
znáváme spůsobem tím, jak Pán praví Jo.
T, 17. Chce-li kdo vůli Boží činiti, pozná, zda
učení mé z Boha jest čili já od sebe mluvím.
Křesťan chodě ve světle, t. j. svatě živ jsa
nese v sobě povědomí, že se skutečně ve
světle nachází, že tmy nevědomostí zbyl, že
z bludu vynikl a v poznání Božím se ocit
nul; vniterným svatým životem jemu jistota
o pravdě poznání Božího se osvědčuje. Po
znáním očividně slyší poznání či vnímání,
jenž se všemi člověka mocnostmi děje a ne
toliko mysl a rozum, nébrž i vůli proniká
a v službu pojímá. Poznáním přichází člo
věk v obecenství S poznaným předmětem ;
obecenství to klade sv. Jan netoliko do roz
umu, nébrž 1 do vůle a poznání jeho je vý
konné a netoliko naučné. U apoštola Jana
nejsou vzdálení pojmové znáti Boha, míti
Boha, milovati Boha, ostávati v Bohu, býti
v Bohu, ač ovšem ve frázách těch rozdílové
a stupňové se nalezají; ano již v St. Zák.
slovo znáti v tom obšírném smyslu se béře,
Tak David umíraje pravil k synovi: Typak,
Salomoune, synu můj, znej Boha otcova, znej
t. j. cti, miluj, poslušen buď. Kdo neza
chovává příkazů Božích, nezná Boha, poně
vadž si neváží nesmírné velebnosti, mocno
sti, moudrosti a svatosti Boží; neví jak lá
sky hoden, jak mil, sladek a lahoden jest
Bůh. Tudy dí níže 4, 7. Kdo smiluje, z
Boha se narodil a zná Boha. Příkazy Boží
zachovávati znamená netoliko je vněšně vy
konávati, nébrž vniterným pudem k zacho
vávání tomu vedenu býti a vésti se dávati.
Zachovávaje člověk přikázaní Boží teprv do
svědčuje, že je dokonale poznál. Poslušenství
v zachovávání příkazů Božích se povahuje
ku poznání, jak chodění ve světle k obecen
ství Božímu, an zachovávati příkazy Boží
jest ve světle choditi. Ještě pozorovati, že
sv. Jan vezdy slova příkaz, nikdá slova zá
kon o veleních nové úmluvy neužívá.

Z toho ale, že jenom ten zná Boha,
kdož příkazů jeho ostříhá, samozřejmě plyne,
co dále odvětuje: Kdo praví, že zná Ho, to
tiž Boha a příkazů jeho neostříhá, lhářem
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jest a v tom pravdy nené. Má tu očividně
znatele či vědomce t. gnostiky na mysli,
jenž se vědou honosili o mravy nedbajíce a
v antinomismu zabředli a praví o nich, že
na bludu, smyslu a klamu jsou, že pravdy
v nich není, nébrž že lež v nich opanovala.
Záporně a kladně to praví, jak výše 1, 8.
téhož rčení o poznání se ve hříších užil. O
mudrcích pohanských vece sv. Pavel Rom.
1, 21., že poznavše Boha uctili ho; leč výše
jsme již pravili, že sv. Jan o výkonné zná
mosti Boží jedná, jenž celého člověka a ve
škery jeho mohutnosti ve službu svou po
tahuje.
vysvětluje a potvrzuje novou myšlénku při
činujíc: Kdo ale zachovává slovo jeho, v
pravdě v tom láska Boží se dokonala a po
tom poznáváme, že v něm jsme, Slovo jeho
jest toli co příkazy jeho, jak pravil ve pře
dešlých větách. Praví ale slovo v singuláru
a ne příkazy, poněvadž po přednosti hledí
ku příkazu lásky, jenž veškery jiné v sobě
zahrnuje, jak kořen sebou obnáší kmen, vě
tve i plody. Láska Boží jest láska naše k
Bohu. Místo co by řekl a čeho bychom 0
čekávali: ten poznat Ho praví nový moment
či novou stránku naskýtaje: v tom v pra
vdě láska Boží se dokonala. Dí v pravdě,
skutečně v protivě ke zdánlivosti a napo
hlednosti a pouhé výchlubnosti. Poznání
Boha a milování Boha sebe vespolek před
pokládají a vplývají na sebe vespolek, jak i
z toho viděti, že lásce k Bohu připisuje to
též co připisoval poznání Božímu. Dí v tom
se dokonala láska B. a nedí: v tom jest.
Kdo dokonale příkazy B. zachovává, ten do
konale miluje Boha, dokonalým poslušen
stvím se dokonalá k Bohu láska osvědčuje.
Mluví Jan o dokonalosti, jak Kristus Mt. 5,
48. Buďte dokonalí, jak Otec váš dokonalý
jest. Ovšem věděl svatý Jan, že člověk za
toho života k dokonalosti v lásce k Bohu
nedospěje, sám mluviv o povšechné lidstva
povaze hříšné; avšak mluví o dokonalosti
lásky B., poněvadž mluví o dokonalosti po
znání a o dokonalém zachovávání příkazů
Božích. Dokonalá láska jest, když milujeme
Boha z celého srdce, z celé duše a ze vše
liké mysli Mt. 22, 37. Kdo to činí, v tom
žije Kristus. Sv. Bernard praví: Ode všech
se dokonalost postihuje, nevšak jednaká,
nébrž když začínáš, ze.čínej dokonale, jsi-li
v pokroku, iten tvůj pokrok dokonalým buď;
dosáhl-lis nějaké dokonalosti, tedy sebe se
bou samým měř a říkej s apoštolem: Na
to co za mnou jest zapomněv k tomu, Co
před sebou mám, se prostírám Fil. 3, 13.
dí Pavel a 2. Cor. 3, 18. vece: My všickní

Což ještě protivou či antithesou
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s odkrytou tváří slávu Páně spatřujíce v týž
obraz proměnění býváme od světlosti ke světlosti.© Atozachovávánípříkazůjesttaké
znamením a znakem, že s Bohem v obecen
ství se nalezáme či jak apoštol Jan praví:
po tom poznáváme, že v něm, v Bohu jsme,
t.j. že s Bohem spojeni jsme. Láskou 0
stáváme v Bohu a Bůh v nás spůsobem tím
jak milovanec žije v milovateli a milovatel
v milovanci. Podobné vece Jo. 14, 23. Pán:
Miluje-li mne kdo, řeč mou zachová a Otec
můj zamiluje jej a k němu přijdeme a pří
bytek u něho učiníme. Tak že duše toho,
kdo Boha miluje, stává se chrámem, v němž
Bůh bydlí.

Sv. Ján ale ještě více věc tu vysvětluje
-ku vzoru Páně se táhna, an dí: Kdo pravé,

že v něm ostává, má jak onen chodil i sám
choditi. V něm (t. j. v Bohu, 8 avreé; onen
ěxsčvoct. j. Kristus; tak sv. Jan rozděluje.
Kdo v obecenství s Bohem jest, ten musí
příklad Kristův následovati a ve všech ctno
stech růsti a se zmáhati, jak o Kristu se
píše Luc. 2, 51., že prospíval věkem i mi
lostí u Boha i u lidí. Tudy sv. Pavel píše
Ef. 5, 1. n. následovníci buďte Boží a choďte
v milování, jakož t Kristus miloval nás. Dří
ve pravil jsme v Bohu, nyní zvýšeně praví
ostává v Bohu. Obojí slovo vytýká obecen
ství s Bohem, ale slovo ostává, jež miluje
sv. Jan, vystihuje trvalost a neproměnlivost
takovéhoto s Bohem obecenství. To jsou
tři stupňové: Boha znáti, v Bohu býů, v
Bohu ostávati. Choditi značí žíti, život za
říditi; což jest choditi, jak on chodil, vece
sv. Prosper, leč věcí protivných, jimiž on
pohrdal, se neštítiti, nadíti se toho, co slí
bil, dobřečiniti i nevděčným, odemříti pleti
atd. Kristus svatě živ byl, že se i nepřá
telům k soudu podati mohl. Jo. 8, 46. Ži
dé po ctech bažili, Kristus od lidí cti ne
přijímal Jo. 5, 41.; lidé potup se stracho
vali, Kristus snášel potupu kříže; lidé se
bolestem vyhýbali, Kristus ubičování a ukři
žování milerád podstoupil. Jestliže sobě 0
tec lidský za čest klade, vece sv. Cyprian,
když děti má sobě podobné, tedy slušno,
abychom i my z Krista obplození a obro
zeni byvše podobu Kristovu na sobě nosili.
Ostatně viděti, že mystika pravá na zevrub
ném a dokonalém plnění příkazů Božích za
ložena býti povinna.

To pak právě tak Janovi na srdci leží
ovšem hlavitou částkou nauky Páně jsouc,
že věc tu, to chodění za vzorem Páně a to pl
nění příkazů Božích místněji rozvíjí a vy
kládá, pro ochotnější slov svojich přijmutípěstěnějeoslovujíc:© Rozmilí,nepíšipřiká
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zané nového vám, nébrž přikázané staré, které
jšte měli od počátku; přikázaní to staré jest
slovo, které jste slyšeli; zase přikázaní nové
píší vám, jenž pravdivo jest i v něm
ve vás. (Co by se tím přikázaním mělo roz
uměti, o tom nemají stejné mínění vykladači.
Někteří slyší to o tom, co předešle pravil,
že totiž poznání Boha s ostříháním příkazů
jeho a S následováním Krista spojovati mají.
Jiní ale za to majíce, že svatý Jan obyčejně
přechází ode všeobecných předpisů k napo
mínáním k lásce 3, li. 23. 4, 7., také o
lásce slova ta Janova berou. Leč jiní prá
vem ukazují k tomu, že příkaz kráčeti dle
vzoru Kristova s příkazem o lásce neroz
lučně spojen jest; jakož život Kristův té
měř celý se zahrnuje v lásce k nám, tak i
naše ve světle chodění a Krista následování
není leč milování blíženské. Praví o lásce
té, že jest to přikázaní nové i staré. Staré
jest nesnad proto, že již v Starém Zákoně
skrze proroky hlásáno bylo aneb že již hned
Adamovi "od Boha do srdce vepsáno bylo,
nébrž starým je nazývá relativně proto, že
neteprv nyní s listem přiloženým evangeliu
vědomost přikázaní toho jim vzešla, nébrž
že hned při obrácení se na víru 0 něm co
o hlavitém přikázaní nauky křesťanské vy
učení byli. Tudy praví které jste měli od
počátku svého ku Kristu obrácení. Místněji
ještě určuje, které to přikázaní jest, totiž
to slovo, jež slyšeli, nedošlo vás odjinud leč
od nás slyšením; apoštolé zajisté předně
mezi naukami svými o lásce jednali a k ní
nabízeli.

Zase ale novým je zove: Opět přiká
zaní nové píši vám, což pravdivě jest v něm
%ve vás, ješto tma pominula a pravdivé svě
tlo již světí. Novým jmenuje to přikázaní
Jo. 13, 34., poněvadž teprv ve víře křesťan
ské se objevilo, ješto Zákon Starý příkazu
toho tak jasně sebou neobnáší ani příkaz
ten takové povahy do sebe nemá, jakou v
N. Z. chová, aniž také hlavitou nauku činil,
jak se to v Novém Zákoně stává. Sv. Au
gustin dí, že tudy majíce nové přikázaní
máme býti lidé noví, zpívati novou Bohu
píseň, ana láska nás obnovuje a ze všeho
pokolení lidského činí jeden národ nový,
tělo nové choti Páně, tak že o něm říci se
mohou slova: kdo jest ta, jenž vstoupá oblí
bena t. j. obnovena, ovšem novým příkazem
lásky. Cant. 8, 5. Což pravdivo jest v něm
%ve vás; slova ta trudna jsou a nejednoho
výkladu docházejí. Někteří praví, že těmi
slovy se vytýká předmět slova píši: píši vám,
což pravdivo jest i ve vás, t. j. což v Kri
stu 1 ve vás již uskutečněno jest, t. j. 28

Svetý Favol

273

chovávání příkazů Božích; v Kristu usku
tečněno jest či pravdou se stalo, ješto jak
sám Jo. 15, 10. praví, příkazů Otce svého
vezdy zachovával; a ve vás taktéž uskuteč
něno jest, ješto v Bohu zůstáváte a příkaz
ten plníte od doby, co jste se křesťanystali.
Při tom slova přikázaní nové berou ti vy
kladači co přístavek nějaký a co místnější
udání v ten smysl: Co ve vás a v Kristu
pravdivo a skutečno jest, totiž zachovávání
příkazů Božích, to vám co nový příkaz píši.
Leč lépe jiní větu tu potažitou praví býti
potvrzením, že přikázaní to novým jest, tak
že můžeme lépe přeložiti čímž pravě neb
skutečně jest i ohledem Krtsta i ohledem vás.
Ohledem Krista, poněvadž Kristus teprv zá
kon lásky dokonale hlásal a za základ své
víry položil, jak výše praveno; ohledem vds,
poněvadž před obrácením svým jste příkazu
toho nešetřili ani ho povědomi nebyvše v té
míře a povaze, v jaké se nám skrze Krista
objevil Za tou příčinou sv. Jan u velikém
ještě stáří vezdy přikázaní lásky obnovoval
a nemoha již choditi dal se do chrámu né
sti, aby řeč o lásce a opět o lásce blížen
ské co příkazu Páně obnovovati mohl, Cant.
2, 4. Bpořádal ve mně lásku. A jak věc ta
novou lidem a neobyčejnou světu byla, vi
děti z toho, co pohané říkali lásku vzáje
mnou křesťanů. vidouce: Aj jak velice se
milují! Sv. Řehoř Vel. praví, že Kristus co
nový člověk přišed světu nové přikázaní vydal
a člověka starého novotou předpisu obrodil.

Čím se to ale dálo, že příkaz Páně
o lásce co nový se skutečně vyjevuje ve
světě, toho příčinu apoštol udává dále, an
dí: ješto tma pominula a skutečné světlosvětí.
Tma pohanství, bludů a zloživota; světlem
rozumí obnovený a obrozený život, svatost
života a dokonalé poznání Boha a vůle jeho
v Kristu sváří t. j. nejenom. se všady roz
svěcuje, nébrž i svět obnovuje. M. pominula
(tma) čte ř. £. poměéjí,víc a více umenšení
béře; nebo dokavad Žijeme, vezdy tmu tu
od sebe odmítati, odrážeti, se sebe střásati
a třepati musíme. V týž smysl praví Pavel:
Byli jsme druhdy tmou, nyní však světlem
v Pánu Ef. 5, 6. a jinde Rom. 13,12. vece:
Noc pominula, den se přiblížil. Na oznak té
věci Kristus narodil se na obratu zimním,
když dne přibývá, jak již sv. Augustin po
znamenal. Pravdivým světlem je zove, t. j.
nadpřírodným, věčným, bytným, podstatným
světlem, jehož vrátkým obrazem světlo po
zemské jest. „Již vece a míní časy křesťan
stva v protivě k časům a mravům pohan
ským; nevhodně někteří to táhnou Ku po
sledním časům, jakoby apoštol chtěl říci:
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již se rozednívá ku Páně příchodu druhému,
kdež poledne nastane. Ostatně dí Jan on,
onen a nejmenuje krista, ješto srdce jeho
bylo plno Krista a Jásky k němu, mluví, ja
koby o někom jiném ani mysliti, ani mlu
viti nemohl; podobně Magdalena Jo. 20, 15.
pravila o Kristu plna jsouc touhy po něm:
Ty-li jsi vzně Ho? ovšem Krista, mimo ně-.
hož nic jineho nebledala a nemyslela a ne
milovala.

Tím ovšem ukázal, že Život ve světle
či chodění ve světle jest láska či život v
lásce; jednak se mu vidělo věc tu místnějí
vysvětliti, Proto pokračuje: Kdo pravé, že ve
světle jest a bratra svého nenávidí, ve tmě
jest až dosaváď. Kdo se honosí býti vé světle,
t.j. že Kristem osvícen jest, že Boha zná
a cti a podle vůle jeho chodí. „Se světlem
nenávist co duchovní tma nemůže obstáti a
kdo nenávidí bratra t. j. blížního, ve tmě
bludů, pohanskosti, nepravosti, pohanského
smýšlení chodí; blud a tma hříšníkům při
stvořeny jsou, dí písmo Ecel. 11, 16. Jak
světlo a tma sobě příčny a odporny jsou,
že jedno se druhým vylučuje, tak nenávist
a láska se vespolek k sobě povahují. Kdo
nemiluje, ten nenávidí, ješto srdce nemůže
prázdno býti. Dí až dosuváďdve tmách jest,
ač již pokřestěn byl a osvíceným se býti
pravil, ač všady svěilo světa svítí, on přece
ve tmě jest, aniž k světlu vyniknouti mohl.
Výrok ten apoštol protikladem vysvětluje a
vyvinuje. Kdo miluje bratra svého, ve světle
ostává a úrazu v něm není; kdo ale nená
vidí bratra svého, ve tmě jest a ve tmě chodí
a neví, kam jde, poněvadž tma oslepila oči
Jeho. Ve světle ostávati jest více než ve světle
býti, jak výše v. 6. již povědíno, že se tím
stálost a jistota a zakořenělost vyjadřuje;
ještě sesiluje řečsvou negativným přídatkem:
a úrazu v něm není t. j. není v něm žád
ného pohoršení, nic se v něm nenachází, co
by ho poboršiti, jemu k úrazu býti, jej do
hříchu mohlo uvésti; nedobře jiní o úrazu
jiných, o dávání pohoršení vykládají, tak že
smysl jest: není v něm ničeho, čím by se
blížní uráželi a nad čím by se horšili. To
sice pravda jest, ale apoštol prohlídá k sa
mým tém, kdo bratra milují, aniž chce tu
O úrazu a pohoršení jiným daném mluviti.
Kdo chodí ve světle, neurazí se Jo. 11, 9.
dí Pán. Jiní vykládají o sbírání sobě úrazů,
že totiž všecky skutky bližního na dobrou
stranu vykládá, poklesky jiných přikrývá a
neustále Boha prosí, aby církev všeho po
horšení ostřáhal. V praotivné větě: kdo ne
návidí bratra svého, ve tmě jest opakuje, co
výše pravil, leč nové myšlénky přičinuje.|

Ž. Jan II, 18—17. Rozličný věk lidský rozličně napomíná.

Nový takový přídavek jest hned veslovech:
ve tmě chodí; choditi ve tmě značí skutečné
hřešení, an býti ve tmě více ku povaze hledí,
bytím ve tmě povstává chodění ve tmě.
Dále přidává: neví kam jde, t. j. neví co
dělá, ztratil směr života, nevidí kam vášeň
a náruživost ho vede a jimi vésti se dávaje
do propasti se nese. Cesta bezbožnýchtmava
jest, dí písmo Prov. 4, 19. nevědí kde kles
nou. Makají dle slov Jes.59, 10. jako slepci
a jako bezocí hmatají a zavaďují a urážejí
o polednách jako v noci. Ovšem neusmy
slí-li sobě, ve zhlani se octne. Že ale tak
bludně si vede, toho příčinou jest, že tma
oslepila oči jeho. Tma — zlý život — zba
vuje člověka duchovního světla a oslepuje
duchovní zrak jeho, že již nevida kamjíti
a kde kroky stavěti, na bezcestí, konečně
do propasti přichází.

Jednal apoštol o obecenství s Bohem a
jeho výminkách; byly to všeobecné nauky,
jež místněji na život obrací z nauky k na
pomínce přecházeje. Praví:

12. Píši vám rozeňátka, poněvadž
odpouštějí se vám hříchové pro jméno
jeho; 13. píši vám, otcové, poněvadž
jste poznali toho, jenž od počátkujest;
píši vám, mládenci, poněvadž jste zví
tězili nad zlostníkem; 14. píši vám,
dítky, poněvadž jste poznali Otce; píši
vám, mládenci, poněvadž silni jste a slo
vo Boží ostává ve vás a zvítězili jste
nad zlostníkem. 15. Nemilujte světa ani
těch věcí, co na světě jsou. Miluje-li
kdo svět, není lásky Otcovy v něm. 16.
Nebo všecko, co jest na světě, pochoť
těla jest a pochoť očí a pýcha života,
což není z Otce, nébrž ze světa jest.
17. A svět pomíjí i žádost jeho, kdo
ale činí vůli Boží, ostává na věky.

Hodlaje apoštol po svém pojednání 0
lásce Boží napomenouti 0 varování se svět
ských pochotí, předesýlá propravně pěstěná
některá oslovení, vynořená z vroucné lásky,
jimiž mohla se mysl všech tím snáze k 0
chotnému následování nakloniti. Oslovení
následuje čtvero, rozeňátka, dítky, otcové,
mládenci. Prvním jménem jmenuje všechny
křesťany, ješto všickni znova zrození jsou
v Kristu; v dálejšku rozeznává trojí třídy
podle rozličného věku, totiž podle pacho
letství, mládenectví a mužství a píše, jak
každému stáří shodno a schodno ješt. Leč
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ovšem se tím rozdílem přirozeně naznačuje
trojí stupeň pokroku v křesťanství,totiž po
čátek, pokrok, dokonalost, v čemž i napo
mínka se zahrnuje, aby dle příkladu Kri
stova, jenž prospíval věkem i moudrostí
Luc. 2, 52., neustále v poznání a milování
Páně prospívali. Sv. Augustin všechna tři
jména také na každého křesťana obrací, an
každý jest dítkem Božím pro zrození své z
Krista, každý mládcem pro statečné všemu
zlému odpírání a každý otcem, poněvadž po
znává starého dnů a Krista spásu. V ř. t.
dvakrát přichází to trojí oslovení k rozlič
ným věkům; dí napřed péšť vám rozeňátka,
pak páši vám otcové, a potom píší vám mlád
cové. A znova ten trojí věk probírá, avšak
neužívaje již slova píši, nébrž slova napsal
jsem čyouga vám dítky, napsal jsem vám
otcové, napsal jsem v. mládenci. Podle to
hoto roztřídění, jenž v nejstarších rkp. ř. se
nalezá svorným čtením, musí se i rozeňátky
i dátkamť všickni křesťané rozuměti, jak toho
očividně souvislost vymáhá. Vulgáta nad to, ač
proti svědectví ř. rkp. čte všady v času příto
mném píši, an text řecký třikrát píši, načež
třikrát napsal jsem následuje. Při každém
členu přičinuje apoštol příčinu, proč píše,
vzatou od povahy těch, jež oslovuje. Ostatně
oslovení ta propravou jsou pro napomínání,
jež ihned klade o vystříhání 'se a utíkání
světa a pochotí jeho. O čtení čyo0age při
dati potřebí, že je nejední na evangelium, s
nímž list náš vyhotoven a vyslán byl, pota
hují, ač jiní za to mají, že pouze pro zvět
šení důrazu apoštol věc dvakráte klade, jed
nou V presentě a jednou v aoristě, jako by
povídal: co píši, na tom zůstanu, co jsem
napsal, napsal jsem dle potřeby vaší a vy
nyní tím úsilněji toho se přidržujte.

Nejprv klade: Rozeňátka píši vám, po
něvadž se vám odpouštějí hříchové pro jméno
jeho. Všechny křesťany tím oslovuje a na
před o odpuštění hříchů klade, poněvadž od
puštění hlavitým jest skutkem víry křesťan
ské a základem všeho života křesťanského.
M. odpouštějí čte ř. t. odpušléní jsou, což
onomu mnoho neodevzdá, jak na oce jest.
Odpouštějí se však hříchové pro Jméno jeho
t. j. Krista, t. j. pro to, čím Kristus jest,
totiž pro vykoupení jeho, pro zásluhy jeho;
jméno je místo věci a bytosti. Odpuštění
hříchů má křesťany pobádati, aby světa a
pochotí jeho nemilovali. Jiní vysvětlují pro
vzývání jména jeho, poněvadž jméno jeho
nosíte křesťany se nazývajíce.

Od křesťanů vůbec přechází apoštol k
otcům t. j. starším a zletilým údům církve,
kteří již z mládeneckých let vynikli. Ti se
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honosí, že mnoho viděli, zkusili a poznali
podle přísloví šedyvědy a podle slov Job.
12, 12. při starých jest mouďrost a při dlou
hém věku rozumnost. Tudy vhodně je odvra
cuje od milování světa pohbnutkou, že po
znali Boha. Féši vám otcové, poněvadž jste
poznali toho, jenž jest od počátku, t. j. Kti
sta, o němž hned na začátku listu svého
pravil, že oď počátku jest 1, 1. Poznáním
nerozumí toliko nějaké vědění vněšné a v
paměti jenom složené, nébrž takové, jenž
vyniká z vroucného ku Kristu přilípnutí a
z neustálého se oživování v osobu Kristovu.
Předpokládá, že úsilně o dokonalé a živo
darné poznání Krista se postarali.

Přestoupá od otců či dospělců k mlá
dencům a poněvadž mládenci silou a sta
tečností se honosí a v bojích a půtkách za
líbení mají, tudy jim vhodně píše: Fžší vám
mládenci, poněvadž jste zvítězili nad zlost
nákem. Napomíná tedy jich milování světa
se vystříhati a béře důvod toho se varování
od vítězství jejich nad zlostnékem t£t.j. nad
ďáblem a ovšem nad pokušeními a úrazy od
něho jim strojenými. Jestliže již dábla pře
mohli, tedy tím více usilovati mají, aby je
láska k světu a k libostem jeho zase znova
pod moc zlostníka toho nepřivedla. Vítězství
ovšem dosáhli z inilosti Kristovy, an Bůh
nám vítězoslaviti dává v Kristu 1. Cor. 15,57.

Znova ještě tu trojí řadu probíhá a
znova napomínáním svým se zamlouvá, ač
chceme-li čísti podle textu řeckého, jenž
trojčlen jest, ana vulgáta jenom dva členy
má. Dí: Přšť vám, dátky, poněvadž jste po
znali Otce. Přijmeme-li dvojí člen toliko,
můžeme to za slova ku pacholetům pravená
míti a můžeme 1 říci, že slova ta příměrna
jsou ku stáří pacholetskému, ješto znáti,
milovati a následovati otce ku pochvalám a
ozdobám pacholat patří. Podle toho chce
říci: Nemilujte pacholátka světa, ješto jste
již Otce nebeského poznali a jej zamilovali
a ješto víte, že láska světa s láskou Boží
obstáti nemůže. Leč lépe jest tři členy tu
přijímati dle textu řeckého a tudy první
člen tento píši vám dítky atd. o křesťanech
vůbec rozuměti, jež dátkami zove za tou pří
činou, za kterou je výše rozeňátky nazýval,
poněvadž totiž z Krista se narodili a tudy
synovství Božího došli. Oťcem se rozumí, jak
všude jinde, Bůh a poznáním Oťce se doko
nalé a oblažné poznání Boha slyší, jenžto
spojeno jest s dokonalým jměním a držením
pravdy. Dle toho dvojí věc o křetanech klade,
nejprv že odpuštění hříchů dosáhli a tedy i
vniterného úkoje a dále že poznali Otce a

tak všeliké pravdy dostihli. 18 vynechává,
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jak praveno, vulgáta čtenu o otcích, jenž v
ř. t. se čte: Psal jsem vám či píši vám, že
jste poznali toho, jenž od počátku jest, Prvo
počátného či Bezpočátného t. j. Krista, jak
výše povědíno; jsou zajisté tatáž slova tuto,
jakovými hned v první řadě Otce oslovil a
to bez mála příčinou bylo, že slova ta ve
vulgátě a v některých rukopisech méně cen
ných vypuštěna byla. O mládencíchovšem
také totéž píše v dalejším pokroku řeči,
avšak přičiňuje také věci nové o nich, an
dí: Píši vám mládenci, poněvadž pilmí jste
a slovo Boží ostává ve vás a zvětězilijste
nad zlostníkem. Přidává tu výminky, pod
jakými čili prostředky přidává, jakými ví
tězství nad zlostníkem dojíti mohli. První
jest složen v síle jejich, poněvadž silní jste
vece a tudy silou svou zvítězili jste nad
ďáblem; nebo kdo oděnce přemoci chce,
musí sám býti silnějším, jak Pán Mt. 12, 29.
dovodí: kdo může do domu silného vjiti a

jeho osudí pobrati, leč dřívějí svázav silného ?
Ovšem duchovní síla se rozumí. Avšak u
dává i pramen, z něhož jim ta síla řine.
Není to jejich vlastní síla mravná, nébrž
síla ta pochází z víry či Jak dí, že slovo
Boží ostává v nich a že mu v sobě průchod
zjednali a působení jeho se oddali. Tudy dí
doleji 5, 4. to jest vítězství, kteréž přemáhá
svět, víra naše. A sv. Petr, I. P. 5, %. velí
odpírati ďáblu stateční jsouce ve víře. To pů
sobí milost Boží, dí sv. Prosper, že vůle
člověkova, ač hříchem přerušena, marnostmi
zpita, půtkami stísněna, nesnázemi sklíčena
jsouc nezůstává v pouhých mdlobách, nébrž
pomocí nebeského lékaře uzdravena bývá.
Tudy dí 1. Cor. 15, 57., že nám Bůh vítěz
ství dává skrze Krista; tak že, jak Aug. dí,
obojování ale ne dobojováni býváme, poně
vadž ten, jenž v nás ostává a bojuje, vše
mocen jest. Tudy mohly slabé děvice sv.
Háta, sv. Anežka, sv. Lucie a jiné tak sta
tečně sobě v mukách a pokušbách vésti, že
svět se jim dost nadiviti nemohl. Dí: že
slovo B. ostává v nich, že tedy bytedlně u
nich v mysli, v srdci a vůli se ubytovalo či
že víru Páně všemi mohutnostmi pojali a
obsáhli.

Předeslav ta dvojitě trojřadá oslovení
nyní přikročuje k samému napomenutí, k
němuž mysle čtenářův svojich tím oslovením
připravoval. Dí: Nemilujte světa ant těch
věcí, co na světě jsou. "Tím klade, co chce
ode všech křesťanů všeho druhu a stáří za
chováváno míti; odvracuje všecky od milo
vání světa, aby odstranil závadu, která jim
překáží v čirém milování Boha. Světem roz
umí soujem všech věcí, kteréž člověka ke
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zlu mravnému svádějí a zlou žádost nějakou
a hříšné pochotě v něm vzbuzují, o nichž
níže hned mluví. Co dále dí, ani věci co na
světějsou, tím vysvětluje slovo svěťnamítaje,
že nerozumí světem hmotných věcí, jak 0
sobě stojí, nébrž pokavad člověka od dobra
odvádějí a ke zlu svádějí, jakož jsou bohat
ství, čest, panství, světská moudrost. Jiní
rozumějí lidstvo od Boha odstoupilé a ve
zlu zabředlé, více tmy než světla milovné
Jo. 3, 19. Leč předešlý výklad obyčejnější
jest, ač nelze nepozorovati, že jeden ten vý
klad s druhým druhdy se zaměnuje.

Nemáme těch věcí milovati, totiž srdce
své k nim přidávati a jimi se opoutati dá
vati. Příčinu toho udává: Miluje-lt kdo svět,
nené lásky Otcovy v něm; toť tedy příčina
nemilovati světa, poněvadž milovati svět a
milovati Boha v jedno nemožno a láska k
světu vypuzuje lásku k Bohu ze srdce lid
ského, ješto nikdo dvěma pánům sloužiti
nemůže Mt. 6, 24. Tudy dí sv. Jakob 4, 4.
Nevíte-li, že přízeň toho světa nepřítelkyní
jest Boží? Kdo tedy chce býti přítelem světa
toho, nepřítelem Božím se stává. Dvojí láska
jest, láska světa a láska k Bohu; kde láska
světa bydlí, tam nemůže se ubydliti láska
Boží; vystěhuj se láska světa a přebývej láska
Boží. Kristus nalezl srdce lidská co pole;
ale kterak nalezl? Les-li nalezá, vyklučuje
jej, nalezá-li roli vzdělané, osívá a štěpuje
ji Co vypleňuje? Lásku světa a zaštěpuje
lásku Boží. Sv. Aug. Máme Boha z celého
srdce milovati, aniž možno rozpůliti srdce a
lásku rozděliti mezi Boha a svět. Člověk
buď Boha buď svět miluje, dí sv. Leo; v
lásce Boží se všecko sjednává, v milování
světa všecko jest škodlivo a proto člověk
má se držeti nerozdílně dober věčných, Čas
ných ale má jenom mimochodem užívati.
Láska Otcova jest tedy láska k Bohu Otcia
nazývá Boha Otcem, aby osvědčil, že milovati
Boha má dětem jeho přirozenou věcí býti.

Kterak ale ty dvě lásky sebou se po
týkají a jak nemožno s láskou k Bohu spo
jovati lásku k světu, o tom dále stanoví
apoštol: Nebo všecko, což jesť na světě, po
choť pletě jest a pochoť očí a pýcha žťvota,
jenž není z Otce, nébrž ze světa jest. Všecko,
což se na světě nalezá, soujem těch věcí,
kteréž člověka ke zlu svádějí, leč místo před
mětů svodných klade žádosti, které se k těm
věcem odnášejí. Aneb se světem raději slyší
lidé světu oddaní a ve zlu zaniklí, jak Jo.
1, 10. se praví, že svět Krista nepoznal a
Jo. 15, 18. praví, že svět Jeho i apoštoly v
nenávisti chová. Pochoť pletě jest pochoť z
pletě jdoucí, t. j. ze zlé žádosti, jenž k po



1. Jan. II, 12—17. Rozličný věk lidský rozličné napomíná,

žívání věcí slibných a nižšímu smyslu po
chotných se nese. To jsou labužnost, shá
nění se po bříšných rozkošech, po hodová
ních a hostinách, po vilnostech a lašková
ních, slovem požívavost či pochotenství, ho
vění žádostem těm, které se ku požívání tě
lesnému odnášejí. Pochoť očí není všetečnost
a zvědavost, která všecko chce viděti a vě
děti, aby zlotužbu svou ukojila a přetřesa
vost svou na tom brousila a ostřila, nébrž
se pochotí očí rozumí libost a rozkoš ve
spatřování majetku a bohatství. V písmě
svatém taková nenasytnost očí se kárá, jenž
se nenasycuje zbožím Ecel. 4, 8. A opět
Prov. 27, 20. Peklo a propast nebývají ni
kdy naplněny, tak jsou i lidské oči nenasy
titedlny. Rozumějí se tedy tužby po peně
zích, domech, rolích, sličném šatstvu, nád
berném nábytku a p. Fýcha života t. j. v
zivotě lidí světáků obyčejná jest nemírná žá
dost cti, chvály, slávy, vlády a panství; tedy
ctižádost a hrdost spojená s pohrdáním ji
ných a s vychloubáním a bujností. Po třech
věcech touží zkazilá žádost srdce lidského,
po rozkošech, po bohatství, po slávě a těmi
třemi věcmi veškeré jiné se obstihnouti dají,
cokoli se zlého na světě nalezá; nebo nechce
apoštol hříchy vystavovati, jak raději ku ko
řenům hříchů poukázati.

To jest ten trojlístek, jemuž svět otročí
dle disticha:

Klisná rozkoš, majetek bohatý a ctižádost.
Tré to trojím božstvím svět klade býti celý.

K trojí té zlobě had člověkav ráji svedl
nabízeje, aby jedli, slibuje, že se jim oči
otevrou a připovídaje, že budou jak bohové.
K tomu trojímu zlu sváděl zloduch Krista
Pána; a proto se v životě církve v přísněj
ších řádech trojí ctnost oproti těm třem ne
ctnostem pěstovala: čistota, chudoba a po
slušnost.

Hlavití směrové světského či světáckého
bažení se třemi slovy vystihují. A apoštol
chtěje příčnost jejich s Bohem a jeho zá
konem vytknouti dokládá o nich, že nejsou
z Otce, nébrž ze světa. V Bohu jest pramen
všeho dobra, svět ale celý ve zlu postaven
jest (níže 5, 19.) a z něho tedy jenom zlo
žádost ta trojí řinouti může. Z toho i jde,
že žádosti zlé, jak člověku se přirozují, ne
jsou jemu přistvořeny, nébrž pocházejí z ú
padu Adamova. Nestálost žádostí převracuje
smysl Sap. 4, 12. a tvorové Boží stali se
pokušením a pastmi pro lidi nemoudré
Sap. 14, 11. Slovo což (není z Boha) se
ke všem třem zložádostem potahuje, udává
tím apeštol jednu příčinu, proč světa mi
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lovati nemáme, poněvadž totiž Bohu se to
protiví.

Jiný ještě důvod béře od povahy, jakou“
svět a všechny věci na něm do sebe mají
a dí: A svět pomíjí i pochoť jeho; kdo ale
činí vůli Boží, ostává na věky. Všecky věci
na světě pomíjejí, vrátky jsou, proměnlivy,
marny a záhubě podrobeny; neméně i po
choť světa, t. j. co na světě pochotě a žádo
sti člověka zbuzuje, t.j. radosti a slasti, bo
hatství a nádhery, důstojenstvía sláva ; nebo
země a nebe pominou; ale slova má nepo
minou, dí Mt. 24, 35. A sv. Pavel píše L.
Cor. 7, 31., že tvárnost veškera světa toho
pomíjí. Podobně Jak. 1, 10. 1. Petr. 1, 24.
praví o člověku, že všechna jeho sláva a
nádhera jak polná tráva usychá. (ímž se
namítá, že ze slávy a z rozkoše světské žá
dného užitku se světákům nedostane, nébrž
že je záhuba očekává. Opak toho ale stane
se těm, kdož Boha milují; tudy dokládá:
kdo ale činí vůli Boží, ostává na věky. Vůli
Boží činiti jest, vykonávati co Bůh velí; a
kdo to činí, ostává na věky, bude věčně bla
ženě kralovati v nebeské říši. Tak Pán dí
Jo. 8, 52. Budelt kdo zachovávati slova
moje, neumře na věky. Láska milovníka
připodobuje k věci milované a taxovým jest
člověk, vece sv. Aug., jaká jest láska jeho.
Zemi-li miluješ, zemí budeš; Bohba-li milu
ješ, což dím, že Bohem budeš? Ne já to
pravím, nébrž písmo dí, bohové budete Z.
81, 6. Tudy náleží jenom věci věčné milo
vati těm, kdo věčného života dojíti chtějí.
A naopak dí Os. 9, 10., že lidé stávají se
ohavnými, jak ty věci, kteréž milují. Tudy
mudrcové svět jmenovali nejsoucností z0 un
dv; a tudy jde, že církev nám velí modliti
se: Dej nám Pane tu moudrost, aby při
světa vrátkostech tam srdce naše upevněna
byla, kde jsou pravé radosti. Sv. Augustin
narovnávaje s těmi, co říkali: proč bych ne
měl milovati svět od Boha stvořený? namítal
jim, že svět dán lidem, aby se na Boharoz
pomínali a že kdo se k světu přivinuje, po
doben jest choti, která prsten obdržený od
chotě více než chotě miluje. Jako bouře
pomájivá hyne bezbožník, spravedlivý ale má
základ ustavičný Prov. 10, 25. Pochotě
světa nás chtějí jako proud uchvátiti: leč
Kristus se vštípil co strom na břehu, aby
chom se uchytiti a věčné zkázy ujíti mohli,
vece sv. Aug.

Těch napomínek o nemilování světa po
třebí bylo, poněvadž povstali bludaři, kteří
všelijak pravověrce sváděli. Proti těm nyní
mluví:
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18. Dítky, poslední hodina jest, a
jakož jste slyšeli, že protikrist přijde, 1
nyní protikristů mnoho nastalo, odkad
víme, že poslední hodina jest. 19. Z
nás vyšli, ale nebyli z nás; nebo kdy
by byli z nás, byli by ostali ovšem s
námi; ale (vyšli), aby se okázali, že
nejsou všickni z nás. 20. Leč vy po
mazání máte od Svatého a víte všecko.
21. Nepsal jsem vám, jako byste ne
znali pravdu, nébrž co těm, jenž znají
ji a vědí, že všeliká lež z pravdy není.
22. Kdo jest lhář, leč kdo popírá, že
Ježíš jest Kristem? Ten jest protikri
stem, jenž zapírá Otce i Syna. 23.
Každý, kdo zapírá Syna, ani Otce nemá ;
kdo vyznává Syna, i Otce má. 24. Vy
co jste slyšeli od počátku, ve vás zů
stávej; zůstane-li ve vás, co jste sly
šeli od počátku, 1 vy v Synu a v Otci
zůstanete. 25. A to jest zaslíbení, kte
réž on zaslíbil nám, život věčný. 206.
To jsem psal vám o těch, jenž svádějívás.27.A| pomazání,kteréjste
přijali od něho, zůstávej ve vás. A ne
potřebujete, aby kdo učil vás, nébrž jako
pomazání jeho učí vás o všem, i pravda
jest a není lež. A jakož naučil vás, ostá
vejte v něm. 28. A nynírozeňátka, ostá
vejte v něm, abychom když se ukáže,
měli doufání a nebyli zahanbeni od ně
ho v příští jeho. 29. Víte-li, že spra
vedliv jest, věztež; že 1 každý, kdo čiví
spravedlivost, z něho se narodil.

Odvracoval ap. od milovánísvěta; přechá
zí k napomínáním, jimiž ochrániti je hodlá
před odštěpenstvími'a bludařstvími. Nebo ja
kož nikdo, kdo svět miluje, s Bohem spojen
není, tak ani ten, kdo od pravé víry k bludař
ství odpadá, s Bohem není sjednán, poněvadž
nikdo se s Otcem nespojuje leč skrze Kri
sta a víru v něho. Opět počíná svoje na
pomínání pěstěným a militkým oslovením,
aby vyjevil otcovskou k nim lásku a touhu
po spasení jejich. Dí: Dátky, poslední ho
dina jest a jakož jste slyšeli, že prvotikrist
přijde, i nyné protikristů mnoho nastalo, od
kud véme, že posledné hodina jest. Poslední
hodinou nazývá poslední čas, poslední člo
věčenstva dobu, v níž se všechno dovrší,
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tak že již po ní jenom věčnost nastane, aniž
jiný věk dočasný očekáván býti může, tak
jakož po dokonaném stáří člověka jenom
smrt se očekává. Zidé dělili veškero věko
vání či bytování lidstva na dvě doby, před
příchodem Messiášé a 'po příchodu jeho.
Otcové svatí trojí dobu čítají; přirozeného
zákona, dobu zákona Mojžíšova a dobu zá

-kona milosti Kristovy. Leč i v té třetí a
poslední době, kde již všecko se doplní, tak
že nebude leč příští Kristovo zbývati, za
čátek a konec rozeznávati přijde, ač ovšem
musíme vyznati, že apoštolům Pán místněj
šího o tom poučení dáti nehodlal, ano jim
výslovně odřekl praviv: Není vaše věc znáti
časy a chvíle, které Otec položil v moct své,
Act. 1, 7. Apoštolům nebylo známo, kdy
Pán přibude a mohlo se to brzo státi a ve
liké převraty, jež 2. Thess. 2, 3. Rom. 11,
25. 26. Luc, 21, 24. n. přijíti měly, mohly
na krátce trvati. Nikde apoštolé však ne
tvrdí, že by skutečně brzo příští Páně na
stati muselo, aniž toho náhledu co nauku
vystavují, nébrž jenom možnost blízkého pří
chodu Páně kladouce výstrahy spasitedlné
dávají, jakož i sv. Jan čoyáry ooe bez arti
kulu klade nechtěje říci, že by jižjiž příchod
Páně měl nastati, nébrž jenom naskýtaje, že
doba nastala, v nížse doba poslední před
obrazuje a obráží. Ze poslední taková doba
nastala, vyvodí apoštol z toho, že se mnoho
protivníků Krista či protikristů vyskytlo,
což dle slov a předpovědí Páně se státi
mělo Mt. 24, 11. 24. jakož i Pavel a Petr
to předpověděli 2. Petr. 3, 1. n. 1. Tim. 4,
1. n. a jj.

Chce Jan apoštol vystříci, aby se ne
dali oklamati od bludařů, o jejichž přibytí
dávno bylo prorokováno. Dle té Páně před
povědi již skutečně mnoho antikristů nastalo,
jakož jste slyšeli. Antikrist či protikrist, pro
tivník Krista, člověk hřícha, syn záhuby 2.
Thess. 2, 3. bude středem a původem všeho
pronásledování víry křesťanské a vyznavačů
jejích. Dí příjďe či jak text ř. má přichází,
což jisté a neomylné příští opovídá, jako by
již se ubíral aneb na cestu strojil. DÍ ja
kož jste slyšeli; z čehož jde, že apoštolé vy
učovali, že před druhým Páně příchodem
bude předcházeti protikrist; že ale než on
přibude, budou předcházeti co předchůdcové
a předeslanci jeho bludaři protikřesťanští,
jenž všelijak víru Páně budou hleděti pod
kopati a proti Kristu Pánu všelijak brojiti
a strojiti budou již božskou již lidskou pod
statu či bytnost jeho popírajíce a již té již
oné pravdě Páně se protivíce. Tak i Pavel
2. Thess. 2, 7. praví, že tajemství bezbož
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nosti již působí. Sv. Jan vyličuje povahu
antikrista, aniž o příchodu jeho mluví, nébrž
v předchůdcích jeho praví, že v nich duch
antikristův vládne. Slovo antikrist jenom v
prvním a drubém listu sv. Jana přichází,
Z toho pak, že již nyní nastali bludaři, jenž
povahu antikristovu na sobě nesou, soudí
Jan, že již čas poslední jest, o němž pravil,
jak z jitřenky se vidí, že slunko vzejde.

O těch pak mnohých protikristech praví
poměr jejich ku křesťanské církvi udávaje:
Z nás vyšli, ale nebyli z nás; nebo kdyby
byli z nás, byli by ostali ovšem s námi, ale
(vyšli), aby se okázalo, že nejsou všickní z
nás. Praví, že původ bludařů není jiný leč
odpadnutí od církve; a tím jde v ústrety
úrazu, kterýž povstati mohl odtud, že lidé
tak zlí z církve povstali. Z nás, t. j. z kře
stanů, z církve křesťanské; vyšli t. j. vy
stoupili, odešli, opustili církev nechtějíce se
jí podati a od ní se odloučivše; vytýká, že
bludaři dříve se v církvi nacházeli, jak na
př. Šimon Čaroděj od Filippa pokřestěn byl
Act. 8, 13. Vněšné sice s námi spojeni byli,
ale, dí dále, nebyli z nás, nepřináleželi k nám
duchem a smýšlením. Podobně dí sv. Pavel
Act. 20, 30. o lidech, kteří vyjdou z kfe
stanů a budou mluviti věci převrácené, chtěje
tím právě tak jak tuto sv. Jan vystříhati a
varovati od bludařů a bludů jejich a jim na
um dáti, aby se nedivili aniž uráželi, když
vidí některé i vznešence ano i biskupy cír
kev opouštěti. Ale i tu napomínku mlče
mně jim dává, aby se na pozoru měli a
spásu svou s bázní a třesotem obstarávali
Fil. 2, 12. obávajíce se, aby snad odfati od
kořene nebyli. Rom. 10, 20.

Ze k nám nepatřili, vece sv. Jan, vi
děti právě z odjití jejich; nebo kdyby byli
z nds, byli by ovšem s námi ostali. Kdo k
církvi dokonale přilnul, ten jí neopouští ni
kdy. Tak mluví apoštol, ne jako by ne
možno bylo, aby člověk zbloudil, ale poně
vadž prohlídá na věc, jak býti by měla. Ale
dokládá a dává rozuměti, že vyšli, aby se
okázalo, že nejsou všickní z nás. Dal jim
Bůh svobodu a dopustil jim vyjíti a. z CÍr
kve vystoupiti, aby tak jejich vniterná zle
ukrývaná nestálost, pýcha, pronevěra a jiné
jejich vady a nepravosti bíledně se vyjevily
a všickni se jich varovati mohli. 1. Cor. 11,
19.. Musejí kacířství býti, aby ti, jenž zku
šeni jsou, se vyjevili. Ne všickní, dí, jsou
z nás, nébrž někteří jsou, jenž z nás nejsou,
s námi jednomyslni nejsou a vyjevení toho
pro církev a pro spásu jednotlivých křesťanů
veledůležito jest, aby se mohli jich lidé vy
stříhati a se v té věci opatřiti.
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Ale ani té opatrnosti veliké, praví, ne
bude potřebí, ješto oni křesťané Duchem
sv. osvícení jsouce snadno pravé učitele od
bludařů a pravé učení od bludařství roze
znají. Dí o tom: Leč vy pomazání máte odsvatéhoavítevšecko.© Nepsaljsemvámja
ko byste nevěděli pravdu, nédbrž jako těm,
jenž znají ji a vědí, že všeliká lež z pravdy
není. M. čleččte ř. t. a; vulgáta více dle
smyslu než dle slova klade tuto. „Fomazá
ním slyší osvícení Ducha svatého a obdaření
dary jeho ku spáse potřebnými. Pomazáni
bývali velekněži, králové a proroci a po
mazba ta byla znamení, že Duch sv. je vy
vyvolil za nástroje působení svého a že se
jim s dary svými bytedlně propůjčovati bu
de, an jim stav a povinnost uložil. Kře
sťanům všem se dostává pomazánu býti na
křestu a na biřmě na důkaz, že jim Duch
sv. udělen byl a že ovšem ve křesťanské
víře dobře se znají, au by jinak pomazby
nebyli dostali. Obdrželi pak dary ty Ducha
sv. od Svatého či od Světce, jenž jedin a sám
světec jest po přednosti, an druzí teprv od
něho mohou posvěty dosahovati, totiž od Kri
sta. A co takoví vědí, co pravou naukou
jest a co jest bludem. Jakož druhdy po
mazba vedla krále, proroky a kněze v úřadě,
aby jej znali a vedli, tak vás pomazba vy
učuje a Kristův Duch vám milost osvěty a
posvěty uděluje. Tak 2. Cor. 1, 21. dí Pa
vel, že Bůh je potvrzuje v Kristu, ješto je
pomazal a spečetil a dal jim závdavek Du
cha svatého. Pleť se maže, dí Tertullian,
aby se posvětila duše, pleť se znamená, aby
duše se ohradila. Přidává od svatého, po
něvadž pomazání ku posvětě zří a je vsvětceposvětitimůže.| Vítevšecko,dí,po
něvadž Duch Kristův vás vyučuje a vyučení
jsouce snadno můžete rozeznzti, Co pravou
naukou jest a co jest bludem. Všecko víte,
totiž co ku pravdě křesťanské a tudy k ro
zeznání bludů a bludařů slouží.

Tudy vlastně nebylo jim písemného 0
patření potřebí a co jim apoštol píše, nemá
ku poučení, nébrž jen ku potvrzeníjich býti.
Praví: Nepsal jsem vám coprardy neznalým,
nébrž čo těm, jenž znají ji a vědí, že všeliká
lež z pravdy není. Plyne to z předešlého;
ješto všecko znají, nepíše jim co neznámým
těch věcí, leč napomínáním svým jenom jim
na paměť uvádí, čemu druhdy vyučení byli.
Podobně sv. Pavel píše k Římanům 15, 15.
Poněkud směleji psal jsem vám ku paměti
vám uváděje věci vám bez toho známé. Dále
dí ještě, že vědí, že všeliká lež z pravdy
není, nemohla z pravdy povstati a tudy kní
nepatří, aniž povahu její do sebe má. Vše



280

liká pravda z Boha jest, všeliká lež z ďábla |
jest, jenž v pravdě nestál, jak Pán dí Jo.
8, 44. Pravda svědčí o sobě i o bludech a
sebe i bludy dobře soudí.

Přece ale apoštol místněji udává, jakou
lež, jaký totiž blud a jaké bludaře na mysli
má. I dí: Kdo jest lhář, leč kdo popírá,žeJežíšjestKristem?© Tenjestprotikrist,
jenž zapírá Otce i Syna. Od abstraktného
— klamu a lži — přechází ku konkretné
mu — lháři; přičiňuje /háři artikul, jako
by se tázal: Kdož jest ten lhář po před
nosti, v němž lež nyní za doby naší rej pro
vodí? Lhářem jmenuje, co dříve protikri
stem zval. Za doby apoštola Jana byl hla
vitý protikřesťanský blud, že Ježíš neníKrt
stem, £. j. učil, že Ježíš a Kristus dvě od
sebe rozdílné osoby jsou, a Ježíše za pou
hého člověka vydával, s nímžto se na kře
stu v Jordáně aeón spojil, jenž ale Krista
na kříži opět opustil. Kdo tak učí, ten jest
protikrist, lhář, ten obnáší na sobě celou po
vahu antikristovu. Ten takový sice jen Kri
sta popírá, domnívaje se, že má Otce a pra
vého Boha ctí; ale dí sv. Jan, že zapírá
Otce 1 Syna, poněvadž bytnost Otcova v Sy
nu se zjevila a všeliké pravé poznání Otce
toliko od Syna pochází, jak Pán Mt. 10,
20. dí, že nikdo nezná Otce leč Syn a ko
mu ho 8yn zjeví. Ti, kdož Syna Božího
zapírají, nectí pravého Boha, nébrž sobě
zvláštního Boha t. j. modlu z pomyslů svo
jich slípají. Nemůžeš milovati, vece svatý
Bernard, co neznáš, ani míti a držeti, co
nemiluješ. Uč se znáti sebe, aby se Boha
bál, uč se znáti Boha, abys ho miloval.

Potvrzuje toho Jan v dálejšku antithe
sou: Kdo zapírá Syna, ant Otce nemá; kdo
vyznává, Syna i Otce má. Zapírání Syna jest
zapírání Otce; nemůže Syn od Otce se od
dělovati, tak aby Syna kdo zapíraje mohl
jediného Otce se držeti, ješto bytnost jejich
nerozlučna jest a tudy i poznání obou sou
visí dokonale. Nedí: i Otce zapérá, což by
docela odpovídalo protikladu, nébrž dí: ant
Otce nemá totiž v mysli, srdci, vůli, není s
ním v obecenství. A naopak: kdo vyznává
Syna, t Otce má, t. j. s ním v obecenství
jest. Tak Kristus Jo. 14, 9. dí: Kdo mne
vidí, vidá i Otce, ješto Otec ve mně jest a já
jsem v Otci.

Z toho již vyvádí napoměnutí, aby se
víry, jíž se dostalo jim, pevně přidrželi. Vy
co jste slyšet od počátku, ve vás ostávej;
ostane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku,
%vy v Synu a Otci zůstanete. Nalezá se a
nakoluthie či výšin z vazby: vy se klade
místo ve vás. Napomíná, aby neustále trvali

I. Jan II, 18-—29, Antikristů se varovati a v poznání pravdě getrvati máme.

v nauce, kterou bned od počátku svého na
víru obrácení o Kristu slyšeli; ve vds, V
duši, vůli, citu, mysli vaší. Zůstanete-li v
pravé nauce, i pravá nauka ve vás zůstane
a vy zůstanete v Synu %Otci, t. j. spojeni
budete i se Synem i s Otcem. Jmenuje
Syna před Otcem, poněvadž jedná o blu
dařích, jenž nesličně o Synu smýšleli a po
něvadž pravé poznání Boha na pravém po
znání Syna závisí. Nebo nikdo nepřichází
k Otci leč skrze Syna Jo. 14, 6. O Du
chu svatém nemluví, ješto tehdá nauka o
Duchu svatém ještě na přetřesu se nepova
hovala.

Ale i výsledek a účinek toho v Otci a
Synu ostávání ukazuje, an praví: A to jest
zaslíbení, které on zaslíbil nám, život věčný.
Jestliže ostaneme v něm, máme slíbeno, žeživota© věčnéhodosáhneme.Tímapoštol
mocnou páku a pohnútku přičiňuje ostá
vati v pravé nauce a neodšinovati se od ní
k bludům, z nichž věčná smrt pochází.

Věci ty jim psáti potřeba byla ne pro
ně čtenáře, nébrž pro ty bludaře, kteříž se
všelijak o svedení jich pokoušeli. Což i
praví Jan ještě jednou výslovně: To jsem
psal vám o těch, jenž svádějí vás. Potahuje
se tím ke všemu, co od v. 18. napsal byl o
bludařích.

Ale 1 o samých jich opětuje důvěru
svou k jich stálosti a nepotřebů zvláštního
napomínání. A vy pomazání, které jste při
jali, ostávej ve vás; a nepotřebujete, aby kdo
učil vás, nébrž jako pomázáné jeho učí vás
o všem, Vpravda jest a není lež; a jakož
naučil vás, ostávejte v něm. Pomazáním opět
jak výše v. 23. rozumí milost Ducha sva
tého a dary moudrosti a rozumnosti ve víře,
jichžto dosahují křesťané v biřmě. Koho
Duch sv. nevyučuje, těm neprospívá výučba
hdská ; učitelství vněšné jest jenom pomo
censtvím učitele vniterného, jenž má stolici
v nebi. Pomazání to velí, aby ostávalo v
nich, aby se ho nezbavili přivinujíce se k
bludařům; či raději dle řeckého ostává ve
vás, tak že apoštol k nim důvěru projádřuje,
že se nijak nedají od bludařů sváděti. Z
toho plyne, že nepotřebujete, aby kdo učil
vás, ješto ve všem vyučení jste. Zdá se po
tahovati k tomu, co bludaři zaváděli, vyšší
mu jakémusi vědění a dí: co se vás týká, ne
potřebujete vědy té vyšší, jakou se honosí
a jenž není než holý blud a čirá lež; je
stliže jenom zachováte nauku, kterou jste
přijali hned z počátku od apoštolů, všecko
co k spáse potřebí jest, věděti budete a 0
všem snadno plevu od zrna a bodláčí od
fíků rozeznáte.
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Co ještě dále následuje: Nédrž jako po
mazání jeho uči vás o všem, 4 pravda jest a
nené lež; a jakož naučil vás, ostávejte v něm,
to někteří za jednu větu považují, avšak
vazba ta příkra jest a násilí slovům činí.
Tudy lépe uvedená nyní slova za dvě věty
považovati, tak že poslední slova: A jakož
naučil vás, ostávejte v něm pro sebe zvláštní
celou větu činí a nejsou toliko dovětou pře
dešlého předvětí všemi předchozími slovy
zahrnutého. Praví v první větě: jako poma
záná učí vás 0 všem, 1 pravda jesl a není
lež. Co Duch sv. vás učí daný vám, to prav
divo jest a není lživo a tudy nemáte příči
ny od toho, co jste dosáhli od apoštolů a
k čemu jste se při dosažení pomazby při
znali, odstoupati a „za balamutnými a pří
ludnými i záludnými vidmy se honiti.

Ještě přidává: A jakož naučil vás Kri
stus hned na počátku víry vaší skrze apo
štoly; zůstávejte v něm, t. j. v Kristu, v 0
becenství s ním skrze pravou víru a přítul
nost a lásku. Veškeré pak napomínání svoje,
o němž posud jednal, k stálosti ve víře a
varování se bludařů nabízeje, zavírá pěstěně
opět svou k nim lásku jevě a hlayitou věc
opětujíc. Praví: A nyní rozeňdtka, ostávějte
v něm, abychom, když se okáže, měli důvěru
a nebyli zahanbent od něho v příští jeho.
Slovo nyní jest téměř toli co čedy, neurčuje
času, nébrž umocňuje napomínání. V něm
zůstávejte, t. j. v Kristu, ovšem tedy i v jeho
víře a V pomazání, jehož se jim dostalo.
Bylo bez mála opětného napomínání potřebí
pro vzešlé a více a více dotírné a dorývavé
haeretiky. Ovove toho vytrvání udává dále:
abychom, když se okáže, měli důvěru a ne
byli zahanbení od něho v příští jeho. Mluví
komunikativně a sebe samého k nim přičítá,
ačkoli se jiným vidí, že se k nim připojuje
ne co křesťan, nébrž co duchovní otec, an
by se za děti styděti musel na soudu Páně,
kdyby děti jeho byly odpadly a kdyby jich
ke Kristu nemohl přivésti co zachovalých a
věrně vytrvalých. Ale apoštol k tomu nyní
nehledí, ješto duchovný otec nemůže za od- ;
pad nezdárných dětí k odpovědi býti pota- '
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hován. M. zahanbent byli jiní překládají
abychom se nezastyděli před ním či od něho
se studem neodešli. Leč prvějšímu překladu
nasvědčuje předložka oď něho, od Krista,
jenž vynese soud přísný a zahanbovný na
ty, kdož v pravdě nevytrvají. Opisuje sv.
Jan v apokalypse zahanbení takové, Ap. 6,
16., že řeknou k horám: Padněte na nás
a skryjte nás přede tváří sedícího na trůnu
a před hněvem Beránka. Slova: v příšťí
jeho přidává pro důraznější vytknutí.

Vytknuv, co se mu zdálo o bludařech
a dříve o nemilování světa, přechází k tomu;
čeho křesťané co děti Boží podle svého Z
Boha zrození píleti mají. [ měl verš ten
připojen býti k následující kapitole, což již
Kajetan pozoroval. Co dí, jest, že ti jsou
dětmi Božími, kteří spravedlivě žijí a živo
tem svým k Bohu se připodobují. Dí:
Víte-li, že spravedliv jest, vězte, že i každý,
kdo činí spravedlnost, z něho se narodil. Rod
z Boha sebou obnáší, abychom spravedlivě
a svatě žili. Obrací se ku vědomí čtenářů
a připomíná jim, že nic nového jim nepřed
kládá, nébrž jenom na pamět uvádí věci jim
známé. Spravedliv jest, vece Jan a neudává,
koho by mínil; tudy jedni o Kristu, o němž
předcházelo, vykládají; jiným ale zdá se, že
lépe rozuměti vůbec Boha, ješto zrození a
dětství a synovství duchovní Bohu Otci se
připisuje v písmě a Jan sám v našem listě
o synech či dítkách Božích mluví 4, 7. 5,
1. 4. 18. Výše 1, 8. pravil, že Bůh světlo
jest, nyní praví bezobrazně, že Bůh sprave
dliv jest; ješto o činění spravedlnosti řeč
vede, viděti z toho, že svatost se tu roz
umí. Výše 1, 6. pravil, že choděním ve
světle se obecenství s Bohem osvědčuje;
tuto praví, že činěním spravedlnosti, t. j.
svatým životem se rod z Boha osvědčuje;
kdo není svatě živ, ukazuje, že z Boha zro
zen není. Kdokoli uvěřil v Krista, dal mu
moc dítětem Božím se státi, vece Jo. 1,12.
Důraz leží na slově činí či vykonává, jak
bíledně se vidí. Dí v preseutě činí, ne kdo
činil. O tom nyní započav dále pokračuje.
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Hlava III.

Uči, že dítkami Božímť jsou, kdož hříchů
se štítí a přikázané Boží zachovávají
1—6. a odděluje je od rozenců ďáblo
vých 7—10., a napomíná varovati se
nenávisti a píleti lásky 11. 12. Vysta
vuje blažené toho následky, totiž přechod
ze smrti k životu 13—15. Vzorem nám
v lásce jest Kristus a nemáme na po
hled, nébrž skutkem milovati 16—18. a
odplata toho jest blažené sebevědomí a
důvěra k Bohu, že vyslyší modlitby naše
19—22. Ještě udává, že kdo příkazů
B. ostříhá, v Bohu ostává a Bůh v něm
29. 24.

1. Vizte, jakou lásku prokázal
nám Otec, abychom dítkami Božími
slouli a byli: proto svět nezná vás, po
něvadž nezná Ho. 2. Rozmilí, nyní
dítkami Božími jsme a ještě se neuká
zalo, čím budeme. Víme, že když se
ukáže, podobní jemu budeme, póněvadž
uzříme jej jak jest. 3. A každý, kdož
má tuto naději v něm, posvěcuje se, ja
kož i on svat jest. 4. Každý, kdož
páchá hřích, i nepravost páchá a hřích
jest nepravostí. 5. A víte, že on zje
vil se, aby hříchy naše shladil a hří
chu v něm není. 6. Zádný, kdož v
něm zůstává, nehřeší a žádný, kdož
hřeší, nespatřil ho aniž poznal ho. 1%.
Dítky, nikdo vás nesváděj. Kdo činí
spravedlnost, spravedliv jest, jakož 1i
on spravedliv jest. 8. Kdo činí hřích,
z dábla jest, poněvadž od počátku dá
bel hřeší. Na to se okázal Syn Boží,
aby zkazil skutky dáblovy. 9. Každý,
kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní;
nebo símě jeho v něm ostává a nemů
že hřešiti, poněvadž z Boha se naro
dil. 10. Po tom zjevny jsou děti Boží
a děti ďáblovy. Zádný, kdož není spra
vedliv, není z Boha a kdo nemiluje
bratra svého. 11. Nebo to jest zvě
stování, které jste slyšeli od počátku,
abyste se milovali vespolek. 12. Ne
jako Kain, jenž ze zlostníka byl a za

bil bratra svého. A proč zabil jej?
Poněvadž skutkové jeho zlí byli, bratra
však jeho spravedliví,

Dotekl toho, že z Boha zrozeni jsme.
Nyní ukazuje na velikost a vzácnost daru
toho a velí, aby to pilně sobě na mysl připouštěliřka:© Vezte,jakouláskuprokázal
nám Otec, abychom dítkamť Božími slouli a
byli. Jakou, jak vznešenou a velikou; pro
kázal, dal, uštědřil, daroval, přivlastnil nám
nehodným, nezasloužilým, hříšným, nepřá
telům svým. Nedí, že nám dal dar nějaký,
nébrž samu lásku co dar nejvyšší či dal nám
nejvyšší dar lásky. Dal-li nám lásku, tedy
vlil nám i lásku, abychom ho milovali, ješto
bez toho milování spásy dojíti nelze. Pročež
sluší volati: Pane, což jest člověk, že bo
zveličuješ a že přikládáš k němu srdce své
ho? Jakým darem Bůh lásku osvědčil, to
praví slovy: abychom dítkami Božími slouli
a byli. Tím vytýká předmět Boží lásky,
jakým se nám propůjčuje. Rozumí se Bůh
Otec, jemuž se v písmě, poněvadž Otec jest,
přiděluje všeliké vsynování a vdítkování a
rození a plození duchovné, jakož i povolá
vání, vyvolení, předuložení a předustanovení.
Netoliko pak abychom sloul, dal nám Bůh,
nébrž také abychom byli; nebo dává-li Bůh
jméno, dává také věc samu. Jménem se
člověk od člověka rozeznává a Bůh chtěje,
abychom se podstatně různili, chtěl, abychom
i jméno dítek Božích nesli. Poněvadž ale
mnozí s pouhým jménem se spokojují k věci
a podstatě neprohlídajíce, tudy přidává sv.
Jan: a byli či jak ř. text čte jsme, Což Vy
kládají, jako by sv. Jan volal vítězoslavně :
i jsme těmi dítkami Božími skutečně. Jsme
totiž přisvojenými, an Kristus jest Synem
B. přirozeným. Poslal Bůh Ducha svého do
srdcí našich, v němž voláme: Abba, Otče!
Gal. 4, 6. Dal nám i povahu a mysl dě
tinnou a právo jej nazývati otcem. A to
sv. Cyrill nazývá rázem a pečetí bytosti Bo
ží, posvětou, obnovou, ozdobou a Krásou
duše. A to nám má býti pobudkou ke všem
ctnostem. (Sv. Cyprian praví: Nikdo věda
se dítětem býti Božím, nebude se obdivovati
věcem, jenž jsou níže Boha, an by tak svr
hoval sebe s výsosti své. Když tedy pleť
tebe dráždí, odpověz: Synem Božím jsem,
narozen jsem k větším věcem, než abych se
pochotěm v otroka vydal. Tudy Varro, jak
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praví sv. Augustin C. D. 3, 4. užitečno býti
obcem pravil, mužové-li udatní věří z bohů
pocházeti, aby mysl lidská k velikým skut
kům snáze se rozhodlala, v nich vytrvala a
je dokonala pro božský původ v sebe důvě
řujíc.

Pro lepší vystižení veliké lásky B., pro
potěchu křesťanů ve svízelech a půtkách a
pro vylíčení odporného k světu poměru při
dává: Proto svět nezná nds, poněvadž nezná
ho. Nadesýlá, že svět s Bohem ve přízni se
nenalezá. Proto, poněvadž jsme děti Boží,
svět nás nezná, nectí, námi pohrdá. A pří
čina Lobo poznání jest, poněvadž svět nezná
ho t.j. Boha. Nemůže se poznati, čeho ne
miluješ a smysl ku poznání Boha potřebný
jest též potřeben ku poznání rozenců
Božích. Vniterná bytnost dítek Božích světu
nepochopitedlna jest; tak dle slov Páně Jo.
14, 17. nemůže svět Ducha pravdy přijíti,
ješto nevidí ho. Jiní slovo proto táhnou k
následnému slovu poněvadž; leč tu docelo
vati větu potřebí a nad to věta holo se do
stavuje.

Dále ještě apoštol líčí povahu a vzá
cnost křesťanů a udává příčinu, proč u lidí
tak málovážní jsou. Rozmil, nyná dětmi Bo
žími jsme a ještě se neukázalo, čím budeme;
víme, že když se ukáže, podobní jemu budeme,
poněvadž uzřímejej, jak jest. Opět je oslo
vuje: Rozmilé; vymáhá výraz lásky takové
již hned to obecenství, ve kterém se s nimi
co s dětmi Božími sám dítětem Božím jsa
nalezá. Nyní, vece, dětmťBožími jsme; klade
nyní nynějšek v protivu s časem budoucím
a vece, že přese všechno pohrdání od světa
nyné již dětmi Božími jsou. Ale ta sláva
naše není vněšné zřejma, nébrž utajena a
ukryta jest, aniž se ukázalo, vyjevilo, jak
velika ta sláva bude, aniž jaké náznaky se
vyskýtají, z nichž by se o tom napřed sou
diti dalo. Vniterná sláva synů Božích se te
prv vyjeví druhdy, kdy Kristus se slávou
nebeskou přibude. Nyní skryt jest Col. 3,
3. život v Bohu a sláva se tají jak sláva a
krása stromů v zimě a Z. 44, 14. veškerá
sláva naše uvnitř jest. A Sap. 5, 4. viděti,
jak svět nepoznává vniterné slávy synů Bo
žích, an se druhdy diviti bude a praviti: to
jsou, ježto jsme druhdy v posměch brali. Aj
jak nyně jsou počtení mezi Syny Božími.

Leč druhdy se vyskytne všemu světu
na odiv ta sláva. Jak Jan praví: Víme, že
když se ukáže, podobní jemu budeme, poně
vadž uzřímejej, jak jest. Budoucí stav náš
vystavuje v protivě k nynějšímu.
ukáže, vece, totiž když vyskytne se ta sláva
naše; jiní o Kristu to vykládají; což mnoho

Když se
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není odchodno od sebe, ana sláva ta se te
prv za příští Kristova vyjeví 2, 28. Tehdá
již děti Boží nebudou nízky, pokořeny, zhr
dány, nébrž vniterná sláva celá se vyskytne
před obličejem světa. Dí poďobní, nedí rovni,
an rozdíl mezi tvorcem a tvorem věčně zů
stane; avšak podobnost znamenita bude, jak
již z 2. Petr. 1, 4. viděti, kdež o nynějším
stavu našem praví, že jsme účastní povaby
božské. Příčina té velké proměny aoslavy
jest: poněvadž jej uzříme, jak jest, totiž Boha
aneb Krista, což na jedno vychází, ač více
předčí potah prvnější. Bůh může jen od toho
viděn a poznán býti, kdož mu podoben jest
a roveň jenom od rovně poznán bývá. Do
kad máme tělo duševné a hmotné, nemů
žeme spatřiti Boha 1. Cor. 15,44., an všecko
jenom v zrcadle vidíme 1. Cor. 13, 12. Ale
nápotom Ho uvidíme, jak jest tváří v tvář.
A z toho spatřování Boha nevýslovná bla
ženost, ale i nevýslovná láska k Bohu vy
plývati bude, tak že již mimo Boha člověk
nic nezamiluje a veškery tvory jenom v Bohu
milovati bude. Z toho, že víme, že druhdy
spatříme Boha, z toho jde a slušně se Za
vírá, že Bohu druhdy podobní budeme v
slávě a přepodobeni ode skvělosti do skvě
losti 2. Cor. 3, 18. Není to pouhé poznání,
nébrž jest to spolu i spatřování neskončené
velebý Boží. Aniž chce apoštol udávati, od
kad člověkovi poplyne podobnost ta, nébrž

-jenom udává, odkad véme, že mu podobní
budeme. A tudy nechce říci, že základem a
příčinou naší blaženosti jest bytedlné po
znání Boha, nébrž jenom o logické příčině
toho mluví, tak že smysl jest: poněvadž jej
viděti budeme, jak jest, tudy víme, že mu
podobni budeme. O spatřování Boha vece
sám Pán Mt. 5, 8. Blažení čistí, nebo omi
na Boha budou patřití a Jan ve zjevení Ap.
22, 4. vece, že spasenci tvář Boží viděti bu
dou. A sice viděti, jak jest, ne v nějakém
zrcadle, podobenství neb obraze, nébrž V
podstatě a bytosti. Věty dotčené se u sv.
Jana povahují k sobě co protivy; jednak
neklade žádné odporovací částice, poněvadž
k odporu nehledí, nébrž k tomu, aby jednu
myšlénku vedle druhé co stejně platnou vy
stavil.

Ale k tomu vidění Božímu a k tomu
připodobnění našemu s Bohem nevyhnute
dlně potřebí, abychom se neustále posvěco
vali. Dí: A každý, kdož má tu naději v NĚM,
posvěcuje se, jakož i on svat jest. Nebo bez
svatosti nikdo nemůže viděti Boha Hebr.
12, 14. Naděje, o níž mluví, jest naděje
Bohu se připodobiti a ta složena jest v něm
t.j. v Bohu; Bůh jest podpora, důvod a
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základ naděje, Posvěcuje se t. j. očištuje Se,
zbývá hříchů a nabývá ctností, aby svatosti
nabyl, ješto Kristus svat jest, jehožto má
následovati a jemuž co vzoru se má podo
bati. Jest svať, vece o Kristu, totiž bytedlně
a podstatně, aniž teprv svatosti nabýval, jak
lidé jí nabývati a v ní růsti musejí. Má tu
na mysli, co již Lev. 27, 28. veleno bylo
Israelitům, aby svati byli, ješto Bůh jejich
svat jest. A proto nemá nikdá společenství
míti s hříchem.

O tom dokládá Jan apoštol: Každý, kdož
páchá hřích, i nepravost páchá a hřích jest
nepravostí. Každý hřích jest nepravost či
bezzákonnost a protizákonnost, jest přestu
pek Božího zákona; kdo tedy hříchy páchá,
páchá i nepravost. Ukazuje, že člověk nemá
si nevšímati žádného hříchu, ješto každý
hřích proti zákonu B. čelí. Jak z artikulů
řeckých patrno, má jisté a skutečné hříchy
na mysli a hledí k lidem, kteří některé hří
chy ztenčovali a snad vůbec hřích za pouhou
slabotu a pouhou křehkost vydávali. I dí
apoštol: Nikdo sobě nelichoť, že páchaje
hříchy věci obyčejné se dopouští; každým
hříchem se přestupuje zákon Boží a kdo zá
konu Božímu se protiví, nemůže se slávě
Boží těšiti. Jiní méně vhodně nepravostí roz
umějí nepořádek hříchem vzešlý, ješto duše
Bohu, tělo duši poslušnost vypovídá, které
hož nepořádku všelijak zbýti přičíněti se
máme. Leč prvnější výklad průvodnější jest.

Jiný ještě toho, že křesťanům hřešiti
nesvědčí, důvod udává vzatý od účelu vtělení
Kristova. Praví: A víte, že on ukázal se,
aby hříchy naše sňal a hříchu v něm není,
Dvojí věc o Kristu vytýká k vědomí jich
vlastnímu se táhna. Víte co lidé v nauce
dokonale vycvičení, že Kristus se ukázalt. j.
v pleti na svět přišel a na zemi pobyl pro
to, aby hříchy naše sňal; a tudy nemáme
ve hříších ostávati, ovšem pak se k nim
nevraceti, ješto nemáme stavby, již vystavěl
Kristus, bourati. Shladil Kristus hříchy na
kříži smazav úpis Col. 2, 14. a nám milosti
zaslouživ, abychom hříchům statečně odolá
vali. Kristus jest beránek, jenž snímá hříchy
světa Jo. 1, 29. Druhá věc, kterou o Kristu
vypovídá, jest: Aříchu v něm mení, z čehož
bezhříšnost Kristova vyniká, ješto by bezhří
šen přirozeně nejsa nebyl mohlshladiti hřích.
Jes. 53, 9, Neučinil zlého a Hebr. 7, 26. jest
veleknězem svatým, nevinným, nezkaleným.
Dí není a vytýká věčnou povahu Kristovu.
Věta druhá sice v sobě obsahuje důvod pr
vnější věty, an by Kristus bezhříšen nejsa
nemohl shladiti hříchy; avšak o sobě stojí
a proti některým bludařům hledí, jakož na
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ni staví se dálejšek, v němž praví, že. hřích
jest příčen všemu s Kristem obecenství.
Každý, kdož v něm zůstává, nehřeší a každý,
kdož hřeší, nespatřil ho, aniž poznal ho. Zů
stati v Kristu jest k němu co úd k tělu,
co ratolest ke kmenu přivštípen býti a od
tad životodárnou sílu čerpati. O takovém
člověku dí, že nehřeší t. j. nemá hřešiti, že
se to s tou s Kristem spojbou zhola potýká;
hřích a ostávání v Kristu spolem neobstojí.
Nechce říci, že by člověk nemohl hřešiti,
kdo ke Kristu se přiznává, ješto nejednou
v listu našem se zmiňuje o tom, že každý
hříšenjest a že neustálého očišťování a u
stavičné přímluvy Kristovy potřebu máme.
Mluví apoštol o znacích, po nichž poznává
se, jest-li kdo dítětem Božím čili není, Kdo
Kristu náleží, docela se odčetl hříchu a při
chází s ním ve styčnost jenom co nepřítel,
aby mu odpíral a kdyby se ho chtěl přichy
covati, aby ho dokona odbýval. Odpor proti
hříchům vede život jeho a vůle jeho nikdá
se hříchu nepoddává a dle slov Augustino
vých, ač někdy poklesne z křehkosti lidské,
k hříchu nesvoluje, nébrž raději mu vzdychaje
se protiví.

Zostřuje apoštol ještě tu protivu dalej
ším dokladem: A každý, kdož hřeší, nespa
třal ho, ampoznal ho. Nedí: neostává v něm,
nébrž nespatřil ho a nepoznal ho. Kdo hřeší,
patří a náleží k světu a nevešel v obecenství
s Kristem. Spatřování a poznání rozumí dojem
né a netoliko pojemně, jehožto nikdo nemá,
leč kdo v něm zůstává. Nechce říci, že kdo hřeší,
nikdá nevěřilv Krista, nébrž že ten, kdo hřeší,
tehdá když hřeší, od dojemného poznání a
vidění Krista se vzdaluje. Nespatřil, nepo
znal jsou perfekta v ř. t. a vyjadřují děj,
jehož následkové trvají a chce říci, že nemá
v sobě poznání a spatřování Krista, kdo
hřeší. Spatřováním se vytýká bezprostředné
a naprosté- poznání Kristovy slávy; poznáním
se takové poznání rozumí, jehož člověk pře
mýšlením a rozjímáním a porovnáváním do
chází ; tam okamžité ozáření mysli, tuto na
máhavé usilování rozumu se vyjadřuje.

Leč věc ta nad míru vážna jest a tudy
sv. Jan protivu tu ještě hlouběji vynořuje a
zračitěji vystavuje dále pokračujíc: Dětky,nikdovásnesváděj!© Kdočiníspravedlnost,
spravedliv jest, jakož i On spravedliv jest;
kdo činé hřích, z ďábla jest, neb od počátku
ďábel hřeší. Na to se ukázal Syn Boží, aby
zkazil skutky ďáblovy. Opět pěstěně Je oslo
vuje nemoha své k nim lásky zatajiti a vy
jadřuje svou péči o ně: Nikdo vás nesváděj!
nedejte se žádnému zavésti a v blud zaplé
sti. Má na mysli svůdce, jichž jak vezdy
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tak i tehdá dosti bylo, kteříž lidem namlou
vali, že možno ve spojení s Kristem ostá
vati, jakkoli žiješ, jenom-li věříš čili dokonce
jenom-lis poznal Krista a že skutkové zlí
nepříčí se pravdě a spravedlnosti. Dí tudy:
Kdo činí spravedlnost, spravédliv jest, 1. j.
každý musí spravedlnost svou skutky doká
zati; spravedliv býti značí stav spravedlno
sti, spravedlnost činiti značí skutky sprave
dlnosti vydávati. Věc samozřejma jest, an
kdo nečiní skutky spravedlnosti, svědčí se
nebýti spravedlivým. Výše 2, 29. dí, že kdo
spravedlnost činí, z Boha se narodil, z če
hož jde, že spravedliv býti a z Boha se ro
diti k sobě příleží. Spravedlností rozumí píli
všechněch ctností a naskýtá, že neustále po
třebí ve ctnostech růsti a přibírati, jak Prov.
4, 18. vece, že cesta spravedlivých jest jako
skvoucí světlo, jenž vzchází a roste do dne
dokonalého. Při tom prohlídá k věčitému
vzoru jak Ón, t. j. Kristus spravedliv jest a
namítá, že jen kdo spravedliv jest, Krista
poznal a s ním v obecenství stojí. Na opak
ale, vece dále: Kdo činí hřích, z dábla jest.
Hřích se tu spravedlnosti naproti staví a
veškery nepravosti v sobě obsahuje. „Kdo
činí hřích, kdo v hříších co živlu svém se
pohybuje a v nich sobě zalibuje a kde se
pleti a pochoti jeho zabahne i skutkem páchá,
z ďábla jest, t. j. z něho se zrodil, vnukáním
jeho se zotročil, v jeho povahu se oblekl;
nevyjadřuje bytedlný, nébrž mravný rod.
Kristus milost dává ku ctnostem, ďábel pleť
ku pochotěm podněcuje. Důvod toho leží v
tom, že od počátku dábel hřeší,ješto na opak
na to se ukázal Syn Boží, aby zkazil slkutky
ďdáblovy. Dábel z počátku a od sebe a z vla
stního volení hřešil, ješto lidé z jeho svodu
a lákání hříšnými se stali; a tudy z jeho
společenstva býti se dokazuje a jeho přisvo
jencem takořka jest, kdo ve břích se vy
dává. Dí o dáblovi v praesentě, že hřeší,
poněvadž od té doby, co se ve hřích vydal,
hřešiti nepřestal. Jo. 8, 44. dí Pán o ďáblu,
že nepostál v pravdě, poněvadž vypadl z té,
v níž stvořen byl, spravedlnosti. U Krista
se opak toho spatřuje, an na to se ukázal
t. j. na svět přibyl a se včlověčil, aby shla
dil skutky dáblovy a tudy shladl i Ařích,
jenž jest skutkem ďábla; tím doplňuje, co
O shlazení hříchu v prvé části v. 5. napo
věděl. Sníti, shladiti, zrušiti, zničiti totéž
jest; ač někteří přísněji slovo berouce pře
kládají rozvázal, hříchy co léčky dáblovy po
važujíce. Na opak jako kdo z ďábla jest
hřeší, také každý, kdož se narodil z Boha,
hříchu nepáchá; nebo símě jeho v něm ostává
a nemůže hřešili, poněvadž z Bohu se narodiů,
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Rozenec obnáší na sobě povahu Otcovu či
Roditelovu. Bůh světlo jest a tmy v něm
není 1, 5; tudy nemá nikdá ten, kdo se z
Boha narodil, hříchu páchati a s bytností
Božího dítěte potýká se všeliké hřešení. Pří
čina nehřešivosti takové jest ve slovech da
lejších udána: Nebo sémě jeho v něm ostává.
Semenem rozumí milost Boží, jenž jest mo
cností tou, která člověka obrozuje a oplo
zuje. Jest to sémě a musí v zemi dobrou
padnouti a tam klíčiti a pučiti, až by člověk
v dokonalý strom dobrý vyrostl, jenž nenese
leč dobré ovoce Mt. 7, 18. Kdo z Boha se
zrodil, v tom milost B. působí a dokad člo
věk milosti Boží působiti v sobě dává a Ss
ní spolu působí, vezdy se hříchům obranuje
a jich uvaruje. Tak dí sv. Pavel Rom. 8,9.| Opatrnostpleťskánepodrobujesezákonu
Božímu, antž může. Jako by řekl, dí sv. Au
gustin, že sníh nehřeje.

Ještě přidává pro lepší vytknutí my
šlénky, že se s obrodem z Boha hřešení ne
shoduje a daleji zostřuje pomysl ten: A ne
může hřešiti, poněvadě z Boha se narodil.
Mluví o nemožnosti mravné, ne o fysické,
aniž chce říci, že ten, kdož jednou s Kri
stem v obecenství vešel, hřešiti nemůže,
ješto 1, 8. pravil, že se každý svádí a klame,
kdo za to má, že nehřeší. Nébrž dí apoštol,
že na obrozence nepřipadá a nenáleží s hří
chem v nejmenším se zabývati, jakož ne
možno jest Luc. 10, 12. Bohu a mamoně
sloužiti, tak Synem Božím býti a hřešiti
spolu nemůže obstáti. Na slovech z Boha
zvláštní důraz leží; rozenec z Boha nemůže
hřešiti, poněvadž z nejiného leč z Boha zro
zení má. Samovidně se rozumí, že o hří
ších těch jest řeč, jenž člověka v obecen
ství s ďáblem uvádějí, tedy o hříších smr
telných, nevšak o těch, jenž se člověka i
svatého co prach lehký pocestných nohou
přidržují.

Vylíčiv povahu rozenců z ďábla a ro
zenců z Boha obojí třídu nyní staví ostřeji
proti sobě, takto dosavádné pojednávánísvoje
zavíraje a k dalejšímu myšlének svojich vý
voji přistoupaje. o tom zjevny jsou dětí
Boží a děti ďáblovy. Slova ta ku předešlým
větám co závěrek se poutají, aniž dobře činí,
kdo je k následným propověděm berou, jak
jim to ani snadno neplyne, an bez docelo
vání nemohou se obejíti. Dětství Boží a
dětství ďábelské uvnitř se tají co ukrytá po
vaha, jenž skutky svého druhu na odiv
vycházejíce zjevny se stávají. Nebo po ovoci
se poznává strom Mt. 7, 16. Děti ďáblovy
a synové hněvu Ef. 2, 3. stejného jsou rázu,
stejného původu a stejného osudu zažijí,
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Již pak tím přistupuje ku pojednání 0
lásce co zvláštním ovoci spravedlnosti a pra
ví: Každý, kdo není spravedliv, není z Boha
a kdo nemiluje bratra svého. Místo kdo není
spravediv čte řecký text kdo nečiní spravedl
nosti, Což na jedno vychází, leč že tam více
ku povaze, tuto více ke skutkům se hledí;
není z Boha, nenarodil se z Boha, není sy
nem Božím. Dostavkem přidává cestu sobě
rážeje o lásce co bytedlné části spravedlno
sti: A kdo nemiluje bratra svého t. j. bliž
ního, člověka každého. Hlavitá povinnost
a hlavitý příkaz křesťanům uložený jest spo
lečná láska a tou hlavitě se synové Boží od
synů dáblových rozeznávají. Kdo má lásku,
z Boha jest; kdo jí nemá, byť i všecko měl,
není z Boba, ješto plnost zákona jest láska
Rom. 13, 10. Skutečně pak blíženská láska
jest hlavitou částkou víry křesťanské; do
kazuje toho apoštol: Nebo to zvěstování, které
jste slyšeli od počátku, abyste se vespolekmt
lovali. To jest ta nauka od Krista daná a
vám hned, jak jste víru přijali, kázaná. Toho
t. j. co jsem právě pravil o milování bliž
ního; od počátku t. j. vašeho na víru kře
sťanskou obrácení; nedobře jiní na počátku
o počátku lidstva rozumějí. Vykládá před
mět přikázaní toho z počátku daného, aby
nijak na rozpacích, co by mínil, nebyli: aby
ste se vespolek milovali či jak ř. t. má aby
chom se v. m. Mluví o všeobecné lásce, ale
ovšem především o lásce křesťanů mezisobné
a vzájemné. Proti lásce křesťanské, jenž z
Boha jest, stojí naproti nenávist, jenž jest z
ďábla.

A ta nenávist hned na počátku člově
čenstva se ukázala, jak o tom dí: Ne jako
Kain, jenž ze zlostníka byl a zabil bratra
svého. Kaina uvádí, poněvadž věc ta všem
známa a významna jest. Ne jako Katn čiňme
totiž, aneb jinak se doplniti může. Vulgáta
čte jenž, kteréhož zájmena v Ť. t. není. Ze
zlostníka byl t. j. z ďábla se zrodil, povahu
ďáblovu na sobě pronášel a dokázal toho
zabiv bratra svého. Ale i příčinu, proč ho
zabil, dává sv. Jan otázkou věc svou ži
vujíc: A proč ho zabil? Poněvadž skutkové
jeho zli byli, bratra však jeho spravedliví.
Klade, že pro zbožný život Abelův v Kai
novi závist a nenávist povstala a při oběto
vání, když viděl svou obět od Boha zavr
ženu, obět Abelovu ale mile přijatu býti, ne
návist ta ve zjevný skutek vyvřela, tak že
násilně bratra zabil. Abel a Kain jsou pra
obrazové synů Božích a synů světa a tudy
se písmo K nim zhusta táhne. A v kanoně
mše sv. církev neustále velebí jeho sprave
dlnost modleci se: Na oběťračiž milostivým
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obličejempohlednouti a ji přijímati, jakož jsi
ráčil přijíti dary sluhy svého spravedlivého
Abela. Z toho příkladu pak odvětuje a
poštol:

13. Nedivte se, bratří, nenávidí-li
vás svět. 14. My víme. že přenešeni
jsme ze smrti do života, poněvadž mi
lujeme bratry. Kdo nemiluje, ostává ve
smrti. 15. Každý, kdo nenávidí bratra
svého, člověkobijce jest a víte, že žádný
člověkobijce nemá života věčného v sobě
zůstávajícího. 16. Po tom jsme poznali
lásku Boží, že On život svůj za nás
položil, i my máme za bratry život po
ložiti. 17. Kdo máživnost toho světa
a vidí bratra svého potřebu míti a za
vře útrobu svou před ním, kterak láska
Boží ostává v něm? 18. Dítky moje!
nemilujme slovem ani jazykem, nébrž
skutkem a pravdou. 19. Po tom pozná
váme, že z pravdy jsme a před obliče
jem jeho ukojíme srdce svá. 20. Nebo
obviňuje-li nás srdce naše, větší jest
Bůh nad srdce naše a zná všecko. 21.
Rozmilí, srdce-li naše neobviňuje nás,
důvěru máme k Bohu, 22. aočkoli pro
siti budeme, dostaneme od něho, ješto
příkazů jeho ostříháme a to, co se líbí
jemu, činíme. 23. A to jest příkaz jeho,
abychom věřili ve jménu Syna jeho,
Jesu Krista a milovali se vespolek, ja
kož dal příkaz nám. 24. A kdo zacho
vává přikázaní jeho, v něm ostává a
on V něm Aa potom poznáváme, že 0
stává v nás po Duchu, kteréhož dal nám.

Vystavil příklad Kaina, jenž usmrtil bra
tra svého všelijak ho dřívěji nenáviděv. V
Kainu pak se zračí duch světa a tudy ne
mohou ti, kdož pílejí spravedlnosti a zbož=
nosti, ničeho dobrého od světa se nadíti.
Tudy píše apoštol: Nedivte se, bratří, nená
vidí-li vás svět, totiž lidé světu, bludům, po
chotěm a nepravostem jeho odevzdaní; lidé
takoví nebudou nikdá přáti víře Páně a spra
vedlnosti její, nébrž vezdy ji a Vyznavače
její budou pronásledovati, jak Jo. 15, 18.
pravil Pán: Svět-lů vás nenávidí, vězte, že
mne dřívěji nenáviděl. Není divu, jestliže
synové ďáblovi nenávist a zášť mají proti

synům Božím. Nebo Sap. 2, 15. Těžkojest
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hledět na spravedlivého bezbožníkům; nebo
nesrovnává se S jinými život jeho a jinaké
jsou cesty jeho. A Pán dí: Kdybyste byli
ze světa, svět by miloval, co jeho jest; poně
vadž ale ze světa nejste, nébrž já vyvolil jsem
vás ze světa, proto nenávidí vás svět. Jo. 15,
18. A Jak. 4, 4. dí: Nevite-li, že přízeň
světa nepřitelkyně jest Boží? Avšak veške
rým pronásledováním světa nemají se dáti
mýliti, aniž se pro to zkormucovati; vědo
mí vznešeného stavu má je obodřovati a po
těšovati. My víme, dí dále, že přenesení jsme
ze smrti do žťvota, poněvadž milujeme bra
try. Nenávist a láska stojí proti sobě jako
smrt a život. My, vece, jenž k světu nepa
tříme, véme a přesvědčení jsme, že jsme pře
nesení či lépe dle textu ř. že jsme přešli ze
smrti do života. Mluví o nynějším stavu,
ješto praví přešli jsme a tudy nemluví 0 ně
jakém právu k budoucí slávě, nébrž dí, že
křesťané se nalezají ve stavu Života a že se
nenalezají více v oboru sinrti. „Smrť značí
stav nevědomosti, nepravdy a nepravosti,
život stav vědomosti, pravdy a ctnosti; tam
neblahost, tu blaženost výsledkem bývá. Clo
věk, jenž není obrozen, dle přirodilé zkaže
nosti nalezá seve smrti a jest synem hněvu
Ef 2, 3. A v tom stavé všickní byli před
svým ku Kristu obrácením a teprv víru Páně
přijavše a pokřestění byvše přešli z oboru
smrti do oboru života svatého a blaženého.
Ale ten přechod nevidí se aniž všechněm
zračit jest, moha jenom po některých zna
cích poznán býti. Znakem takovým jest blí
ženská láska, jak apoštol udává, poněvadž
milujeme bratry, odtad víme, že jsme přešli
ze smrti do života. Kde láska, tam život a
láska sama životem jest. A na opak: Kdo
nemiluje, ostává ve smrti; neláska, nenávist
bližního jest smrtí a člověk, dokad nevyni
kne z té nenávisti, nemůže obrodu dokona
lého dojíti a zůstává v neblahém a hříšném
stavu svém. Z čehož jde, že mimo víru
také láska svrchovaně potřebna jest a z
víry bez skutků lásky člověk spasen býti
nemůže.

Od nemilování přechází k nenávisti co k
většímu nelásky stupni a přidává ku před
chozímu výroku: Každý, kdo nenávidé bra
tra svého, člověkobijce. jest a víte, že žádný
člověkobtjce nemá života věčného v sobě zů
stávajícího. Ta jest závírka apoštolova: Ka
ždý člověkobijce ostává ve smrti; kdo ne
návidí bratra, jest člověkobijce a tedy ne
návidec bratra jest ve smrti. Sv. Jan ne
milovati a nenáviděti pokládá za stejno, mezi
láskou a nenávistí prostředních stupňů ne
připouštěje, an v protivách se pohybuje a
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povahu jednoho i druhého stavu vylíčiti ho
dlá. Dí pak, že nenávistník jest člověko
bijcem, poněvadž nenávist směřuje ke zma
ření člověka nenáviděného; ovšem nedí, že
skutkem zábijcem jest, ale dí, že záměrem
a úmyslem jím jest, vezdy chuť maje ke zni
čení nenávidéného člověka. Tak Kristus
Mt. 5, 22. dí: Každý, kdož se hněvá na bra
tra, povinnenjest soudu, a Mt.5,21. Každý,
kdož pohledí na ženu bratra svého ku požá
dání jí, cizoloží v srdeč svém. A v tom se
mohl apoštol táhnouti k vědomí jejich kře
sťanskému, an u víře dostatečně vyučeni
byli. A vite, dí, že žádný člověkobijce nemá
života věčného v sobě zůstávajícího. Kdo člo
věka zabije a o život ho připraví, ten sám
životem propadl aniž živen má býti; to ten
pořádek Boží, jenž hned z počátku zařízen
a ustanoven byl Gen. 9, 6., když Noah vy
šel z korábu. Kdo tedy v srdci a myšlénce
bratra zabijí, nemůže míti života v sobě, t.
j. není obrozen a nemá do sebe té povahy,
jenž člověka tu svatým a blaženým činí dá
vajíc mu právo k budoucí slávě. Dí zůstá
vajícího, bytujícího, skutečného, pravdivého;
Snad někdy dobrá myšléuka se mu namane
a chuť ho napadá v Bohu žíti, leč to vše
chno přemihá jak blesk v čiré noci ani sto
py osvěty za sebou nenechávajíc.

Od nenávisti přechází ku protivě její,
k lásce a vytýká povahu 1 pravidla její. Po
tom jsme poznali lásku Boží, že Onen život
svůj za nás položil; t my máme za bratry
život položiti, Slova lásku Boží, t. j. lásku
k Bohu nečte se v ř. t. a Jan jenom vůbec
udává pojem a povahu lásky. Znak lásky
svrchované jest dávati život za bližního a
toho 1 my máme schopni býti v čas potřeby
dle vzoru Krista Pána. Onen, t. j. Kristus,
jak sxěčvocu sv. Jana vezdy Krista znamená,
každému srdci veleznám a velemil jsa. V ř.
a I. textu stojí dust položiti; duši co pří
činu života a očividně položiti duši zname
ná smrt podstoupiti. Dáti život za bližního
máme hotovi býti; vytýká vrchol lásky a
zahrnuje všelikou oběť, kterou člověkům z
lásky Boží přinášíme.

Řád lásky žádá, abychom více duši bliž
ního než tělo své milovali a čest a sláva
Boží druhdy žádá, abychom pro zachování
časného života jiných vlastní život v nebez
pečí položili, když toho spása věčná jejich
vymáhá. Za moru v Alexandrii křesťané
všem od moru postiženým samoděk sloužili.
K. pokládání života za jiné zavázáni jsou
předstatelé církevní; jiní ač K tomu zavá
záni nejsouce mají jednak hotovi býti pro
zachování spásy věčné bližních a pro obhá



288

jení slávy Boží smrt podstoupiti. První kře
sťané měli tu vzájemnou lásku, tak že se
jim pohané divili, jak Tertullian zazname
nal ap. 39. pravíce: Aj, jak sebe milují!
Sv. Paulín dal se do zajetí za vdovu; sv.
Ambrož chválí vojáka, jenž sv. Theodoru
oprostil ze psince oděv s ní zaměniv, aby
nebyla porušena. Pohané sami něco toho
viděli. Nisus a Eurialus, Pylades a Orestes
za sebe umříti byli hotovi a Seneka v L g.
praví: K čemu sobě přítele strojím, leč
abych měl za koho umříti a za kým do vý
hostu se odstěhovati. Což u pohanů pře
řídko bylo, to má povahou býti u křesťanů,
an máme v tom svrchovaný vzor Krista Pá
na. Leč neudá se každodenně příležitost
hrdinské té lásky dokázati.

Tudy apoštol s vrcholu do údolí sestou
pá a prohlídaje ku potřebám obyčejným
praví: Kdo má živnost toho světa a vidí
bratra svého potřebu měli a zavře útrobu
svou před ním, kterak láska Boží ostává v
něm? V ř. t. stojí vazebněji: Kdo však má
oc dé; částice však dé jest přechodnou a vy
týká pokrok od většího k menšímu. Živnost
světa jsou věci k životu počasnému potřeb
né; v ř. t. sličně živnost světa se protivou
klade proti životu věčnému, an místo živnost
stojí život Blogs. Místo viďá stojí pohlédá na
bratra, dívá se úmyslným viděním; stojí
Úewoém, COŽrázněji značí než čoče. Utrobu
zavérati či srdce zamykati jest lítosti a sli
tovnosti nad bratrem nuzujícím přístupu do
srdce nedávati. M. před ném stojí od něho,
t. j. odvrátě se od něho. Kdo se nad nuz
ným nesmiluje, kterak, dí ap., ostává láska
Boží v něm? Nedí, že nemilosrdný člověk
ztrácí lásku k Bohu; nébrž že zhola pravé
lásky nemá, ješto láska k Bohu se nejpříze
v lásce k bližnímu spatřuje 4, 20. Obrazně
si vede apoštol, aby věc důrazněji označil a
k srdci položil a tak dovodí: Ješto nás lá
ska zavazuje život klásti za blížního, mno
hem více nás zavazuje, abychom nuzné pod
porovali. A opět: Kdo bližnímu se statku
neudílí, ovšem nenasadí zaň života. Jan Al
mužník, když velebil kdosi jeho přeštědrou
k chudým lásku, pravil: Bratře, ještě jsem
nepoložil života za tebe, jak mi poručil Pán
můj. Dí: živnost a nedí bohatstvé; dí po
dřebu máti a nedí nuzeti, abys věděl, že ne
má teprv, když na mizině jest, podporovati
se. Tudy velí Ecel. 4, 2. neoklamávati chu
dého v almužně namítaje, že kdo moha v
potřebách bližnímu nepřispívá, jej oklamává.
Kristus jest, jenž v chudých chuduje a v
potřebných potřebuje a ku Kristu tvrdým
jsi nedaje potřebným lidem, (Co nadbývá

I. Jan. III, 13—24, Skutkem máme milovati a přikazů B, omtříhatí,

předstatelům církve, chudým patří, ješto
jmění církve jest dědictvím chudoby, jak ne
jedni otcové se pronášejí. Dí: Kterak láska
Boží ostává v něm? a nedí láska blíženská,
aby nikdo nemyslel, že může Boha milovati
nuzným neudíleje. Což níže dí 4, 12. 10.

20., že kdo nemiluje bratra, jejž vidí, kterak
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bude milovati Boha, jehož nevidí?
Ovšem ale láska ta musí se vně ve

skutcích jeviti. Což již z předešlého výroku
samoděk plyne, ale od apoštola se místně
dokládá: Dítky moje, nemilujme slovem ani
jazykem, nébrž skutkem a pravdou. Nejen
pěkná a lahodná slova poskytejme nuzným;
slova a jazyk nebuďte jediným průkazem lá
sky. Dí jazykem, aby předešlé sťovem blí
žeji určil, že se jím jenom vněšná řeč roz
umí. Dí skutkem a pravdou, aby slovem
pravdou osvědčil, že láska skutky projevená
opravdová a pravdivá láska jest. Podobně
dí Jac. 2, 15. 16. Jsou-lt' nazi bratr a se
stra a potřebujísli živnosti vezdejší, řekne-li
pak jim někdo i lahodně: jděte a ohřejte se
a najezte se a nedá-li, čeho potřební jsou,
což platno bude? Ale ovšem druhdy i slovo.
almužnou bývá, jak Ecel. i8, 10. vece: Zda
hž rosa neochlazuje horka? Tak t slovo do
bré lepší jest nežli dar.

Má pak pravá ta láska veliké požeh
nání, jak líčí dále apoštol sv. Jan: Po ťom
poznáváme, že z pravdy jsme a před obliče
jem jeho ukojíme srdce svá. Slovy těmi hledí
apoštol ku předešlým slovům o lásce sku
tečné vyneseným. Když budeme skutkem
a pravdou milovati, z toho poznáme teprv,
že z pravdy jsme, že jsme se zrodili z prav
dy, že ku pravdě co k své matce lípneme
a připojeni jsme, že skutečně obrození jsme.
Mohl říci z Boha, jenž jest svrchovaná
pravda; mohl říci z Krista, jenž jest cesta,
pravda 1 život Jo. 14, 6., leč dí z pravdy,
poněvadž na pravdivost zvláštní důraz dáti
chce. Kdo v pravdě miluje, ten z pravdy
zplozena se býti osvědčuje. V tom pově
domí se ukazuje jeden dobrý výsledek prav
divé lásky. Druhý se vystihuje slovy a před
obličejem jeho ukojíme srdce svá. Ukojíme,
upokojíme obviňování jeho, bezpeční bude
me před obličejem Božím a směle se posta
víme před soudem jeho, an svědomí naše
ukojeno, čisto a neúhonno jest. Tak Pavel
2. Cor. 1, 12. Sláva naše jest svědectví na
šeho svědomí, že jsme v prostotě srdce a u
přímnosti Boží chodili.

Leč apoštol sám slova svá z protivy
vysvětluje dále povídaje: Nebo obvinuje-li
nás srdce naše, větší jest Bůh mad srdce
naše a zná všecko. Povídal apoštol, že tehdá,
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když účinné lásky sobě povědomi jsme,
srdce své před Bohem ukojiti můžeme. Nyní
praví opak toho: Obvinuje-li nás srdce naše,
že totiž lásky pravé se nám nedostává, tedy
také nemůžeme srdce svého ukojiti a svě
domí svého ubezpečiti, ješto Bůh větší jest
než srdce naše, více věda a více moha, t. j.
všemohoucím a vševědoucím jsa, ješto srdce
ani moci dostatečné k odčinění viny ani do
statečného světla nemá, t. j. když svědomí
naše nás viní, čím více vinni budeme před
Bohem, jenž skrýše proniká Jer. 23, 24.
Srdce naše malo jest jsouc k sebešalbě a k
zastávání sebe přenáchylno, jestli tedy ža
luje na nás srdce či svědomí naše, tedy tím
méně obstojíme před Bohem. Klade svě
domí co nepřítele, jenž na nás žalobu a
stížnost vede před Bohem. Bůh uznává
pravdivost svědomí našeho a potvrzuje vý
rok jeho. Jiní v potěchu to obracují vyklá
dajíce: Jestli nás srdce naše obvinuje,
však Bůh větší jest milosrdenstvím, on jest
mořem milosrdenství; srdce naše bázlivojest,
ale Bůh dobré mysli nám dodává a nás u
bezpečuje i ukojuje. Leč prvnější výklad
průvodnější a dopadnější jest a apoštol chce
říci: jestli nás svědomí obvinuje, jest se
mnohem nad to báti obvinění Božího, jenž
nás 1 lépe zná i větší pokuty ustrojiti mů
že. V ř. t. dvojí or. nesnáz působí; vul
gáta nesnadu tu odstranila vynechavši dru
hého 0z«. Leč jiní doplňují ř. text takto:
nebo jestli obvinujenás srdce, nebudeme moci
ukájeti sebe a pokojnou mysl obnášeti, po
něvadž Bůh větším jest nad srdce naše. Leč
lépe jest dle ř. t. oba verše 19. a 20. spo
jiti a druhou částici 0% za epanalepsu či
za opětování považovati v ten smysl: srdce
své ukojíme, poněvadž je, kdyby nás obvi
novalo, přesvědčíme, že Bůh větší jest atd.
Leč tu by ten druhý výklad, jejž jsme za
vrhli, přijat býti musel.

Daleji věc rozvinuje a vysvětluje a vý
sledky blažené uvodí a dí, že máme-li po
kojné svědomí, od Boha vyslyšínu býti na
díti se můžeme. „Rozmilí, srdce-li naše ne
obvinuje nás, důvěru máme k Bohu, a očkoli
prositi budeme, dostaneme od něho, ješto pří
kazů jeho ostříháme a to, co se libí jemu, či
náme. Když svědomí nás neobvinuje, vyniká
zvláštní ten poměr mezi námi a Bohem, že
my k němu s důvěrou co děti k Otci utí
kati se můžeme a že on S6 našim prosbám
všelijak propůjčuje. Důvěru máme, t. j. mů
žeme důvěru v Boha skládati, jej Otcem
nazývati, směle k němu přistoupati, přísné
ho soudu se neobávati, potřeby své dou
fanlivě přednášeti. Jako olej udržuje svě

a aty Vaal,
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tlo v lampě, tak dobré svědomí dává důvěru
duši lidské a spravedlivý člověk jako lev
důvěřuje Prov. 28, 1. a smělým jest. Dů
věru tu okazuje v jedné a to v hlavité čá
sti, ve vyslýchání modlitby, že očkoli prostti
budeme, dostaneme. Dí očkoli, o jakoukoli
věc; rozumí se samo sebou, že lidé takoví,
o nichž Jan mluví, s Bohem docela sjednaní
nežádají ničeho, co byjim a jiným nebylo
k spáse a nesrovnávalo se se slávou Boží.
Tudy se níže 5, 14. sám vysvětluje přidá
vaje, že prosby, které shodny jsou s vůlí
Boží, vyslyšány bývají. Láska vzdychá, lá
ska prosí i nezavře uší svých ten, jenž
lásku tu dal, dí sv. Aug. M. dostaneme jest
v ř. t. dostáváme, oč prosíme; leč tím se
smysl nemění. Příčinu pak takového od
Boha ochotného vyslyšení dává: ješto příka
zův jeho ostříhláme a to, co se jemu líbí, či
néme. Slušná a Sličná to vzájemnost, že
Bůh činí vůli toho, kdo vůli Jeho koná.
Zůstanete-li ve mně, vece Pán Jo. 15, 7. a
slova má-li ve vás zůstanou, očkoli požádáte,
stane se vám. Učí sv. Jan, že prosba béře
sílu z důvěry a důvěra z dobrého svědomí
vychází. Oči Hospoďinovy, dí Z. 33, 16. na
spravedlivé a uši jeho ku prosbám jejich, A
Ž. 36, 4. Kochej se v Hospodinu a dá tobě
prosby srdce tvého. Věty: činiti příkazy a
činiti, co se Bohu líbí, tožny a souznačny
jsou vespolek se objasňujíce; druhou větou
se vytýká, že poslušenství, © němž prvnější
věta mluví, není otrocké a služebné, nébrž
dětinné a synovské. Tak i Pavel Rom. 10,
2. napomíná, aby vyhledávali, která jest vůle
Boží dobrá, líbezná a dokonalá.

Ale která jsou ta hlavitá přikázaní, jichž
ostříháním člověk dojde vyslyšení modliteb
u Boha? Klade apoštol dvě hlavitá dále
pokračujíc: —Áto jest příkaz jeho, abychom
věřili ve jménu Syna jeho, Jesu Krista a mi
lovali se vespolek, jakož dal příkaz nám. Dí
v singuláru: To jest příkaz, poněvadž ve
škera přikázaní Boží jednotu činí; tudy mohl
sv. Jakob 2, 10. říci, že kdo jedno přestou
pí, všemi vinen jest. První jest, abychom
věřili ve jménu Jesu Krista Syna B., t. j. v
Krista Ježíše; ve jménu se znamená bytnost
a podstata. V Krista věřiti velí a přikazuje
a tím dokazuje, že ač víra darem Božím
jest a od milosti Boží pochází, přece spolu
působení vůle lidské vymáhá. Vírav Syna
B. zahrnuje víru všeliké nauky Páně, jak
samozřejmo jest; a to jest základ, na němž
stavba dalejší se vzdělati může, o níž jedná
druhý příkaz: A abychom se vespolek mi
lovali, jakož dal příkaz nám. Klade lásku
blíženskou takovou, která se shoduje s pří
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kazy jeho a tedy z lásky k Bohu vychází a
s ní spojena jest. Nebo, dí sv. Aug. cí.
10, 9.. Méně tebe, Bože, miluje, kdo s tebou
miluje něco, čeho nemiluje pro tebe.

Již pak ze zachovávání obou těch hla
vitých příkazů jde blažený stav pro člověka,
obecenství s Bohem. O tom dí dále: A
kdo zachovává příkazy jeho, v Něm ostává
a On v něm, a po tom poznáváme, že ostává
v nás po Duchu, jejž dal nám. Dí příkazy v
plurále, poněvadž již rozvedeněji mluví a k
obojímu chce příkazu zřetel obrátiti. Ostá
vatt v B. jak již výše povědíno, jest nejú
žeji a nejsstoupeněji s B. spojenu býti; 0
tom obecenství v celém listu jedná a k ně

Ť. Jan. IV, 1—12, 0 vítězství nad bludaři; apomenntí k lásčů,

mu všecko uvodí. Že ale Bůh s člověkerii
spojen jest, poznati může člověk ten po
Duchu sv., jehož nám uděluje; a to jest, co
dokládá: A po tom poznáváme, že Bůh 0
stává v nás, po Duchu, jejž dal nám, totiž
po Duchu sv., jenž věrcům se dává a jenž
se vylévá v nás a lásku Boží přináší nám v
dar Rom. 5, 5. V ř. t. m. po Duchu jest
z Ducha čx, ješto dřívěji stojí sv zovrw po
tom známe; chtěl apoštol udati pramen, z
něhož řine poznání ono.

S tím výrokem přechází k dalejšímu
vyvinování rozdílu Ducha Božího a ducha
nebožího.

Hlava IV.

Učí, který duch z Boha jest a který není
připovídaje vítězství nad bludaři 1—6.
Dále napomíná k lásce, ješto nás Bůh
láskou předešel Syna svého k spáse naší
poslav T—12., ješto láska výminkou jest
a znakem obecnosti s Bohem a všelikou
bázeň vypuzuje 13—18. Láska ale k
Bohu dlužna býti spojena s láskou k
blížnímu 19—21.

1. Rozmilí, nevěřte každému du
chu, nébrž skoumejte duchy, z Boha-li
jsou, ješto mnoho lichoproroků vyšlo
na svět. 2. Po tom se poznává Duch
Boží: všeliký duch, jenž vyznává, že
Ježíš Kristus v těle přišel, z Boha jest,
3. a všeliký duch, jenž ruší Ježíše, ne
ní z Boha a to jest protikrist, o němž
jste slyšeli, že přijde, a nyní již na
světě jest. 4. Vy z Boha jste, dítky,
a zvítězili jste nad ním, poněvadž větší
jest ten, jenž ve vás jest, než který na
světě. 5. Oni ze světa jsou, proto ze
světa mluví a svět je slyší. 6. My z
Boha jsme; kdo zná Boha, poslouchá
nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás:
po tom poznáváme ducha pravdy a du
cha bludu. 7, Rozmilí, milujme se ve
spolek, nebo láska z Boha jest. A ka
ždý, kdo miluje, z Boha se narodil a
zná Boha. 8. Kdo nemiluje, nezná
Boha; nebo Bůh láska jest. 9. V tom
se prokázala láska Boží na nás, že Sy

na svého jednorozeného poslal Bůh na
svět, abychom žili skrze něho. 10. V
tom jest láska, ne že bychom my byli
milovali Boha, nébrž že On dříve milo
val nás a poslal Syna svého na smír
za hříchy naše. 11. Rozmilí, takto-li
Bůh miloval nás, i my máme se vespo
lek milovati. 12. Boha žádný nespa
třil nikdy: milujeme-li se vespolek, Bůh
v nás ostává a láska jeho v nás doko
nalá jest.

Na konci předešlé kapitoly mluvil 0
Duchu Božím, kterého nám Bůh uděluje.
Avšak nejední vystupovali co lidé Duchem
Božím nadchnutí a výmysly a bludy své za
zjevy od Ducha Božího přijaté vydávali. I
záleželo na tom přemnoho, aby lidé věděli
rozeznávati, který duch z Boha jest a kterýnení.Apoštoltudyvece:| Rozmilí,nevěřte
každému duchu, nébrž skoumejte duchy, z
Boha-lť jsou. Duchem tu očividně lidé se
rozumějí, kteří se jménu Ducha mluví za
poslance a nástroje jeho se vydávajíce a vý
rokům svým platnost tím zjednati usilujíce.
Pravý prorok, jenž proříká t. j. pronáší věci
jemu od Ducha sv. vnuklé a vdunuté, čerpá
to, pronáší od Ducha sv., jenž v ducha pro
rokova vniká a jemu pravdy vnuká; tím
spůsobem se duch prorokův stává duchem
z Boha či odbohým. Naproti tomu ale zlo
duch zmocňuje se tou měrou ducha člověka
jemu v službu oddaného, že 1 on člověku
vnuká a vdunuje či vdychá bludy, které
chce roztroušeny a rozšířeny míti k rozpro
stranění říše svojí; a tím činem stává se
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člověk ten duchem z neboha či neodbohým.
Patrno, že lidí takových se může více neb
méně vyskýtati. 1 kterak poznati, z Boha-li
jsou čili nejsou z Boha? Apoštol velí: skou
mejte, z Boha-li jsou. Ale kdo skoumati má,
všickni-li k tomu se hodí? Potřeba skou
mati je na oce jest, dí apoštol, ješto mnoho
lichoproroků vyšlo do světa, t. j. takových
zloučitelů, kteří se vydávají za lidi od Du
cha sv. poslané, osvícené, vdychlé. Tak 1.
Tim. 4, 1. dí sv. Pavel, že Duch sv. zjevně
praví, že za posledních dnů odpadnou ně
kteří od víry Setříce duchů bludu a nauk
dábelských. Jsou to titéž, jež výše 2, 18.
protikristy jmenoval a dí o nich, že vyšli
do světa, t. j. vystoupili co poslanci od du
cha, jenž je nadychuje. Z obličeje nikdo
nevidí, kdo Ducha svatého má a kdo du
cha nečistého, dí sv. Zlatoúst a tudy jenom
od těch, jimž Duch sv. slíben, od náměstků
apoštolův se toho doptati můžeme. Kdo
bludařům vydávajícím se za proroky snadně
věří, ten lehek jest srdcem, vece písmo Ecel.
19, 4. V St. Z. bylo Deut. 18, 22. Ez. 13,
2. 22, 28. ukázáno, jak proroka pravého ro
zeznati od nepravého. Hledělo se ke mra
vům jeho, k jeho nauce, k jeho péči o slávu
B., ke snahám jeho o vyvrácení zlomravů,
ku svědectví o něm proroka uznaného, k
vyplnění předpovědí. V Novém Zákoně, kdež
dle Joel. 2, 2. n. dar proročí hojně udělo
ván a ve shromáždění křesťanů nejeden pro
rok povstával, byl zvláštní dar rozeznávací
1. Cor. 12, 10. 14, 19.

Leč za časů těch, v nichž list náš vy
dán byl. na sklonku prvního století již ne
bylo milodarů v té hojnosti, jak za nejprv
nějších roků církve a museli znakové udáni
býti, po jakých by vetřelec se rozeznati mohl.
Již Pavel 1. Cor. 12, 3. přikazoval k jich
naukám hleděti a sv. Jan tolikéž tuto dí:
Po tom se poznává Duch Boží; všeliký duch,
jenž vyznává, že Ježíš Kristus v pleti přišel,
z Boha jest. Místo poznává se čte t. ř. ita
cismem poznávejte, to jest to heslo, to jest
znak, po němž rozeznati možno duchy. Ta
jest pravá nauka, jenž učí, že Ježíš Synem
jsa Božím potom se vpletil či vtělil a na
světě co pravý člověk obcoval, aten jest
pravý učitel a jenom ten může býti pravým
prorokem, kdo takto učí. Fleť značí celou
přírodu lidskou, jak Jo. 1, 14. podobně dí,
že Slovo pletí se stalo. O tom jediném článku
víry mluví apoštol, poněvadž má zřetel k
bludařům svého věku, totiž k doketům, kteří
Kristovi zdánlivé tělo připisovali a k Ebio
nitům, jenž Ježíše od Krista různili. Za dnů
našich by sv. Jan znak týž vystavil, ješto v
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hlavité nauce té, že Kristus Bůh a člověk
jest, co V poupěti veškera pravá nauka se
shrnuje a z ní všeliký blud, jenž se nyní
na světlo a do myslí lidských dobývá, od
varován býti může. V ř. t. stojí participium
čAnivboze přišlého, leč vulgáta latinštěji
přeložila infinitivem. Předložka ve, č»(v pleti)
značí živel a stav, v němž Kristus na svět
přibyl.

Opak toho udává dále: A všeliký duch,
jenž ruší Ježíše, z Boha není. Á to jest pro
tikrist, o němž jste slyšeli, že přijde a nyné
již na světě jest. M. jenž ruší Ježíše čte Ť.
t. jenž nevyznává Ježíše a někteří rkp. při
dávají v těle přišlého. Leč Sokrates histo
rik 7, 32. praví, že staří rkp. řečtí četli jak
čte vulgáta a že lidé, jenž stejně smýšleli
s Nestoriovým bludem, čtení rus“ na čtení
nevyznává proměnili, ješto na opak se za
naší doby od kritiků soudí, že čtení Ata
ruší z polemiky proti gnostikům povstalo.
Z důvodů vniterných bychom k Sokratovi
raděj přirazili se; leč řečtí rkp. čtou: kdo
nevyznává Ježíše a sinajský má: kdo nevy
znává Ježiše Pána v pleti přišlého. Smysl
toho i onoho čtení týž jest. Ten ruší, maří,
kazí Ježíše, kdo buď o jeho božské velebě,
buď o člověcké jeho přírodě, buď o správě
spásy jím proedené nedobře a nesličně smý
šlí. Leč jiní slovo to překládají: dělí, různí
v ten smysl: kdo Ježíše od Krista odděluje,
jak to činil Cerinth, jenž učil, že Ježíš byl
pouhý člověk a že se s ním na křestu spo
jil Kristus aeón Boha svrchovaného, že mu
tajemství všechna otevřel a divy v něm činil,
leč při utrpení jej opět opustil a do pléró
my se vrátil. Později Nestorius dělil Kri
sta uče, že v něm jsou dvě osoby, jakož jest
dvojí v něm příroda a tudy zdráhal se Pannu
Marii Bohorodicí nazývati cůtěje, by sloula
Kristoórodicí.

O povaze takových bludařů vece: A to
jest protikrist, jenž přijde a nyná již na světě
jest. V ř. t. stojí: a to jest věc protikrista
či duch antikristův, povaha antikristova. Leč
smysl se mnoho neliší. Co dále praví: jená
přijde, potahuje se k antikristu, ač dle ř. t.
se to vztahuje na povahu či ráz jeho. Úte
me-li dle vulgáty antikrist jest, musíme bráti
slovo to ve smyslu, jak sám Jan výše 2, 18.
slova toho užívá a jak Pán Mt. 1, 12. o
Křestiteli Janu praví, že jest Eliáš. Chce
říci sv. Jan tuto, že nauka taková sluší ná
lidi, v nichž protikrist své předchůdce a
předobrazce nalezá a že ta povaha již na
světě se rozprostírá, an někteří lidé ji sku
tečně v sobě nesou. Již jest na světě buď
antikrist ve smyslu dotčeném totiž ve svých
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předchůdcích aneb povaha, duch, ráz anti
kristův, což na jedno vychodí. 2. Thess. 2,
7. dí sv. Pavel, že již tajemství nepravosti
jeho působí. Bylo by velikým pro lidi, jimž
Jan píše, neštěstím, kdyby ti bludaři a pro
tikristové se zmohli nad nimi a je 0 pravou
víru oloupili.

I blahoslaví je apoštol, že jim odolali,
svésti a uloviti se nedadouce: Vy z Boha
jste, dítky, a zvítězili jste nad nám, poněvadž
větší jest ten, kterýž ve vás jest, než kterýž
ve světě. Jiná povaha se v nich nalezá, po
něvadž z Boha jsou zrození, dětmi jsou Bo
žími a ducha Božího v sobě chovají. Zvítě
zili nad ním t. j. nad antikristem či nad
duchem jeho, nad duchem bludu a odště
penství. Dle ř. t. naď němět.j. nad zlo
učiteli a lichoproroky, v nichž duch proti
kristův se jeví. Nic nespravili tito licho
rádci, oklamci a klamatelé u nich a usilo
vání jejich všechna splynula na prázno 0
pevnou víru jejich se urazivše. Vítězí, kdo
žádné škody a úrazu žádného nebéře; vítězí
nad bludaři, kdo se jimi svésti a uloviti
nedá, aniž od víry ustoupá. Níže 5, 4. vece
týž apoštol sv. Jan: Všecko, co z Boha jest,
vítězí nad světem a to jest vítězství, jenž nad
světem vítězí, víra naše. Tuto pak udává ví
tězství slovy: poněvadž větší jest ten, co ve
vás jest, než který ve světě jest. Vítězili ne
svou silou, nébrž milostí Boží. Ve vás jest
t. j. Bůh, z něhož zrození jsou a jenž ve
vás ostává chráně a háje vás, abyste neu
padli do bludů, k nimž vás uloviti hledí
bludaři. Který na světě t. j. ďábel, jehož
dětmi bludaři jsou. Nedí, který v nech, v blu
dařích, v protikristech jest, nébrž na světě,
aby naskytl, že ti bludaři k světu patří a
knížeti světa zaprodáni jsou. Ačkoli ďábel
bludaře všemi zbraněmi a zbrojemi vystro
juje, přece přemáháni bývají, ješto Bůb své
věrné lepšími prostředky a oružími opatřuje.
Slova ta slouží ku pokoře, aby sobě vítěz
ství nepřipísali, nébrž Bohu, a spolu k upe
vnění v důvěře a stálosti. Prohlídá k slovům
Páně Jo. 10, 33. Na světě nátisk máte, ale
obodřete, já jsem přemohl svět. Mluví vlastně
jenom o pokušeních víry, leč věc platí o
veškerých pokušeních a Ap. 12, 11. dí sv.
Jan: Zvítězili nad ďáblem pro krev Berán
kovu a pro slovo svědectví jeho. Ta slova Ja
nova nás i pokorou i nějakou svatou pýchou
či sebevědomím ozbrojují; nebo jest-lů Bůh
pro nás, kdož proti nám Rom. 8, 31., an
nám Bůh vítězoslaviti dává v Kristu. 2. Cor.
2, 14. O bludařích dokládá, že skutečně ke
světu patří a zatraceni jsou, ač po některý
Čas v církvi zůstávali a vysvětluje tím verš

Ž. Jan. IV, 1—19. 0 vitězství nad bindaři; hapoménuti k láscé,

předešlý: Oni ze světa jsou, protó zé světa
mluví a svět je poslouchá. Výše 2, 19. pra
vil negativně, že nejsou skutečně z církve a
k ní nikdá celým svým rázem a povahou
svojí nenáleželi; nyní praví kladně, že jsou
ze světa a tedy ze zla, ješto svět ve zlu se
nalezá 5, 19. a z ďábla, ješto ďábel kníže
tem světa jest Jo. 14, 30. Ješto ale ze světa
jsou, také ráz jeho na sobě pronášejí a proto,
poněvadž ze světa jsou, také ze světa mluvé,
od světa, ze života jeho a ze smyslu jeho
řeči berou, světem a knížetem světa se v
řečech vésti dávají a tudy pronášejí nauky,
jenž nepocházejí leč od světa a knížete jeho,
ďábla; nechť již nauky ty pleti lahodny jsou
a povolny aneb protivny a příkry, jak pří
sná byla mravouka gnostiků těch, kteří 0
hmotě světa nesličně soudíce nedovolovali
ženiti se, vína a masa požívati 1. Tim. 4,
1. nn. Svět ale rád se k nim hlásí, a sebe
v nich poznávaje k nim se přivinuje a na
uky jejich přijímá. A to jest, co dí apoštol:
A svět jich poslouchá, t. j. lidé zlí a ti, kdož
ducha knížete světa toho následují. Přidává
to; aby věrcové se nemátli tím, když k blu
dařům se lidé hrnou; lepší jest, dí Ecel. 16,
jeden bohabojný než tisícero synů bezbožných.

Vylíčiv tak povahu lžeproroků oněch
staví proti ní povahu pravých učitelů a mluvě
v osobě všech apoštolů a jich náměstků do
kládá: My z Boha jsme; kdo zná Boha, po
slouchá nás; kdo nené z Boha, neposlouchá
nás. Vytýká opolnu apoštolů a ducha, jímž
se praví učitelé Páně vésti dávají: Z Boha
jsme, od Boha posláni, od Boha vyučení jsme
a tudy co mluvíme a učíme, od Boha po
chází. Důvod našeho z Boha pojití nese
každý pravý křesťan ve svém vědomí. Ado
zná Boha, t. j. kdo z Boha se zrodil, jak z
následného protikladu patrno jest, poslouchá
nás. Jest to protiva předešlého; svěťpo
slouchá jich, že ze světa jsou; kdo z Boha
jest, poslouchá nás, poněvadž z Boha jsme.
Kdo není z Boha, t. j. kdo nezná Boha, ne
slyší nás, neposlouchá nás, ješto slovo Boží,
co my hlásáme, není shodno s ním, ano mu
protivno jest. Mluví idealně o absolutném
odporu chtěje vytknouti a vylíčiti povahu
obojích lidí, těch, jenž Krista následují a
těch, jenž Kristu odporují nehledě na je
dnotlivé výjevy; možno zajisté, že kdo není
z Boha a v milosti jeho nestojí, druhdy
slyší rád slovo apoštolské, leč nezachová
vaje ho a nemaje ho za opolnu a pravi
dlo života, přece skutkem neposlouchá slo
va toho. Pokládá, že podle toho, jestli
kdo slyší neb neslyší apoštolského slova,
také původ jeho se poznává. Po tom pozná.
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váme ducha pravdy a ducha bludu. Kdo slyší
apoštoly, v tom jest duch pravdy, t. j. dává
se vésti duchem sv., jenž jest duch pravdy
Jo. 14, 17. 15, 26. 16, 13. Kdo ale neslyší
apoštolů, dává se uloviti od ducha bludu t.j.
ďábla, jenž jest duch bludu. Podle toho pra
vidla rozeznáváme pravé učení od nepravého
a učitele pravé od lichoučitelů. Ješto mluví
v osobě všech apoštolů, udává znamení, po
němž se vezdy pravé učení od nepravého
rozeznává: Kdo církev slyší, z Boha jest
t. j. má pravou víru a pravou nauku; na
místo apoštolů nástupcové jejich, papež a
biskupové nastoupili. Jo. 10, 16. vece Pán:
Ovce hlas můj slyší a Luc. kdo vás slyší,
mne slyší; kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.
Z toho jde, že církev se svými předloženci
a náčelníky jest sudím toho, co naukou pra
vou a Co nepravou jest.

Vylíčiv povahu bludařů a výstrahu před
nimi uděliv přechází k druhému hlavitému
předmětu epištoly své a jedná o lásce, k ní
všemožně nabízeje, ana bez ní ani ta prav
divá nauka spasiti člověka nemůže. Dí: Roz
milá, milujme se vespolek, nebo láska z Boha
jest a každý, kdo miluje, z Boha se narodů
a zná Boha. Počíná opět s umílením a vede
sobě napomínavě milujme se, ač ihned pře
chází do spůsobu nančného udávaje, proč
se milovati máme, že totiž ldska z Boha jest,
t. j. Bůb původem jejím jest a on ji do srd
ce našeho vlívá skrze Ducha sv. Rom. 5,5.
Bůh jsa láska nestvořená nám lásku stvo
řenou vlívá, abychom ho milovali. Udává
dvojí důvod k lásce, jeden vzatý ze vzne
šenosti její, ješto od Boha pochází a pak z
příkladu Boha samého. Viděti, jakou lásku
rozumí, svatou, od Boha pochozí, k Bohu a
k bližnímu pro Boha pochylou.

Ta pak láska tak pochodí z Boha, že
každého, kdo ji pěstuje, dítětem Božím činí.
Ten výsledek vyjadřuje apoštol slevy dalej
šími: každý, kdo miluje, z Boha se narodil.
A takový člověk jistě Boha zná netoliko po
jemně, nébrž i vněmně a dojemně; nebo 0
voce synovství Božího jest obecenství s Bo
hem, jenž znání předpokládá a nadesýlá, an
naopak, jak vece dále, samozřejmě: Kdo
nemiluje, nezná Boha, nebo Bůh láska jest.
Nemiluje t. j. Boha a bližního; nebo o té
všeobecné lásce mluví, jak ze samého slova
oyanav viděti. Sv. Augustin praví: Křest i
zločlověk míti může, proroctví i zlý člověk
míti může, přijímati tělo a krev Páně i zlý
člověk může, křesťanem i zlý člověk slouti
může; lásku ale míti a zlým býti nemůže.
Nezná Boha, ješto neví, že on jest láskou
a že jenom milováním svou známost 0 něm
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projeviti a projadřili můžeme. Toho neznání
důkaz jest složen v slovech: Bůh láska jest.
Nedí Bůh má, chová lásku, nébrž Bůh jest
láska, ješto v Bohu pro svrchovanou doko
nalost vlastnosti od bytnosti a podstaty od
děleny nejsou; Bůh podstatně a přírodou
láska jest. Podobného něco dí písmo Ecel.
12, 13. Boj se Boha a jeho příkazy zacho
vávej, nebo to jest celý človék; čímž se dí,
že všeliké povinnosti člověka se zahrnují v
bázní Boží a v zachovávání příkazů Božích.
Tak i tuto sv. Jan dí: Bůh láska jest. Co
koli Bůh činí, to z nevýslovné jeho lásky
řine. Jest i Syn i Duch svatý láska a láska
se nejvíce Duchu svatému co odvěčné Otcově
k Synu Lásce připisuje; leč tu jedná apo
štol o lásce Otcově, jak viděti z toho, co
praví dále: V tom se prokázala láska Boží
na nás, že Syna svého jednorozeného poslal
Bůh na svět, abychom žili skrze něho. Byla
vezdy láska v Bohu, ješto Bůh láska jest;
ale všeláska jeho byla ukryta a ukázala a
vyjevila se, když Syn Boží na svět poslán
byl. Tak v evangeliu Jo. 3, 16. Tak Bůh
mloval svět, še Syna svého jednorozeného
dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul,
nébrž měl život věčný. To pak jest svrcho
vaný důkaz svrchované lásky Boží; nebo
vece sv. Pavel Rom. 8, 32., že dav Bůh Syna
svého za nás s ním veškery věci svoje nám
uštědřil. Na nás dí a nedí k nám nechtěje
jenom záměr, nýbrž i vytrvalost při tom zá
měruvystihnouti.

Učel poslání Syna Božího na svět vy
tknut jest ve slovech: abychom žil skrze
něho. ti znamená život, jenž vůli Doží a
pojmu Božímu o životě lidském příslušen a
přiměřenjest a tedy blaženost naši svrcho
vanou v sobě zavírá. Sv. Aug. dí: Milujme
toho, jehož milovati povinnost jest. Toho ce
lujme, jehož celovati čistota jest; s tím se
spojme a snubme, s nímž snoubenu býti pa
nenství jest; tomu se podložme, pod nímž
ležeti jest nad světem státi; pro toho pa
dejme, pro něhož padati jest vzkřísení; s
tím umřeme, s nímž umříti život jest atd.
Přidává apoštol o Synu jednorozený, aby zve
ličil lásku. Jediný Syn a toho dal za nás
Bůh!

Ta myšlénka tak utkvěla v mysli a
srdci sv. Jana, že ač tisíckráte ji pronášel,
přece plný podivení a s velikým pocitem a
důrazem klade: V tom jest láska, ne žeby
chom my bylt milovali Boha, nébrž že on dří
ve miloval nás a poslal Syna svého na smír
za hříchy naše. Vytýká tím, že láska Boží
k nám byla samoděčna, ješto nebyv nějakou
zásluhou naší povzbuzen nás zamiloval. Lá=
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ska v Bohu podstatně bytuje, aniž láskou 
člověkovou v něm vzniká, ješto raději na.
opak láska lidská z lásky Boží povstává.
Láska Boží k nám není zasloužena od nás;
leč ne tak k tomu zde prohlídá apoštol, jak
raději k tomu, že láska z Boha počátek má,
ač ovšem oné myšlénky se neodtahuje. Do
kazuje Bůh lásky k nám, dí sv. Pavel Rom.
D, 8., ješto když jsme ještě hříšníci byli, Krt
stus za nás umřel. (© čemž i sv. Jan tuto
dotýká řka: A poslal Syna svého na smír
za hříchy naše, jenž by nás co obět s Bo
hem smířil. Při slověposlal stojí perfectum
enéoznÁxezpřítomnujíc poslání Kristovo na
svět, ješto v aoristech miloval pouze histo
ricky věc přednáší.

Takováto nesmírná láska Boží k nám
vymáhá i s naší strany, abychom Boha mi
lovali. Vývodek ten činí sv. Jan: Rozmělí,
tak-li Bůh miloval nás, ť my máme se vespolek
milovati. Očekávali bychom: %my máme Jeho
milovati. Ale Bůh na místo své položil bliž
ního dle slov Páně Mt. 15, 40: Co jste jed
nomu z nejmenších učinili, mně jste učinili.
Jsme dítkami Božími a nemůžeme nemilo
vati toho, jehož Bůh sám miluje a nám za
bratra předložil. Nad to nám příklad dal a
láskou nás za syny přijal; srodnější jsme
my s lidmi než Bůh s námi a láska naše k
bližnímu pro stejnost tu jest přírodě bližší,
než když Bůh nás miluje. Tím prouzeji a
stáleji tedy my láskou k bližnímu zahořeti
máme. Podobně sv. Pavel Ef. 5, 1. vece:
Buďte následovníci Boží a choďte v milování.
Znám jest výrok sv. Aug.: Miluj a čtň, co
chceš. Buď-li že mlčíš, z lásky mlč; bud-li
voláš, z lásky volej; bud-li jíš, buď-li od
pouštíš, vezdy buď láska uvnitř kořenem;
z kořene toho nic leč dobro vychází.

Ale ješto věc divna jest. proč apoštol
raději nenadepsal: milujme Boha, nébrž mt
lujme sebe vespolek, nadchází vstříc tomu po
divení a praví: Boha žádný nespatřil nikdy,
snilujeme-li se vespolek, Bůh v nás ostává a
láska jeho v nás dokonalájest. Ješto Boha
viděti nemůžeme, máme lásku svou vynořiti
bližnímu a Bůh ji přijme, jako bychom jemu
ji byli osvědčili. Bůh sám jsa nevidom, vi
domým a viditedlným se stává člověku,jenž
obraz jeho na sobě nese. Bůh bytuje v ne
přístupném světle 1. Tim. 6, 16. a nikdo
Boha neviděl Jo. 1, 16. leč jenom Syn Boží,
jenž jest v lůně Otce, nám vypravoval. Vi
děti Boha člověku v pleti nemožno a v 8t.
Z. již bylo domnění obecné a povšechné, že
kdo by uzřel podobu Boží, manifestaci Boží
skrze anjela, umříti musí Jud. 13,22. Tváře
Boží ani Mojžíš nespatřil, nébrž uviděl jenom

I. Jay. IV, 13-——21,Znaky pravého obecenství a Boliem; o lásee k bližnímu,

hřbet, posledky či zadky Boží Exod. 33, 23.
t. j. člověku jenom z toho, co Bůh učinil a
co zjevil, Boha poznati se propůjčuje. Teprv
blaženci v nebesích vidí Boha, ana jim nad
přírodná mohutnost udělena jest k takovému
spatřování. Kdo miluje bližního, ten Boha
spatřuje, ano ještě více, ten v sobě Boha
chová a tak dochází svrchovaného blaha z
lásky bližního, an Bůh láska jest a nevidom
jest a tudy láskou a ne znakem uviděn býti
může. Milujeme-lt se vespolek, Bůh v nás
ostává. Láska z Boha jest a Bůh jest láska ;
kde tedy láska panuje, tam Bůh se nalezá
a tudy i v nás jest, když lásku k bližnímu
ve svých útrobách chováme.Dálejší blažený
toho výsledek jest vyjádřen slovy: A láska
jeho v nás dokonalá jest. Láska Boží tuto
se praví v nás býti dokonalou; jest to lá
ska, kterou se my k Bohu neseme a která
od Boha pochází co nějaký výronek všelásky
jeho nám uštědřený. Poněvadž ale ta láska
rozličné stupně má, praví apoštol, že když
dokonale budeme milovati bližního, v nás
dokonaláláska bude přebývati. Není láska
ta bez lásky Boží k nám, jak samozřejmo
jest; leč apoštol tu o naší k Bohu lásce
mluví a učí, že láskou blíženskou se naše
kBohu láska dovršuje a doceluje.

Přešel apoštol opět k obecenství s Bo
hem. [ udává znamení toho obecenství Ducha
nám daného čili dary Ducha sv. Praví:

13. Po tom poznáváme, že v něm
ostáváme a on v nás, že z Ducha svého
dal nám. 14. A my jsme viděli a svěd
číme, že Otec poslal Syna svého Spa
sitelem světa. 15. Kdokoli vyzná, že
Ježíš jest Syn Boží, Bůh vněm zůstává
a on v Bohu. 16. A my jsme poznali
a uvěřili lásce, kterou má Bůh v nás.
Bůh láska jest a kdo ostává v lásce, v
Bohu ostává a Bůh v něm. 17. V tom
dokonalá jest láska Boží s námi, aby
chom doufanlivost měli v den soudný,
protože jak Onen jest, i my jsme na
tomto světě. 18. Bázně není v lásce,
nébrž dokonalá láska ven vyhání bá
zeň; nebo bázeňútrapu má; kdo se
pak bojí, není dokonalý v lásce. 19.
My tedy milujme Boha, nebo Bůh dříve
miloval nás. 20. Řekne-li kdo: miluji
Boha a bratra svého nenávidí, lhář jest.
Nebo kdo nemiluje bratra svého, kte
rého vidí, Boha kterého nevidí, kterak
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může milovati? 21. A ten příkaz máme
od Boha, aby kdo miluje Boha, miloval
1 bratra svého.

Obecenství s Bohem se osvědčuje dary
štědroty Boží, jak se- jinak do neskončené
dobroty Boží nadíti nemůžeme. Po tom po
znáváme, vece ap., že v něm ostáváme a on
v nás, že z Ducha svého dal nám. Nedí Du
cha svého, nébrž dí z Ducha svého,poněvadž
jenom Kristovi dán Duch bez míry Jo. 3,
34., jiným ale podle míry chápavosti jejich
se dává. Dal pak nám Ducha svého. Jiní
myslí, že apoštol jedná o rozličných darech
Ducha sv. 1. Cor. 12, 4. 11; o milodarech
a charismách řeč tu není, nébrž raději ku
posvětné milosti prohlídá a k darům z ní
plynoucím, jimiž láska B. své s námi obe
cenství působí a potvrzuje. To pak se stalo
skrze poslání Syna Božího, © němž apoštol
neomylně svědčí. A my jsme viděli a svěd
čime, že Otec poslal Syna svého Spasilelem
světa čl co Spasitele světa. Mluví co apoštol
jménem jiných apoštolů samovidců a očitých
svědků, že v Ježíši byl Syn Boží a Spasitel
světa od Boha poslán; spatřili Jo. 1, 14.
slávu jeho, ve kteréž se zaskvěl nejednou
odvěkou bytnost na chvíli odhaliv a velebu
svou zříti daje, jako ozvláště v divech a zá
zracích zjevoval slávu svou Jo. 2, 10. a vě
řili v něho. Poslal ho pak co Spasitele, aby
spasil lidstvo od smrti věčné. Tudy před
obrazen byl v Josefu patriarchu, jejžto Fa- |
raon král egyptský dal jmenovati spásouEgyptaGen.41,45.| Nebo,dítýžJanv
evangeliu Jo. 3, 17. neposlal Bůh Syna své
ho, aby soudil svět, nébrž aby spasen byl svět
skrze něho. Předeslav o jistotě a bezpečno
sti a neomylnosti svědectví svého a apo
štolů ostatních mluví o víře v Krista, jenž
jest výmínka všeho s Bohem obecenství a
jest darem od Ducha sv. uštědřeným.

Víru veškeru zahrnuje v jednom článku,
ve. víře v synovství Boží Krista Ježíše, ješto
jest nauka ta hlavou všeho věření křesťan
ského a poněvadž tehdejší protikristové tuto
právě nauku popírali. Dí: Kdokoli vyznává,
že Ježiš jest Syn Boží, Bůh v něm ostává a
on v Bohu. Hledí tu k nauce, ač ovšem
všady praví, že vyznání takové o Kristu
musí životem svatým potvrzeno býti. Jak i
dále dokládá spolu nabízeje, abychom lásky
Boží pilni byli: A my jsme poznalt a uvěřili
lásce, kterou má Bůh v nás. Bůh láska jest
a kdo ostává v lásce, v Bohu ostává a Bůh
v něm. Mluví tu jménem všech křesťanů a
netoliko jménem apoštolů, což z kontextu
jasně se vidí. Poznalé a uvěřilt dí, klada
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napřed poznání a potom uvěření, ješto co
člověk zhola nezná, v to věřiti nemůže. Ale
pravé poznání teprv jde z víry a z víry se
vyvinuje a ovšem nápotom poznání vírou a
víra poznáním roste. Tudy Jo. 6, 59. klade
napřed věřití a napotom klade poznání, ješto
začátek víry před poznáním ovšem předchá
zeti může, když člověk nenadálým božským
dojmem jsa uvlečen a přemožen přijímá za
pravdu, což se mu mocí svou božskou na
mítá, ač toho jasně ještě nepoznav. Lásce
jsme uvěřidi či o lásce jsme přesvědčili se,
kterou má Bůh v nás. V nás, nedí k nám,
poněvadž lásku Boží k nám co stálou a tr
valou hodlá vylíčiti. Jak ze slovpoznali jsme
a uvěřilé viděti, mluví o předmětné lásce B.
k nám, o lásce, kterou proká zal nám seslá
ním Syna svého k vykoupení našemu a lásku
tu neodtáhl od nás, nébrž neustále ji má k
nám a S ní se ubytoval v srdci našem. Jiní
méně vhodně předmětnou lásku, naši lásku
k Bohu rozumějí, kterou v nás má, ješto ji
v srdci našem vzbuzuje a rozněcuje. Dle
vulgáty, jenž klade dativ věřili jsme lásce,
an v ř. t. jest akkusativ, vykládají o ode
vzdání se Božílásce dokonalém, an docela
na ní přestáváme, celou vášeň svou v ni vlé
váme, všelijak v ní bezpečně spočíváme a
docela jsme na ni závisli tak, že můžeme
říci Z. 73, 26.: Nebo co mám na nebi a
co mám na zemi kromě Tebe, Bože srdce
mého a částko má, Bože na věky.

Aniž pak Bůh jinak jednati může a nás
nemilovati, ješto jest věčná láska. Bůh láska
jest a kdo ostává v lásce, v Bohu oslává a
Bůh v něm. V Bohu ostává, kdo sním spo
jen jest v obecenství a ten čerpá z Boha
lásku. Výše pravil, že v Bohu ostává, kdo
Ježíše Kristem Synem Božím býti vyznává:
tuto obecenství s Bohem na lásce věší. Obojí
totiž potřebí, i pravé víry i dokonalé lásky,
aby člověk spásy došel. MSv.Bernard píše:
Čtu, že Bůh láska jest a nečtu, že Bůh čest
neb důstojnost jest. Cest Bohu bez lásky
dávaná jest pochlebenstvím. Obecenství jest
v lásce vzájemno a tudy nutně plyne, že
když kdo v Bohu ostává, i Bůh ostává v
něm, jak 1 to nutně plyne, že kdo miluje, v
Bohu ostává, poněvadž Bůh láska jest. Lá
skou se člověk nejvíce přiúčastnuje přírody
Boží 2. Petr. 1, 4. a svatí v nebi blaženost
svou nejvíce ze své k Bohu lásky čerpají.
Nebo v Bohu přebývati láskou dokonalá
bláha jest. Bůh láska jest, dí sv. Bernard,
což jest tedy lepší nad lásku? Kdo miluje,
ostává v Bohu; což tedy nad lásku jest ra
dostnější a sladší? Sv. František Assiský
neustále háral láskou k Rohu a život jeho



296

se podobá uhlu plápolem lásky Bohu strá
venému.

Vylíčiv apoštol povahu lásky vystavuje
účinky její, an dí: V tom dokonalá jest lá
ska Boží s námi, abychom doufanlivost měli
v den soudný, protože jak om jest, i my jsme
na tomto světě. Láska naše k Bohu, nebo 0
té řeč jest, tehdá se dokonalou býti proka
zuje, když člověk doufanlivě se na den soud
ný strojí a se naděje, že se před Bohem s
potěchou ocitne. Láska Boží s námi není
láska mezi Bohem a námi, jak někteří vy
kládají, nebo Jan nikdá nezahrnuje slovem
my Boha a člověky, nébrž jest toli, co u
nás 2. Jo. 2., to jest ta láska k Bohu, která
u nás jest. Tak mluví, aby osvědčil, že ta
láska, kterou Boha milujeme, z Boha původ
béře a u nás se ubytovala. M. láska B. čte
f. t. jenom láska a tedy všeobecněji o lásce
k Bohu i k bližnímu se béře. Dokonalost
lásky spočívá v tom, abychom doufanltvost
či odvahu měli v den soudný; tou vělou zá
měrnou vytýká předmět dokonalé lásky či
vytýká, v čem ona záleží a co působí.

Ze ale láska skutečně v té doufanlivo
sti se dokonává, dokazuje apoštol slovy: pro
tože jak Onen jest, i my jsme na tomto světě.
Chce říci: Láska nás Bohu či Kristu po
dobnými činí; kdo ale v sobě podobnost a
shodnost a téměř srodnost s Kristem po
znává, právem se naděje, že na soudu Bo
žím s věčným životem se potká. Onen jest
Ježíš Kristus, jak jsme výše pravili a jak z
řeči o soudném dni vysvítá. 3, 3. 5, 16.
Praví jak onen jest a tudy se podobenství
nevztahuje na Kristovo na zemi putování,
aniž slova na tomto světě ke slovu jest se
vázati mohou; tím chce vystihnouti, že láska
Kristova k nám neustále trvá. Jinak výše
2, 6. pravil, že kdo v Kristu ostává, musí
choditi jak Kristus chodil; tu se táhne ku
pozemskému Páně životu. O nás dokládá:
na tomto světě, aby vytknul, že jsme ještě
v nesnadách lásky, an svět jest ve zlu a
lásce Boží nerad dává vzniku.

Ještě dále dokazuje, že láska dokonalá
v nás doufanlivost v den soudný vzbuzuje, an
dí: Bázně nená v lásce, nébrž dokonalá láska
ven vyhání bázeň; nebo bázeň muku má, kdo
se pak bojí, není dokonalý v lásce. Jest to vý
rok povšechný, jako by řekl: Láska se nebojí
ničeho, jest strachu prosta, svobodna, radost
na, směla, odvážna. Nemluví o bázni dětinné
či synovské, nébrá o bázni co 0 nějaké ne
důvěře, ješto bázeň naproti staví důvěře, od
vaze a doufanlivosti na den soudný. Bázeň
synovská a dětinná dobře sesjednává s láskou
a Čím více kdo Boha miluje, tím více Boha
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báti se bude a se varovati, aby v nejmenším
Boha neurazil. Jsou zajisté rozliční lidé na
světě a rozličný jest stav jejich. Jiní jsou
bez bázně a bez Jásky, jiní bez lásky se
bojí, jiní s láskou spojují bázeň, jiní a to
dokonalí nemají bázně, nébrřž pouhou lásku.
A takovou bázní Boha se báti všem písmo
přikazuje Ž. 33, 10. Mluví apoštol o bázni
otrocké, která malomyslně a s nedůvěrou
pokut Božích se strachuje, o níž Pavel píše
Rom. 8, 15. Neobdrželi jste ducha otroctví v
bázní, nébrž ducha synovství, v němž voláme
Otče. Obyčejně sice u hříšníka počátek na
praveného života se děje od strachu pokut
a trestů Božích, jimiž poražen od Boha jsa
počíná mysliti o spáse svojí a se připravo
vati ku pokání, jak učí sněm Trid. 6, 6.
Leč vece sv. Aug., čím více láska roste, tím
více bázeň se ztrácí a čím více láska vniká
v útrobu, tím více bázeň se odtud vypuzuje.
Tudy dí, že dokonalá láska vyhání bázeň;
jak Sára vyhnala Hágaru, dějí sv. otcové.
Sv. Antonius míval v ústech výpověď tu a
jí se v dokonalé lásce utvrzoval. Bázně není
v lásce, nikdá s ní spojena není, nepřiná
leží k ní co částka nějaká, jí docela ciza a
neznáma jest, ano láska ji vypuzuje a. ne
trpí u sebe a kde láska jest, odtad se vy
stěhuje bázeň; ovšem láska ne v počátcích
svojich to činí, nébrž láska dokonalá.

Důvod toho udává slovy: nebo bázeň
muku má, trápení má bojíci se pokuty a
muky takové nemá dokonalá láska, jenž vy
mítajíc bázeň všelikou důvěru v srdce vště
puje a s ní srdce veselé a radostné činí.
Ještě negativně dokládá k lepšímu vytčení
té myšlénky vyjadřujíc se podmětně: kdo
se pak bojí, není dokonalý v lásce; není to
vývodek z předešlého, nébrž jak pravenozá
měna věty předmětné na podmětnou v zá
porném spůsobu pro lepší výstih myšlenky
a tedy nedí: proto, nébrž pak.

Pojednav o tom končí se závěrkou: My
tedy milujme Boha, nebo Bůh dříve miloval
nás. Podobného něco byl dříve v. 10. pra
vil; leč tam bezprostředně mluvil o lásce
bližního, tuto ale vyvodí lásku bliženskou z
lásky k Bohu. M. mělujme jiní překládají
milujeme, an prý udává jenom povahu a sku
tečné chování křesťana, důvod pak toho mi
lování se udává, jak výše9,10 , že Bůň dříve
nás miloval a že vděčnost toho vymáhá, aby
chom se mu láskou odměnnou propůjčovali.
Jak ale nutně a nevyhnutně s láskou Boží
láska bližního spojena jest, tak že ona bez
této obstáti nemůže, ještě dokazuje jasnými
slovy: Rekne-li kdo: Milují Boha a bratra
svého-li nenávidí, lhář jest. Nenáviděti jest
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toli co nemilovati a nejednou jsme viděli, |
že sv. Jan všech stupňů mezimných pomíjí,
ješto kdo nemiluje, nenáviděti počíná; ne
zná sv. Jan nejetného stavu mezi láskou a
nenávistí. Všeliká láska počíná od poznání
a snáze milujeme, co jsme viděli a poznali,
než o kom jsme jenom uslyšeli, ješto věcí
vidomých láska snadněji se chápe. Láska
k Bohu co ku předmětu nevidomému před
pokládá zvláštní vyvýšení a pozvednutí my
sli, kteréž s namáháním a zvláštním stup
něm vzdělání duchového spojeno jest. Tady
dí: Kdo nemiluje bratra svého, kterého vidí,
Boha, kterého nevidí, kterak může milovati?

vati Boha věc těžší; kdo věci snadnější ne
podniká, do toho z těžka se nadějeme, žeby
věc těžší na sebe bral. Očibývají v lásce
vůdkyně, vece sv. Rehoř Vel., a z toho, co
člověk vidí, pozvedá se k věcem neviditel- .
ným a učí se zlásky věcí vidomých milovati
věci nevidomé. V té snadnosti nalezá se
jeden důvod toho, že kdo se chlubí milo
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váním Boha a nemiluje bližního, jest lhá
řem. Druhý důvod béře apoštol od výslov
ného příkazu Páně a vece: A ten příkaz
máme od Boha, aby, kdo miluje Boha, mi
loval i bratra svého. M. od Boha čte Ť. t.
od něho, což nejlépe k Bohu odnášeti, jak
se vidí 1, 5. 2, 25. Slovy aby atd. vytýká
se předmět příkazu Božího, an příkaz ten k
tomu čelí, aby bratr milován byl od milo
vatele Božího. Kristus Pán Jo, 13, 34. 15,
12. milovati bližního poručil a slova Kri
stova Jo. 7, 16. jsou slova toho, jenž ho
poslal. © předobrý Pane, vece sv. Aug.,
čím jsem já tobě, že chceš, abych miloval
tebe? Který král praví sluhovi: Buďme
přátelé a já ti postoupím díl říše mé? A
nobrž který dí: miluj spolusluhu svého a já
tobě království udělím. Kdo má příkazy
mé a zachovává je, ten mne miluje. Jo. 14,
21. Leč i dále vytýká apoštol, že láska
Boží nerozlučně s láskou blíženskou spol
čena jest.

Hlava V.

Uči, že bez milování bližního není lásky Boží
1. 2., že láska Boží vymáhá, abychom
příkazy jeho zachovávali, k čemuž nám
dává síly víra v Krista Ježíše 3—58.,
pro něhož tři svědkové na nebi a tři na
zemi svědčí 6—8., na kterém svědectví
bezpečně přestatí můžeme 9. 10., ješto
nám prameném života jest 11—12. Mo
dlitba příměrná vůli Boží vyslyšína bý
vá a máme se modlili za člověky, jenž
k smrti nehřesí 13—17. Obrození z
Boha od hříchů ostříhá, ač ve zlu svět
se nalezá a dává nám Boha poznati
18—20. Model všelikých varovati se ná
leží 21.

1. Každý, kdo věří, že Ježíš jest
Kristns, z Boha se zrodil a každý, kdo
miluje roditele, miluje i toho, kdo zřo
zen jest z něho. 2. Po tom poznává
me, že milujeme děti Boží, když Boha
milujeme a příkazy jeho konáme. 3.
Nebo to jest láska Boží, abychom pří
kazů jeho ostříhali a příkazové jeho
těžci nejsou ; 4. nebo všecko, co Se z
Boha narodilo, vítězí nad světem a to
jest vítězství, jenž vítězí nad světem,
víra naše. 5. Kdož jest vítězitel nad

světem, leč kdo věří, že Ježíš jest 8y
nem Božím? 6. Tent jest, kterýž při
šel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus,
ne ve vodě toliko, nébrž ve vodě a
krvi. A duch jest, jenž svědčí, že Kri
stus jest pravda. 7. Nebo tři jsou,
jenžto svědectví dávají na nebi: Otec,
Slovo a Duch svatý a ti tři jedno jsou.
8. A tři jsou, jenžto svědectví dávají
na zemi: Duch a voda a krev a tl tři
jedno jsou. 9. Svědectví-li lidské při
jímáme, svědectví Boží větší jest, nebo
to jest to svědectví Boží, jenž větší
jest, že vysvěděil o Synu svém. 10.
Kdo věří v Syna Božího, má svědectví
Boží v sobě; kdo nevěří Synu, lhářem
jej činí, poněvadž nevěří ve svědectví,
kteréž vysvědčil Bůh o Synu svém. 11.
A to jest to svědectví, že život věčný
dal nám Bůh a ten život v Synu jeho
jest. 12. Kdo má Šyna, má život;
kdo nemá Syna, života nemá.

Jednal o víře, jednal o lásce; nyní u
kazuje, že víra s láskou spojena býti po
vinna. Problédá opět k hlavitému článku
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víry křesťanské a dí: Každý, kdo věří, že
Ježíš jest Kristus, z Boha se zrodil a každý,
kdo miluje Roditele, miluje i toho, kdo zro
zen jest z něho. Víra ta, že Ježíš jest Kri
stus, t. J. ten Messiáš, Spasitel a Vykupi
tel, o jehož příchodu celý Starý Zákon vě
stil, z Boha zrozen jest. Níže 5, 5. praví,
kdo „věří, že Ježíš jest Syn Boží, tak že
Kristus. na našem místě toli značí co Syn
Boží, jak i z 4, 15. patrno jest, kdež dí,
že v tom jest Bůh, kdo vyznává, že Ježíš
jest Syn Boží. Praví, že takový věrec jest
zrozen z Boha; přiúčastňuje se vírou svou
k bytnosti Boží 2. Petr. 1, 4. ana povaha
Boží v něho vchází a se mu uděluje; tak
4, 7. praví, že kdo miluje, z Boha se naro
dil a Jo. 1, 13. praví: Kdokoli přijali Kri
sta vírou, že jim dal moc Syny Božími s6é
státi. Synem Božím býti, z Boha se roditi
a přiúčastňovati se přírody Boží jsou frázy,
jenž totéž avšak stupňovaně značí.

Již pak nadesýlaje, že zrozenec z Boha
Boha miluje, dále praví: Každý, kdo mt
luje Roditele, miluje i toho, kdo zrozen jest
z něho, miluje i rozence jeho. Dovodí ze
života obyčejného, ana povaha lidská to Se
bou nese, že kdo otce miluje, také pro něho
miluje. Rozumí Roditelem Boha a rozen
cem člověka věrce, jenž skrze milost Kri
stovu synovství Božího došel a důkaz vede,
že láska Boží a láska bližního nerozlučny
jsou, ješto kdo Otce miluje, také syna mi
luje. Nevylučuje apoštol od milování ty li
di, kteří nejsou syny Božími, jakož jsou ne
věrci a hříšníci, nébrž prohlídá k tomu, že
všickní lidé od Krista vykoupení byvše spá
sy dojíti mohou, ač jestli ji sobě podmětně
osvojiti se vynasnaží. Kdo Boha miluje,
miluje i bližního co rozence Božího a co
bratra svého. Po čem se ale poznává ta
láska k rozencům z Boha?

Jakož výše 4, 11. pravil znakem pravé
lásky Boží býti lásku ku bratru, tak opáč
ným během dále tuto praví, že znakem pra
vé lásky bratrské jest láska k Bohu, která
se jeví zachováváním příkazů Božích. Dí:
Po tom poznáváme, že milujeme dětí Boží,
když Boha milujeme a příkazy jeho moná
me. Pravou láskou k Bohu osvědčuje se
láska k bližnímu a pravou láskou k bližní
mu osvědčuje se láska k Bohu; považuje
sv. Jan, že láska k Bohu vezdy jest spojena
s láskou blíženskou a láska blíženská s lá
skou k Bohu. Vidí se mu ale přidati a
příkazy jeho konáme, aby nikdo nedomýšlel
se, že miluje Boha, kdo nezachovává pří
kazů jeho. Podobně výše 2, 5. pravil, že
v lom jest láska Boží, kdo slovo jeho zacho
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vává. Poslušnost taková vychází z lásky k
Bohu a spolu jest oznakem pravé lásky blí
ženské, poněvadž přikázání Boží v sobě za
hrnují povinnosti, které k bratrům máme;
kdo tedy pilen jest příkazů Božích, svědčí,
že všelijak bližního milovati se přičiňuje.
M. blížního mluví o zrozencích z Boha, 0
křesťanech, poněvadž vzájemnou těchto mezi
sebou lásku vzbuditi a ukřepiti a rozmno
žiti usiluje. Nesmíme pro lásku blíženskou
Boha urážeti; a vůbec máme vezdy s vírou
skutky spojovati, ač ovšem, jak dí sv. Aug.,
skutkové bez víry buď žádní nebyli, ješto
člověk běžeti nemohl anebo běžel na nece
stí marně bloudě a ku Kristu nedospěv,
jenž jest cesta, ani cesty spásy nenašel.
Zlata hledaje snad ho nenajdeš; kdo Boha
hledá, jistě nalezne ho, an s ním Bůh jest.

Proč také zachovávání příkazů spojuje
s láskou Boží, ukazuje apoštol v dálejšku,
an praví: Nebo to jest láska Boží, abychom
příkazů jeho ostříhali a příkazové jeho těžci
nejsou. Láskou Boží očividně rozumí lásku
k Bohu. Láska k Bohu nutí člověka, aby
konal vůli Boží, t. j. ostříhal příkazů Bo
žích. Láska, dí písmo, jest ostříhání pří
kazů, t. j. toho, koho miluješ Sap. 6, 19.
Tudy Pán Jo. 14, 21. Kdo má příkazy mé
a čín je, ten jest, jenž mne miluje.

Aby ale nikdo se nevzdaloval od za
chovávání příkazů Božích pod záminkou, že
nesnadno jest příkazů Božích ostříhati, po
těšuje a ukřepuje mysl, an dí: A příkazové
jeho těžeť nejsou. Mluví vůbec, ale má na
mysli rozence z Boha, že totiž nejsou pří
kazové Boží těžci pro ty, kdož se z Boha
znova zrodili. Bůh láska jest a nebude člo
věka břemenem nesnesným obtěžovati; při
chází-li člověku trudno ku příkazům Božím
státi, pochodí to z porušené hříchem po
vahy lidské. Podobně dí Pán Mt. 10, 21.
Jho moje lahodno jest a břímě moje lehké.
Komu se stěžují, ten věz, že ještě nedošel
výše té, o níž mluví sv. Jan a vzdychej a
modli se, aby mu Bůh dal, by mu snadno
bylo příkazy Boží plniti. Jansenisté tudy
vyloučeni byli z církve učíce, že příkazů D.
člověk vykonati nemůže a sněm Trid. 6, 18.
vynesl již výrok ten: kdyby kdo řekl, že
příkazy Boží možny nejsou, vyobcován bud.
Nebo Bůh nemožností nepřikazuje, něbrž
přikazujíc napomíná činiti, co můžeš a žá
dati o to, co nemůžeš a pomáhá, abys mohl.
Kdo Boha miluje, tomu všechna přikázání
Boží jsou snadna a usnadňuje mu je mi
lost Boží podle slov Ž. 118, 32. Cestou
příkazů tvých běžel jsem, neb jsi rozšířil sťdce
moje, |
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Leč Jan sám praví, čím se přikázání|
Boží snadnými stávají, an dí: Všecko, co se
narodilo z Boha, vítězí nad světem a to jest
vátězství, jenž vítězí nad světem, věra naše.
Dí vsecko na m. každý, aby tím lépe vše
obecnost vystavil. O každém člověku zro
zeném z Boha praví, že vítězí nad světem, z
jakéhokoli národu a státu pochází, jakého
koli stavu jest; podobně sám Pán dí Jo. 6,
37. Všecko, co mi dává Otec, ke mně přijde,
t. j. všickni lidé. DÍ vítězí, přemáhá v prae
sentě a vytýká povahu. kterou obrozenec
dostává, že nejinak leč vítězí nad světem,
kdykoli svět se s ním v půtku vydává. Svě
čem se rozumí, cokoli člověkovi stěžuje Za
chovávání příkazů Božích, buď v samém člo
věku místo majíc, jak strázně a náruživosti,
buď vně na člověka dorážejíc a ve snadném
zachovávání příkazů Božích mu překážejíc
či konkretněji řečeno, veškera říše satano
va, jenž člověka k nevěře a k nemravuloudí
a vzbuzuje.

Vítězství pak dosahuje člověk vírou co
nástrojem veškeré síly člověkovy. O tom
dí: A to jest vítězství, jenž vítězí nad svě
tem, víra naše. Vítězství sice nevítězí, nébrž
bojováním ho člověk dochází, ale tak mluví
apoštol pro zjednání většího důrazu slovům
svojim. (Chce říci: to jest příčina vítězství
našeho, to jest ta zbroj, kterou sobě vítěz
ství dobýváme, víra totiž naše. Víru roz
umí živou, jak samozřejmo. M. jenž větězí
stojí vř. t. jenž zvítězilo, čímž se naskýtá,
že víra od počátku svět přemáhala, jak to
sv. Pavel v listu k Hebréům v celé kapi
tole XI. dokazuje, svědče, že svatí vírou
přemohli království, spravedlnosti vykonávali,
zámluv došli atd. Hebr. 10, 33. Víra jest
oním štítem, jímžto veškery střely ohnivé
zlostníka ďábla uhašujeme Ef. 6, 16. Tudy
právem sv. Aug. praví, že není většího po
kladu a většího bohatství nad víru, ješto
všecko možno jest tomu, kdo věří Mr. 9,
22. Víra se zde zosobňuje a považuje se
co bojovník vítězivý, jenž všady vítězí a pře
máhá.

Která to víra jest, jenž tu moc vítězi
vou do sebe má, dále ukazuje apoštol do
kládaje: Kdož jest vítězitel nad světem, leč
kdo věří, že Ježíš jest Syn Boží? Mluví a
poštol tak dovolávaje se zkušenosti čtenářů,
že ten jediný, kdo věří, nad světem vítězí a
že on skutečně vítězí a že tedy vítězstvím
naším víra jest, a sice víra ta, že Ježíš jest
Syn Boží.

Tato pak víra v Krista co Syna B. ne
omylna jest a na nepodvratných podporách
a nezrušitediném základě spoléhá, ješto tři
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svědkové na nebi a tří na zemi pro ni
svědčí. Dí o tom: Tenťjest, který přišel
skrze vodu a krev, Ježíš Kristus, ne ve vodě
toliko, nébrž ve vodě a krvi. A duch jest,
jenž svědčí, že Kristus jest pravda. Slovo
ten k následnému přístavku, k slovům totiž
Ježíš Kristus, patří. © slovech těch nesčí
slně výkladův se nalezá. Hlavitý důraz leží
na slovech voda a krev, co by se jimi tu
rozuměti mělo. Někteří tu myslí a vodu
a krev, jenž dle Jo. 19, 34. z boku Kristova
vyplouly a jimiž osvědčeny byly smrt Kri
stova, svátost křestu a nejsvětější příčast.
Leč ačkoli vyvřelými těmi tekutinami Kri
stovo tělo co tělo člověka nadpřírodného 0
svědčeno bylo, přece svědectví to nemá té
váhy, aby sv. Jan tuto oněm co 0 hlavitém
nějakém svědectví jednal. Jiní vodou a krví
rozumějí zrovna křest a svátost těla Páně;
leč nikde pouhé slovo krev velebnou svátost
nevyznamenává. Jiní vodou t lervé slyší křest
co svátost od Krista ustanovenou a praví,
že nepřišel Kristus jak Jan toliko s křestem
vody, nébrž s křestem rve, ješto není křest
od něho ustanovený pouhým znakem, nébrž
skutečně milosti Boží člověka přiúčastňuje
a zásluhy Kristovy smrti mu vlévá; nebo
křest ze smrti Páně obrodné své síly na
bývá Rom. 6, 3. Leč apoštol jedná o tom,
kterak Kristus Synem Božím býti osvědčen
byl a tu lépe jest rozuměti věci a děje, Ji
miž se Kristovi dostalo svědectví před svě
tem, že skutečně Synem Božím jest. Nejlépe
tedy vodou rozumíme křest, jejž Kristus Pán
od Jana přijal a jímž od Otce co Syn Boží
osvědčen byl Mt. 3, 17. Krvé pak slyší sv.
Jan smrt Páně, kterouž nás vykoupila spa
sil; křest na počátku, smrt na konci veřej
ného života Páně přihodila se, křestem byl
zasvěcen ve svůj úřad spasitelský, smrtí na
kříži dovršil a dokonal dílo spásy lidské,
ješto bez vylití krve se dokonati nemohlo
Hebr. 9, 22. Dí skrze vodu a krev a vytýká
tou předložkou netoliko prostředkování, nébrž
i sprovázení, jak Hebr. 9, 12. se praví, že
velekněz do svatosvatyně vcházel skrze krev,
kterou při sobě měl. Poněvadž pak stěžej
nou stránkou ve spáse lidstva jest smrt Pá
ně, tudy ještě jednou praví: ne vevodětoliko,
nébrž ve vodě a krvi. Prohlídá tu sv. Jan
k bludařům, kteří připouštěli, že při křestu
Kristus byl s Ježíšem, ale tomu chtěli, že
se Kristus aeón od Ježíše při smrti oddělil.
DÍ ve vodě a v krvi, an dříve pravil skrze
vodu a krev; tam hledí více k průvodu, tuto
ku prostředkování, aniž rozdílu jiného mezi
předložkami jest. Ještě přijde připomenouti,
že v ř. t. krev a voda s artikulem se kla
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dou jakožto věci, o nichž dříve řeč byla.
Kdo nevěří pravdě, věří lži a Duchu sva
tému nevěře dává se od ducha lži uloviti.

Ale i o slovech následujících: A duch
Jest, jenž svědčí, žeKristus jest pravda nesnáz
panuje. Duchem rozumějí nejedni milost Boží;
leč artikul zo před slovem zvevue již učí, že se
raděj Duch svatý slyšeti musí tím více, an
i predikát jenž svědčí či svědčttel s artikulem
10 ucorvoovy se klade. Rozumí se Duch
sv., jehož milosti Kristus smrtí svou lidstvu
zasloužil a kterýž církvi neustále co posvě
titel přístojí. Svědčil o Kristu Otec, svěd
čili o něm divové při smrti stalí, svědčí o
něm Duch svatý, o němžto se zvláště praví
Jo. 15, 26., že Kristu svědectví měl dáti.
M. že Kristus jest pravda čte text řecký
ješto Duch svatý jest pravda a tudy doko
nale o Kristu může svědčiti, že Synem Bo
žím jest. Podle textu latinského málo 0
svědčeného praví Jan totéž, co sám Pán
Jo. 14, 6. o sobě pravil: Já jsem cesta a
pravda a život. Z čehož jde, že ovšem jest
Synem Božím, ano Synem B. ve svrchova
ném významu.

Dále apoštol vyvinuje a vysvětluje pře
svědčivou moc, která v těch třech svědčite
lech se nalezá. Nebo tři jsou, jenž svědectví
dávají na nebi, Otec, Slovo a Duch svatý a
ti tři jedno jsou. Vede tři svědky nevidi
tedlné a nebeské pro synovství Kristovo ho
dlaje napotom tři viditedlné a zemské uvé
sti. Leč právě slova tohoto verše 0 nad
zemském svědectví na odporech se povahují,
poněvadž se v rukopisech nejstarších a prů
vodných nenacházejí a poněvadž ti svatí
otcové o nich zhola mlčí, o nichž bychom
právem mohli očekávati, že by jich dojista
byli uvedli, kdyby je ve svých rukopisech
byli četli, jací byli na př. ti, kteří s Ariány
narovnávali. Ani latinští otcové je za starší
doby neuvádějí. Avšak nejedni přece se k
tém slovům co od Jana pochodilým hlásí a
mají toho důvody některé, jenž jim nasvěd
čují. Nejprv snadno slova ta vypadnouti mo
hla pro stejnopádnost a stejnozvukost, ja
kým v. 7. a 8. počínají a přestávají. Ně
kteří svatí otcové vřece se k těm slovům
táhnou, ano nejedno místo u sv. Cypriána
naráží na ně a co mnoho váhy dodává slo
vům těm, jest, že se nalezají ve vyznánívíry
od biskupů těch, jenž v pátém století kato
lické vědomí o Kristu králi Hunerichovi
podali, jím co nezamítaným svědectvím víru
katolickou dokazujíce. Za dob nynějších
netoliko, nébrž dávných církev latinská i
řecká je ve svých bohoslužebných knihách
četla. Ano i souvislost jim nasvědčovati se

I Jan. V, 1--12. 0 zachovávání přikazů B,; tří svědkové na nebi a tří na zemi.

zdá, ješto v. 9. mluví o svědectví Božím,
jenžto se v našem 7. verši předkládá. Toli
jisto, že na jediném místě našem nespoléhá
nauka o nejsvětější Trojici, ješto o ní jiná
místa svědčí a nade vše nauka církve ji co
nejsvrchovanější poklad chová. Smysl slov
těch ovšem jasen a světel jest, že pro 8y
novství Boží Ježíše Krista svědčí Otec, Slo
vo a Duch svatý a že ti jedno jsou, t.j.
jednomyslně svědectví to vydávají. Dí na
nebi, t. j. nebeské svědectví vydávají, ač
svědectví se na zemi vydalo. Veškery tři
božské osoby svědčí, že Ježíš jest Synem
Božím. Otec na křestu Mt. 3, 17. a při pře
podobení Mat. 17, 5. veřejně Krista za syna
svého vyhlásil a hlasem s nebe daným před
jeho smrtí jej oslaviti předpověděl Jo. 12,
18. Kristus sám sám o sobě svědčil co věčná
pravda, že s Otcem jedno jest Jo. 10, 30.
výroky a divy svými a táhl se k tomu své
mu i k Otcově svědectví Jo. 8, 18. Já jsem,
jenž dávám svědectví o sobě a svědectví 0
mně vydává Otec. Duch sv. © něm svědčil
sestoupiv na něho ve spůsobu holubice a
vyliv se na apoštoly a skrze ně divy čině,
ku kterémuž svědectví se táhne Jo. 16, 14.
On mne oslaví. A Jo. 15, 26. Duch sv. 0
mně svědectví vydá. Tř, praví, jsou maje
na mysli, co psáno jest Deut. 29, 15. V
ústech dvou nebo tří svědků státi bude všeliké
slovo. Dí dále: ti tříjedno jsou netoliko v byt
nosti a podstatě, nébrž, k čemuž tu po před
nosti hledí, ve vydávání svědectví o Kristu.

K těm třem nebeským svědkům při
pojuje svědky pozemské: T% jsou, jenžto
vydávají svědectví na zemi: Duch, voda
a krev, a ti tří jedno jsou. Praví ti tří
v rodu mužském zoslřetres, nedí čtriá, po
něvadž ku podobě se svědectvím svaté Tro
jice hledí a ta tři svědectví co tři konkret
né svědky vystavuje. Dí jsou, poněvadž svě
dectví ta jednou daná neustále o Kristově
Božím synovství svědčí. Kterak svědectví
dávají, již výše v. 6. praveno. Aniž jest
závadno, že Duch sv. po dvakrát co svědek
se uvádí v. 7. a v. 8., an jednou, totiž 7.
v., se uvádí dle bytnosti své a po druhé
v. 8. jak i v. 6. podle svojich účinků. Ti
tři jedno jsou, t. j. k jednomu směřují zá
měru, k vydání svědectví o synovství Božím
Ježíše Krista. Ač i v tom jednota se jeví,
že i při vodě a krvi, t. j. na křestu Páně a
při smrti Kristově Duch svatý působil, an
Hebr. 9, 14. v Duchu sv. se obětoval na
kříži. O jiných výkladech, na př. 0 onom,
jenž krev a voďu 0 vyšlých těch Jo. 19, 34.
z boku Páně tekutinách a Ducha o vlastním
duchu Kristově, jejž v ruce Otcovy odevzdal,
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kož 1 0 jiných odchodných vysvětlováních
pe pomlčeti.

Již pak ze svědectví uvedených činí vý
vodky ukazujíc na velikost svědectví těch a
na povinnosti odtud plynoucí. Svědectví-tiž
lidské přijímáme, svědectví Boží větší jest,
Dovodí od menšího k většímu ; přestává
člověk právem na svědectví lidí hodnověr
ných, čím více může na svědectví Božím
přestávati, ješto větším jest, t. j. důstojněj
ším, hodnověrnějším jest. Což dále vysvě
tlujíc apoštol praví: Nebo to jest svědectví
Boži, jenž větší jest, že vysvěděil o Synu svém
totiž na křestu a jinde, jak výše o tom pra
veno. Vysvědčil a vysvědčuje či svědčí we
uaprvonse, an perfektum tak věc co stalou
líčí, že i účinky jeho co posavád trvající vy
stavuje. Svědectví to proto dáno bylo, aby
lidé v Krista uvěřili a kdo uvěří, ten svědčí,
že to svědectví přijímá; opak toho platí 0
všem o nevěrcích. Kdo věří v Syna Božího,
má svědectvé Boží v sobě; kdo nevěří Synu,
lhářem činí jej, poněvadž nevěří ve svědectví,
kteréž vysvěděl Bůh o Synu svém. Praví, že
že kdo věří v Syna B., má svědectví B., o
němž řeč byla, v sobě, t.j. přijal je do sebe,
do mysli, rozumu a vůle a povoluje jemu, v
krev a tuk je obrátil a jím se řídí a spravuje.
Potvrzuje toho apoštol opáčnou dle svého spů
sobu větou. Kdo nevěří Synu či dle ř. t. Bo
hu, lhářem jej činí, poněvadž nevěří ve svě
dectví, kteréž vysvěděil Bůh o Synu svéma za
to má, žeby Bůh, pravda věčná, také lež po
tvrzovati mohl; činí Bohu velikou křivdu a
rouhá se jemu, jako by byl svět oklamati
mohl vydáním svědectví o Kristu co Synu
Božím. Podobně výše 1, 10. dí, že kdo praví
hříchů nemíti, Boha lhářem činí, jako by
slova B. o hříšnosti lidské na pravdě ne
spočívala. M. nevěří stojí neuvěřil v t, Ť.
meniotevxev; leč víme, že význam perfekta se
1 ku přítomnosti vztahuje. Opak toho dí
Jo. 3, 33.. Kdo přijal svědectví Jeho, zape
četil, t. j. veřejně vyznává, že Bůh pravdo
mluvný jest.

Kdo však to svědectví Boží v sobě má,
v tom nezůstává to svědectví na holo a na
prázno, nébrž v něm blahodějně působí. A
o tom dí sv. Jan: A toť jest to svědectví, že
život věčný dal nám Bůh a ten život v Synu
jeho jest. Tím vytýká poslední účel všeho
osvědčování Božího o Synu, abychom život
v Synu B. míti věděli. Život věčný, život

ja
lé

posvěty, spásy a bláhy se tuto již počíná |
maje na onom světě býti dovršen. Dává nám
Bůh neustále život věčný ten; dí ale Jan,
že dal jej eGoxe,poněvadž hledí ku poslání
Syna na svět ku spáse lidské. O tom životě
se pronáší, že v Synu B, jest složen co pra
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menu, z něhož každý čerpati může a má;
nebo v Slově, v Synu B. žťvoť byl a život
byl světlem lidí Jo. 1, 4.

Jest-li ale v Kristu složen život, samo
sebou odtud plyne, že: Ado má Syna, má
život; kdo nemá Syna, života nemá, Má pak
člověk Syna, když nejsstoupeněji s ním v
obecenství vešel; má ho vírou a láskou jej
v srdci a mysli chovaje; a takový má život
věčný v sobě, o čemž předešlo. Podobně
Jo. 3, 35. praví: Kdo věří v Syna, má život
věčný. Má Syna DB.v sobě, kdo může říci,
že v něm žije Kristus, jak Pavel Gal. 2,20.
Již nežije v něm, dí Rehoř Nyss., jiná vášeň
a žádost, žádná pýcha, žádná pochoť, žádný
hněv a závist a nenávist, ani ctižádost, ani
co jiného podobného, nébrž žije v něm Kr.,
jenž jest sama posvěta a čistota a bláha. K
druhému členu: kdo nemá Syna přidává t. ř.
slovo Božího zoů Veoť, čímž větší důraz při
rostá. V prvním členu přídavku toho není,
nébrž prostě se dí: kdo má Syna, poněvadž
věřící Syna znají; v druhém členu ale se
přidává: kdo nemá Syna Božího, abychom
věděli, jak velikou věcí jest Syna nemíti v
sobě. Udává pak dále účel, jakým veden
věci ty píše. Dí:

13. To píši vám, abyste věděli, že
život máte věčný, kteří věříte ve jméno
Syna Božího. 14. A ta jest doufanlivost,
kterouž máme k němu, že očkoliprosíme
podle vůle jeho, slyší nás. 15. A víme,
že slyší nás, očkoli prosíme; víme, poně
vadž máme prosby, kterýchž prosíme od

v ve
něho. 16. Kdož ví, že bratr jeho hřeší
hříchem ne k smrti, modli se, a bude
dán jemu život, hřešícímu ne k smrti.
Jest hřích k smrti, ne za ten pravím,
aby se modlil někdo. 17. Každá nespra
vedlnost hřích jest a jest hřích k smrti.
18. Víme, že každý, kdo se narodil z
Boha, nehřeší, nébrž zrození Boží zacho
vává jej a zlostník nedotýká seho. 19.
Víme, že z Boha jsme a svět celý ve
zlostníku leží. 20. A víme, že Syn Boží
přišel a dal nám smysl, abychom poznali
pravdivého Boha a byli vpravdivém Synu
jeho. Tenť jest pravdivý Bůh a život věč
ný. 21. Dítky, vystříhejte se model.

Zdá se, že apoštol tuto hodlal skončiti
list svůj a že. ještě jednou se ohlédaje jim
jeví účel, kterým veden byl při psaní svém.
Jednak zří k věcem v předešlých větách po
věděným, od nichž k závěrce se nese řka;
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To píši vám, abyste věděli, že život máte věč
ný, kteří věříte ve jméno Syna Božího. Pra
ví: to, ty věci, totiž co jsem posud napsal
v celém listě a ovšem tedy v posledních vě
tách jednaje o svědectví pro Krista vyda
ném. M. píši čte ř. t. napsal jsem čy0awe,
což očividně tuto na jedno vychází. Dí aby
ste věděli, nedí abyste poznali, poněvadž píše
k věrcům, kteréž utvrditi, nevšak vyučovati
potřebí jest. Věděli oni, že ve víře v Kri
sta život jest, leč pro bludaře potřeba bylo
jim na pamět uvésti, jak veliký poklad se
v jejich držení nachází. Místně a určitě klade,
který ten skrytý poklad jest, dodávaje: kteří
věříte ve jméno Syna Božího t. j. v Syna B.,
ješto jméno se pro osobu klade. Víra v Kri
sta jest původ a pramen života, což i ku
konci evangelia svého klade s koncem listu
se sjednávaje Jo. 20, 31. šířeji vyslovuje:
To psáno bylo, abyste uvěřili, že Ježíš jest
Syn Boží a věříce život věčný měli v něm.
Některý text ř. se liší ode čtení vulgáty a
druhdy Chemnitz velmi stíhal vulgátu pro
různé její a od obyčejného textu odchodné
čtení. Leč dálejším bádaním a vynesením na
světlo kodexů starších čtení vulgáty co nej
průvodnější shledáno bylo.

Než ale zavírá list, ještě chce jim také
na mysl uvésti blažené účinky, které víra v
Krista sebou obnáší. A sice napřed mluví o
doufanlivosti a nápotom v. 18. © nehříšno
sti. O doufanlivosti vece: A ťa jest doufan
bivost, kterouž máme k němu, že o čežkoli pro
síme podle vůle jeho, slyší nás. To jest ovoce
doufanlivosti, v tom záleží doufanlivost; mlu
vil o doufanlivosti již výše 4, 17; ale tam
mluvil o té, kterou na soudný den míti bu
deme, tuto ale mluví o důvěře, čeho se tu
nadíti můžeme od Boha, o němž očividně
řeč jest. A to jest důvěra, že nás Bůh vy
slyší, o čežkoli zažádáme,jestliže jenom pros
by naše se shodují s vůlí jeho, jestli totiž
čelí k slávě Boží a k naší spáse. Dí: slyšť,
nedí uslyší, pro lepší vytknutí jistoty výslechu
se strany Boží; výše 3, 22. vece: o čežkoli
žádáme, přijímáme od něho, AeuPavonev,Jest
to největší blaženost člověka na zemi, že
Boha s naprostou důvěrou vzývati může a
že všecko, o čežkoli zažádá, obdrží, jestliže
to k spáse jeho slouží.

O té důvěře a o vyslyšení proseb na
šich praví dále: A víme, že slyší nás, 0 čež
koli prosíme, víme, poněvadž máme prosby,
Kterýchž prosíme, od něho. Máme prosby t. j.
ty věci, o které prosíme, jsme obdrželi.
Smysl jest: poněvadž víme vůbec, že Bůh
nás slyší, tedy také doufáme, že prosbu naši
zvláštní o věc nějakou vyslyší. Dí máme
prosby (t. j. docházíme věcí prošených a
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žádaných, poněvadž věrec maje Boha 4 V
něm všecko, také má věci dle vůle Boží žá
dané. Tudy mystikové praví, že lidé zbožní
účastní bývají všemocnosti Boží. R. t. čte:
A ješto víme, že slyší nás, očkoli prosíme,
váme, že máme prosby t. j. věci prošené, kte
rýchž prosíme od něho; vazba ta shodnější
jest, ač smysl týž ostává.

Tuto větu všeobecně vyslovenou ještě
místněji obrací apoštol na zvláštní případ
nost, totiž na přímluvu za bližního, když ho
hřešiti vidíme. Praví: Kdož ví, že bratr jeho
hřeší hříchem ne k smrti, modlí se a bude
dán jemu život hřešícímu ne k smrti. Pravil,
že člověk zbožný ve všem vyslyšán bývá od
Boha; z toho odvětuje, že ho Bůh uslyší,
když za hříšníka, jenž smrtelně nehřeší, při
mlouvati se bude. Hříchem hřešiti jest sil
nější výraz než hřích činiti neb páchatt.

Ale co se rozumí Aříchem k smrti? O
tom se rozcházejí vykladači na rozličné stra
ny. O těch nebudeme mluviti, kteří smrtí
slyší smrt tělesnou, ješto očividně smrt duše
a ducha se rozumí, t. j. dokonalé odpadnutí
od Boha tou měrou, že životným mohutno=
stem duše netoliko se ublížilo, nébrž těměř
zkáza jim ustrojena, tak že opět ožiti a ob
noviti sotvase mohou. Jest to tedy hřích ne
napravitedlný a nezhojitedlný, jest to nekaji
cnost, když hříšník nijak ze hříchu se káti,
ano ani ke hříchu se znáti nechce. Jest to
setrvávání ve zlu, holý odvrat od Boha a
přidání se k odporu proti Kristu, odpadnutí
od víry a lásky, v níž život člověka složen
jest. Lidi takové potírá Hospodin Jer. 5,
3; ale oni nechtějí přijímati kázně, an Jer.
13, 23. jakož mouřenín nemění barvy pletě
své, ani oni nechtějí si usmysliti. To jsou
lidé podobui Židům těm, o nichž Pán Jo.
8, 21. 24. praví, že ve svých hříších umrou
a o nichž Pavel Hebr. 6, 4. vec, že jim
nemožno se obrátiti. Jest to hřích proti Du
chu sv, Mt. 12, 31., když proti vlastnímu
vědomí a svědomí člověk pravdě odpírá,
aneb docela na nekajicnosti se ocitnul a od
Krista a z říše jeho vypadl opět do moci
tmy a knížete světa. K těm hříchům patří
přede vším hřích nevěry a celotného odpad
nutí od Krista co takový, jejž lidé snadno
poznati mohou. Nebo apoštol předpokládá,
že bližní o bližním souditi může, jestli se
ve smrtelném hříchu nalezá čili nenalezá.
Nadto mluví Jan ke křesťanům, z nichž se
některým zazdálo, že ten neb onen k světu
a bludům odštěpenců se skloniv již docela
ztracen jest, tak že o něm zhola pustili a
za něho se k Bohu přimlouvati zdráhali. I
napomíná jich apoštol, aby v té věci rozdíl
činili a nehned toho za ztraceného měli, jená
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z obečeňství s Kristem vypadl a rozezná“
vali jej od těch nekolných a nekajných hříš
níků, kteří nijak napraviti se nedávají.

Kdo hříchem takovým smrtelným ne
hřeší, za toho modli se a bude mu dán život,
vece apoštol a dodává vysvětlujíc : totiž tomu,
jenž nehřeší k smrti; t. j. Bůh hříšníku tomu
dá milost, aby se mohl obrátiti; aneb dá
mu t. j. zjedná mu život člověk,jenž za něho
se modlí, ješto mnoho může úsilná modlitba
spravedlivého Jo. 5, 16. Tím více nám s
podivením býti musejí slova, jež klade apo
štol dále, an dí: Jest hřích k smrti, ne za
ten pravím, aby se modlil někdo. Hříchem k
smrti jest hřích těm, jenž v hříchu ostávají,
jak Jidáš; hříchem ne k smrti jest těm,jenž
se z něho kají, jak Petr, dí sv. Aug. Kri
stus učil nás modliti se za nepřátely a sám
se modlil za ukřižovatele svoje. Zdali tedy
apoštol zakazuje za hříšníky zatvrzelce se
modliti? Blížeji-li k slovům pohlédneme,
shlédneme, že nic nezakazuje, nébrž jenom
že nepřikazuje, aby se modlitba za člověka
tak zamřelého dála. Nemají slova apoštolova
podobenství se slovy Jer. 7, 10., kdež Ho
spodin prorokovi velí: Nemadli se za lid,
nebo nevyslyším. Nejednou bez mála ti, k
nimž píše, vylévali modlitby za tvrdošijné
a úmyslné hříšníky domnějíce se, že jistě
vyslyšáni budou. Jan jim praví, že o těch a
takových zatvrzelých hříšnících nestává pří
povědě od Boha vyslyšánu býti. Vůbec sice
platí, chce říci Jan, že o cožkoli poprosíme
ve jménu Krista, dosáhneme, avšak jest vý
jimka ta, že ne každá prosba za zatvrzelce
výslechu svého dochází. Tenkráte, jak sv.
Bernard píše, sluší plakati více než modliti
se za něho, jak Maria a Marta plakaly smr
ti Lazarovy a pláčem svým vzkříšení jeho
zasloužily. Potřebí druhdy, aby celá církev
plakala, almužnu dávala, postila se a se
modlila, aby takový zarytec se obrátil, ač i
tenkráte věc záhadna a nejista jest a tudy
ji apoštol výslovně předpisovati nehodlá.
Mnoho záleží pak na tom, abychom rozdíl
mezi hříchy činili, dílem aby lidé nezoufali,
dílem aby zas nevážili sobě méně než po
třebí jest hříchů a se k nim nejetně měli.
Proto apoštol praví dále: Každá nespravedl
nost hříchem jest a jest hřích k emrti aneb
dle ř. t. jest hřích ne k smrti. Čtení to roz
dílné nečiní rozdílu, ješto dle latinského i
řeckého textu Jan směřuje k tomu, aby roz
díl mezi hříchy stanovil. Výše 3, 4. pravil
nepravostí jest hřích a zostřoval a zveličoval
hřích pojmem nepravosti, tuto ale určuje
nespravedlnost pojmem hříchu. Nespravedl
nost jest téměř toli co nepravost 3, 4. a
značí přečin proti tomu, co pravo a dobro,
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mravno a povinno jest. Chce říci apoštol,
že sice každé přestoupení mravné hříchem
jest, že ale není hned každý hřích hříchem
smrtonosným.

Jednaje o hříších připouštěl býti hříchy
mezi křesťany. Leč to se zdá potýkati, co
výše 3, 6. n. o nehříšnosti lidí z Boha zro
zených, jakými křesťané byli. I vidí se mu,
aby ještě jednou mluvil © tom, že se -hře
šení s novým rodem křesťanů zhola nesho
duje, nébrž se mu úplně příčí, aby sobě
snad hříchů v lehkost nepoložili. Dí: Víme,
že každý, kdo narozen jest z Boha, nehřeší,
nédrž zrození Boží zachovává jej a zlostník
se nedotýká ho. Ne nadarmo praví víme, jež
třikrát opětuje po sobě stav věrců líče; chce
říci, že věci ty jim dobře známy jsou, ano
že 0 nich i ve svém listu jednal. Netají toho,
nébrž výslovně vytýká, že hřešení se nesho
duje s vírou křesťanskou a že kdo v Kristu
se nalezá a zůstává, hřešiti nesmí. Nebo ta
kového zachovává zrození Boží, stav jeho
jest ten, že ho samo to ku Kristu a víře
jeho přidělení ode hříchů zachovati má. V
ř. t. stojí snáze: a zrozenec zachovává sebe,
hledí, aby s hříchem se nestýkal, nébrž vše
lijak ho prost zůstával a ve své podstatě co
obrozenec se udržel aniž jí zbaven byl.

Leč apoštol povahu tu místněji líče kla
de: A zlostník nedotýká se ho. Zlostníkem
se rozumí dábel 2, 13. 14. 3, 12. a chce
říci, že nijak ho ďábel nesvede k hříchu, an
ani lichocením ani prosbami nějakými od
pravé stezky nevybočí. Dotýkati se značí ško
diti, ubližovati, urážeti, k úrazu přiváděti;
Z. 104, 15. velí: Nedotýkejte se pomazaných
mojich. Podobně Jac. 4, 7. velí odpírati ďá
blu a uprchne od vás. Ač zajisté co lev ře
voucí obchází 1. Petr. 5, 8. a všelijak jej
uloviti usiluje a V pasti a léce svoje dostati,
avšak Bůh ohradu okolo něho strojí Ž. 89,
1. a on sám se upravuje ve zbraň víry, lásky,
pokání a mečem víry odhání nepřítele. Ef
6, 11. n. Pro patrnější označení stavu světa
neobrozeného a křesťanů z Boha zrozených
vytýká apoštol ještě protivu tu místněji:
Víme, že z Boha jsme a svět celý ve zlost
náku leží. Z Boha býti totéž jest co z Boha
naroditi se, o čemž předešlo. Přidává pro
tivu o neobrozeném světě: celý svět ve zlost
níku leží. Světem rozumí všecko, co od Boha
odstupno jest, tuto pak prohlídá k neobro
zeným lidem, jak z protikladu patrno. Zčost
nákem dábla míní a dí, že v něm jest svět,
že se v něm nalezá, s ním nejúžeji spojen
jest, jím oddychá, jím říditi se dává a od
něho obklíčen jest docela v jeho moci se
nalezaje. Dí leží a vytýká podmaněnost pod
moc dáblovu neobmezenou, an dříve 0 po
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rozencích Božích pravil, že se jich zlostník
nedotýká. Tudy sluje ďábel knížetem světa
Jo. 12, 31. a tudy mluví Pavel 2. Tim. 2,
20. o vybavení-se z léček jeho a z osidel
jeho. A říše jeho se ozvláště jeví v trojnotě
neblahé 2, 16. v pochotech pletě a očí a
pýše života. Tudy veleli otcové svatí světa
se štítiti a ho ubíhati jak Lot Sodomu opu
stil, ješto nesnadno bývá, aby člověk ohněm
obklíčen jsa neuhořel.

Jiný ale jest stav a jiná povaha těch,
kdo z Boha zrozeni jsouce Bohu věrni ostá
vají, což jim sice známo jest, což ale apo
štol jim opět na mysl a na um uvésti hodlá.
Dí: A víme, že Syn Boží přišel a dal nám
smysl, abychom poznali pravdivého Boha a
byli v spravedlivém Synu jeho. Dva účinky
příchodu Páně vytýká, poznání pravého Bo
ha a obecenství s Bohem a Kristem. Poslal
Bůh Syna svého na svět, abychom tak opu
stivše modly dokonale s Bohem spojili Se.
Dal nám Syn Boží smysl, živou chopnost a
vnímavost, mohutnost poznati a skutečnou
sílu, ješto dříve smysl ten věcí nebeských
docela dřímal a přitlumen byl v nás zotro
čilých bohům marným.

Dal nám smysl ten proto, abychom po
znalt Boha pravdivého a byli v pravdivém
Synu jeho. Vytýká předmět, jejž smysl ob
chopiti měl a kam tudy směřoval. V f. t.
nečte se ani slovo Boha ve větě první, né
brž pouze v pravdivém či substantivně v pra
vedníku a na místo druhé věty: a byli v
pravdivém ©. j. čte: i jsme v spravedníku
v Synu jeho Jesu Kristu. A tak i sinajský
čte rukopis. Poznání Pravedníka či Pravdi
vníka, t.j. jak vulgáta dobřevykládá, pravého
Boha, svrchovaným jest darem a podmínkou
a základem, na němž veškeren duchový a
duchovný život může vybudován býti. Po
znáním tu rozumí poznání, které netoliko
myslí, nébrž celou útrobou se děje a o němž
2, 94. pravil, že ho známe, když přikázaní
jeho plníme. Pravého Boha día rozumí toho,
jenž jedině Bůh jest v protivě a odporu k
modlám a ku představným bohům gnostiků,
jenž si z pojmů a náhledů svojich bůžka
utvořili, To jest život věčný, dí Pán sám v
modlitbě velekněžské Jo. 17, 3., aby poznali
tebe Boha pravdivého a toho, jejž jsi poslal,
Jesu Krista. V tom se osvědčilo příští Páně
účinným býti, že jsme poznali Boha. Ale i
druhý dar dán nám tím příštím Páně: abychom
byli v pravdivém Synu jeho, abychom v nej
užším obecenství spojeni jsouce s Kristem v
něm co živlu svém bytovali a odtud sílu k
životu svatému a k blaženosti čerpali. V
ř. t. jak praveno stojí: A Jsme v pravdivém
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Bohu, v Synu jeho Jesu Kristu, t. j. jsme S
Bobem skrze Syna jeho J. K. nejsstoupe
něji a nejúžeji spojeni a sjednáni. Aneb se
raději ř. t. tak slyšeti musí, že slova v Synu
jeho J. K. co apposice či přístavek slova
Boha se berou, což lépe se shoduje s tím,
co dále o Kristu co pravém Bohu dí. Svatí
otcové místa toho proti Ariánům užívali a
odtad dokazovali spolubytnost Syna s Otcem ;
a sv. Ambrož odtad vysvětluje výraz Bůh z
Boha, jehož církev ve svém vyznání užívá.
V těch slovech se celá nauka v stěžejné své
stránce zavírá; poznání a život svatý či by
tování v Kristu nám pak zjednává bytování
ducha sv. v srdcích našich.

Přidává, aby tím mocněji od model vy
stříhati mohl, výrok, jímž by se vezdy měli
spravovati: Tenťjest pravdivý Bůh a život
věčný. Očividně o Synu se to praví, jak ze
slova život věčný patrno, an životem se Kri
stus zove Jo. 14, 6. a v našem listu hned
z počátku Zivotem sluje 1, 2. Tudy sv. ot
cové proti Ariánům ve táhli k slovům těm
to, ač jim odpírali Ariáni a s nimi rozliční
učenci od času Erasma potahujíce se na slovo
pravďivý, což v písmě prý jen 0 Otci se užívá.
Leč sv. otcové slova ta o Synu slyší. Zivot
věčný dí, ješto Synu Otec dal míti v soběživot
od věčnosti Jo. 5, 24. n. Má Kristus Zivot
v sobě co pramen veškerého života tvorstva.

Zavírá list svůj krátkým ale dojem
ným napomenutím. Dátky, vystříhejte se mo
del, jediného pravdivého Boha se přidržu
jíce, o němž jsem vám právě povídal. Vše
chnu lásku a milostnost svou jim na konci
projevuje jmenujíc je dítkami. Modlami
zove, vokoli člověk za předmět svých po
klon, své úcty a služby, slovem klonby
přijímá a tomu čest dává, jenom na pravého
Boha náležitou. Před modlářstvím pohan
ským je vystříhati sice zbytečno nebylo, po
něvadž se nejedni při obětech či obětných
hostinách modlám vzdávaných nalezati dá
vali, jménem bohů a bohyň přísahali a ji
ných věcí se dočíněli, jenž se jim zdály ne
patrny býti, jenž ale mohly zlé následky za
sebou vléci. Leč apoštol má na mysli boho
plodné náhledy gnostiků, jenž z pomyslů
abstraktných sobě o prabytnosti pojmy tvo
řili a výmysly své za pravé představy o
Bohu vydávali. Těch a takových bludů mo
dlářských varovati se jim velí apoštol. Ale,
přidává sv. Beda, máme se všelijak varo
vati, abychom pochotmi a vnadami světa
ulovení nebyli a jimi uvlečeni jsouce neod
padali od pravé služby pravého Boha, nebo
i to modloslužbou jest. Cokoli proti zákonu
Božímu milujeme, modlou nám jest.
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O druhém a třetím listu sv. Jana apoštola.

Zbývají dva krátcí listové sv. Jana, ji
miž se řada kněh naučných Nového Záko
na končí. Mají nejednu otázku společnou
a tudy.je tu společným pojednáním odbýti
můžeme.

I. Přede vším jim společnojest, že
obě dvě epištoly se kladou mezi listy, 0
nichž odpor déle panoval, mají-li za pravý
plod svatého Jana přijaty býti. Eusebius
je H.E.3, 25. k antilegomenům, t.j. k těm,
jimž někde se odpíralo a jenžto se nepři
jímaly, spisům přičítá. Leč odpor ten, jenž
nepocházel leč jedině z neznámosti, snadno
se dá vyložit. Za jedno listy naše byly
položeny v písmě mezi povšechnými a 0
becnými listy, ješto přece na první pohled
svědčí privátným osobám. Za druhé obsah
jejich velmi skrovný jest aniž dogmatická
nějaká nauka se v nich nalezá, již bychom
jinde obšírněji vyvinutou nenalezali. Dost
důvodů, že listů našich zřídka kdo užil a
že se jim tedy svědků z nejstarší doby ne
dostávalo, kterýmž nedostatkem se dada
vésti Eusebius je mezi knihy, jimž se od
porovalo, položil. Za třetí vadilo přímé
mu těch listů přijetí, že se svatý Jan ne
zove apoštolem, nébrž starcem či starším,
presbyterem se nazývá, což se na jiného
někoho zdálo potahovati. Leč již starší po
zorovali, ze svatý Jan užívá v listech těch
proto jenom toho výrazu, poněvadž mu
tehdá na konci prvního století od věrců vů
bec se dával, ješto skutečně on nejstarším
křesťanem byl, tak že jménem tím se ne
vyjadřuje důstojenství nějaké, nébrž jenom
stáří a věk se vystíhá. Podobným spůso
bem se Ignatius mučeň nazýval Theoforem,
Bohonošem, poněvadž mu lidé jména toho
udělovali.

Jak viděti, nestačí námitky k tomu,

aby nás odvrátily od církevné tradice, jenž
listy naše Janovi evangelistovi a apoštolu
připisuje. Na opak máme důvodů dosti,
kteří nás nutí, abychom se 8 celým pře
svědčením k soudu církve o authentii li
stů našich přidali. Nejprv jest věc velmi
nepodcbna, aby byl někdo svatému Janu
ty listy podsunouti, aneb aby byla některá
církev je co apoštolské přijíti měla, ješto
se žádné v církvi straně nezamlouvají ob
sahem svým. Mohlo jenom dokonalé pře
svědčení, že listové ti od Jana pocházejí,
církve či jich předložence ku přijetí jich do
počtu bohovědeckých kněh přimíti.

Porovnáme-li dále povahu a sloh listů
našich, neupřeme, že veliká podobnost a
styčnost listů těch s jinými Jana apoštola
spisy se nalezá. Znáti pravdu, ostávati v
Bohu, choditi v pravdě, Boha viděti, z Bo
ha býti a jiná rčení v listech našich oby
čejná stýkají se s frázami v evangeliu avprvnímlistupřicházejícími.| Barvitost
slohu, jednoduchost chodu, záporné a klad
né opětování též myšlénky a jiní znakové,
po nichž se povaha Janova vystíhá, tu se
býti shledávají. Co v druhém listu verš
10. vece o nepozdravování bludařů a v li
stu třetím o přísném vytýkání skutků Di
otrefových, to jenom od apoštola vycházeti
může, aniž kdo mohl takové váhy se od
vážit. Avšak i vněšná svědectví v hojno
sti máme, na nichž při té listů skrovno
sti můžeme přestávati. Zlomek Muratoriho
zná dva listy Janovy, svatý Irenéus se v
první 16, 3. i třetí knize 16, 8. k druhé
mu listu Janovu táhne, Klément Alexan
drinský mluvě o větším listu Jana apoštola
tím rčením více listů mu připisuje, Orige
nes (Eus. 6, 24.), Dionysius Alexandrinský

a po něm řada otců, mezi A „svatý Au2
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gustin s celou církví africkou a Jeroným
až i celá sborná církev epištoly ty dvě co
plod Jana vyznávali. Sněm Tridentský obě
ma listům přičítá váhu apoštolskou.

Leč mimo společnou tuto otázku. má
každý list některé své zvláštnosti a 0 těchto
nyní náleží nám pojednati.

II. Naskýtá se nám napřed lisť druhý,
jenž napsán jest: Elektě Kyrů čí vyvolené
paní a dítkám jejím. Možno že llekta,
možno že Kyria jméno ženy jest té, ku
kteréž směřují slova listu našeho; v ř. (.
stojí čxkexri Kvole. Ale i to možno jest;
že vyvolenou paní rozumí církev nějakou
křesťanskou; a náhled ten již u svatého
Jeronýma pochodilý za našich dnů před
kuje a my se k němu podobně přirážíme;
jiným se zdá, že jméno tají a jen titul
dvůj jí ku chvále dává; Klément Alexan
drinský ji ku pannám psánu býti klade. Ob
sahem listu jsou dílem blahopřání pro do
brý mrav dítek, dílem napomínání k ostá
vání v lásce a v Bohu, dílem výstrahu před

List II. a lÍl. sv. Janá.

vyskytlými se bludaři; obsahem tím spolu
se účel listu vytýká.

III. . Lost třetí věnován jest Kájovi; v
písmě Nového Zákona přichází tré Kájů;
jeden Macedoňan, druhý Derban a třetí Ko
rintan Act. 19, 29. 20, 4. Rom. 16, 33.
Sotva který z těchto tožným jest s Kájem
třetího listu Janova. Vyhotovil apoštol list
ten, dílem aby pochválil Kája a jemu ob
chozí věrověsty odporučil, dílem aby Dio
trefovu pýchu a nevlídnost pokáral, jenž
se k těm hlasatelům víry nelidsky zacho
val. O čem dověděv se Jan apoštol ne
váhal psáti, bez mála na prosbu oněch
zvěstovatelů spole slíbě, že osobně do cír
kve té přibude. Demetrius bez mála jeden
ze zvěstovatelů či z evangelistů list tento
donesl.

IV. Kdy a kde listové ti psáni, o tom
těžko říci; všecko nás ale k tomu náhledu
vede, že listové ti vypravení byli později
než ostatní spisové Janovi.



Druhý list sv.

Pozdraviv apoštol a chválu rodině vzdav
1—3. a utěšiv se 2 toho, že se o pravdě
kochá 4. prosí, aby v lásce trvala 5—6.
a vědouc, že mnohosvůdců jest 7—9. se
jich půině střáhla 10—11; načež návště
vu svou a pozdravení opovídá 12—15.

1. Starší vyvolené paní a dětem
jejím, kteréž já miluji v pravdě a ne
já sám, nébrž 1 všickni, co poznali prav
du, 2. pro pravdu, která ostává v nás
a s námi bude na věky. 3. Budiž s
vámi milost, milosrdenství, pokoj od
Boha Otce a od Krista Ježíše, Syna Ot
Cova V pravdě a lásce. 4, Zradoval jsem
se velmi, že jsem nalezl z dětí tvojich
choditi v pravdě, jakož jsme příkaz ob
drželi od Otce. 5. A nyní prosím tebe,
paní, ne jako příkaz nový píšíc tobě,
nébrž který jsme měli od počátku, aby
chom se milovali vespolek. 6. A to jest
láska, abychom chodili podle příkazů
jeho; nebo to jest ten příkaz, abyste,
jak jste slyšeli od počátku, v ní cho
dili. 7. Nebo mnoho svůdců vyšlo na
svět, kteří nevyznávají, že Ježíš Kristus
přišel v těle; tenť jest svůdce a proti
krist. 8. Hledte sebe, abyste neztratili,
co jste vykonali, nébrž abyste odplatu
úplnou obdrželi. 9. Každý, kdo odstoupá
a neostává v nauce Kristově, Boha ne
má; kdo ostává v nauce, ten i Otce i
Syna má. 10. Přijde-li kdo k vám a
té nauky nepřináší, nepřijímejte ho do

Jana apoštola.

domu, aniž pozdravení mu dávejte. 11.
Nebo kdo mu dává pozdravení, obcuje
skutkům jeho zlým. 12. Mnoho maje
vám psáti nechtěl jsem papírem a in
koustem ; nebo naději se, že budu Uvás
a ústy k ústům mluviti budu, aby ra
dost vaše úplna byla. 13. Pozdravují
tebe děti sestry tvé vyvolené,

Přípis činí apoštol jak obyčejno jest a
jak apoštolům svědčí. Jména svého neklade,
avšak zove se jménem, pode kterým znám
byl povšechně a jímž povšechně jej nazývali.
Dí: Stařec či starosta či starší vyvolenépaní
a dátkám jejím, kteréž já miluji v pravdě a
ne já sám, nébrž t všickni, co poznali pra
vdu, pro pravdu, která ostává v nás a s nám?
bude na věky; budiž s vámi milost, milosr
denství, pokoj od Boha Otce a od Krista Je
žiše, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Již v
úvodu praveno, proč se sv. Jan starcem či
starším nazývá, jiného titulu sobě nepřidá
vaje. Byl nejstarším mezi křesťany a tím
jménem ho jmenováno vůbec buď pro stáří
samo, jak jsme pravili, buď, jak se jiným
líbí, pro vznešený úřad. Píše list vyvolené
paná či jak přeložiti můžeme podle rozlič
ných vyvolené Kyrit aneb Elektě paní totiž
podle toho, jestli první neb druhé jméno
za vlastní jméno se béře. Leč nejlépe se
rozumí Paní církev podle toho, že jest choť
Páně a že se tu ne v poměru ku Kristu,
jehož služebnicí spolu jest, nébrž ohledem
na údy církve jmenuje. Nasvědčuje náhledu
tomu obsah povšechný, odtomnost všeho na
rážení na okolnosti osobné jakož 1 veškeren
ten spůsob, jímž své chvály a napomínky a
pozdrav svůj vyjadřuje. Vyvolenou ji jme
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nuje, poněvadž ji Bůh z pohanstva a z říše
tmy do království Syna svého Col. 1, 13.
povolal a před ustanovením světa vyvolil Ef,
1, 4. Píše-li dále a dětem či dítkám jejím,
tudy již víme, že se dětmi rozumějí ti, jenž
vyznávají Krista a církev co matku cti. A
o těch sv. Jan, apoštol lásky, mohl právem
říci: jež já miluji v pravdě; já vece s dů
razem a hledě k jiným, o nichž dokládá:
A netoliko já, nébrž 1 vštckní, copoznali pra
vdu. V pravdě t. j. skutečně a vroucně je
miluje; v ř. t. není artikulu a tudy se slo
vo to netáhne ku pravdě křesťanské. Nikdo
nemůže býti pravým přítelem člověka, leč
jest přítelem pravdy, dí sv. Aug. Miluje je
láskou křesťanskou, která pravou láskou jest.
A s ním se k dětem těm stejnou láskou ne
sou všťckní, co poznali pravdu, t. j. všickni
křesťané, ješto pravdou absolutnou jest víra
křesťanská. A důvodem lásky té povšechné
jest, co klade apoštol dále: A pro pravdu,
která ostává v nás a s námi bude na věky.
Pravda jest základem lásky jeho, pravda
víry Kristovy jej k milování pobízí; miluje
je proto, že věří oni v Krista. A tu sv. Jan
povědom jsa věčné trvalosti víry Páně při
činuje vítězně a s námi bude na věky. Ta
pravda, jenž v nds jest, v nás se ubytovala,
v nás: vě mně a ve vás, ta nevezme konce,
aniž vyhyne, ale potrvá, až čas ten na věč
nost se změní.

To pověděv přistoupá ku pozdravení,
jež vyjadřuje spůsobem od obyčeje v jiných
listech ne odchodným, an dí: Budiž s vámť
milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a
Krista Ježíše, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
Odchodna jsou jenom slova počátečná: bu
diž s vámi a slova konečná: v pravdě a lásce.
Ostatní slova se nalezají i jinde a jmeno
vitě přicházejí všechna tři želání v listech
pastýřských. Slovy Syna Otcova vytýká dů
razně synovství Boží Krista Pána. Proč Boha
Otcem tu jmenuje, viz na počátku listu k

ím. Dí: v pravdě a lásce a vytýká tím
obsah listu svého; nebo celá epištola daleji
se dvěma těma dobroma zanáší; klade to,
aby vyjdářil obor, v němž se láska a pokoj
a milosrdenství Boží osvědčiti a jeviti má,
t. j. v tom, aby v pravdě Páně vezdy víc
se utvrzovali a v lásce více a více rostli.
Méně vhodně druzí vysvětlují: pravdou a
láskou kladouce slova co nástroje, jimiž vez
dy více a více se milosti a milosrdenství a
pokoje přiúčastnujeme. Tím si odevřel cestu
ku vlastnímu pojednání a počíná s projeve
ním radosti nad chováním se údův církve,
ku které píše: Zradoval jsem se velmi, že
jsem nalezt z dětí tvojich choditi v pravdě,

II, Jan. 1-—13.Pozdrav a pochvala; napomenutí k trvalé lásce a střežení se svůdeů,

jakož jsme příkaz obdrželi od Otce. Vypra
vuje radostný pocit, jehož požil vida dobrý
stav a sice pravou víru církve, ku které
píše. Nevšickni sice zasloužili té chvály, ale
apoštol nemíní kárati a vytýkati a útle a
jemně výtku svou zahaluje v obmezení chvály.
Praví nalezl a vytýká tím, že v církvi té,
k níž píše, po čas některý se zdržoval. Cho
dili v pravdě t.j. ve víře křesťanské žít,
jí se spravovati a říditi; nedí býti v pravdě,
nébrž choďiti znače snahu a píli pravdu ži
vota osvědčovati. K takovému snažení Bůh
každého křesťana zavázal poslav Sýna svého
a na to upomíná sv. Jan slovy: jakož jsme
příkaz obdrželi od Otce. Otce jmenuje ra
ději než Syna, poněvadž dětem, jak je jme
noval, Otce poslouchati přisluší, an syn ctí
otce Mal. 1, 6. Ovšem pak příkaz dal skrze
Syna, jak sám Syn Boží to vypovídá Jo.
15, 15. Cokoli jsem slyšel od Otce, oznámil
jsem vám. Slovem příkaz zahrnuje velení
Boží o zachovávaní víry, o životě a mravech..

Jakož pak tu ku pravdě hleděl, tak
hledí ve větě dalejší k lásce co druhé čá
sti, o níž jedná v listu svém. A nyné pro
sém tebe, paní, ne jako příkaz nový pášíc
tobě, nébrž který jsme měli od počátku, aby
chom se mlovali vespolek. Nyní, vece, po
něvadž jsem zaradovati se mohl, tudy mohu
a musím prositi. Dí prosém a nedí napomé
nám, ješto církev co Paní považuje; prosí,
aby se milovali, dí však komunikativně : aby
chom se milovali sám sebe zahrnujíc, aby
tak prosba tím šetrněji vyslovena byla a
lépe k srdcistihla. O lásce a o vzájemném
milování příkaz přijali hned na počátku své
ho ku Kristu obrácenía tudy praví: ne nový
příkaz píšíc, něbrž který jsme mělt od po
čátku 1. Jo. 2, 7.

Místněji ale povahu onoho v lásce pří
kazu vysvětlujíc praví: A to jest láska, aby
chom chodili podle příkazu jeho; nebo toť
jest příkaz, abyste, jak jste slyšeléod počátku,
v ná chodil. To jest láska, vece, t. j. v tom
záleží láska; není to nějaký cit holý, nébrž
podstata lásky záleží v chodění dle příkazů
Božích či v zachovávání vůle Boží svojím
životem. Tak praví 1. Jo. 5, 3. Io jest
láska k Bohu, abychom přikázaná jeho za
chovávali. A Jo. 14, 21. praví Pán: Kdo
moje přikázaní má a zachovává je, ten jest,
Jenš miluje mne. Ale cílem i ostatních při
kázaní jest láska, jak to dále vynořuje apo
štol slovy: toť jest příkaz, abyste, jak jste sly
šeli od počátku, v ná chodili. Ano chce říci:
v tom záleží příkaz t. j. soujem všech pří
kazů; singulárem tím zaměnuje se předchozí
plurál, jak se to i 1. Jo. 3, 22. 23, děje.
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Nezáleží v jiném, leč abyste v né t.j. v
lásce chodili; láska se okazuje ostříháním
přikázaní jednotlivých, sama pak jest svr
chovaným příkazem, jenž jiné příkazy v sobě
zahrnuje. Od počátku, vece opět a rozumí
opět čas, když evangelium přijali.

Takových pak napomínek veliká nastala
potřeba pro bludaře a pro přeškodný a zá
hubný jejich vliv. A tudy se obrací k vý
straze před těmi zlorádci a soudci pravě:
Nebo mnoho svůdců vyšlo na svět, kteří ne
vyznávají, že Ježiš Kristus přišel v pleti; tenť
jest svůdce a protikrist. Vyšlo dí a předpo
kládá, že od někoho vysláni byli, totiž od
zloducha ďábla 1. Jo. 4, 1. Na svět t.j.
mezi lidi na zemi a zvláště mezi křesťany,
aby je svedli a odvedli od pravé cesty v
Kristu. Jakými klamy by je svedli, udávají
slova: nevyznávají t. j. zapírají, žeJežiš Krt
stus přišel v pleti. V řeckém textě při slově
nevyžnávalí negace se vyráží částicí 7, ne
však částicí ov, poněvadž netoliko zápor,
nébrž i odpor se vytknouti má. Podobně 1.
Jo. 4, 3., kdež ale stojí dále příčestí v per
fektě čiriv9ore, an tuto participium present
né se klade; tam historicky, tu dogmaticky
mluví, ač vulgáta obojí příčestí stejně pře
kládá rozdílu nečiníc. Na dotčeném místě
výše 1. Jo. 4, 2. vytýkají se bludaři a blu
dové jejich a poznali jsme, že to byl. Tu
pak je sv. Jan líčí co předchůdce antikri
stovy, an dí 0 nich: Ten jesť svůdce a an
tikrist; singulár klade, an mluví hromadně;
ti mnozí jsou jakoby jedním svůdcem a jed
ním antikristem, poněvadž ve všechněch jich
jeden duch svodu a klamu působí, totiž dá
bel, kníže světa, jenž je do světa poslal.
V ř. t. stojí určitě 0 avryo. s artikulem,
poněvadž se táhne k věci povědomé 1. Jo.
2, 18; antikristem jsou všickni, jenž Krista
zapírají jsouce předchůdci a přípravníky an
tikrista, jenž druhdy na konci věků při
jíti má.

Poněvadž pak lidí těch svodných mnoho
vyšlo do světa a ovšem mezi vámi se pla
hočí a vás uloviti usiluje, tudy dí ap.: Hleď
te sebe, abyste neztratili, co jste vykonali,
nébrž abyste odplatu úplnou obdrželi. Hleďte
se, mějte se na pozoru; a předmět onoho
dávání pozoru a onoho hledění jest: abyste
neztratili, co jste vykonali. Nebo odstoupením
od víry byste ztratili mzdu a odplatu všech
dobrých skutků a všech zásluh, kterých jste
sobě posud dobyli a všeliký život váš, ač
zbožný a svatý, by se tím zmařil a na nivec
přišel. Někteří rkp. čtou v první osobě: Aleď
te, abychom neztratili, co jsme vykonali, né
brž abychom odplatu úplnou obdržel, Dle
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toho čtení mluví apoštol o prácech a tru
dech, kteréž pro spásu jejich on a jiní pod
nikli, kteréž by na prázno zplynuly, kdyby
se oni dali svésti svůdcům do světa vešlým.
Není větší neblaženosti, leč památka, že člo

věk druhdy šťasten byl. Když ale člověk se
připraví o plod práce své, ztratí se mutaké
odplata, an naopak, když výsledek práce
zachoval, i odplaty a mzdy se nadíti může.
Proto přikládá apoštol: Nébrž abyste odplatu
úplnou obdržel. Aneb abychom od. úp. obd.
totiž my apoštolé a pracovatelé o spáse vaší.
Kdo pracoval, neztrácí odplaty své zlým
cho váním těch, mezi nimiž pracoval, an Pén
slíbil, že pokoj váš navrátí se k vám Mt. 10,
13; ale mzdou a odplatou apoštolů jest ne
loliko spása věčná, nébrž i debrý úspěch
trudů a prací. Lépe čte vulgáta : abyste atd.
úplnou odplatu ku čtenářům odnášejíc. Dí
úplnou, ne jakoby ti, kdonevytrvají do kon
ce, přece nějakou částku odplaty dostávali,
an když se spravedlivý odvrátí od sprave
dlnosti, na žádné dobré skutky jeho pře
dešlé nebude pamatováno Ez. 18, 24., nébrž
chce říci, že druhdy veškeru mzdu a od
platu, která se jim dostati měla, skutečně a
obižně obdrží.

Ale právě proto potřeba jest vytrvati
až do konce, ana vrtkavost člověka o spásu
připravuje. O vrátkosti té platí slova da
lejší: Každý, kdo odstoupá a neostává v na
uce Kristově, Boha nemá; kdo ostává v na
uce, ten %Otce t Syna má. M. odstoupá čte
ř. t. přestoupá, totiž přes meze vytčené na
ukou křesťanskou, jakoby něco vyššího nad
ni mohl najíti a vystaviti; gnostikové se za
jisté vyššími jakýmisi známostmi a vědo
mostmi honosili. Leč vulgáta prostě v týž
smysl klade odstoupá, totiž od pravdy a od
nauky Páně; což vysvětluje negativně dle
spůsobu svého: A neostává v nauce Kristově,
totiž od Krista přijaté, čen Boha nemá.
Ostávati v nauce jest nauku co živel, v němž
člověk jest a hýbe se, považovati. Jo. 8,
31. vece Pán: zůstanete-li v slovu mém, bu
dete učenáct mojí. A 2. Tim. 3, 14. napo
míná Pavel, aby T. ostával v tom, čemu se
naučil od něho. Boha nemá t. j. nechová
ho v srdci a mysli, nemá ho co účel života,
není s ním spojen a obecenství s ním roz
rušil. 1. Jo. 2, 23. dí podobně: Kdo zapírá
Syna, ant Otce nemá, Bůh jest věčná pravda
a kdo věčné pravdy v Kristu zjevené nemá,
ani Boha nemá. Pro lepší ojasnění a pro
lepší k srdci připuštění opakuje sv. Jan tou
že myšlénku záporně vytknutou také posi
tivně a přičinuje k ní o Synu tak docelujíc
větu předešlou. Díf: Kdo ostává v nauce,
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ten i Otce t Syna má. Dříve pravil Boha
má, nyní dí Otce, poněvadž o Synu při
pojuje.

Apoštol i spůsob udává, kterak by se
bludařů vystříhati měli, spůsob výstrahy z
toho, co posud pravil odvětujíc a slovo hleď
te se v. 8. vysvětlujíc. Praví: Přijde-li kdo k
vám a té nauky nepřináší, nepřijímejte ho do
domu, aniž pozdravení mu dávejte. Kdo se
dává mezi křesťany a za křesťana jmín býti

řináší té nauky od Krista dané,
kterou sv. Jan a jiní apoštolé o Kristu u
čili, čoho nepřijtmejte do domu co bratra to
tiž, aniž se mu hostinností svou propůjčujte.
Mluví o těch bludařích, kteří pod pláštěm
stejné víry a bratrství ve víře vluzovali se
do domů a víru obyvatelů křesťanů podvra
celi. Ano nejenom nepřijímati jich nemají,
nébrž dí: ant pozdravení jim nedávejte, to
tiž když k vám přicházejí se zlým úmyslem
chtějíce zlouku svou ve vás vštípiti. Tím
přídavkem zostřuje výrok svůj předešlý 0
nepřijímání bludařů do domu.

Příčinu, proč tak velí, udává: Nebo kdo
mu dává pozdravení, obcuje skutkům jeho |
zlým ; zdá se s naukou jeho shodovati, jej
podporovati, s ním se spřízněti a jemu na
kládati ; tak kdo zloděje do domu přijímá,
obcuje a přiúčastnuje se k zlodějství jeho.
Dí jenom o pozdravení miče o přijímání do
domu a chce ovšem toho přimyšleno míti.
Zlými skutky rozumí ozvláště ty, jimiž pravá
nauka Páně se podvracela ; ale i zlí skutkové
se rozumějí ti, kteří ze zlouky bludařů se
prýštili. Velí tedy netovaryšiti s bludaři, s
nimi v rozmlouvání se nedávati, S nimi se
nepřízněti, v obyčeje se nedávati, nébrž vše
lijak se jich štítiti, aby se bludy jejich ne
opojili a nenakazili. Tudy pravil Mojžíš k
Israelitům Num. 16, 26. Odstupte od stanů
bezbožníků, abyste nebyli schváceni v hří

JI. Jan. 1—13. Pozdrav a pochvala; napomenutí k trvalé lásce a střežení se svůdoů,

chách jejich. Tudy sv. Jan s Cerinthem se
v lázni nechtěl mýti a sv. Polykarp odbyl
Marciona jemu se namlouvajícího odpověděv:
Znám tebe co prvorozence satanova. Tak
pečlivi bývali apoštolé a jejich učeníci, do
kládá o tom sv. Irenéus, ani v řeči neobco
vali s těmi, jenž pravdu podvracují. Podobně
sv. Pavel Tit. 3, 12. Ovšem pak i kněh blu
dařů se štítiti a varovati náleží. Sv. otcové
všelijak k tomu hleděli, aby věrcové se blu
dařů vystříhali; a hned nejprvnější otcové
apoštoiští jmenují rozkolníky zlou buření
Ignat Ef. 10. a traviči a nauku jejich tra
veninou či jedem.

Tím pak hlavitý úkol listu svého odbyv
přistupuje k závěrce a omlouvá krátkost
listu svého. Dí: Mnoho maje vám psáli ne
chtěl jsem papérem a inkoustem; nebo naději
se, že budu u vás a ústy k ústům mluviti budu,
aby radost vaše úplna byla. Byla ještě bez
mála nejedna věc, o níž Jan s nimi mluviti
hodlal, o níž ale na papíře inkoustem či čer
nidlem nechtěl jednati. Nebylo pak jiné pří
činy, proč dále jim psáti odkládal a se zdrá
hal, leč ta, kterou klade, že se nadál u nich
pobyti a ústně s nimi promluviti. Tímto jim
návštěvu svou přislibuje, aby radost jejich
úplna byla, ješto listem nikdá se přítomnost
pisatelova docela nenahrazuje. Někteří čtou
radost naše a jmenovitě sinajský kodex; a
tedy se radost potahuje na Jana spolu; tak
1 Pavel píše k Rímanům Rom. 1, 11., že s
nimi spolu se chce potěšiti a povzbuditi spo
lečnou vírou. Posléze pozdravení vzkazuje:
Pozdravují tebe děti sestry tvé vyvolené t, j.
údové církve, ve které se nyní nacházím,
vzkazují církev vaši a veškery její údy po
zdravovati. Kdož list náš Kyril nějaké psána
býti kladou, ti za to mají, že sestra její
Elekta již byla zemřela aneb aspoň přítomna
nebyla v městě, odkad sv. Jan psal.
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Třetí list sv. Jana apoštola.

Gájovi všeho dobra poželuv 1. 2. jevé radost
z jeho chování 3. 4., zvláště pak z lásky
jeho k blahověstům 5—8. Napotom ká
rá Diotrefa pro nevlídnost a opovážli- |
vosť jeho a vyhrožuje mu 9—11. Posléze
pochváliv Demetria slibuje přijíti a při
dává pozdravení 12—14.

1. Starší Gájovi milenému, které
hož já miluji v pravdě. 2. Rozmilý,
ve všem, modlím se, abys se blaze mí
val a zdráv byl, jakož se blaze má
duše tvá. 3. Zradoval jsem se velmi,
když přišli bratři a svědčili o pravdě
tvé, kterak ty v pravdě chodíš. 4.
Větší nad tu potěchy nemám, leč abych
slyšel, že děti moje v pravdě chodí.
5. Rozmilý, věrně jednáš, cožkoli činíš
pro bratry a to pro přespolní, 6. kteří
svědectví vydali lásce tvé před církví,
kteréžto vyprovodiv důstojně Boha do
bře učiníš. 7. Nebo pro jméno jeho
vyšli nic neberouce od pohanů. 8. My
tedy máme přijímati takové, abychom
byli spoludělníci pravdy. 9. Byl bych
snad psal církvi, ale ten, jenž hodlá
předkovati mezi nimi, Diotrefes, nepři
jímá nás. 10. Protož když přijdu, při
pomenu jeho skutky, jež činí slovy
zlostnými tlachaje na. nás anepřestá
vaje na tom, ani sám nepřijímá bratrů
a těm, kdož přijímají, brání a z církve
je vylučuje. 11. Rozmilý, nenásleduj
zlého, nébrž co dobro jest. Kdo do
bře činí, z Boha jest, kdo zle činí, ne

viděl Boha. 12. Demetriovi se svěde
ctví vydává ode všech i od samé pra
vdy, ale i my svědčíme a víš, že svě
dectví naše pravdivo jest. 13. Mnoho
jsem měl tobě psáti, ale nechtěl jsem
černidlem a pérem psáti tobě, 14. Na
ději se pak tudíž tebe uzříti a ústy k
ústům mluviti budeme. Pokoj tobě. Po
zdravují tě přátelé. Pozdravuj přátely
ze jména.

I v listu tomto se nazývá starcem apo
štol pro svrchovanost svého stáří a důsto
jenství nad celou tehdejší církví. Píše Gá
jovi milenému, kteréhož já miluji v pravdě.
Který by se tu Gájus či Kájus měl roz
uměti, těžko rozhodnouti, ano nemožno vě
děti, jak o tom výše v úvodu praveno. Bez
mála nebyl to žádný ze tří v písmě jmeno
vaných Kájů a též byl sotva ten, jenž dle
Const. ap. 7, 46. od sv. Jana biskupem u
činěn v Pergamu. Ovšempak důstojenství
v církvi zastával a velikou o n? mělzásluhu.
Tudy jej miloval Jan, jak jej. i mileným zove
a sice miloval jej v pravdě,t. j. pravou lá
skou, jakou Pán nám předepsal, že máme
bližní milovati. Nepřičiňuje apoštol oby
čejného pozdravu, jaké u sv. Pavla a Petra
a. v drůhém listu samého Jana nalezáme,
nébrž jiné želání klade: Rozmalý, ve všem,
modlím se, abys se blaze mával a zdráv byl,
jak se blaze má duše tvá. Ve všem, vece,
všelijak, ve všech věcech a okolnostech;
pro důraz klade slovo to napřed. Jest to
blahopřání a želání, aby se mu dobře vedlo:
a toželání jest i předmětemmodlitby jeho:
modlímse, abys: se. blaze míval. a zdráv byl,
ze všeho dobra, čeho k blahobytu želati
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můžeme jiným, apoštol vytýká zvláště zdra
ví co svrchované dobro tělesné a pozemské.
Želá mu pak tak se míti blaze na těle, jak
jeho ďuše se blaze má. Tím dává svědectví
zbožnosti a ctnosti jeho. K tomu želání ho
vede radost, kterou počil za příčinou jeho
výtečných skutkův.

Praví o tom: Zradoval jsem se velmi,
když přišů bratři a svěděili o pravdě tvé,
jak v pravdě chodíš. Tenkráte se zradoval,
když bratři, kteří dávali svědectví pravdě
Kájově, t. j. že se pravda Boží v něm na
lezá, že skutečně jí následuje. Mohli pak
dáti svédectví, ješto spatřili, že on skutečně
v pravdě chodí, křesťanskou nauku za vůd
kyni života svého sivyvoliv; dokládá žy, an
jej staví naproti těm, co v pravdě nechodili.
V čem to zaradování jeho původ má, 0 tom
se pronáší dále: Větší nad tu potěchy ne
mám, leč abych slyšel, že děti moje chodí v
pravdě. Větší milosti, dí latinský překlad a
rozumí, že mu nic není mileji leč slyšeti o
dobrém chování se dětí. Sv. Jeronym při
táčí výpověď Páně ústně dochovanou: Ni
kdá nebývejte veseli, než když vidíte, že
bratr chodí v lásce. Dětí moje, zove je, ješto
je obrátil a je co pastýř vrchní vedl; jest
to výraz lásky Janovy, která se ale i v ná
sledující chvále ukazuje, kterou dává Ká
jovi: Rozmilý, věrně jednáš, cožkoli činíšpro
bratry a to pro přespolní, jenž svědčili o
lásce tvé před církví. Věrně, t. j. jak na
věrného učně Kristova sluší. (Chválí jeho
hostinnost a to sice k lidem přespolním či
cizým, kteří přišedše k Janovi vypravovali
mu o té vlídnosti, ochotě a úslužnosti Gá
jově, kterou jim prokázal. Bylo potřebí tehdá
takové hostinnosti pro putovné a pocestné
křesťany, obzvláště pro ty, jenž co blaho
věstové putovali a kterým se pohané ne
snadno propůjčovali, an nad to ještě u po
hanů přebývati nebezpečno pro víru a mra
vy bývalo. Ostatně již v St. Z. byla ta še
trnost k cizincům poručena Deut. 10, 18.
Bůh miluje cizince a dává mu potravu a
oděv; tedy t vy milujte jej, ješto jste cízin
coval v Egyptě. Toho se držel Gájus a sa
mi ti, jenž užili jeho dobroty, dávali o tom
svědectví před církví tou totiž, ve které se
sy. Jan nalezal.

Chtěli však blahověstové ti opět se mě
stem, v němž Gájus bydlel, vrátiti na své
úkoly, aby dáleji evangelium mohli kázati.
I cítí se Jan pohnuta za ně se přimluviti a
Gájovi je na srdce položiti, aby sc jim opět
všemi službami propůjčiti nezdráhal. Dí:
kteréžto vyprovodiv důstojně Boha dobře učí
niš, Vyprovoditi sluje vším tím, čeho kdo

- svědčiti.

—
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na cestu potřebuje, opatřiti. Tak sv. Pavel
o Fébě poručil, aby se všelijak v Římě pro
půjčili Rom. 16, 2.; důstojně Boha však je
vyprovoditi má, t. j. tak jak sluší na ty,
kteří Bohu slouží se vší péčí a láskou a ú

. sluhou, ješto se v lidech těch Bůh ctíti má,
jehož dílo konají. Leč o tom sám apoštol
klade: Nebo pro jméno jeho vyšli nic nebe
rouce od pohanů, t. j. aby jméno Boží či
Kristovo — nebo ř. t. vynechává slovce
jeho — ohlašovali a lidi ke spáse v Kristu
vedli. A svrchovaně potřebno bylo jim se
propůjčovati, ješto od jinud pomoci a pří
spěchu neměli; nic neberouce od pohanů, jimž
kázali, aby tak nevešli v podezření, že je
Dom pro výživu svou hlásají. Sv. Pavel ani
od věrců nedával se podporovati 1. Cor. 9,
18.; o těchto píše, že od pohanů nebrali,
aby církev sv. nebyla z pohanských kamenů
vybudována a aby dali příležitost křesťanům
samým vděčnost svou za přijatou víru 0

Kdo počasná dobra zvěstovatelům
uděluje, přiúčastňuje se k zásluhám jejich
dle slov Páně Mt. 10, 41. Kdo přijme pro
roka jménem proroka, odplatu proroka ob
drží.

Proto dí o tom dále odvětujíc z pře
dešlého a záslužnost takového podporování
vytýkajíc: My tedy máme přijímati takové,
abychom byli spoludělnácí pravdy aneb s ni
mi spoludělníci v pravdě, ohledem pravdy,
jak někteří vykládají. Leč obyčejněji se
vykládá pravda co působnice a kdo možno
činí, aby byla zvěstována, ti spoludělníky
její se stávají. Přijímati ovšem i jim po
máhati, jak ř. t. značí a tedy je vlídně ví
tati, je předcházeti a všelijak se jim zamlou
vati. Mluví my tedy atd. a zahrnuje i sebe,
aby tak vlídněji zněla napomínka.

Od Gája a chvály jeho přechází k Dio
trefovi a jeho pokárání: Byl bych snad psal
církvi, ale ten, jenž hodlá předkovatt mezi
nimi, Diotrefes, nepřijímá nás. Ř. t. čte vů
bec prostě: Psal jsem něco, t. j. zkrátka té
církvi, v níž Diotrefes se nalezá spolu s Gá
jem, tak že dle toho list jeden sv. Jana k
ztrátě přišel; ani první ani druhý list Janův
jím býti nemůže, poněvadž se v nich 0 té
záležitosti nejedná, o nížto Jan tuto vypra
vuje, totiž o podporování blahověstů ; možná,
že Diotrefes sám ke zničení listu toho při
spěl. Diotrefes nepřijímá nás, vece sv. Jan,
t. j. nechce uznati svrchovanost moji Co a
poštola, aniž chce vůli mé vyhověti. Bez
mála se toho dověděl apoštol od listonošů,
jenž přibyvše s listem Janovým k Diotrefovi
od něho byli odpraveni s nepořízenou. Pří
čina takového jednání byla u Diotrefa cti
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žádost, ješto hodlal předkovati či stál o
prvotnost v církvi apoštola Jana nad sebou
neuznávaje. Zdá se, že byl biskupem církve
té, aneb jenž sobě váhu takovou osoboval
ostatně s bludaři nedrže, ale nepřestávaje
na tom, co od Jana vycházelo. Mezi ními,
vece, t. j. mezi křesťany v církvi, 0 níž pře
dešlo; možná, že bohat a výmluven jsa u
sebe církev shromažďoval, biskupem-li nebyl.

Ale nemělo to na dobro splynouti Dio
trefovi, nébrž apoštol hrozí: Protož, když
přijdu, připomenu jeho skutky, jež činí slovy
zlostnými tlachaje na nás. Má na mysli jíti
do města onoho za potřebné to uznávaje;
připomenu, t. j. pokárám, vytknu, vyjevím a
pronesu veškery skutky jeho; které skutky
zlé na mysli má apoštol, udávají slova dá
lejší. První jest: zlostnými slovy tlachaje na
nds, na apoštola Jana. Prázný štěbot, prá
zné žvání byla jeho řeč, ale vycházela ze
zlostného srdce a zlostného úmyslu. Ale
nejenom proti sv. Jana osobě, nébrž i jinak
zlost svou vyjevoval, o čemž dí dále: A ne
přestávaje na tom ami sám nepřijímá a těm,
kdož přijímají, brání a z církve je vylučuje.
Nejední v církvi té se propůjčovali blaho
věstům; ale Diotref jim v tom zbraňoval a
sice tak, že je až z církve vyobcovával. Ja
kými pletichami to činil a zdali jej k tomu
přivedlo, že Gájus v církvi větší lásku měl
a Diotref ze závisti a žárlivosti k jednání
takovému veden byl, o tom se dohadují in
terpreti.

Z toho zlého chování béře apoštol vše
obecné napomenutí pro Gája, an dí: Roz
milý, nenásleduj zlého, nébrž co dobro jest,
kdo dobře činí, z Boha jest, kdo zle činí, ne
viděl?Boha. Dobrem tu rozumí všecky ctno
sti, zlem všecky nepravosti rozumí nejednaje
o pouhé dobročinnosti k blahověstům, nébrž
vůbec ku všeobecnosti se nesa. Příklad má
velkou váhu a proto v písmě sv. nejednou
přichází napomenutí o následování příkladu
dobrého a v církvi sv. proto se slaví slavno
sti světců a světic, abychom života jejich
následovali. Tudy vece sv. Augustin: Ná
sledujme svatých, jejichž nohy na skále byly
upevněny a jejichž kroky řídil Kristus. Pro
snadnější Gája naklonění k následování do
bra přidává důvod: Kdo dobře činí, z Boha
jest; kdo zle čin, neviděl Boha. Patrně z
Boha býti a Boha viděti se na roveň staví;
z Boha býti jest z Boha se zroditi a synem
jeho býti; viděti Boha jest Boha dokonale
znáti 1. Jo. 3, 6. 10, Slova ta u sv. Jana
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častěji přicházejí. Kdo hřeší, neviděl Boha.
Protiklad žádal, aby stálo v druhé větě:
kdo zle činí, není z Boha; leč apoštol důraz
něji klade: ten tak málo z Boha jest, že
ani Boha nezná; o účinném poznání řečjest,
jak jsme to nejednou o sv. Janu pronesli.
Ostatně o vidění Boha ve smyslu vlastním
mluví Jan v evangeliu 1, 18., že nikdo Boha
neviděl, leč Syn Boží.

Ještě předkládá Gájovi Demetria za pří
klad aneb aspoň ho schvaluje. Dí o něm:
Demetriovi se svědectví vydává ode všech :
od samé pravdy, ale i my svělčíme a víš, že
svědectví naše pravdivo jest. Demetrius ten
byl bez mála oddatel listu našeho aneb se
Jednalo, aby na místo Diotrefa biskupoval;
tak jdou o něm domnění, z nichž viděti, že
o něm nevíme ničeho. Svědčí se o něm
ode všech, jenž ho znají, v jejichž církvi se
nalezá. Slova oď samé pravdy nejednoho
výkladu nalezla, an jiní je prostě berou:
sám skutek, samo obcování jeho svědčí o
jeho zbožnosti. Jiní pravdu tu zosobněnu
býti soudí a vykládají: kdyby sama neomyl
ná pravda měla o něm svědčiti, vydala by
mu svědectví dobré. Jiní myslí o nějakém
výroku skrze Ducha sv. daném; jiní jinak
vykládají. První výklad nejběžnější jest. K
tomu svědectví přidává sv. Jan svoje svě
dectví: Ale 1 my svědčíme a víš, že pravdi
vo jest svědectví naše; aneb dle jiného čtení:
víte, že atd., kdež se mimo Gája také přátelé
jeho rozuměji.

Končí psaní podobným spůsobem, jak
list druhý, z čehož soudí, že oba listové
týmž časem vyhotovení hyli. Mnoho jsem
měl tobě psáti, ale nechtěl jsem černidlem a
pérem psáti tobě; naději se pak tebe uzříti a
ústy k ústům mluviti budeme. Papíru tu ne
dotýká jak v druhém listu, za to se zmi
ňuje o péře či raději o tresti, jak starší psá
vali; měl jsem mnoho věcí, o něž jsem se
hodlal s tebou sděliti, ale nechtěl jsem jich
svěřiti písmu a listu. Přidává požehnání
podobné tomu, jehož užil sv. Petr v prvém
listě 1. Petr. 5, 14. v ř. t. Pokoj tobě, čímž
veškerého blahobytu na tělei duchu mu želá.
Posléze přičiňuje pozdravení: Fozdravujé
tebe přátelé ti, kteří Kristu a nám přejí. Po
zdravuj přátely ze jména, totiž každého ob
zvláště z těch, kteří nesmýšlejí stejně s Dio
trefem, na něhož se bez mála ohlédá vole
slovo přátely gihor, kdež bychom celou církev
očekávali. Ale i to jde z toho pozdravení,
že Gájus sotva předstatelem v církvi byl,0
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O sv. Jůdovi a listu jeho.

O nejednom svatopisci jsme ubolévati
museli, že tak málo zpráv o jeho životě nás
dochovalo se. To mnohem více nyní naléhá
na nás při osobě sv. Júdy, ješto se tu ode
všech místnějších návěští opuštěny spatřujeme.
Velmi málo se nám o něm vypravuje a co se
o dalejších osudech jeho nám dochovalo, to na
převrátkých oporách spoléhá a v nejedněch
stranách vespolek se tak potýká, že přinu
ceni jsme raději všeho místnějšího dovědo
vání a určování se odříci a tou některou a
řídkou. zprávou se spokojiti. Jmenuje se
náš Júda hned na začátku listu svého slu
žebníkem Ježíše Krista a bratrém Jakoba. Ve
výčtu apoštolů Páně Mt. 10, 4. Mr. 3, 18.
Luk. 6, 16. Act. 1, 13. přichází kromě Júdy
či Jidáše Iškariotského jiný Júda, jenž u
Lukáše a ve skutcích apoštolských Júdou
Jakobovcem či Jakobovým se nazývá. Poro
vnáme-li s tímto názvem jeho pojmenování,
jakých se v přípisu listu svého sám nazývá,
nemůžeme se na jiném ustanoviti, leč že náš
Júda jest bratrem Jakobovým a že genitiv
zoů 'laxoBov příbuznost bratra tuto vystíhá,
ač jinde jiné příbuzenství vyznamenávajíc na
př. Jo. 19, 25. Maria Kleofášova t. manželka
Mr. 16, 1. Maria Jakobova totiž matka. Ge
nitivem zajisté Hellenisté netoliko synovství
nébrž vůbec jakékoli pokrevenství a švakrov
ství naznačují.

Jmenuje se tedy bratrem Jakobovým.
Nemůže však to samovidně Jakob nějaký
neznámý býti, nébrž musí to muž povšechně
slovútný býti a proslulý; a tudy nemůže
býti jiný leč Jakob biskup Jerusalemský,
jenž jak z Mt. 13, 55. vidíme, měl bratra
jménem Júdu. Jest tedy náš Júda bratrem
Páně v tom jak ostatní bratři Páně smyslu,
to jest příbuzencem, pokrevencem, bratrancem
neb sestřencem Krista Pána podle těla Eus.

Svaté Pavel.

h. e. 3, 20 t. j. podle člověčenství Páně a
jest spolu apoštolem. Ovšem že se nejme
nuje apoštolem, nébrž se nazývá slúhem Jesu
Kristovým; leč ani Pavel nepfikládá sobě
ve všech listech titulu apoštolského, u př. k
Soluňanům, Filipanům, Filémonovi. Aniž
tak z odvolávání jeho k apoštolům v. 17.
právem se dá něco proti apoštolskému jeho
důstojenství namítati, ješto ani nemohl jinak
mluviti chtěje jim nauku Páně od apoštolů
rozšiřovanou připamatovati. Sluje v písmě
Lebéem a Thadeem či Thadeášem Mt. 10,
3. Mr. 3, 18. t. srdnatým od slova »5 srdce

a 17) hruď, kteréhož příjměníbezmála pro ne
ohroženost svou dostal. Jednou jenom se
mimo výčty apoštolův o něm zmínka děje,
totiž u sv. Jana, jenž Jo. 14, 22. klade
otázku ku Pánu: Pane, což to, že zjevíš sebe
nám a ne světlu? Z čeho viděti, že tehdá ne
méně než jiní nějakého království pozem
ského do Krista Pána se nadál. Dalejších o
něm zpráv hodnověrných nemáme. (Ovšem
píše Nicefor 2, 40. v historii své o něm, že
v Samaří, v Idumée, Syrii a Arabii evan
gelium kázal, leč zpráva ta nezakládá se na
starších nějakých svědectvích nébrž na vrát
kých tradicech, které o osobě Júdy Thadéa
kolovaly. Orientalové vědí sice mnoho o
Thadeovi neb Adovi vypravovati a jmenovitě
o něm praví, že poselství k Abgarovi konal
byv tam od Tomáše vypraven, že Abgara i
s jinými od nemoci sprostil a evangelium
tam rozšiřoval, jako tam napsal Eusebius v
historii 1, 13, ze syrských nějakých nedosti
hodnověrných listin to vyňav. Leč v tom za
běhl zmatek, ješto Thadeus či Adeus onen
apoštolem t. j. vyslancem v širším smyslu
pomaten s apoštolem Júdou Tkadéem, an
Eus. 1, 13. výslovně udává, že onen k Abk
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garovi vyslaný Thadéus byl jeden ze sedm
desátera učeníků Páně. Tudy se nemůžeme
těmi zprávami žičiti ani těm u výchoďanův
oběžným návěštím, že Thadéus do Assyrie
se odebral a do Fenicie se vrátiv v Berytu
aneb v Aradě umučen byl. Neodhalitelná
rouška nad osudem světce našeho se roz
prostírá a musíme na kusých svých o něm
vědomostech přestávati. Církev slaví 28.
října den jeho.

II. Jménem Júdy, jak jsme již viděli,
přichází v kodexu Nového Zákona krátký
list, jenž jak později při lepším věcí nahled
nutí se ukázalo, skutečně od Júdy apoštola
sepsán byl. Překlad syrský Pešito zvaný sice
bo nezná, za to můžeme uvésti toli dokladů
pro authentičnost jeho, že všeliká kritika
zárorná stouliti musí. Hned zlomek Mura
toriův list náš mezi apoštolské spisy klade
a vůbec v římské církvi vezdy co plod apo
štola Júdy uznáván býval, jak z Tertulliana
cult. £ 1, 3, z Jeronyma, z Augustina a z
jiných viděti. V řecké církvi Klément Ale
xandrijský v paedagógu, v hypothésách i ve
stromatech svědectví listu našemu vydá
vá Júdovi apoštolu jej přičítaje. Od století
čtvrtého vůbec všady uznání došel a u Atha
nasia, Cyrilla Jerus., Epifania a jj., jakož 1
na sněmech církevných Laodicejském 364.,
hipponském, kartaginském 397. a napotom
vůbec co božský spis se přitáčí. Eusebius
v historii své 3, 15. jej sice klade mezi po
píranými či antilegomeny, leč to činí jedině
proto, poněvadž listu našeho neužívalo se
v starožitnosti tak zhusta, jak se to 8 ji
nými svatopisy děje. CČehožpříčina leží dí
lem v tom, že list náš skrátek jest a obsah
má ne velmi prostranný, jehož tedy nemohlo
se snadně dokládati, ač jak se vidělo, svěd
kův listu našemu se nedostává. Největší
příčinou, proč nehned všecky církve list náš
přijímaly, leží v užívání apokryfických spi
sův od listu našeho jak v. 9. na nebevzetí
Mojžíšova a v. 14. proroctví Enochova; leč
okolnost ta nemůže nám s „větším podive
ním býti nežli ta, že Pavel n, p. Tit. 1, 12.
Epimenida cituje. Neměl apoštol náš sv.
Júda jiného účelu při tom, leč aby vlastivou
haeretiků zbraní nesmysly jejich porazil a
je k usmyslení sobě přivedl. Církev naše
tedy právem na koncilu Tridentském kano
nicitu listu našeho uznala, jak zdravá kri
tika vezdy uznávati bude.

III. Jaký záměr na mysli měl sv. Júda
při spisování listu svého, to bíledně z listu
samého spatřujeme; hodlá čtenáře své ostříci
při evangeliu od apoštolů hlásaném proti
bludařům, kteří svobody ke zbrodněm uží

Ó listu sv. Judý,

vali a velebnostem Božím se rouhati neo
štádali za základ gnostické zlonáuky majíce,
proto hřích za věc obojetnou považujíce.
Byli to lidé pozdějším Karpokratianům po
dobni, kteří za heslo sobě položili pletě nad
užívati a tak pleť t. j. zložádost přitloumati
jakoby malý dávek jedu větším jeho dávkem
opraven a ve zlých účinkách staven býti
mohl. Sv. Jan v apokalypse svojí jmenuje lidi
podobného druhu Nikolaity, jenž nauky Ba
lámovy prý se drželi.

IV. Kde čtenářů listu našeho hledati
máme, z listu samého nevysvítá dosti jasně,
an list svědčí těm, jenž od Boha Otce milo
vání jsou a v Jesu Kristu zachování. Má
tedy vůbec křesťany, jenž víře věrni zůstali,
na očích při svém napomínání, aby se od
bludařů pleťských uluzovati nedávali. Poně
vadž titéž bludařové a pleťští svobododu
chové, kteří v listu sv. Petra druhém se vy
skýtají, také tuto nám v ústřety vcházejí,
vidí se mnohým učencům, že náš apoštol
sv. Júda měl tytýž čtenáře na mysli, kterým
sv. Petr píše a žetedy čtenáře listu v Asii,
Kappadocii, Pontu a Galatu hledati ořijde.
Jiným se zdá, že list náš pro Jerusalémany,
u nichž po smrti sv. Jakoba bratra Judova
takoví nešlechetní kacířové povstali a tedy
potřebí měl, aby jich někdo napomenul, což
nejlépe bratr, Jakoba od nich velice ctě
ného provesti mohl.

V. Jakož o místě, kamž zaslán byl, těžko
a nesnadno souditi lze, tak neméně zábadna
jest otázka o místě, kde list náš psán byl,
ješto ani 0 tom, kde sv. Judas kázal, doko
nale nevíme. O času jenom tolik určiti mů
žeme, že napsán byl před zkázou města Je
rusaléma. Kdyby zajisté sv. Júda byl po té

„zkáze list hotovil, jistě by nebyl opomenul
zkázu tu co důkaz pokut Božích na bezbož
níky a zbrodníky uvésti. Jak dlouho ale
před onou zkázou psán byl, určiti se nedá.
Ti, kteří jej před listem druhým sv. Petra
psána býti praví, ti sepsání jeho bíledně
dříve klásti musejí než ti, jenž jej po onom
listu Petrovu vyhotovenu býti se domnívají.
Nám se vidí, že po smrti apoštolů Petra a
Pavla i Jakoba napsán byl, aby proti gno
stikům antinomickým či protizákonným slovy
apoštolskými v odpor vyšel.

VI. Ale kteří z nich na právu jsou, ti
toliž čili onino? Spor ten velmi záhaden a
nesnadno určiti, an mysl nejednou již tam
již onam se navažuje. Oba listové užívají v
přípisu stejného slova rozhojni se vám či
rozmnožena, naplněna buď vám milost Boží.
Oba listové vystavují nám spravedlnost Boží
v několika příkladech, kterak nad zbroděnci



Ó listu sv. Jůdy.

pomstu béře, při čemž Petr chronologicky
kráčeje zloduchy napřed, potom potopence
a posléze Sodomany klade, ješto Júdas
pořádku nedrží se a místo potopy o Isra
eJitech na poušti zahlazených pokládá Dále
svatý Jůdas uvádí, že bludařům za vzory
zloživota ale i za zrcadla pokut jsou Kain,
Kore a Bileam příklady ty jenom zkrát
ka a takměř mimochodem uváděje, an
Petr o jediném mluví Balámovi, o němž
ale místněji řeč rozpřádá. V porovnáních
bludařů s některými předměty více obrazů
nalezáme u Júdy 12, 13. než u Petra 4,
17. a v užívání kněh apokryfických vi
díme Petra ostražitě se narážkám na ně
vyhýbati a ani k Henochu ani k vádě a ke
sporu o mrtvolu Mojžíšovu se netáhnouti,
an u Júdy 9. 14. 15. plnou měrou věci ty
shledáváme. Velijak viděti, že týž a týž před
měťtu obou apoštolů přichází a že listové
ti příbuznost takovou mezi sebou mají, jaká
mezi synoptickými evangeliemi panuje. Tudy
se zde také opakuje otázka, jakým spůsobem
tak veliká příbuznost mezi oběma listomapo
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vstala a ovšem také i tu opětují se odpovědě:
které při onompředmětu přicházejí. Chtěli
nejedni z jednoho společného pramene tu sho
du odváděti ovšem písemného, an jiným TA
děj se vidělo, že buď ústně buď písemně oba
apoštolé se byli umluvili. Leč hypothesa 0
bojí tato od čelnějších kritiků docela vypu
zena jest a veškera rozepře se jenom obme
zuje na dvě cesty, jestli totiž Petr do Jú
dova nebo Júda do listu Petrova nahledl.
Jedna část oné, druhá této domněnce mí
sto dává, aniž určiti snadno, kteráby před
nost zasloužila Jednak se zdá, že Júůdas po
zději psal a zkušeníim vyučen byv povšechné
nauky Petrovy místněji rozvinul a věci u
Petra nedosti zřejmé vysvětlil. Také u Petra
2, 1. se do budoucna kladou bludaři ti, 0
jejichž přítomnosti Judas mluví v. 4. a sv.
Judas v. 17. 18. k výrokům apoštolů se tá
hna slova Petra odvolávati se shledává.

VII. Obsah listu krátkého již výše u
dán jest; místněji při samém výkladu a sice
při prahu jeho rozbírati jej náleží.
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List sv. Júdy Thaddéa.

Pozdraviv je 1—2. udává záměr listu 3—4.
totiž aby je vystřáhal od lidí bezbožníků.
Dále vystihá pokuty, jež na bezbožníky
Bůh sesýlá, kteréž pokuty zachvátí také
ty bludaře ve zbrodněch a hrdostech sobě
vedoucí 5—16. Proli slibnostem a licho
tám jejich odkazuje apoštol na výroky
jim od apoštolů dané 17—19., velí ve
víře a naději se ustáliti a ze svedencůkolimožnouchrániti20—23.| Slávoslo
vím či doxologů zavírá list svůj.

1. Jáda Ježíše Krista služebník,
bratr pak Jakobův těm, jenž jsou v
Bohu Otci milováni a v Kristu Ježíši
zachování i povoláni. 2. Milosrdeuství
vám a pokoj a láska rozmnožena buď.
3. Rozmilí, všechnu snahu vynakládaje
psáti vám 0 společné vaší spáse, za po
třebno jsem měl napsati vám napomí
naje, abyste bojovali o jedenkráte po
danou svatým víru. 4. Nebo podešli
někteří lidé, kteří dávno zapsáni jsou
k tomu soudu, bezbožníci, jenž milost.
Boha našeho přenášejí v prostopášnost
a samého Panovníka a Pána našeho
Jesu Krista zapírají. 5. Připomenouti
ale vám hodlám, kteří víte jednou vše
cko, že Ježíš hd ze země egyptské vy
svobodiv napotom ty, kteří neuvěřili,
zahladil. 6. Anděly pak, kteří nezacho
vali svého důstojenství, nýbrž opustili
svůj příbytek, k soudu velikého dne
vazbami věčnými pod mrákotou scho
val. 7, Jako Sodoma a Gomora i okol- |

ná města podobným spůsobem smilnivše
a odešedše po těle jiném vystaveny jsou
za příklad ohně věčného pokutu snáše
jíce. 8. Podobně i tito tělo poskvrňují,
vrchností pohrdají, velebnosti pak se
rouhají. 9. Ješto Michael archanděl,
když při maje hádal se o Mojžíšovo tělo,
neosmělil se soudu vynésti rouhavého,
nébrž řekl: Pokárej tebe Pán. 10. Tito
ale, čeho neznají, tomu se rouhají, co
ale od přírody jak němá zvířata znají,
tím se porušují. 11. Běda jim, an ce
stou Kainovou se odebrali a v blud Ba
lamův pro mzdu se vylili a v odporu
Korově zahynuli. 12. Ti jsou na hosti
nách svojich poskvrny, hodujíce bez 0
stychu, sami sebe pasouce, oblakové bez
vodí, vichorami pohánění, stromové pod
zimní, bezplodní, dvakrát ozamřelí, vy
kořenění, 13. vlny sveřepé mořské, vy
pěňujíce své hanebnosti, hvězdy bludné,
jimž mrákota temnosti schována jest na
věky. 14. Prorokoval pak také o nich
sedmý od Adama Enoch řka: Aj přišel
Pán se svatými tisíci svými, 15. aby
učinil soud proti všechněm a potrestal
všechny bezbožníky ze všech skutků bez
božnosti jejich, jimiž bezbožili a ze všech
příkrostí, kteréž mluvili proti Bohu hříš
níci bezbožní. 16. Ti jsou reptáči ža
lobní po pochotech svojich chodící a ú
sta jejich mluví nadutosti pochlebujíce
osobám pro zisk.



Jůda 1—16. Pozdrav, výstraha od bezbožniků; o pokutách na ně od Boha sesílaných.

Přípis sv. Jáúdy podobá se přípisům,
jimiž Pavel a Petr listy své otvírají. Dí:
Júda, Ježíše Krista služebník, bratr pak Ja
kobův. Služebníkem Kristovým nepíše se v
prostrannějším smyslu, v němž každý křesťan
sluhou Kristovým jest, nébrž se jím býti píše
hledě k úřadu apoštolskému, v němž posel
stvujíc pro Krista jemu věrněsloužil; tak se
sluhou Kristovým zove Pavel Fil. 1, 1. a po
dobněiJak.1,1.; odpovídáslovoto slovu Pán,
jímž Kristus všady v písmě sluje. K tomu
přičiňuje titul jiný, bratrem Jakoba se zova;
to přidává, nejen aby se od jiných soujme
novců svojich, ješto přemnoho lidí jméno
Júdy nosilo, rozeznával, nébrž po přednosti,
poněvadž Jakob měl velikou váhu a slou
pem církve jmín byl; činí to tedy, aby ně
jakou měrou také svému listu větší váhu
přidal. Ze skromnosti se nenazývá apoštolem,
ješto věc ta vůbec známa byla, že bratr Ja
kobův apoštolem jest; a táž skromnota jej
přiměla nenazývati se bratrem či příbuzen
cem Páně. Píše on ťěm, jenž jsou v Bohu
Otci milování a Kristu Ježíši zachován a
povoláni. Vulgáta čtouc eť před slovem po
volání slova tři, totiž milování, zachování a
povoláni souřadně a adjektivně béře, kdežto
v textu řeckém slovo »Anzoig substantivně
bez zeť položeno jsouc předešlá dvě příče
stí sobě podřadďuje, tak že by lépe bylo pře
ložiti povolancům. Leč tím nemění se smysl
než toliko poměr slov těch logický nějakou
zjinačenost přijímá. Jsou v Bohu Otci mi
lováni, nedí od Boha Otce, nébrž v B. O.,
aby vniternou sjednocenost křesťanů s Bo
hem vytknul jakožto příčinu, pro kterou se
jim milování Božího dostává. Láska, kterou
se k nim Bůh nese, spočívá v samém Bohu
či v úradku Božím, jímž od věčnosti nás
Ef. 1, 4. 5. předustanovil a vyvolil. Kdo v
Bohu se nalezá — a nalezají se v B. všickni
křesťané 1. Thess. 1, I. — v tom Se vy
lívá láska Boží skrze Ducha sv. Rom. 5, 5.
Dřívější ř. t. četl posvěceným %yaocnévous;
ač nyní po vynešení nejstarších kodexů prů
vodno, že čtení Vulgáty pravo jest. Poně
vadž pak Bůh zamiloval je, tedy jich také
ostřihal a je opatroval, aby Kristu Pánu co
choť choti svému chování byli, aby mu totiž
nyní a věčně přináleželi a říši jeho Čipili.
Podobně vece sv. Petr 1. P. 1, 5., že věr
cové mocí Boží zachováni byli pro věčnou
blaženost.

Byli pak Kristov? Ježíši zachování ovšem
od Boha Otce, aby jich neulovili bludaři ke
své straně a k bludům svojim, Tak se modlí
Kristus k Otci u sv. Jana 17, 11. 12. Ty,
které jsi mně dal, zachoval jsem a nikdo z
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nich nepošel. Vytrvalost jest veliká a zvlá=
štní milost Boží Cone. Trid. 6, 13. Ještě
přidává, že povolání jsou a namítá tím, že
je Bůh netoliko povolal, nébrž že oni povo
lání toho poslušní byli. Ostatně slova zacho
vání užívá ohledem těch, kteří se Kristu sa
mochtíce a samoděk nezachovali, nébrž jemu
se vírou i životem pronevěřili a slova mělo
vání s tím důrazem užívá, že pojem slova
toho nejednou ještě v listu jeho v. 2. 3.17.
21. prozvukuje.

Pozdravení, jímž křesťany pozdravuje,
svato jest a hodno apoštola. Dí: Milosrden
ství vám a pokoj a láska rozmnožena buď.
Odchoden jest poněkud pozdrav ten od oby
čejného jinde pozdravení. Slova milosrdenstvé
a pokoj sice také jinde přicházejí, slovo po
koj v každém přípisu Pavlově, slovo milo
srdenstvé v listech pastýřských aspoň: ale
slovo láska jest vlastivo svatému apoštolu
Júdovi, v němž se ozývá slovo milování pře
dešlého verše, jak o tom praveno. Milosrden
stvé jest téměř toli co milost, avšak vyšší
stupeň milosti vyznačuje a vytýká, že mi
lost, kterou Bůh uštědřuje, nehodným a bíd
ným uštědřuje, jakými všickni lidé jsme. O

pokoji jsme nejednou jednali a pravili, že
znamená blaženost, která z křesťanství nad
lidstvo plyne a ovšem i pokoj vniterný s
sebou, s Bohem a s bližním zahrnuje. Při
dává lásku co svrchovaný dar Boží a roz
umí lásku Boží k nám, jenž jest Rom. 5,
5. rozlita v srdcech našich ; ovšem láska ta
v nás vzájemně budí lásku k Bohu, která
není bez lásky k blížnímu. Jest nějaké stup
ňování ve třech pojmech pozdravení Júdova.
Milosrdenství se dává i otrokům, pokoj druh
dy z nepřátel přátely činí, láska synům se
dává. Poněvadž ale darové ti Boží člověkům
v nestejné míře se dávati mohou, tudy želá,
aby v plné hojnosti se jim jich dostalo aneb
raděj aby jim více a více darové ti se roz
máhalt a jim rozmnožení byli. Ještě připo
mínáme, že někteří ve třech pojmech do
tčených nejsvětější Trojici naznačenu shledá
vají a Milosrdenství k Otci, jenž 2. Cor. 13.
Bůh milosrdenství sluje, pokoj k Synu, jenž
naším pokojem se nazývá Ef. 2, 14., lásku
k Duchu sv. odnášejí, ješto láska Boží v
srdcech našich skrze Ducha sv. rozlitá bývá
Rom. 5, 5. Slova rozmnožena buď ninSvvěsín
užívá i sv. Petr a přichází také Dan. 3, 98.
v přípisu Nabuchodonosora ke všem náro
dům sobě podaným.

Po pozdravu přistupuje k vytčení zá
měru, jímž při sepsání listu svého se vésti
dával. Dí: Rozmilí, všechnu snahu vynaklá
daje psdti vám 0 společné vaší spáse, £a po.
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třebno jsem měl napsati vám napomínaje,
abyste bojovalt o jedenkráte podanou svatým
víru. Pro nachýlení sobě myslí čtenářů po
číná slovem Rozmilí, jenž s počátku listu
jenom 3. Jo. 2. ještě se nalezá. Předvěta
udává postavení, v jakém se nalezal apoštol,
když mu potřeba nastala napsati jim list
tento. Vynakládal on všelikou snahu a ve
lice na to pomýšlel rozmluviti k nim v li
stu o společné spáse, an mu nastala nut
nost napsati jim tento list výstražný a na
poměnlivý. Chtěl jim psáti obšírnější list a
jednati v něm vůbec o spáse všem křesťa
nům společné, an mu nastala potřeba a nut
nost toho předsevzetí se vzdáti a jich listem
jinorodým od bludařů vystřihati. Jiní vy
kládají v ten smysl, že když již umínil jim
tento list psáti, ještě naň dolehla zevnější
nutnost skutečně list napsati. Rozdíl není
velik, leč že tam onen výklad k jinému, ten
to ale výklad druhý k tomu listu se odnáší;
první výklad předčí. Psáti chtěl o společné
spáse t. j. o spáse od Krista lidstvu přine
šené a ovšem křesťanům obecné a společné;
Vulg. čte vaší, an ř. t. lépe naší nu0v čte.
Nedobře někteří slovem spása slyšeti chtějí
pauku křesťanskou.

Musel nyní napsati napomínaje t. j. na
pomínku, aby bojovali o věru jedenkráte po
danou. Vírou se rozumí, co ve víře se 0b
sahuje spolu s přesvědčením vniterným. Po
dána byla víra od apoštola a slovem jeďen
kráte podanou se vytýká, že víra od apo
štolů vydaná nikdá se nemá měniti, nébrž
vezdy se v prvotné přesnosti má chovati,
že k ní nic nemá přidáno ani od ní býti
odejmuto, žádného zjevení nového že nemá
se očekávati, nébrž že jedině to, co nám po
dáno, chováno a vyvíjeno má býti. Dí po
danou aniž mluví o nějakém písmu, v němž
by se nauka ta chovala. Svatým: rozumí
veškery křesťany, o čemž Rom. 1, 7. 1.
Cor. 1, 2. Ostatně sv. Zlatoúst o snaze a
péči a starosti předstatelů církevných praví:
Jakoukoli čest mu prokážeš a jakoukoli se

iu službou propůjčíš, neodměníš se mu 2a
to jeho nebezpečenství. Dáš-li život, on více
dává, on dává duši v nebezpeč věčné smrti.
A o boji duchovném pro víru dí světec:
Když přijde den boje vašeho, bojujte udatně
vědouce, že bojujete před očima Páně, že
vyznáním jména jeho dostihnete slávy toho,
jenž netoliko se dívá na sluhy při zápase,
nébrž i nás zápasí.

Jaká potřeba toho zašla, o tom zprávu
dává, an dí: Nebo podešli někteří lidé, kteří
dávno zapsání jsou k tomu soudu, bezbožnáci,
Jeně milost Boha našeho přenášejí v prosto
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pášnost a samého panovníka a pána našeho
Jesu Krista zapérají. Podešli, dí, vloudili
se, vetřeli a značí tím, že nepřímými drá
hami do církve vešli všelijak křivými cesta
mi chodí jiné na stranu svou ulouditi usi
lujíce a sami jsouce vzdáleni od církve i
naukou i mravy svými. Podobně dí 2. Petr.
2, 1., že podloudí louditelé sekty záhubné.
Hleděli oni podtají vedříti se do rodin pod
pokličkou gnósy či vyšší nějaké vědy a pod
zástěrou strohých mravů, aby tak tím snáze
otravu zlouk svojich rozlívati mohli. M. ně
kteří lépe přeložiti Jacíst, kterýmž slovem
se lépe vytýká opovrženost, kterou tu vy
jeviti chce. Lidé ti zdávna již zapsání jsou
k soudu, t. j. k odsudku, k zátratě a zá
hubě. Bohu se připisuje metaforou nějaká
Kniha, do nížto rozličný rozličných lidí osud
vypisuje, buď věčné bláhy, buď věčné zá
traty. O bludařech zapsána jest věčná jejich
zátrata. Jiní kladou předepsáni, t. j. dřívěji
psáni, o nichž dřívěji a prorocky psáno a
předpovědíno bylo. Jak proroci Starého Zá
kona o lichoprorocích své doby psali, tak
vypisovali také bludaře budoucí a osud je
jich nedobrý. Má tu na mysli, co níže v.
14. o Henochu praví. První výklad předčí,
ale zápis onen neobsahuje úradku odvěkého
k zátratě, nébrž předvid Boží, že lidé (ti
zbrodněm se oddadí a tak na věky zahynou.
Dí k tomu soudu, poněvadž již již o poku
tách a trestech jejich mluviti hodlá, ač tuto
jenom mimochodem o nich dotýká. Pokuty,
o kterých ve Starém Zákoně se vypravuje,
byly obrazy věčného zatracení, které jest
všem evangelia Božího pohrdatelům určeno.

Bůh bludařů zlobu a porušenost před
vídal a proroctvími a náslonami a nástiny
dal předpovídati zkázu a zátratu jejich. Jů
das ale vypisuje zamřelost a zatratilost je
jich, an dí: bezbožníci ti, jenž milost Boha
našeho přenášejí v prostopášnost a samého
Panovníka a Pána našeho Jesu Krista za
pérají. Zove je bezbožnými pro zlé a ne
šlechetné mravy, pro jejichž zastření zlo
uku sobě vymyslili a ji vůbec pronášeli.
Zneužívají oni a převracují milost Boha na
šeho, kterou nás Kristus vykoupil z podda
nosti hříchu a do říše svobody synů Božích
postavil, tu milost tedy danou nám k svo
bodě synů Božích Rom. 8, 21. 29. a tedy
ku posvětě a k věčné spáse Rom. 6, 22.
23. tuto milost přenášejí, převracují v pro
stopdšnost, zneužívají svobody křesťanské
tou měrou, jako by jim vůle se dávala ve
všech zbrodněch se vylévati a z nejčistěj
šího ku posvělě ustanoveného závodu berou
námětek ke zlým nepravostem, jakoby jim



Júda 1—16. Pozdrav, výstraha od bezbožníků; o pokutách na né od Boha sesílaných. 509

cokoli činiti volno bylo. Ti lidé soběi ji
ným hříchy osvobozovali a písma svatá k
nešlechetnostem svojim natahujíce po žádo
stech pletských odcházeli. Takovými byli
za apoštolů Simoniáni či Šimonovci a Mi
kulášenci a Gnostikové, jenž svobodu za
plášť zloby měli 1. Petr. Z, 16. a jiným svo
bodu slibovali sami jsouce otroci porušeno
sti 2. Petr. 2, 19. Pravili oni, že dobří
skutkové netoliko nic nespomáhají ku spáse,
nébrž že rozdíl mezi zlem a dobrem mra
vným od andělů aeonův mezi lidmi zaveden
byl, aby sobě tím člověky podmanili; tudy
prý člověk zbrodněmi těla svého zneužívati
má, aby tím spíše ducha od pletě osvobo
dil. To o mravné částce. O myslné části
praví: „Samého Fanovníka a Pána našeho
Jesu Krista zapírají. Zapírali dílem zlo
mravy Tit. 1, 16. dílem zloukami, an ti zlí
lidé ke zlým mravům zlé nauky přičiněli.
Panovníkem jmenuje Krista, jelikož všeho
míra pánem a ředitelem a zachovatelem
jest; Pánem jej nazývá ohledem vykoupe
ného člověčenstva; panovníkem jest dle bož
ské podstaty své, pánem, jelikož nás krví
svou sobě dobyl. Podobně praví 2. Petr.
2, 1., že bludaři ti Pána, jenž jich dobyl
sobě, zapérají. Mluví o Kristu jenom, jeli
kož v osobě Kristově veškeren rozdíl na
uky pravé od zlouky se zahrnuje. Jiní be
rou slovo Fanovník © Bohu Otci a slovo
Fán o Kristu; leč výkladu tomu vadí, že
obě ta slova v řeck. textu jedním artikulem
spojena jsou.

Již pak trůj příklad uvádí co obraz
soudu, který bludaře zastihne. První vzat
jest o Israelitech na poušti zahynulých. Dí
o tom: Připomenouti pak vám hodlám, kteří
víte jednou všecko, že Ježíš lid ze země e
gyptské vysvobodiv napotom ty, kteří neuvě
řiti, zahladil. Slovo jednou, jedenkráte
úmzašsemel mnoho nesnáze činí vykladate
lům a všelijak je točili násilí buď významu
slova, buď jeho vazbě činíce. Jediný pravý
výklad jest, potahujeme-li slovo to k slovu
víte a vykládáme-li je ohledem slova při
pomenouti. Nechci vyučovati vás, ješto vše
cko jednou či ovšem víte, nébrž připome
nouti toliko vám hodlám. Tak mluví šetrně,
aby nezdál se je z nevědomosti kárati; 0
pak toho dí, že jednou pro vezdy se do
konale vyučili víře křesťanské a neustále
snažní a pilni jsou v té vědomosti a zna
losti se udržeti; všecko vědí, co totiž ke
spáse patří, aniž potřebu mají o nějaké vyšší
vědění u gnostikův se ucházeti. Sličný dů
kaz o snahách prvokřesťanů a ovšem vše
Jikého následování hoden. Podivně tu pra

ví, že Ježíš lid israelský z Egypta vysvobo
dil, ješto sic jinak vedení starozákonného
lidu Kristovi se připisuje 1. Cor. 10, 13.
podle božství jeho, ješto Ježíš ku přiroze
nosti lidské více hledí. V knize Moudro
sti Sap. 10, 15. 16. 11, 1. n. se všecky divy
a zázraky v Starém Zákouě stalé připisují
věčné Boží moudrosti, jenž pak jest Ježíš
Kristus. Tudy vece Pavel 1. Cor. 10, 9.
amž pokoušejmeKrista, jak někteří na poušti
ho pokoušel. Poněvadž věc ta, že Ježíš se
praví býti ten, jenž vyvedl Israelity, neoby
čejna jest, tudy proměněna čtení Ježíš na
čtení Pán xvorog, jak rkp. řečtí někteří a
mezi nimi také sinajský čte. Z příčin vni
terných převládá čtení Ježíš co neobyčejné ;
AB čtou s Vulgátou. OCyrillský text má ve
vyd. gospods v rkp. šišat. bogs. Kristus
vysvobodil lid z poddanství egyptského a to
jest prvý čin jeho; druhý skutek jest po
kuty, totiž že zahladil a vyhubil všechny,
kteřížto při svém z Epypta vyjití přes dva
cet let stáři byli vyjma Kaleba a Josueho,
poněvadž reptali a Božích příkazů neposlou
chali Num. 14. a 26. O tom mluví také
Pavel 1. Cor. 10, 5. Ne ve mnohých zalíbilo
se Bohu, nebo poražení jsou na poušti. A
Hebr. 3, 19. vece, že nemohli vjíti pro ne
věru. Tím příkladem naskytá Júdas, že Bůh
kromě milování, což u něho na prvě stojí,
také jest pokutování co věc druhá, neméně
jistá pro ty, kteří pokutováni býti zasluhují,
a že tedy Bůh, jak nás křestem vysvobodil
od věčné zkázy, nás přece po druhé či dru
hým výkonem božství u božského soudu
svého zatratí, odstoupíme li od Krista. Sv.
Petr nemá tohoto příkladu, nébrž zaň má
raděj od potopy vzatý.

Druhý příklad béře sv. Jůda ode pádu
andělů. Praví: Anděly pak, ktěří nezacho
vah svého důstojenství, nébrž opustili svůj
příbytek, k soudu velikého dne vazbami věč
nými pod mrákotou schoval. I Petr 2. P.
2, 4. má příklad ten, z něhož samozřejmě
plyne, že Bůh jistě zlolidí neušetří, an vyš
ším a nad člověky náramně vznešenějším
duchům neodpustil. Vyličuje napřed vinu
jejich záporně i kladně, načež jejich trestudává.Nezachovalisvého© důstojenstvíči
prvotnosti, totiž tu vznešenost, nevinu, bez
hříšnost, Bohu oddanost a na ní založenou
slávu a blaženost. Té oni nezachovali hrdo
stí a pýchou se prohřešivše. Byli andělé
ve svatosti a milosti stvořeni, ale nebylje
ště vlastním zkušením utvrzení a ukázali
pravým býti onen výrok písma Job. 4, 18.
15, 15., že veškeren tvor ze sebe jest vrá
tek a krátek, Opustili příhytek svůj, dí dále
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o nich sv. Júda a rozumí příbytkem nebe
ská sídla, v nichž se nalezali Bohu sloužíce.
Ješto ale se pýše jejich odnechtělo Bohu se
kořiti, opustili oni nejbližší u Božího trůnu
přebývání svoje, jinde sobě takměř-panství
absolutného hledati hodlajíce. A tu se jim
stalo, co dále praví, že svržení byli do věč
ných temností. Někteří slova příbytek opu
stili rozumějí o nějakém ke kráse žen lid
ských přilepnutí, pro něž opustili prý nebe
a na zemi sestoupili. Zakládá se ta do
mněnka na nekalém a nečirém výkladu slov
Gen. 6, 2., kdež řeč jest o tom, že synové
Boží zamilovali dcery sličné Kainoviců.
Syny těmi zbožné pokolení NSethovo se
rozuměti musí; avšak někteří vykladači slo
va ta o andělech vykládali, což i ve knize
Enochově se nalezá. Netřeba se déle při
slízkých nepravdách a bájkách těch zdržo
vati. V tom pýcha zloduchů se ukázala, že
nepřestali na slávě a vznešenosti od Boha
sobě propůjčené a zatoužili po nemožno
stech, totiž sami na sobě blaženost svou
neodvisle od Boha založili. Za to uchování
jsou k soudu velikého dne vazbami věčnými
pod mrákotou. Velikým dnem jmenuje den
soudu posledního, poněvadž dne toho veliké
věci díti se budou, totiž soud povšechný,
obnova světa, příchod Páné v průvodu San
děly, rozdělení dobrých od zlých, odsouzení
zlých, odměna a oblaha dobrých. Z toho
jde, že zloduchové druhdy při veřejném sou
du se ukáží a od Krista. znova odsouzení
budou podle 1. Cor. 6. 3. slov Pavla apo
štola, jenž dí: Neváte-li, že anděly souditibudeme?© Chovánipakbývajípodmrákotou,
t j. v propasti pekelné Ap. 20, 2., jak pa
trno jest z místa podobného u sv. Petra 2.
Petr. 2, 4., kdež se místo, do něhož svrženi
byli zloduchové, jmenuje peklem. Nedobře
tedy někteří mrákotou slyšeli vzdušné te
mnosti či temný vzduch Ef. 6, 12. V pe
kle jsou na vyhnanství a očekávají soudu
posledního; ač ovšem nejsou tam tak za
vřeni, žeby nikterak nevycházeli, nébrž nyní
dokud nepřibude soudný den, se jim dovo
luje sídlo své opouštěti a lidí pokoušeti 0
něch, jichž Bůh v moudrosti své jim pokou
šeti dovolí. Mohou tedy ve vzduchu tma
vém žíti a provádéti klamy své, avšak pou
ta pekelná všudy sebou majíce, až jim na
den soudu veřejného odsudek jejich obno
ven bude.

Třetí příklad pokuty, již Bůh na bez
božníky sesílá, jest moře. Dí: Jako Sodo
ma u Gomora % okolné města, podobným
spůsobem smilnivše a rozešedše se po pleti
Jiné vystaveny jsou za příklad ohně věčného
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pokutu snášejíce.. Třetí ten příklad nějak
ohledem dvou předešlých zvýšení a zostření
na sobě nese, ješto oni dva jenom z histo
rické paměti vzaty jsou, tento třetí ale z
náočitého spatřování dokladu svého dostá
vá. Slovo Jako, jímž apoštol třetí ten pří
klad uvozuje, hledí k verši 5. a sice k slo
vům připomenouti vám hodlám značíc toli,
co že, ozi, aniž se ku předešlému o zlodu
chách příkladu podřadně povahuje, nébrž
samostatně stojí. Sodoma a Gomora neje
dnou v písmě sv. za příklad se vystavují,
na př. Rom. 9, 29. Okolná města jsou Se
boim a Adama Deut. 19, 23. Os. 11, 8.
Páté město Segor či dle jiného výhovoru
ZŽoarna přímluvu Lothovu zachováno bylo.
Gen. 19, 32. Očividně obyvatele na mysli
má. Praví, že podobným spůsobem smilnili
a zří k bludařům, kteří se vylili v neslý
chaná smilství, jež vyličuje slovy rozešedše
se po pleti jiné. Pletí jinou rozumí pleť
mužskou, jeuž jinou a jinorodou sluje, po
něvadž ku porodu dva mužáci nemohou se
spojovati. Má na mysli Gen. 19, 5., kdež
se Sodomané dovolávají mužů, aby s nimi
vůli a neřest provodili; nejedněm se zdá
ještě, že slovo jiné se táhne k němé tváři
a že k ohavnosti té sv. Júda tu spolu hledí.
Za to nyní za příkad vystaveny jsou věč
ného ohně, t. j. ohněm a sirou s nebe za
hlazena. byvše ukazují nám, kterak Bůh věč
ným ohněm v pekle bezbožníky trestá ; nebo
ta hrozná měst oněch pokuta byla obrazem
pokut pekelných. Jiná slova věčného ohně
táhnou ke slovům následujícím pokutu sná
šejíce, leč lépe se svazují ta slova spřed
chozími slovy, ješto s tíží se dá říci, že
oheň ten, jímž strávena města byla, věčen
byl. Sv. Petr 2. P. 2, 6. praví vůbec, že
bůh města ona vystavil za příklad těch,
jenž zle činiti či prostopáchati budou. Slo
vy pokutu snášejíce zpřítomňuje trest za časů
Lotových na města přihrnulý; nebo 'jsou po
sud stopy onoho zkažení a spálení, čásť
moře mrtvého a nezdravé až i smrtonosné
výzevy a výpary moře toho. Tak vece pí
smo Sap. 10, 7., že na osvědčení nešlechet
nosti Sodomanů zůstává kouřící se spustlá
země a sloup solný co památka nevěrecké
ženy Lotovy. Ostatně sv. Řehoř Vel. praví,
že města ta zakusila příhodného trestu, ana
pokutou samou povaha hříchův jejich se na
značovala; sirou smrad, ohněm. pálivost.
Třemi těmi příklady vystihuje, že bezbož
níci ti neujdou hrozných pokut Božích a již
jsme pravili, že se ve dvou shoduje s Pe
trem, o Sodomanech a 0 zloduchách, v tře
tím ale odchoden jest příklad z Israelitů na
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poušti bera, ješto Petr o potopě mluví. O
statně Júda prvním příkladem dotýká broji
vost bludařů, druhým jejich pýchu a třetím
prostopášnost jejich.

Vystaviv pokutu budoucí bludařů nyní
vyličuje zlomravy jejich: Podobně %tito pleť
poskvrňují, vrchnostípohrdají, velebnostipak se
rouhají, Podobně, jak se ve předešlých příkla
dech naznačuje, č tito bludařové nekajíce se
příklady těmi pleťposkvrňují; těmi slovy smil
ství, prostopášnosti a zbrodně se vystihují;
dle slov Pavlových 1. Cor. 6, 13. všeliký
hřích mimo tělo jest, ale kdo smilní, ten
proti tělu svému hřeší. Cinili oni násilí
přírodě a ovšem i křivdu sobě a člověčen
stvu. Vypuštěno jest při těch slovech rčení,
snem zmořeni, v sen pohříženi, snovidci,
snitelé, snáři čvvzvaČouevo:, což nejedni vy
kládají o báječných tlachách, tak že slovo
to znamená toli co šálení, pošetilí, pošetíce
se, blázníce, mluvíce co nevědí. Avšak lépe
berou to slovo o dřímavosti a ospalosti du
chovné, kdež mysl a duch v neustálých mdlo
bách a v ustavičné závrati se zmítá. O po
dobném stavě vece Isaiáš 29, 9. 10., že 0
pilí jsou, vrávorají, potácejí se, an jim smí
sil Hospodin ducha dřímoty. Ten výklad
nejlépe přiléhá a co prostrannější váže slovo
zasnilci s celou větou. A tudy nedobře jiní
vykládají o neustálém i ve snách prostopáš
nostmi se obírání, jak sv. Aug. conf. 10,
30. vyznává, že se mu namanovaly obrazy,
jež ve fantasii a paměti zvyk byl ustálil,
také dlouho po napravení ve dne a obzvlá
ště v noci. Ale mimo zbrodněm sloužení a
v nich potopení vyskýtá se na nich pýcha,
ješto vrchností pohrdají, velebnosti pak se
rouhojí. Očividně se abstraktnými slovy
těmi konkretné osobnosti vyrozumívají. Ale
jaké osobnosti? © tom se rozcházejí vy
kladači a jedni osobnost a velebnost o po
litických, druzí o církevných předstatelích,
jiní obojí to slovo o andělích, jiní první
slovo o Bohu, druhé o andělech a předsta
tenství lidském, andělském i božském vy
kládají, ješto lidé ti o všech nedobře smý
šleli, vrchnosti ani politické ani církevné
neposlouchajíce, o Kristu co nižším aeóně
učili a jenom napohledné tělo mu připiso
vali, tvorce světa jiným bohem než jest
Prabůh býti pravili a anděly na fantastické
aeóny zaměňovali; ostatně pohrdati více zá
pornou, rouhatě se kladnou neúctu vynořuje.
Zdá se, že Júdas ke všemu tomu hleděl
slova ta píšíc, ješto vůbec a vesměs mluví;
obzvláště ale myslel při tom na anděly, jenž
vrchnostmi a velébnostmi slují, poněvadž od
Boha nad národy a říšemi co strážcové u
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stanovení a poněvadž věčnou slávou a vele
bou odíni jsou. Dan. 10, 13. 21. 12, 1.

Tomu výkladu nasvědčuje, co dále apo-
štol Júda praví: Ješto Michael archanděl,
když při maje hádal se o Mojžíšovo tělo, ne
osmělil se vynésti soudu rouhavého, nébrž
řekl: Pokárej tebe Pán. Tupí a kárá ne
smírnou hrdost a opovážlivost jejich, an do
bré anděly haněli a jim se rouhali, ješto
archanděl Michael se toho ani proti sata
novi neodvážil. Archanděl či veleanděl zna
mená tu knížete andělů, aniž možno mysliti
o třídě druhé z devatera kůrů andělských.
Michael archanděl jest strážce a obbajce
Jidu israelského Dan. 10, 13. 21. 12, 1. O
tom archandělu píše sv. Júda, že při maje
hádal se o Mojžášovo tělo. O Mojžíšově smrti
a pohřebu píše písmo Deut. 34, 5. n., že
umřel Mojžíš na rozkaz Boží v zemi moab
ské na hoře Nébě a že ho Bůh pochoval v
údolí moabském a nepoznal člověk hrobu jeho
až do dnešního dne. Což se tu praví 0 po
chování Mojžíše od Boha, rozuměj, že se to
stalo posluhováním Michaela archanděla, jak
i parafrast Jonathan píše. I mělí nejedni
za to, že pře a hádka mezi ďáblem a Mi
chaelem odtud povstala, ponévadž Michael
chtěl počestně pochovati tělo Mojžíšovo, ale
ďábel tomu bránil předstíraje vraždu od Moj
žíše nad Egypťanem spáchanou. Přece ale
Michael tu námitku pokáním Mojžíšovým
poraziv počestně mrtvolu Mojžíšovu pocho
val. Rabíni píší: Tehdá pravil Bůh Ga
brielovi: Jdi a doveď duši Mojžíšovu. I od
větil: Kterak mohu hleděti na smrt jeho a
kterak na něho, jenž má taková slova, se
rozhněvati? Potóm pravil Bůh Michaelovi:
Jdi ty a doveď duši Mojžíšovu. Odpověděl:
Já jsem byl učitelem jeho a on byl mojím
učeníkem, nemohu hleděti na smrt jeho.
Tedy sstoupil Bůh s nejvyššího nebe, aby
duši Mojžíšovu vzal, se třemi anděly. Mi
chael stlal Mojžíšovi lože, Gabriel plachtu
či ston podestlal mu pod hlavu, třetí anděl
pod nohy. A an obstávali andělé kol lože
jeho, tedy Bůh políbením úst odňal duši
jeho, jakož se píše: Umřel Mojžíš sluha Boží
na rtech Božích. Leč ta domněnka méně
přiléhá ku povaze ďáblově a lépe jiní za to
mají, že se ďábel protivil tajnému a sou
kromému pohřbení těla Mojžíšova, chtěje,
aby mrtvola jeho vůbec před lidem israel
ským oslavena byla prohlídaje k tomu, aby
za příčinou tou se lid israelský v nějakou
modloslužbu kn poctě Mojžíšově vydal, an.
Bůh byl toli zázraků skrze něho učinil. O
rigenes praví, že příbéh ten vzatze Knihy
Vstoupení Mojžíšovo; ovšem by tím neutr“
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pěla vážnost listu našeho, ješto v apokry
fických knihách také nacházejí se pravdy a
sv. Júda, Duchem svatým osvícen jsa, nej
lépe věděti mohl, co v knize té pravdivo
jest a co na klamu a na lži spočívá. Mohl
Júda pravdu příběhu toho o své míře ne
chaje použiti jí co zbraně proti těm, jenž ji
za pravdu mají. Leč přece lépe vidí se ji
ným, že to čerpal z tradice, jakož i Pavel
jména kouzelníků egyptských, Jannes a
Mambres, vážil z podání ústního 2. Tim.
3, 8.; ještě jiní soudí, že to měl ze zvlášt
ního zjevení Božího, což tu sotva potřebno
bylo.

Dí tedy o Michaelovi, že se neosmělil
vynésti rouhavého, t. j. potupného, hanlivého,
káravého soudu na ďábla, ač moha právem
proti němu soud ten vynésti, ne žeby se
byl ďáblovy moci obával, nébrž že se štítil
potupného a hanlivého soudu proti tomu
vynésti, jenž druhdy v nebi ve velikém dů
stojenství předkoval. Rouhavý soud vynésti
jest zlořečiti, láti, an při každém lání se i
soud vynáší nad tím, komu selaje. Zaslou
žil ďábel zlořečení, ale zlořečba neměla vy
cházeti z úst archandělových, praví sv. Je
roným. Když bezbožný zlořečí ďáblu, sám
své duši zlořečí, jemu podobným se čině a
k vinám z ďáblova vnukání spáchaným se
přiznávaje. To neslušelo na archanděla a
ovšem tím méně mají se jiní opovažovati
takovýchto smělých a drzých úsudků. Arch
anděl Michael jenom pravil: Pokárej tebe
pán, to jest skroť tebe, přitlum, zaraž, za
stav zlobu tvou, stul tobě ústa, zabav, pře
kaž počínání tvému. Týchže „slov užil an
děl Hospodinův dle Zach. 3, 2., když dábel
se protivil veleknězi Jesusovi. Takto pak
dovodí apoštol: Jestliže kníže andělů Mi
chael ač právem moha netupil a nelál dá
blovi, jaká to jest drzost, když lidé ti an
děly tupí a jim lají, kteří u Boha toli platí,
že jim jméno vrchností a velebností pří
sluší. í

Pro lepší vytknutí drzosti těch bludařů
místněji opisuje povahu jejich opačnou a
protivnou povaze archanděla Michaela. Píše:
Tito ale čeho neznají, tomu se rouhají, co
ale od přírody jak němá zvířata znají, tím
se porušují. Neznají ani věcí nebeských,
neznají andělů, jich řádů, služeb, povah, ve
spolných mézi nimi poměrů ; ty věci zajisté
jsou známy lidem jenom pokud Bůh je nám
známé učiniti hodlal. To jest zlá povaha
nevěrců a bludařů tomu se rouhati, čemu
nerozumějí; pravý křesťan naproti tomu ta
jemstvím víry Boží se koří a věří a od Boha
světla žádá se Zalmistou Z. 108, 125. Dej
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mi rozumnost, abych znal svědectví tvá. O
Dionysiovi Alex. svědčí Eusebius h. e. 7,
25., že jakkoli nedosti pravě o apokalypse
smýšlel, přece neosmělil se ji zavrhnouti,
nébrž vyznal, že v ní se nalezají věci vyšší
a hlubší, než aby jich rozum lidský mohl
dostihnouti, čemu nerozuměl netupě, nébrž
větším se k tcmu obdivením nesa. Což ale
znají od přírody, jak němdá zvířata, praví
dále o nich, ťém se porušují. Slovo od pří
rody stojí naproti rozumu, jehož zvířata ně
má či tvář němá zbavena jest. Dí tedy, že
jejich vědomost a známost nejde výše než
známost a poznání, jakým se němá tvář
honosí, že tedy znají jenom to, co ohmatati
se dá a co pod zrak a sluch padá, vůbec
co se smyslům, kteréž se zvířaty společně
máme, naskýtá. Dí těmi věcmi se porušují,
kazí, hynou, ješto nemírně se jim odevzdá
vají, slepě se chtíčům svým oddávajíce a
nijak na uzdu se neberouce a tudy tělo své
hyzdíce. Místo tím stojí v tom se porušují,
což větší důraz má, líče svrchované v ty
zbrodně vydání. Sokrates pravil, že pochotě
a libosti a rozkoše jsou Sirénám podobny,
jenž uluzují a zabíjejí a Aristoteles napomí
nal pozírati na rozkoše ze zadu, nevšak z
předu, t. j. když odcházejí, nevšak když při
cházejí. Seneka je připodobňuje šelmám a
dravcům, jenž pány své roztrhávají a sápou
a Archytas pravil, že není horšího moru nad
rozkoše pleťské.

An apoštol vyličuje ty zbrodně jejich
přičiňuje, mravným pocitem veden jsa, ně
jakou proti nim kletbu alíčí je dále: Běďa
Jim, am cestou Katnovou se odebrali a v blud
Balámův pro uzdu se vylili a v odporu Ko
rově zahynuli. Opět trůj příklad, trojí zbro
dně a trojí pokuta se na oko vystavuje.
Hrozba taková nejednou v řeči Páně při
chází, obzvláště Mt. 23. osmkráte se proti
fariseům opětuje; v Starém Zákoně zhusta
přichází, z apoštolů jedin Júda jí užívá. Ce
stou Katnovou se dali či odebrali a posavad
se jí dále dávají aniž s ní scházejí se. Ce
stou se spůsob života vyznačuje a spolu se
vytýká spůsob pokuty jejich. V čem by
podobnost jejich s Kainem záležela, otom
neshodují se interpreti. Jedni o skepticismu
nějakém, v němž dle Thalmudistů Kain za
bředl, za to maje nebýti žádného soudu ani
jiného života, ani jakého trestu a jaké od
měny. Leč výklad ten základu nemá a tudy
jiní za to mají, že se Kain co vzor všeliké
zloby a nešlechetnosti považuje; jiní v du
chovním lidí jedovatými naukami zabíjení
podobnost shledávají, ješto Kain bratra za
bil. Nejlépe prosto a přímo o závisti sly



Juda 1- 16 Pozd:av, výstraha od bezbožnízů ; o pokutách na ně od Kohu sesilaných,

šeti, kterou ti bludaři závidí křesťanům mi
lost Boží, ten svatý život a tu blaženost,
kterou v Kristu a dobrém svědomí nalezají;
tak o Kainovi praví, že záviděl bratru svému
milost Boží a že proti příkazům Božím se
vzepřel.

Dále dí, líče jejich zlomravy: v dlud
Balámův pro mzdu se vylili, t. j. v prosto
pášnosti Balámovy se vydávají ze mzdy, pro
zisk, z lakomství. Za mzdu zlořečiti lidu
jsraelskému a Bohu protiviti se ustanovil
Balám a nemoha zlořečiti lidu aspoň v tom
vzdor svůj proti Bobu ukázal, že lid israel
ský smilstvím k modloslužbě přived Num.
31, 16. Tak bludaři činí: Lakomství jest
kořen všeho zla 1. Tim. 6, 10. Vylíti se
značí klopotnost ke zlému a ovšem o mr.oho
větší důraz má než vydati se.. Nedobře jiní
genitiv ucboď za apposici majíce smysl činí:
v blud Balámův, jenž byl lakomství či žá
dost mzdy a zisku, se vydali. Třetí příklad
jest vzat od Koreho: v odporu Korově za
hynuli, t. j. v odpor či vzdor vzdoru Koreho
podobný se vydali, se ztratili. Kore se pro
tivil Mojžíšovi chtěje sobě a svojencům 0
svojiti kněžství; avšak jej s dvěma stoma a
padesáti oheň od Hospodina vyšlý strávil,
Chce ovšem říci, že i je pokuta zastihne,
Ječ nejblíže o zbrodněch mluví aniž dobře
vidí, kdož slovo zahynuli o pokutě vykládají
a dativ řecký avzůovíeminstrumentálně berou,
jakoby chtěl apoštol říci, že pro odpor Ko
reho odporu podobnýtrest se schvátil. Slovo
zahynuli musí se bráti ve významu mravném,
ješto toho vymáhá slovo běda a obdobnost
s verši předešlými. Slova tří těch příkladů
stupňování naskýtají; pojmové cesta, blud,
odpor se stupňovaně přejímají a trojí ten
příklad uváděje chtěl apoštol trojí nepravost
bludařů líčiti, závist, lakomství a pýchu a
zříme-li k slovům 1. Jo. 2, 16. vypsal trojí
žádost v těch třech příkladech, žádost očí,
žádost pletě a pýchu života. I v časoslovech
pošli, vylili se, zahynuli stupňování se jasně
spatřuje.

Vysloviv bědu na bludaře a příčinu její
udav pokračuje dále: T? jsou na hostinách
svojich poskvrny hodujíce bez ostychu sami
sebe pasouce, oblakové bezvodí, vichorami po
hánění, stromovépodzimní, bezplodní, dvakrát
zamřelí, vykořenění, vlny sveřepé mořské, vy
pěnujíce své hanebnosti, hvězdy bludné, jimž
mrákota temnosti schována jest na věky. Bo
hat a obižen jest opis a sličny i vhodny
jsou obrazy, jimiž ničemnost a zhoubnost
bludařů a nauky jich se vylíčuje. Místo jsou
na hostinách svojich poskvrny čtou Ť. rkp.
na h. vašich bradla či útery, ač jiní slovo
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oriAáčes praví toli býti co oršňor jak i Vul
gáta překládá. Jsou poskvrny na hostinách
lásky, jež ustrájeli bohatci chudým na dů
kaz vzájemné k nim šetrnosti a přízně, po
něvadž na nich mluvili ano činili věci ne
hodné a nestoudné a tak lidem k úrazu byli,
jak o bradla, úskalí a útery se na moři ne
jednou lodě troskotají. Viděti, že jakkoli
překládáme slovo orWAade, vezdy téměř týž
smysl vyniká. Jakým činem Se to děje, u
dávají slova následující hoďujíce bez ostychu,
bezstoudně; někteří f. rkp. přidávají s vámť,
což ale řídcí jenom činí; kromě toho chtějí
nejední slovo apoBoc bez dbázně, bez ostychu
k následujícím slovům bráti, Což méně se
hodí. Chce říci: vydávají se v hodování ne
v to, jaké bývá u svatých, jenž se s bázní
Boží, jak tam na svatbě Tobiášově koná Job.
9, 12., nébrž oni stud a bázeň odvrhnouce
v prostopášné hodování se vydávají a jak
dále dí apoštol, sumi sebe pasou © chudé
nemajíce péče, ješto přece hostiny ty či a
gapy byly proto ustanoveny, aby láska čistá
křesťanská se pěstovala a chudým se pomá
halo. Jiní slova sebe pasouce o sobě a od
loučeně berou slyšíce je dle slov Ez. 34, 2.
o nich, že místo vyučování, potěšování a 0
blažování lidu, jehož docela nedbají, jen 0
sebe hrají, kterak by v rozkošech život pro
vodili. Leč očividně věci ty sem do souvis
losti se nehodí.

Dále je nazývá oblaky bezvodé vicho
rami poháněné. Tak je zove nejprv, že jak
jalový oblak deště nevydává, ačkoli se lidé
toho nadějí, tak lidé ti, ač zlaté doby bla
ženosti a osvěty slibujíce nic toho neplní.
Jak oblakové a vítr, po míchž neprší, jest
muž chlubný, jenž neplní, co slíbí, Prov. 25,
14. Vytýká jich vniternou prázdnotu a chva
stavost jejich, jak dáleji vytýká jich nestá
lost a vrtkavost slovy vichoram?ipoháněné;
zmítají a točí se semotam puzení jsouce dí
lem vášněmi dílem zloukami svými a tudy
na podobné ztočení uvádějí ostatní lidi a
činí z nich pacholata semotam zmítaná a
točená po vůli lidí Ef. 4, 14. Stupňováním
nějakým líčí je dáleji, jakož i v epitetech či
přímětcích čtyrech, jež k jich vypsání klade.
Podobné stupňováníspatřuje se, stromovépod
zimné, bezplodní, dvakrát zamřelí, vykořeněli.
Od neplodnosti pokračuje k schnutí a prá
chnivění. Podzimní stromové jsou lupenů a
listí a plodů zbaveni. Dále nejenom nyní
pro nečas nemají plodu, nébrž vůbec bez
plodní jsou, žádného nikdy ovoce nepřináše
jíce, jak stromů jalových nemálo se nalezá.
Od neplodnosti kráčí k zamřelosti či ničem
nosti. an dí dvakrát zamřelí, t. j. tak zašli,
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že již nemožno, aby opět plodonosnými se
stali, jak se stromům v zimě zamřelým z
jara ožiti udává. A tu se jim děje, že vy
kořeněnťa na oheň metáni bývají, takže již
nikdy plodu z nich očekávati nelze. Tím
vším se vyobrazuje povaha a zkáza lidí, kte
rak ničemni, prostopášni, bezplodni a k věč
nému tudy ohni jsou určeni, docela se Boha
spustivše, pro milost Boží neschopnými se
učinivše.

Ale mrtvi jsou a neplodni jenom v
dobru; ve zlu pohyblivi, živi a přesnažni
jsou, jak dále dí“ Vlny sveřepé mořské vy
pěnujíce své hanebnosti, hvězdy bludné, jimž
mrákota temnosti schována jest. Prvním po
dobenstvím o vlnách mořských apoštol trojí
věc namítá, totiž nestálost, kramoly a neči
stotu bludařů, jakoby říci hodlal: neustále
se zmítají, již ty, již ony nauky naskýtajíce
a vynášejíce, 2. různicemi, hamary a sváry
všecko naplňují, 3. vynořují nešlechetnosti
své, své hanebnosti a šereď svou. Obrazu
toho již Jes. 57, 20. užil řka: Bezbožníkjest
jako moře bouřiivé,jenž se nedá upokojiti a
vlny jeho vyrážejí a jeho vlny vyrážejí bláto.
Hvězdám bludným je dáleji připodobňuje.
Jakož v písmě hvězdám se učitelé připo
dobňují Dan. 12, 3. Fil. 2, 15, tak, vece
apoštol Júdas, i oni chtějí jmíni býti za hvěz
dy a jsou ovšem ale hvězdy bludné, světla
bludná, jenž z bludů co z nějakého výparu
zlého povstala a k bludům, k mrakům věč
ným vedou. Slovo dozépec brání o bludičkách
tu mysliti; o povětroněch někteří slova ta
vykládali, jenž povstavše brzo mizejí a
čirou tmu zanechávají. O tmě té praví sám
sv. Juda: jimž mrákota temnosti schována

jest. Podle Sap. 11, 17. čím kdo hřeší, tím
1 trápen bývá a tudy lidé ti, jenž v církvi
temnotu a mrákotu bludů rozsívali, do mrá
kot přijdou temných, t. j. do nejhustějších
mrákot pekelných. Jmenuje trest jejich mrá
kotou a ne ohněm pekelným právě pro to je
jich mrákotných bludů rozsívání. Podobně
o pokutě jejich mluví 2. Petr. 2, 17., že mrá
Kota temnosti se jim. chová.

Ještě pak proroctví Enochovo o jejich
zábubě uvádí: Prorokoval pak také o ních
sedmý od Adama Enoch řka: Aj přijde Pán
se svatými tisící svými, aby učinil soud proti
všéchněm a potresla) všechny bezbožníky ze
všech skutků bezbožnosti jejich, jimiž bezbožili
a ze všech příkrostí, kteréž mluvili proti Bohu
hříšnící bezbožní. Sám Enoch, chce říci, jenž
to žil před potopou a jediným byl po Adamu
praotci potomkem Gen. 5, 18. Duchem Bo
žím veden jsa předpovídal těm svůdcům a
bludařům věčnou pokutu. Podle sv. Augu

Jůda 1--16. Pozdrav, výstraha od besbožníků ; o pokutách na ně od Boha sesflaných,

stina M. B. 15, 23. 18, 38. z sv. Jeronyma
(cat.) vzal Júdas místo to z knihy apokry
fické Enoch nazvané. Aniž divu, ješto v apo
kryfech se mezi plevami také zrno a jádro
nalezá a sv, Jůda mohl co dobro a svato
bylo a od Ducha sv. pocházelo, Duchem
svatým jsa osvícen snadno rozeznati od toho,
co v knize té se z lidských výmyslů při
dává; vzal to z knihy té, aby tím snáze lidi
bludaře vlastními jich braňmi porazil. V ny
nějším spisu Enochově slova ta se kladou
hned z počátku 1,9., ač ne doslovně. Sed
mým od Adama se klade netoliko pro urče
ní starobylosti, nébrž že nějaké tajemství v
sedmici se ukrývá, totiž věčný odpočinek
člověčenstva. Ostatně jej pověst činí nález
cem písma, počtářství, astronomie a v ko
ranu sluje Edris t. j. učeným, zkušeným,
osvědčeným. Jiným se ale zdá, že výrok
svůj čerpal z tradice ústné, ozvláště těm, co
za to mají, že kniha Enoch nadepsaná te
prv na základě našeho proroctví složena byla.
Přijde či původně přišel; leč perfektum to
prorocké p. jest a jistotu příchodu dotče
ného vynořuje. Svatými se rozumějí andělé
Deut. 32, 2. a víme z jiných míst písma
svatého Mt. 16, 27, 25, 31. a t. d., že Kri
stus přibude k soudu v průvodu nesčíslných
andělů se vší slávou a velebou. Aby potrestalapokdralzevšechbezbožnosti.| Bezbož
nost, bezbožník a bezbožiti t. j. bezbožně jed
nati se opakují pro větší důraz. Sv. Augu
stin dí: Před toli soudcemi chud se ocitnu,
koli mne dobrými skutky předčili. Příkrostmi
se rouhavé řeči slyší, jak na oce jest.

O řečech těch daleji veče: 1%jsou rep
táct žalobní po pochotech svojich chodicí a
ústa jejich mluví nadutosti obdivujíce se 080
bám pro zisk. Proti čemu reptali, o tom se
nevyslovuje Júda, a tudy se vykladatelé roz
cházejí. Nejedni o reptech proti vrchnostem
a předložencům myslí; leč lépe jiní o rep
totě proti osudu svému, repcí oni z neuko
jenosti života, ješto se jim rozkoší těch ne
dostává, jichž se v rozkošném životě nadáli,
aniž také jim možno bývá rozkoší těch pí
leti. M. žalobní stojí v ř. t. osudožalníci, s
osudem nespokojenci, an se jim dosti pro
středků nedostává, aby všem pochotem svo
jim vyhověli, an se jim dosti úcty nekoná a
což tam těch příčin jest, jimiž je marnivost,
pýcha a rozkošivost jejich trápila a nespo
kojenými činila. O tom dokládá ještě: po
pochotech svojich chodiíce t. j. pochotě a roz
koše života mají za pravidlo a za opolnu
života a jeho blaženosti a kde se jim toho,
po čem baží, nedostává, tam se v kuknání
a stýskání dávají. Pýcha znak jejich se jeví
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zvláště v tom, že ústa jejich mluví nadďutosti
t. j. pyšné řeči vedou, o sobě, o svých před
nostech, o vzácnosti své, 0 osvícení svém,
výše než ovšem pravda jest smýšlejí a slovy
pyšnými a hrdými o sobě chvástají a se ho
nosí až i svobodou svou zlou se vychlou
bají, ač jsou otroci hříchu 2. Petr. 2, 18.
Ale při vší své hrdosti obdivují se t. j. po
chlebují osobám pro zisk a ukazují tím podlou
duši svou. Obojí nejednou spojeno bývá, že
člověk týž podlízavým jest k bohatcům a
vyšším, který k jiným hrdě a pyšně Si
vede. Sv. Ireneus píše 1, 9., jak Markosiáni
bohatým ženám lichotili a pochleboval a
zpravdovali výrok Jesaiáše 3, 12. Kdo po
chlebuje tobě, klamá tebe a rozptyluje cestu
kroků tvojich.

Vystaviv povahu, nebezpečnost a trestu
hodnost přichází k výstraze, kterou jim na
srdce klade an pokračujíc dí:

17. Vy ale rozmilí rozpomeňte se
na slova, která předpověděna jsou od
apoštolů Pána našeho Jesu Krista, 18.
jenž říkali vám, že za posledního času
přijdou posměvači podle pochotí svojich
chodící v bezbožnostech. 19. To jsou,
jenž sami se odlučují, duševní, Ducha
nemající. 20. Vy ale, rozmilí, vzdělá
vajíce se na přesvaté víře svojí v Duchu
svatém se modlíce 21. sami sebe v lás
ce Boží zachovejte očekávajíce milosr
denství Pána našeho Jesu Krista k ži
votu věčnému. 22. A jedny sice kárejte
po rozeznání, 23. druhé ale k spáse
přivozujte z ohně je vychvacujíce; nad
jinými ale se smilujte v bázni, nenávi
díce i té jenž tělesná jest pokálenésuk
ně. 24. Tomu pak, jenž mocen jest vás
zachovati bezhříšny a postaviti před ob
ličejem slávy své bez úhony s plesotem
v příští Pána našeho Jesu Krista. 25.
Samému Bohu Spasiteli našemu, skrze
Jesu Krista Pána našeho budiž sláva a
veleba, moc a vláda přede vším věkem.
a nyní a po všecky věky věků Amen.

Jiná má býti povaha křesťanů, kterým
píše Juda apoštol, než jest povaha vylíčených
právě bludařů. V protivě tudy k oněm vece:
Vy ale, rozmilí, a připomíná jim proroctví
apoštolů a slyšené od nich věci, Ku:proro
ctví Enochovu předpovědi apoštolů přičiňu
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jíc, jak podobně i Petr činí 2 P. 3, 2. 3.
Proto užívá slova předpověděna, an dí: pa
matujte na slova, která předpověděna jsou
od apoštolů Pána našeho Jesu Krista. Jiní
sice místo předpověďěna překládají napřed,
dřívěji povědína; leč výklad prvnější jest
obyčejnější a dopadnější. Ze slova pamatujte
viděti, že z úst samých apoštolů čtenáři, k
nimž Judas psal, předpovědě ty slyšeli. Pra
vě: oď apoštolů Páně nevylučuje se z „počtu
apoštolů, jak ovšem i učitel k jiným učite
lům prohlídaje žákům říci může, aby zůstali
věrni tomu, co uslyšeli od učitelů. Má na
mysli apoštoly, kteří o věcech, o něž tu běží,

předpovídali jako 2. Petr. 3, 2. 1. Tim.„i n.
Sv. Petr týmiž skoro slovy totéž praví

na d. m., co praví sv. Júdas o předpověděch
apoštolů dotčených pokračujíc: Jenž říkali
vám, že za posledního času příjdou posmě
vači podle pochoťí svojich chodící v bezbož=
nostech. To jsou, Jeně samí se odlučují, du
ševní, ducha nemající. Poslednímí časy či
dněmi, jak sv. Petr praví, slyší se čas před
chozí před druhým příštím Páně; nejednou,
jak jsme již poznamenali, že apoštolům ne
bylo zjeveno, kdy Pán podruhé přijde. Po
směvači jsou lidé, kteří všemu co sváto, bož
sko a ctihodno se rouhají a v posměch be
rou, jsou to lidé ti, jež výše jmenoval bez
božníky a tudy cyr. př. ruhatelé klade. O
nich Juda k vypsání jich praví, že sami se
odlučují, oddělují a odštěpují a tak v zírkvi
rozkoly tropí; každé pak odštěpení v kacíř
ství a bludařství zabíhá, an odloučení a vy
jití své z církve nějak ospravedlniti usiluje.
Tudy sv. Cyprian pravil, že spasitedlnějším
a vznešonějším mučněm jest, kdo trpí pro
neroztrhání a nerozštěpení církve, než kdo
pro nepodvolení se modlářským službám
muka snáší, an tuto jen za svou duši, tam
za celou církev muka podniká; rozkol ani
krví mučenickou se smazati nedá. Dále
praví o nich Judas apoštol, příčinu rozko
lův udávaje: duševní, ducha nemající. Du
ševní lidé jsou, kteří přirodilým pudům se
oddávají a ješto příroda lidská pochyla jest
k zlému, tedy za tou příčinou zlým žádo
stem slouží. A to seděje, že ducha nemají
t.j. Duchem svatým, jenž se v Kristu lidem
dává a v srdčích našich rozlévá Rom. 5, 5.
se nespravují, aniž pochotí zlých oněch při
rodilých skrocují a pod vládu ducha podro
bují; kde však duch proti pleti nebojuje,
nébrž. pleti se poddává, tu se ve hříchyčlo

-věk vydává. Jest tedy duševný toli tuto co
pleťský; a duševný, když rozumem a záko

nem Božím se řídí a spravuje, duchovním
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se stává jako v latině slovo ančma rodu
ženského pozbývá a mužského nabývá ant
mus slujíc, když člověk podle mysli a roz
umu pudy a strázně a pochotě své spravuje.

Ale čím více ti lidé se odtrhují od cír
kve a vlastní sbory zarážejí, tím úsilněji a
tužeji mají ti, k nimž píše Judas, jednoty
se držeti. Dí: Vy ale, rozmilí, vzdelávajíce
se na přesvaté víře svojí v Duchu svatém se
modléce sami sebe v lásce Boží chovejte oče
kávajíce milosrdenstvé Pána našeho Jesu Krt
sta k životu věčnému. Mají se v lásce B.
zachovati a za tou příčinou se mají vzdělá
vati ve víře a modliti se v Duchu sv.; méně
vhodně někteří slova v Duchu sv. ku pře
deslým slovům víře svojí potahují. Víra se
považuje co základ, podloha a podval všeho
života křesťanského, jenž nejednou v písmě
pod obrazem stavby budovy chrámu a
pod. se vyličuje. Vzdělávati se tedy máme
na přesvaté své víře — m. vuav čtou někt
uv naší, což na jedno vychází. Z adjektiva
přesvaté viděti, že víra předmětně se béře a ze
slova vzdělávejte viděti, že neustále v po
znání a vykonávávání víry růsti máme; pře
svatou či nejsvětější nazývá víru, poněvadž
nad ni nic není světějšího. Napomíná tedy,
aby víru od apoštolů přijatou za základ ma
jíce ostatní svoje činy veškery na ni budo
vali, ažby povstala dokonalá budova života
křesťanského; tím ovšem i k budování ži
vota jiných křesťanů poslouží. Dům Boží,
vece sv. Aug., vírou se zakládá, nadějí se
vztyčuje, láskou se dovršuje.

Leč to se nemůže díti bez modlitby a
tudy přidává Judas apoštol: v Duchu sv. se
modlícé t. j. tak se modlíce, aby modlitba
od Ducha sv. vycházela; podle slov Rom.
8, 26. nevéme, jak bychom se modlili, avšak
sám Duch B. se za nás a místo nás modlí
t. j. modliti se nás učí naskýtaje, oč bychom
na modlitbách žádati měli. Pravé modlení
jest darem Božím a Hospodin Zach. 12, 10.
slíbil, že vyleje na lid svůj ducha milosti a
proseb. Na počátku církve mezi milodary
či charismy byl také dar modlitby a z mo
dliteb těch se velká část v našich knihách
liturgických zachovala 1. Cor. 14, 26. Mají
se vírou a modlitbou ostříhati a zachová
vati v lásce Boží; té, kterou nás Bůh mi
luje, jenž ale předpokládá naši k Bohu lá
sku, tak že se tu vzájemná láska Boží k
nám a láska naše k Bohu vyrozumívá. Lá
ska jest vrch a náplň všech ctností Rom.
13, 10. Láska ta pak má se spolu spojovati

očekávajíce milosrdenství Pána našeho Jesu
Krista k životu věčnému, totiž na den posled

nejbližším nebezpečenství.

Júda 17—26. Příkaz. pámětlivu býti výroku apoštolůt napom, k stálosti u víře a naději; slavoslovi,

ního soudu, kdež nás věčnou blažeností ob
daří. Máme tak za dobré skutky a za zá
sluhy svoje očekávati věčného blaženství,
abychom při tom i zásluhy a dobré skutky
své i samu tu blaženost věčnou milosrden
ství Pána našeho Jesu Krista připisovali.
Milostí jde nám život věčný,vece Pavel Rom.
6, 23., o naději pak Hebr. 6, 19. praví, že
co kotva do nitra velesvatyně Boží vchází.
Jinde se milosrdenství Bohu připisuje vů
bec; tuto se přičítá Kristu Pánu, ač ovšem
1 v přípisech pastýřských listů a druhé epi
štoly sv. Jana Bohu Otci i Jesu Kristu mi
losrdenství se přiděluje. Slova k životu věč
nému patří k slovu milosrdenství. Ostatně
viděti, že i tu jinde Bůh, Kristus a Duch

menutí se jich samých týká. Neopomíjí ale
apoštol také jim na um dáti, kterakby se
měli k těm, kteří se od bludařů nějakou mě
rou dávají sváděti. Dí o tom trojčlenně:
„Jedny kárejte po posouzení, druhé spásejte z
ohně je vychvacujíce, nad jinými ale se smi
lujte v bázní nenávidíce t té, jenž pletská jest
pokálené sukně. Tak čtou nejstarší rkp. 8
Vugátou, leč že Vulgáta slovo Ť. diuxowogé
vove V prvním členě méně dobře překládá
po rozeznání, judicatos, ješto lépe by bylo
přeložiti pochybné či pochybovné ty totiž,
jenž v pochybenství klesají a na vrátkost
přicházejí oklátiti se dávajíce bludy zloblu
dařů. Takové pochybníky mají kárati a ovšem
je přesvědčiti, aby odstoupili od bludu a ku
pravdě se přivinuli. Jiní překládají nad jeď
němi se smilujte rozeznávajíce m. čhévysta
čtouce a místo OtuxowogusvovoČtouce d10xpi
vopevourOZeznávajíce je od jiných, nad kte
rými se nenáleží smilovati, nébrž je buď po
kárati buď vyobcovati. Avšak čtení toto ne
průvodno jest. Druhý člen má: druhé spá
sejte či k spáse přivozujte z ohně je vychva=
cujíce. Velí, aby všelikou snahu a píli při
ložili a námahu i příkrou vynaložili k tomu,
aby z nebezpečenství lidi dotčené vytáhli,
jako když člověk maje již uhořeti z ohně
bývá ač někdy násilně a bolestně vychva
cován jako hlaveň vychvácená z plápolu Am.
4, 11. Zach. 3, 2. V prvním členě mluví 0

Třetím členem
dotýká lidí padlých ale kajících a dí onich,
aby se naď nimi smilovali, aby jim v životě
všelijak láskou se propůjčovali ač nemohouce
jich od mravné nákazy bludařské ochrániti
a ostříci, aniž pak jich nenávistí pronásle
dovali, nébrž tak je z propasti a zhlaně smr
telné vyvoditi a vybaviti se snažili, aby sami
při tom škody a zkázy nějaké neutrpěli. Dí
v bázní t.j.bojíce se, abyste sami v něco po



Jůda 17—25, Příkaz, pamětlivu býti výroků apoštolů; tiapom, k stálosti ú víře a naději; slavosloví.

dobného neuběhli, abyste samí nebyli pokou
šent, jak dí Gal. 6, 1. a aby se vám něco
toho nepřihodilo. Není hříchu, jehožto se
kdy člověk dopustil, aby se ho nemohl do
pustiti člověk jiný, kdyby ho opustil stvo
řitel, od něhož učiněn byl člověk, vece sv.
Aug. Dále ještě přičiňuje slovo v dázní vy
světlujíc: nenávidice i té, jenž pležská jest po
kálené sukně. Mluvení béře od nákazy morové,
při němž lidé netoliko samých morem ná
kažených lidí, nébrž i jejich oděvů a sukní
se vystříhají, aby nakažení nebyli. Chce tedy
apoštol říci, že se všelijak na pozoru míti
mají a netoliko sstoupeně k nim se nemají
míti, nébrž se i toho všeho varovati, cokoli
by je od pravé víry a sličných mravů mohlo
odváděti; mají i toho šatu ano i stínu je
jich se varovati, aby nějak v nákazu nepa
dli. Kdo jiné zachovati žádá, nemá sám sebe
tím zahubiti, cožby se stalo, kdyby někdo
plovati neuměje chtěl z hlubové vody tonou
cího vytrhňouti.

S tím došel ku konci listu svého a při
čiňuje slávosloví či doxologii: Tomupak, jenž
mocen jest vás zachovati bezhříšny a posta
viti před obličejem slávy své bezúhonny s ple
sotem v příští Pána našeho Jesu Krista, sa
mému Bohu Spasiteli našemu skrze Jesu Krt
sta Pána našeho buď sláva a veleba, moc a
vláda přede vším věkem a nyní po všechny
věky věků Amen. Přidává doxologii hodlaje
jakoby náhradu za rouhání bludařův dáti a
učí, od koho se života svatého a nepoká
leného nadíti můžeme. Podobně Pavel Rom.
16, 25. a Petr 1. P. 5, 11. se slávoslovím
listy svoje skončují. Místo vds zachovati
čtou někteří rkp. je zach. totiž ty lidi, 0
nichž předešlo, ostříci od nebezpečenství a
věčné zkázy. Leč převládá čtení Vulgáty.
Mocen jest Bůh, vece, zachovat? vás bezhříšny
či dle ř. t. bez úrazu t. j. bez hříchu. Mluví
o daru vytrvalosti, Bez tebe Ó Bože nejsem
leč vůdce do bezedny, dí sv. Aug.cíd. 4, 1.
A sněm T'rid. 6, 23. učí, že bez zvláštní mi
losti Boží nikdo bez hříchů ač ovšem bez
nepravostí a zbrodní se zachovati nemůže.
A postaviti před obličejem slávy své bez ú
hony s plesotem v příšťí Půna našeho Jesu
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Krista. Poslední slova v příští Púna n. J.
Kr. nenalézají se v ř. t. a jsou nějakým
přípiskem, jímž se měla slova ostatní mí
stněji vysvětliti. Sldvouse rozumítotiž slavný
příchod Páně k soudu a postavenémpřed sto
licí veleby soudcovy, bez úhony jest toli co
učiniti, abyste druhdy bez úhony mohli se
postaviti před soudnicí Kristovou, tak totiž,
aby nikdo proti vám mluviti, nikdo vás ha
něti a tupiti nemohl a ovšem ani Bůh na
vás poskvrny nenacházel. Což když se stane,
s plesotem přivítání budete. a sami v ple
sání se vydáte, věčně plesati ve věčné bla
ženosti majíce. „Samému či jedinému Bohu
slávosloví vyjadřuje a přidává Spasiteli na
šemu prohlédaje k tomu, že BůhOtec spásu
lidstva zosnoval; tak sluje Bůh také 1. Tim.
1, 1. 2, 3. Tit. 1, 3. 10. 3, 4. Spásu osno
val nám poslav Jesu Krista Syna svého a
tudy přičiňuje sv. Juda slova skrze Jesu Kri
sta Pána našeho; slova ta lépe ku před
chozím než k následným slovům se pojí.
Shrnuje při doxologii čtvero slov a hodlá
jimi řici, že Bůh má nejvyšší vládu nade
všelikým tvorem a že má ode stvořenstva
veškerého ctěn, chválen, oslavován a vele
ben býti. A sice má se to díti věky věků
pověčně a dověčně, jak se to dálo a díti
mělo odvěčně a nyní; slovy: přede vším vě
kem se věčnost ku předešlosti rozprostra
ňuje. ŠSlávou rozumí vznešenost Boží, jíž ne=
skončeně všechen svět a všechnu slávu jeho
přesahá. Veleba jest totéž co sláva a při
dává se k většímu důrazu. Slovo první více
k niterné podstatě Boží hledí, ano druhé
zří k uznání a chválení Boží slávy od lidí.
Aneb raději a lépe naopak druhé slovo u
dává příčinu vniternou Boží majestu toho
co slovo první vynořuje, totiž oslavování
Boží. Mocnost či síla opět ku vniterné po
vaze Boží zří, ana vláda vněšné provedení
moci a síly Boží v řízení světa vynořuje.
Jiní jinak slova ta čtyry rozeznávají, jiní do
konce jen praví, že tím úhrnem nejvyšší stu
peň velebení Božího se vystihá. Končí slo
vem amen, staň se aneb stane, jak obyčejně
se doxologie skončují. Rom. 1, 15. a jj.



Návěští o Dědictví sv. Prokopa.

Všecky přátele bohoslovecké literatury mezi volebným kněžstvem a osvícenými

vzdělanci národa českoslovanského vyzýváme tímto, aby ochotně přistoupili ku spolku našemu,
který sobě vytknul jazykem národním vzdělávativědu svatou ve všech oddílech jejích,
které jsou jmenovitě:

[. Filosofická proprava k bohovědě. II.. Obrana katolického učení. MI- Vědecký

výklad písem svatých. IV. Životy spisovatelů efrkevních a zprávy © spisech jejich. Výbor

ze spisů církevních Otců. V. Starobylosti Národopis a místopis biblický. VI Církevní dějepis
všeobecný. Příspěvky a přameny české k historii církevní. VIT. Katolická dogmatika. VIII. Mo
álka. IX, Casuistika. X. Katechetika. Sbírka katechés. XI. Homiletika. Sbírka homilií. Roz

vrhy na kázaní. Sbirky kázaní encyklických a příležitostných. XII. Výklad katolických ob
řadů. XIII. Pastorálka. XIV. Právo církevní. XV. Úřední sloh ve správě duchovní. XVI. Cír

kevní umění. XVII Bohoslovná literatura. Výbor ze staročeské literatury katolické,

Kdo složí aneb zašle (franko) ku pokladnici Dědictví sv. Prokopa v arcib,
Semináři v Praze č. 190—I. čtyřicet zlatých r. m. buď najednou aneb během čtyr po
sobě jdoucích let v čtyrech ročních lhůtách po 10 zl. anebo v osmi poloročních lhůtách po

D zl. — stane se údem našeho spolku doživotným a podělován bude do úmrtí svého jedním

výtiskem knih nákladem téhož Dědictví vydávaných. Kdoby však věnoval nejméně 100 zl.,

stane se zakladatelem tohoto Dědictví. Jak mile kdo první část základu (10 nebo 5 zl.) ode
vzdá, nabývá práva k účastenství a obdrží lístek k odebírání knih od roku přistoupení vydá

vaných. Vklady složené stávají se jměním Dědictví a nevrací se ani v případu smrti. Každý

duchovní úd zavazuje se, pokud možná, ročně sloužili jednu mši sv. za živé i zemřelé zakla
datele, údy, účastníky a dobrodince Dědictví našeho, pokud možnáv oktávě sv. Prokopa.
Světští údové učiní závazku tomu zadost pobožnou přítomností při mši svaté na týž úmysl.

Expedicí knih obstarává katol. kněhkupectví p. Bedřicha Stýbla na Svatováclav
ském náměstí č. 786—1M.v Praze, kdež se knihy na poukázku diplomu t. j. lístku k od
bírání knih vyzdvihují. Za vydání a obálku každé knihy platí se 5 kr. Mů-li býti po poště
zaslána, přiloží se nad to 5 kr. na kolek. Zásilka děje se na útraty příjemce.

Další vklady a doplatky odvádějí se ku pokladnici spolku v arčib. semináři a 0

znamují se v „Časopisu katol. duchovenstva.“ Jména nových údů ohlašuje i zprávy o Dědictví
přináší též „Blahověst.“

V Praze, 1. prosince 1872.

Václav Štule,
t. č. starosťa Dědictví sv. Prokopa.


