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KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ.

Datem Úd.+~~:;1.~
11.. __",:) ~~~~"t~_~'l~\'~~

I s 1 Y šel sem hla s vel i k Ý z c h rám u, a n cl i e
sed m i etc. PoMiechu těchto dnuov lid příliš neúžitečně poslauchá slova Páně a bez bázně a bez proměnění života v lepší,
božlho
ale' vždycky k hřiechóm náchylni sau, v domě tak obcovánie své Slova
nezpuosobně
5.vedau, jako by nikdá kázaní l'ečí božských neslýchali: A ješto poslúcháme
slovo boží nenie menšie těla Kristova, protož Ducha Páně ku
242a2
polslau~haní hodnému vzievajme, k časuom a k řečem apoštolským prohlédajíce. Uzříme, že Pán hněv svuoj vylévá na nás
rozličnými cestami a obyčeji; a to se děje pro naše hřiechy. Protož ~~:~~č:ěp~~S
10 přikázal ~nděluom báně prchlivosti své vyliti k ranění a .trestání
srdcí lidských, kterážto pohřiechu náramně sau raněná. Ano již
rány ukazují se tyto na těle i na duši ve všech stavích, a tak všickni
sme v hněvu Páně: zprávcové i poddaní, od najvyšieho až do naj- Všick:,~aněni
nižšieho všickni ranění, všickni ne duživí sau. Izaiáš P.: »Běda
15 národu hříšnému, lidu těžkému nepravostí, synuom mrzutým.
Opustili sau Pána (totiž srdcem, pamětí i bázní), rauhali se Svatému
izrahelskému (totiž skutky hanebnými), otdělili se od něho (totiž
věrau a skutkem). Kterak bíti budu vás viece (totiž kterými ranami zase vás pi'ivedu ku pokání)?«; vy starodávní přestupitelé,
20 již raněni ste, ještě nečiníte pokánie, čím tehdy budu vás bíti
viece? >>Všeliká hlava ne duživá, totiž zsinalost a rána a zpuchnutie, a nenie obvázána olejem«, a to i mi. těle i na duši. »Města vaše
spálena sú ohněm a krajiny vaše od nepřátel pohubeny etc. a dcera poms~~ie~~!ie na
sionská, totiž která by měla býti svatá jako Jeruzalém, nevěsta
25 Kristova, již opuštěna jest sama jako chalaupka na vinnici«,
v nížto nenie strážného, ale všecko šatanáš sebral s vinnice a
nenie svatého, který by jie ostřiehal. Tyto ť sau rány, kteréž
viděl Jan v této kapitole.
»Kteréž dány sau sedmi anděluom«. Protož jest nám již
242b 1 30 známo, že všickni i jeden každý I zvláště sau ztrápeni a raněni.
14 Iz. 1, 4 a. 5 -

21 Iz. 1, 5 a. 6 -

22 Iz. 1, 7 a. 8

6

Kapitola

!,ako ~y řek~ ~án: »Již ť sem vás zbil, a nechcete phjíti ke mně;
Clm Vlece bItI budu vás, kterými zámutky ktery'mi hruozami
dobřl
t ? Al d '1'
'
nám dobře Cinie e C'. ~<
e, oty m tuto Vo andělích svatých, kterýmž phkazuje
vylItl na nas pomstu a báni hněvu Páně. Ti andělé kteHž ~au
dáni l~ stráži lidem, kdybychom byli dobr'í, dali b; nám báni35
spasem; ~ potěš~nie a bojovali by za nás proti šatanovi, jakož
se poklada v kapItole XII e., aby nás osvěcovali, učili k dobrému
" n~pon~ínali, aby vv pokušeních více nám pomáhali a' někdy aby
K stavu pnvodlna,m telesnau potrebu opatrovali. Item, aby lidi k stavu slušnému
Tobiáš
phvodili a zpravili, jako se to ukazuje na Tobiášovi, kteréhož 40
anděll~ sta:,u phvevdl i zase ho dovedl a poHebu jemu zpuosobil,
Daniel
a DameloVI uprostred lvuov posazenému.
,
Andelové

Také od budaucích nebezpečenství ostHehají zlých. Item
ve snách k dobrému napomínají a na cestě osHiehají. Žalm: »Andě
luom svým pHkázal o tobě« etc, Hle, z rpzkázaní božieho veliká45
~obrodí~ie béřeme od ~nděluov před smrtí i na smrti i po smrti,
Lazar
~~ko mame. o LazarovI. V budaucie vlaSiti tepruv porozumíme
]lch dobro dlením, která sú nám činili. Ale že sme Boha rozhněvali
protož p.f'átelé tito odcházejí od nás, a zvláště k časuom těmt~
'"
posledním,
a od čtení J' eho .. Take' 50
JlZ andelé odstu- v ,
dVl'když lid
. odstaupí od Pána Boha
.
pujl od nás s~etl an e e od lIdu daleko sú odstaupm a odstaupie a neslaužie
nam, ale báně vylévají. Dobrému člověku všecka stvořenie slaužie
.
. , k dobrému, kterýž se Bohu právě poddává všecko stvoí-enl'e J'est
Vsecko stvorellle'
dobrému č!ovčku Jemu k prospechu, moí-e, svět, nebe a všecko, což v nich jest
242b2.
slauzl
Jestliže člověk činí vuoli boží a jest jedno s ním, tak stvoi-eni~ 55
~mž.dé jest. k ~uoli člov~ka a s dobrým člověkem jest všecko stvoreme protl zlym; neb Jest on s volí boží a všecko stvořenie také
jest s jeho svatau volí a jest poddáno Bohu. Protož všecko stvo.. ,
r'enie také jest s takovým spravedlivým člověkem. Kteí-í sau pak
OdstupllI od
. h l'
d v, h
v,
vuolePánezléjestZpaJc a I v anc bOZlch a kteí-í sau odstaupili od dobré vuol 60
~ožie, .hne~ vlastnie tělo odstaupilo od pokojného stavu a o~
tIchostI a vsecka ctnost ho opustila, křehkost vlastnie proti němu
povstává; a všecky vnití-nosti sú proti tomu člověku a všecko
stvoi-enie také protiví se témuž a andělé světí také odch' "
d vh
aZe]1
o ne o.
65
PohHechu dnes;mnozí sme pajchali a pajchánú~} mnozí Krista
opauštíme, od vuole jeho sme odstaupm; protož srdce naše jest
v

I
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37 Zj. 12, 7 nn. - 39 O pat r o val i snad omylm. opatřovali _ 40
Tab. 5, 5 nn. - 42 Dan. 6, 16 nn. - 44 Ž. 91, 11 - 47 Luk. 16, 23n1Z.

proti nám, Buoh proti nám; i jeho světí andělé sau proti nám Všecko proti nám
S jakýmis' báněmi; proti nám sau proroci a všecko nebeské dvoí-70stvo a všecka prvotnie cierkev. Kterak tehdy silní budem proti
nepl-áteluom, kterak pl'emuožeme, majíce Boha proti sobě? Která
jest naděje naše, které potěšenie, nebo přátelé naši a pí-íbuzní
naši, ode dnuov narozenie našeho daní nám, odešli od nás? Písmo
praví, že k obrácení hřiešníkuov veselí se Kristus i andělé jeho;
75 jakož mluví Spasitel í-ka: »Spolu se těšte se mnau, pi-átelé moji,
neb sem nalezl ovci ztracenau«. Obrátíme-li se k Kristu, i k andě- °l~r~~~:t~e
luom se obrátíme a Kristus se vším zástupem svým k nám by
patřil. Ale že nestojíme 's Kristem v jedné vuoli, ani s svatými
243a1
stojíme, ani jich poslauchálme, ale sme tvrdé šíje; protož od80 cházejí a hněv Páně vylévají na nás. Psáno jest, že v obrácení našem
. 1<: B oh u sau s naml
' . t'I pra
v 't l'
. t a od ch'aze]1
., odOdvrácenie
e e, a v od"
vracenI od K ns
Boha pro zlé
tyto
od nás a bývá nezpuosobný člověk ke všemu dobrému, i v boji
věci
duchovním i v tělesném. Die prorok po svém pádu od Pána:
»Srdce mé zarmautilo se jest ve mně«, a hned sem s Kristem
85 ztratil pokoj, v žádném stvoí-ení sem ho nenalezl. »A opustila mě
síla má«, totiž Ježíš Kristus, jako die apoštol: »Kristus jest boží
moc a Duch svatý«; ta ť jest opustila mě. »A světlo očí mých
nenie se mnau«, totiž vnití- Krista nemám, opuštěn sem ode všeho
dobrého. »A pí'átelé moji a bližní moji proti mně pHblížm se
90 a postavili se«, totiž andělé, kteí-íž sau byli pí-átelé, kteí-íž mě
drželi, obraňovali od nepí-átel, ti pro mé pozdviženie a pajchu
odešli ode mne; nebo moc boží mě opustila a dobré jeho, protož
sau také i pí-átelé odešli. »A tehdy ti, kteí-í vedlé mne byli, zdaleka
stáli«, totiž andělé boží. Běda mně! »A násilé mi činili«, totiž
95 duchové zlostní, totiž nenávistí, hněvem, nedověrau, bludy,
kteí-ížto se na mne oboí-ili divným obyčejem, smrtedlnými hí-iechy k ruoznici ponaukali mě, »ti, kteí-íž hledali duše mé«, totiž
aby ji v osiedlo své polapili ke všemu zlému, ty ť cítím duchy
po odjití pí-átel mých. »A kteí-íž vyhledávali duše mé (totiž k za100 tracení), zlé věci sau mi mluvili«, radiece ke zlému a vdechujíce
zlé. »Ale já jako hluchý«, totiž učiněn sem ku pokušení jich, bránil
sem se, a Pán ještě spomohl mi. Hle, kterak vždycky přebýváme
243a2
v pomoci Najvyšieho, a když poslaucháme Boha, sme s svatými
anděly a se vším nebeským dvorstvem. Pakli od Boha odejdeme,
105 i Kristus s svatými od nás odchází; a tehdy duchové zlostní hned
přibližují se ke zlému našemu.

I

75 Luk. 15, 6 -

84 nn. Podle Ž. 38, 11 až 14 -

86 Podle 1. Kar. 1,24
1
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Protož V Pláči Jeremiáš viděl ty lidi, kteÍ'ížto dobÍ'e začínajíce'
Boha urážejí, a tak světí, IdeU byli pÍ'átelé, ti budau nepÍ'átelé
M~os~.it1;:né jeho. V Pláči 1°.: »Kterak sedí samo město (totiž od svatých
opuštěné zprávcuov), plné jsúci lidu? A jest jako vdova«, opuštěné Uo
od dobrých rádcuov; »bylo jest prvé jako paní za času dobrých
duchu ov, ale již učiněno jest pod daní faraona a šatanáše, a nenie,
kto by potěšil ho«, totiž z svatých zprávcuov aneb anděluov,
»ze všech milých jejích«, totiž anděluov božích. »Všickni pí'átelé
jejie opustili sau ji« pro hHechy jejie »a učiněni s,ú jie nepÍ'átelé« 115
pro nevděčnost jejie a pajchu. Protož rány tuto sepsané hodně
rozmáhají se na nás. O kterýchžto die' Jan: »1 slyšel sem hlas
Vinnice se
' etc. A I saiáš vo.: »Vinnice má, očekával sem z nie hrozpokazila
ve1'1
1,:Y«
nuov, ana pak vydala plané víno. Já odejmu jejie ploty a kopáče
a dělníky (totiž svaté zprávce a anděly), a vydávati bude kopHvy«, 120
"
,jediné totiž budau bludové, nenávisti, zbauÍ'enie a nepokojové
Elta' mocny hyl
I'
.
t 'h
"
v Duchu Páně, mys 1, a mc Slas ne o mletI nebude. O člověk onen Eliáš když
a bez něho mdlý pn bY'
dl
b
'
I
h
l
'
1
h'
, . . a nebe zavÍ'el,
'
OZl ve a a se o, mza vo m s nebe sstUpltI
aby nedávalo deště; ty všecky věci ho poslauchaly. A po Hech
letech prosil Boha, i otevÍ'el jest k prozbě jeho nebe. Král se ho 125
bál Achab a falešní proroci strachovali se ód tváÍ'i jeho. A když
duch pajchy nadechl ho, že by nebylo spravedlivého na zemi,
jediné on sám, hned některaká moc Ducha božieho od něho
243b1
odešla, takže pak, pohruožky se boje Jezabelky, nevěstky zlostné,
utiekal a nemohl dostáti. Hle, kam se jest ta moc poděla, kterau 130
nebe otevÍ'el a zavÍ'el, a kde ta síla a zmužilost, kterau krále trestal? Nebo, když moc boží člověka nedrží a nenie jemu pUtomna,
Sila Petrova h d
d ' b .,
i pád
ne pa a, oJI se a neustavičný jest. Item Petr sv. měl vieru
velikau a sílu Ducha svatého a vyznal tajnau vieru Hm: »Ty si
Kristus, Syn Boha živého«; o kteréžto vieÍ'e svět nic jest nevěděl 135
kromě blahoslavené panny. A hle, ten slaup, když jej opustila
moc boží, padl!
Co pak my, ješto sme v hřieších 'velikých, kterak nejsme
opuštěni, co pí'emuožeme, co šťastného mieti budeme? Onen lid
,
izrahelský opauštěl Pán, neb sau od jeho přikázaní odstupovali, 1~0
PročopaušUPánÍ'ka jim (Numeri XlIII.): »Proč Í'ečí božích nezachováváte, ješto
vám to neprospěje k dobrému? Protož nechtějte vycházeti (totiž
na vojnu, abyšte poraženi nebyli), neb ť nejsem s vámi ani andělé
V.j1

V'

I

109 nn, Pláč 1,1 až 2 - 118 lz. 6, 2 a 6 až 6 - 122 2. (4,) Král. 1,
10; 1. (3.) Král. 17, 1 nn. a 18, 41; 19, 1 nn. - 134 Mat. 16, 16; Jan 6,
69 - 136 Mat. 26, 69 nll. - 141 4. M. 14, 41 a 42
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moji«. Takéž vám pravím: »Proč čtení svatého neosHieháte,
lásky neplníte? Protož žádného štěstí mieti nebudete« etc.
A že pro hHechy naše Boha sme zbaveni i svatých, avšak
]'eště Pán, maje v sobě studnici milosrdenstvie, napo.m íná ~ás
'h
Smn'iti se
Hm: »Smeí' se s nepHtelem a protivníkem svým «, totIz 1dere o s nepHtelem
si sobě učinil protivníka, ješto byl tvuoj pHtel, Buoh a otec! SměÍ'
150 se s láskau a s jeho zákonem a buď jeho poslušen »rychle, dokud s'
s ním na cestě« rytěřujície cierkve, »ať by tě nedal služebníkóm«
pomstu činícím, totiž jiným anděluom. Pakli toho ,ne?udeš ch~ieti
učiniti, nevyjdeš z moci šatanovy, »dokud nenavratís posledmeho
243b2
šartu«; a dopustím rány na tě od šatanáše, I oheň tělesný, meč, Rány pro hřiechy
155 na staré i na mladé etc., zloděje a laupežníky všudy dopustím,
vojska zbauUm mezi vámi, rozdělenie a sekty dopustím a nená" se sva t'ych Nedostatek
visti a bludy a nepÍ'Ízně. Hle, to ť ty rány.I A ne d ostava
rádcuov
rádcuov, kteÍ'Í by dali radu zdravú, kterak by se města a obce
spojily v jedno v Kristu, kdežto sau jediné pálenie, vraždy, kráde160 žové a ,zrady; a jeden druhého zrádcí nazývá a nezná sám v sobě
zrady, nezná hhchuov v sobě a odsauzenie svého blízkého na zatracenie. Kde sau kněží a rádcové ti, kteří by uvedli pokoj v lid
boží? Neb jest í'ekl: »Do kteréhož kolí města vejdete, rcete: Pokoj
tomuto domu!« A nemuož se najíti také i v kněžstvu, jediné ne165 návisti, svárové. A to také lid pHnáší s kázaní, od kněží a kazateluov nenávisti a vraždy; a plní se to, což napsáno jest ve čtení
o saudu Páně a o počtu jeho, kterýž činí s námi, abychom vydali Počet těžký
počet z slova božieho, z pHjímaní těla a krve jeho svaté - a z toho
nikdá pokání nečinili, milosrdenstvie neměli, pokoje a pravdy
170 a lásky.
Protož die: »1 dán jest jemu jeden, kterýž deset tisícuov
centnéřuov dlužen byl«. Ten dlužník my sme: kamž koli ujdeme,
na zámky, do měst, najdau ť nás rány a trápeni budeme morem,
hladem, mečem, a pHneseni budeme pÍ'ed tváÍ' jeho a vydáme
175 počet z mluvení, z slyšení, z skutkuov, z umění, z stavu svého,
z auřadu a ze všech dobrodiení božských. A někdy člověk, potrestán jsa těmi ranami, nemocmi a bolestmi, pozná se řka: »Trpě- Tre~táJ~~rf!~odl
livost měj nade mnau, a všecko zaplatím tobě«. Častokrát v ranách a trápeních lidé vyznávají své hHechy a naHekají s pláčem
244a1180 na ně. Ale když odšel, milosrdenllstvie maje v austech svých, sám
bližniemu neukázal milosrdenstvie, ale nalezv jednoho spolu145 zákona

y

148 Mat. 6,25 a 26 - 163 Luk. 10, 6 - 166 Mat. 12,36 18, 24 - 177 Mat. 18, 26 - 180 Mat, 18, 2811.'11.

171 Mat.
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služebníka, hrdloval ho. Tak i dnes v ranách a trápeních jsauce
a milosrdenstvie od Pána prosiece, ještě utieskají bližnie a nenalézají obyčeje a spuosobu, kterak by bližnie obrátili bez ukrutenstvie a meče a vohně, a nikdie se nepokusie o milosrdenstvie. 185
Protož veliký Pán dává takové katuom, totiž dopauští na nás
většie zámutky. Učme se činiti milosrdenstvie, kteréžto čiJiÍCe
dobře, i my milosrdenstvie obdržíme od Pána, aby přestaly rány,
kteréž vylévá skrz anděly své, ale po těch vleje milosrdenstvie
veliké zde i v budaudem věku etc.
190

Aj, slyšel sem hlas veliký s nebe i'kaucí.
Pán zajisté lidu svému dává anděly dobré a zlé také dopauští.
Tuto o dobrých měl viděnie, kterak posláni sau, aby hněv boží
Zlé dopa~štl také vylévali; zlé také dopauští, aby vylévali. David mluví: »Pusti!
Pan
(černě): 77
na ně hněv a prchlivost dopuštěnie skrz anděly zlé«. Protož die 5
(černě:) 34
David o zlých lidech, odvracujících se od Boha: »Buďte cesty
jích tmy a plzkost«, totiž aby žádnému pokušení odepříti nemohli;
Zll~o~~~yj se »a anděl Páně sstíhaje je«. Protož veliké jest to a těžké, že i andělé
dobří posielají se od Boha, aby hněv vylévali, a zlí dopuštěni
bývají, aby také hněv Páně nad námi pomstau ukazovali a trápili. 10
Jako i Pavel dal jednoho šatanovi, aby duch spasen byl. Nebo
zlý anděl aumysl má uškoditi dušem lidským. Ale Pán na věrné
dopauští lidi šatana pro jich vyčištěnie a cvičenie v boji a pro
jich spasenie.
Ale tito andělé, o kterýchž nynie jest řeč, sau dobří, nebo 15
rauchem stkvaucím a ka/menem drahým sau odieni, nebo v boží
244a2
slávě, jasnosti utvrzeni a pasem zlatým byli přepásáni; a ti ť
mají poznánie, co se děje proti jich Pánu, a to se jim nelíbí a tehdy
od Pána bývají phnuceni a přikazuje jim, aby učinili pomstu
nad zlými lidmi, aby vylévali báně hněvu božieho etc. Protož die: 20
Hlas co jest?
»1 slyšel sem hlas veliký«. Jesti ť hlas ten u vieře vdechnutie
některaké od Pána Boha, jako die Abakuk prorok: »Pane, slyšel
sem slyšenie tvé, a bál sem se; spatřil sem skutky tvé« etc. A die:
»Hlas« ; ne ten tělesný, ale jakýs' duchovní velmi mocný, nebo od
velikého Boha a mocného a vo oznámení velikých božÍCh ran. 25
Vylité báně
A řekl jim: »Jděte a vylíte sedm bání«. A velí jim to, aby z lásky

a v bázni Páně to činili. Izaiáš XVIII.: »Jděte, an~ělové neb
poslové ry~hlí, k lidu vyvrácenému a roztrhanému, ~yplnte pom~ty
ty«. Jakož též v kapitole XIII. ml~ví o bř~~em y~abylonskem
30 řka: »J á sem ,'phkázal posvěceným mym «, totlZ lderl sau k }om~
spuosobeni a posvěceni, kterýmž jest ty dary dal, aby vyplnova.h
vuoli Páně a jeho činili pomstu. A die tu níže, že takoví. sau orudle
prchlivosti jeho, aby zatratil všecku zemi etc. A}~l~ I na t~mt?
, tě i na onom přikazuje jim, aby pomstu UClllIh nad hdmI.
nllS
"
;.
b
TěžM rozeznánie
35
A těžké jest rozeznati mezi anděly dobryml a zlyml, ~e s~ anděluov
proměňují v anděla světlosti. Tak také těžko jest rozez~a:1 vme~1
anděly vidědlnými etc. Nebo andělé dobh. světí., také ~~dedlm~
vždycky vidie tvář Otce, kterýž v neb~:l~ch Jes~, tOtlZ -:~ol~
Páně ve všech věcech činiece. Nebo maJl castokrat pozdvlzenl
40 býti k Bohu na modlitbách, aby na vuoli jeho uhazovali, sta~o:t
1
také a péči majíce, aby ostřiehali jeho řečí a ~~ik~zaní Pan~.
244b
Protož napsáno v žaltáři, že »anděluo~ svý~ ?r~azal ,o. t?be,
aby ostřiehali tě« etc. A aby byli vraUCI a hor1;VI ~Ilovn~cl, ]a!<:o
dl'e David: »I{tery'ž činíš anděly, tvé duchy a sluzebmky.tve o~nem
d 'I
Zll v zpuosobě
45 žhaucím«. A protož i zlí nynie berau ~a se po~ob,e~st.vle an e uov
dobrých
dobrých; nebo praví o sobě, že sau laskau prepasam a kamene~
stkvaucím a čistým. Na konci však ukazuje se vblu~ ~ sve~:m~
jich jako žahadla na vocasiech k~b~lek;. n,ebo vse;ecne sma]sletI
budau o sobě a doufánie budau mleti vehke. Proto z Kolocensk?m
50 Ilo.: »Žádný vás nesvoď chtě v pokoře a v náboženství an~~lsk:m,
jako by od Boha poslán byl etc. nedrže se hlavy«, totlZ Pana
Krista skrze vieru pravau a živau etc.
I die andělóm: '»Jděte«. Nebo kterých k auřadu povolává,
ty ťzpravuje a posielá; ale kto se v
s~~ dává všeteč~ě a t~~, Pán posielá své
-5
neby'vá
poslán
od
Pána.
»A
první
vyhl
bam
svau na zemI, a,uc~-, Sedm anjeluov
0
něna jest rána ukrutná« etc. Sedm anděluov vyznamena-:aJl co znamená
sedm stavuov a sedm í-áduov sedmi pomst, nebo na sedm mIest
k.í"esťanstva vylit jest hněv Páně. Nynie j.ednák naí vše,cky
vylit jest hněv Páně, totiž na kněžie, na. mIstry, ~a sedl,aky,
60 měšťany. Ale tuto zvláště die, že jest vyhl na ze~l, druhy na
moí'e Hetí anděl, totiž třetí stav, od, Boha, poslany, kazateluov
nebo' kněží, na studnice a na řeky; a tak dále o jiných, jako se
v textu pokládá etc.

I

:0

186 Mat. 18, 34.

4 Ž. 78, 49 Abak. 3, 2

6Ž. 35, 6 -

11 1. Ror. 5, 5; 1. Tím. 1, 20 -

22

27 Podle lz. 18, 2 nn. 104, 4 - 48 Sr. Zj. 9, 10 -

30 lz. 13, 3 a 5 - 42 Ž. 91, 11
50 Podle Rol, 2, 18 a 19
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I odšel první

anděl

a vylil báni svú na
Země
zemi. Země: jako duom znamená čeled, která jest v domu město
Město lidi, kteÍ"i sau v městě, tak skrze zemi ty věci vyznamená~ají se
(černě:)
1t '
. J
' 1za stěstie,
v
vel všec!{~ časné \: ere sau na zemI.
a zalvsec
všeliká rozkoš vyzname-'
veCI
nává se, !delré věci phležejí k jiedlu a ku pití, ku pokoji tělesnému, 5 244b2
Nebe
k radostI, tak skrze nebe věci nebeské se znamenají a duchovnie
zde i v budauciem věku, tak skrze zemi zemské věci k rozkoši
a k slávě světské příležejície. A jako v křesťanstvu někteří sau
najvětší stavové jako nebe, někteÍ"i najnižší, jako poddaní, skrze
zemI se vyznamenávají.
10
»Báně vylita jest prvnieho anděla na zemi«, totiž na věci
ča~n~ tohoto světa, jako sau pokoj světa, rozkoš, radost a koch~n~~~. A že tak~vá štěstie jako země najviece stojí skrz poddané
na)n. Izsl.e, pra,co,vlté,.prot,ož oni teď skrz zemi se znamena)'í a na tu
Báně
vylitá co
J
znamená?
vy1Itva )es~ b. ane ~aJprve, takže poddaní pracovití najprvé trpie,15
Země co sú? kdyz se pam svCldl; nebo, což kolí zavinní a v čem vystaupí králové
h~:d s.e ~~ ~bd~a.ných a najnižších sveze trestánie a trápenie~
VSIck~1 za]lste ~am a králové i kněžstvo stojie najnižšími sedláky;
~rotoz na ty na)prvé hněv boží se vylévá. A ač prvé místem a kra)lllaU .:rp!h se.~láčkov~, ale již všecko královstvie trpí. Nebo země 20
usta:'lcn: ~:~F a t,r:,a, ale ty věci, které se z země rodie, trpie,
Sedláci trpie a O~I n~Jmzsl sedlacl; a když ť oni trpí, všic1mi jiní stavové také
trpl. A casto se to přihází, že sau lídé dobrých věcí časných a štěstie
světa zle požívali, neudělujíce z těch věcí chudým ale v lakotě
a v obžerství toho požívajíce a .těžce hřešíce. Protot trpí ta země. 25
Jako by ~eI~l: »J~. ť dv~vám ku potřebě vaší, ~ vy chcete, abych já
skrz ty veCl slauzII hnechuom vašim jakožto vaší lakotě rozkoši
chlípnosti a smilstvu. Protož II na ty věci dopustím pom'stu«.
'
245a1
, A že na té zemi mnohé sau se zlé věci staly, protož mluví
Oze III~o.: »Sly~te slovo Páně etc. Nenie pravdy a nenie milo- 30
sr~enstvIe a neme uměnie božieho na zemi, zloÍ"ečenstvie a lež
Země kvJl1
a vražda a krádež a cizoložstvie rozmohla se etc. Protož kvieliti
bud~ všecka země a roznemuože se všeliký, ktož bydlí v nie«.
Nen~e pr~v~y, neb neslaužie Bohu v pravdě, bez ošemetnosti.
Neme umeme, totiž sebe samého poznánie, aby člověk sebe a ne-35
. 4 Marginálie n,áleži zfejmě za slovo: zemi - 12 č a sn é korekturou
z puv.:. šť ~ st 16 é - 16 Patrně ohlas známého mista z Horatia Epist. 1, 2,
14 (Q~Hdq~ttd deltrant reges, plectu.ntttr Achivi). - 26 a 27 f e k 1 a s 1 a '11 žil
korektttrou z plw.: f e k 1 a, s I a tl Ž i I a - 30 Oz. 4, 1 až 3

dostatky své poznal. Protož lkáti bude země, když potěšené věci
jim odjaty budau.
A die, že jest vylil anděl. Nerozumí se jedna osoba obvláštní, m~~~énz~~!~ná
nebo nemohl by všie země sám raniti a trápiti, ale rozumí se zástup
40 všecken od Boha poslaný, buďto také oni andělé nevidědlní, kteříž
rány od Boha dopauštějí na tuto zemi. Nebo země i ldášterníkuov,
totiž časné a tyto zemské věci, nynie sau, nébrž všech stavuov
raněny. »A učiněna jest rána ukrutná a převelmi zlá«, ne na
všecky, ale )>na ty lidi, kteří měli znamení šelmy a klaněli se obrazu
45 jejiemu« etc. Nepraví, by anděl vylévaje báni učinil ránu; ale když
vyléval anděl báni, učiněna jest rána duše člověka vnitřnieho.
Nebo anděl dobrý hněv boží vylévá ku polepšení; ale lidé cítí
jinau ránu, od zlého anděla, kterýž na duši raňuje, nebo repcí Reptáni. dé
proti Bohu a svým bližním a hněvají se, žádají svým bližním
50 zlého, tak totiž, že [neJdávají místa hněvu a popauzejí se, když
od Pána bývají trestáni, a dávají se v reptánie a v utrhánie, takže
žádné milosti k Bohu a k svému bližniemu nemohau mieti, takže
245a2
svadnau nenávistí tau, a tak vypadají z viery, nechtíce vělHti
pravdě. Nebo II. Timot. VP.: »Kóřen všech věcí zlých jest lakomá
55 žádost«, že duše zemské věci miluje a ten oblibuje život tělesný, ;;'':!:kfi;~~i
a život Pána Krista opauštěje. A duše mnohých bohatstvie milujíci a oblibujíci, když Pán na jich zbožie hněv vylévá, tehdy se
hněvají, spauzejí a pravdě věřiti nechtí, ale od poznalé odstupují.
A to ti trpie, IdeU mají obraz šelmy.
60
Co tuto míní skrz šelmu? Jan v kanonice nazývá svět řka: Obraz šelmy
»Všecko, COŽ jest na světě, neb jest žádost těla aneb žádost
očí« etc. Protož mají zhovadilý život vkořeněný a vryt aj v svau
duši a v svědomí, jako obraz na pečeti bývá vyryt, tak totiž, že,
ač duše nemá bohatstvie před očima, však je pro to miluje a na65 kloňuje se k časným věcem, ačkoli se jim kazie a boří ty věci
skrz ránu hněvu božieho.
»A kteÍ"í se klaněli obrazu šelmy«. Obraz šelmy jest podobenstvie a následovánie hovadného života. Najhoršie rána jest Rána najhoršie
utrhánie, reptánie, nenávist, kyselost a zlobivost, kteráž lidem
70 zlým phchází z dopuštění božie pomsty. Ale ti lidé, jichžto duch
odvracuje se od zemských věcí tohoto světa, tak totižto, že na
ně nedbají, a ač trpí člověk zevnitř na těchto věcech, alevšak Dobři jináče trpie
netrpí vnitl-, ale stojí v lásce, v pokoře, v trpělivosti, v čistotě etc.
42» nynie sau« se nlá čísti zřejnlě až po » stavuov «. - 50 Rkp. 1zedávají;
ztejll1ě omyl plsahtv ni. dávají. - 54 Spr. 1. Tim. 6,10 - 611. Jan 2, 1(1
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A blahoslavení sau ti, kterýchžto rána tato duše nedosahá, neb
obrazu šelmy nemají ani podobenstvie života šelmy. Ti, kteříž 75
Ne)~~:~v~řlže mají obraz šelmy, Pavel svatý nazývá je nepl'átely kříže Kristova,
kteříž zemské věci chutnají, o těch smajšlejí, při těch věcech vtip
a opatrnost mají; ale naše obcovánie v nebesiech jest. Protož
v Zjevení XII. die: »Běda zemi a moři«. Nebo ďábel v ty, kteříž
zemské věci millují a chutnají, sstupuje a své skutky v nich puo- 80 245b1
sobí; neb na ně rána pHpadá duše, hněvu, zlobivosti, záštie a hOl'kosti. A dobl'í, kterýchž rána nedotýká duše, ačkoli na věcech
dobrých svých časných trpie ránu, napomínají se tiem. Izaiáše
XXVI.: »Probuďte se, jenž bydlíte v prachu, neb rosa světla
Vejdi v schránu rosa tvá«. A dopovídá k dobrým řka: »Jdi, lide muoj, vejdi v schrá- 85
ny tvé«, totiž do svého svědomí, do tvého srdce, když zlí trpí;
»skryj se maličko«, totiž upokoje se od hřmotu ov světských,
hleď, aby zachoval vieru, lásku, naději. Též se pokládá Izai. IIo.:
»Vejdi v skálu a schovaj se v jámě v zemi, nebo den Pána zástupuov přišel skrz pomstu těžkú« etc., takže, když jdau rány od Boha, 90
tehdy člověk má pilně ostřéhati ctností, kteréž má: trpělivosti,
milosrdenstvie, viery, pokory, čistoty etc., náboženstvie, srdce
skraušenie, hněvuov, hořkostí a záští srdečných nedopauštěje
se etc.
Druhý
anděl vylil
na moře

A dr u h y' a n děl v y I i 1 b á n i s v a u na mOl' e,
i U čin ě na j es t k r e v j a k o um rl é h o etc. Moře hoi'ké
Moře co jest? jest a znamená moc světa tohoto protivnau spasení vyvolených
božích s svými bauřkami. Ta moc ukrutná s velikými pohruožkami od králuov a knížat jako s vlnobitími mOl'skými, to se všecko 5
znamená skrz moÍ'e. Izaiáš XVII.: »Běda množství lidí mnohých
jako množstvie moře zvučného«. Z toho se ukazuje, že nmožstvie
lidí mnohých jest jako moře zvučné, a zvláště ktdí sau voleným
božím protivní a odporní, kteÍ'Ížto svau mocí a bludem zvučí proti
voleným Páně jako moře. Izaiáš LVII.: »Nevěrní jako moře vrau-lO
cie, kteréž se upokojiti nemuože, a vyrážejí se vlny jeho«. Spieše
Srdce nevěrná se moÍ'e I upokojí nežli srdce nevěrná a pí'evrácená, kteráž se
245b 2
ustavičně bauHe k hněvu a popudnosti, aniž srdci svému pokoje
mieti mohau. Tak opět Izaiáš die LX.: »Tehdy uúieš a rozhojníš
76 Podle Filip. 3, 18 až 20 a Řím. 8, 5 - 79 Zj. 12, 12 26, 19 - 85 Iz. 26, 20 - 89 Podle Iz. 2, 10 a 12.
6 Iz. 17, 12 -

10 Iz. 57, 20 -

14 Iz. 60, 5
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když se obrátí k tobě množstvie· mOÍ'ské«. A co jest to množstvie moi'ské, dopovídá: »Síla pohanuov když pHjde tobě«. Síla
mocná, ukrutná, nevěrná, Boha se nebojící jest to moře v tomto
místě, jehožto vlnobitie sau hnutie .ku pajše, hnutie k lakotě, Vlnobitie co sau?
hnutie k hněvu a k hněvivosti.
20
To moÍ'e nynie rytěřuje a bojuje proti vyvoleným Páně a bauÍ'ie se. Protož nynie Pán počal vylévati hněv svuoj na toto moÍ'e.
Prvé vylil na zemi, totiž na štěstie tohoto světa, z kteréhožto Pán
své věrné vyvodí jako z Ejipta. A jako někdy, když Ejipt protivil
se, aby synové izrahelští nevycházeli, a Pán ranami trestal Ejipt, Ejir;e:t"á~ami
25 tak, ktož sau k štěstí světa přivázáni, ty duše Pán vyvodí skrze
dopuštěnie ran z Ejipta. A jako sau Ejiptští padli a dobh vyvedeni byli, tak zlí v dopuštěných ranách padají, ale dobh berau
ósvícenie a poznávají sami se. A když vycházejí, hned moře jest
proti nim. Jako synové izrahelští, z Ejipta vyšedše, přišli k moí~i,
'30 jakož se pokládá Exodi XII II., kteréž honil farao, tak nyll1e
mocní, zlí, protivníci prchliví, ďáblové, také sau jako moÍ'e proti Moře tito sau
voleným Páně. Protož die Šalomaun: »Synu, pHstaupě k službě
boží, stuoj v bázni boží a připrav se ku pokušení«. Nebo šatanáš
všecka srdce baui'í proti voleným božím, kteráž m'tlož a kterými
35 vládne. Protož potřebie jest státi každému takovému v bázni
Páně a u veliké pokoi'e.
.
' l Jest
.
v
, Knstus
246a1
Pan
chodl
po mon; ne b on sam muoze
po- Po moři
chodilKristus
tlačiti vlnobitie toho mOÍ'e, ukrotiti pohruožky mocných a upo. kojiti. A kte'd sau z nás viery hubené, k těm má se Pán jako na
v'
v,
l ' h Nedostatek
viery
40 moh• spe,
Jako neVlcdy na mono A 1den
sau ma1"e Vlery, na t
a covyc
jest škodný
duši vlnobitie mořská jako na lodí tepau a vafé se. Protož die
David: »Spasena mě učiň, Bože, neboť sau vešly vody až k duši
mé<<. A opět: »Přišel sem na hlubinu mořskau a ,bauře potopila
mě«. Tak Jonáš potopen jest, nebo malé viery byl; tak Petr poto45 poval se, chodě na moH. Ale světí, pi'edkládajíce sobě to moře,
totiž moc tyrranuov v nebezpečenstvie, i na smrt vydávali se,
na svého Pána pamatujíce, že jest on tak přes moře takové bral se.
Jako pověděl Kristus: »Tato ť jest hodina a moc temností«. Jakož
i apoštol die: »Často se rozpomínajte na toho, kterýž takové p1;oti
50 sobě snášel protivenstvie« etc.
15 se,

V'

'II

V'

23 2. M. 7 11n. - 30 2. M. 14, 9 I1n. - 32 Eccli 2, 1 - 37 Mat.
14, 25; Marek 6, 48; Jan 6, 19 - 40 Mat. 8, 24; Mm-ek 4, 38 - 42 Ž.
69, 2 - 43 Ž. 69, 3 - 44 JOI1. 2, 1 - Mat. 14, 30 - 48 Luk. 22, 5349 Žid. 12, 3
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Panny

»A jedenáct tisíc panen pohlavie kl-ehkého a ženského pí'es
toto moře brali se«' etc. Nynie pak lidé hájí svého těla, bohatstvie
světa, štěstie, a pak na duši svú nedbají, že se potopuje v vlnobití (I)
mořských. A nynie mnozí, pl'ičítajíce se k straně boží, sau to moí'e
nepokojné, bauHivé. A jako synové izrahe1ští k mol'i se pHbli- 55
K p~t;~~~óm žujíce jednak přes pahrbky, jednak přes audolé šli, tak ld'esťané,
přibližujíce se k zámutkóm světa, mají se velmi ponižovati a ně
kdy zase k Bohu se pozdvihovati a vzhuoru se táhnauti. A kto
jest, ješto by nynie nevypadl z pokory a trpělivosti a kto sebe
samého zapří? Ale svým věrným nynie dává zákona svého po- 60
znánie jako Mojžieše, nábožné modlitby jako Árona, kterýmžto
dával vieru velikau, naději jako lebku spasenie a jiná oděnie
duchovnie. Na to moře, totiž moc ukrutnau, a na lidi nevěrné,
ješto se Boha nebojie, vylévá hněv svuoj Pán skrz anděly. Neb
ŘIm kterak na- od n lOCl. n
v'm I ' 17 . t
., h
v l'
", Vt' vVl'
kládal s svat;"mi
S ce :\..rIS us 1 Je o apost o e a ]lnI sve 1 tez ce veCl sau 65
trpěli; a protož hněv Páně vylévá se, neb již ta moc kazí se a boÍ'Í
den, ode dne. Ciesařské duostojenstvie, královské, papežské, pá~
nuov, kniežat, kteÍ'Íž pajchali a zpínali se, nynie se kazie, neb chtie
obdržeti vítězstvie proti Pánu a jeho pravdě. A žádný v světě
těch rannemuože zastaviti, ani ciesař, ani králové; nebo, kde se 70
domnievají, že se pomstie, tu padají. A ač oni trpie rány Páně,
pro to ještě volení boží také od nich trpie a nepřestávají věrných
Páně trápiti a protivenstvie jim činiti; nebo vrau jako moře proti
voleným božím.
Krev pomstu
»1 učiněna jest krev jako umrlého«. Krev znamená pomstu 75 '
znamená
za hřiechy; neb zajisté taková moc vylévá krev nevinnau. A i-iedký
jest, kto by nynie nesvolil k vraždě neb radau neb svolením. Protož
pomsta veliká přišla na ně, jenž se skrz krev znamená. Jako řeldi
Židé: »Krev jeho na nás «, totiž pomsta. A die: »J akožto umrlého «,
Umrlý co dělá O kterémž nenie naděje, aby zase vstal a živ byl; tak také, když 80
pomsta ta přichází, není naděje, aby živi byli a z mrtvých vstali
v byt milosti a slávy.
»A všeliká duše živá umřela jest v moH«, totiž že jest měla
vuoli, totiž trápiti na světě věrné boží a vyvolené, ta umře v svém
bytu zlém, že nebude moci toho k skutku pl'ivésti svého úmysla 85
zlého, jakož jest mínila etc.)
246b 1

I

V'

net!

anděl

,'eky

na

A třetí anděl vylil báni svau na řeky a na
s t u d n ic e vod etc. Dnové tito sau pomsty pro mnohé hí'iechy.
62 Ohlas Efez. 6, 17 a 11 -

79 Mat. 27, 25
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K Římanuom: »Zjeví se hněv Páně s nebe na všelikau nespravedlnost, na všecky, kteříž sau pravdy lásky nepoznali«. A podobní
5 sau dnové tito dnuom za času Noe, nebo, jako tam hněv boží
zjevil se jest, takéž nynie, jako svědčí apoštol v kanonice, Petr
sv. A Spasitel Pán mluví: »Pili a jedli! a v tom přišel na ně hněv
Páně«. Tak ve dnech těchto bude a lidé již znamenají, že rány
boží bdějí nad námi, ale my těžkým snem zdÍ'Ímali sme se a spíme.
lO A v knihách Genesis die: >>Viděl Buoh, že všeliké tělo se porušilo
a srdce ke zlému zchopná, ale k dobrému spozdilá. I l'-ekl: »Žel
mi jest, že sem učinil člověka«, totiž že jest se tak porušil a že
vždycky k zapověděným věcem se táhne a mne k hněvivosti popauzi. A chtěje na budaucie časy v tom se opatřiti, pověděl: »Vy15 hladím člověka ode všech hovad zemských až do ptactva nebeského«. A mluví v podobenství obyčejem lidským; nebo želí
toho, že shřešil člověl~, a že člověk želeti bude zlého, kteréž učinil,
zde anebo věčně.
A jako na počátku světa velmi velicí a hrozní byli hl'iechové
20 tajní i zjevní, tak nynie sau. Protož to pl'-edvěděl i oznámil v písmích prorockých i apoštolských, co by za dnuov našich chtěl uči
niti, a vyliti báni svú na tento svět najposlednějších lidí. A jakož
tam byla pomsta na lidi i hovada, takéž nápodobně jako skrz
potopu zjevuje se hněv boží na lidi i na hovada. Co jest již za25 hynulo lidí mečem těchto let v Čechách, kněžstva, panstva, rytieř
stva, nábožníkuov a duchovních i měšťanuov etc. 1 A co jich opět
sešlo I morem a hladem 1 A jako oni ženili se a hodovali a rychle
pmel hněv Páně, tak nynie radují se a naplňují se dobrými věcmi
tělesnými, a tudiež uslyšeti, že rána pi-išla smrti nebo meče etc.
30 A ačkoli ty rány j dau z ruky Páně, mnozí však stojí v hí'ieších,
nečiníce pokánie, bez bázně hřešiece a bez studu, zlých věcí pHspářejíce, Poněvadž volení trpí, co ť se pak zdá zlí trpěti budau?
Protož nechť čekají zlí každau hodinu rány na se těžké, o kteréž
sv. Jan teď pověděl: >>Viděl sem, a aj, anděi vylil báni hněvu Páně«
35 etc. Prvé vylil na zemi, totiž na zemskau slávu a štěstie, pro
kteréžto věci zapomněli se na Boha, majíce potěšenie a veseYé
v domích, v vinnicech, v zahradách; protož rána na nich stala
se jest. Druhá na mol'-e, totiž panovánie světské, na moci světské,
na tyrrany etc. Tí-etí na í-elcya studnice etc. Které sau toto í-eky?
3 Řím, 1, 18 10 1, M. 6, 5 a 6 J akoube1<,

Výklad.

6 1. Petr 3, 20 141. M. 6, 7

7 Podle Ma,t, 24, 38 n,; Luk, 17, 27-

Dnové jaci sau
nynie

Poldnie božie

velicin~~k,ChOvé

PO~~~a~~liká

Nečiniepokánie

Země

lIloře
Řeky
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Některé sau zajisté í-eky ohavnosti, na kteréž se hněvá Buoh,40
i studnice; jako sau dobré studnice tyto, kteí-iž mají živau vieru
velikau, kteí-iž maJí maudrost boží jako studnici vod živých. Sv.
Jan pokládá: »Jestliže kto žiezní, pl'iď a napí se a potekau z bhcha
jeho í-elcy vody živé, ktož věí-i y mě«. A to jest povědělo Duchu
svatém, kteréhož měli phjíti. To ť sau dobré í-eky, totiž Ducha "5
Studnice co sau svatého darové. Studnice sau svatých srdce hluboká náramně
a dobrými vodami naplněná, totiž srdce prorokuov, apoštoluov:
podlé obdarovánie božieho a miery viery jiní viece a viece naplněni
byli; a odtud plynuly rady, učenie zdravé, milostivost, láska.
Protož, ktož ve mne věí-i, potekau k němu tyto vody z těchto 1150 247a1
studnic, totižto ten rozuměti bude písmuom svatým, ten najde
učenie, bázeň. Kteí-íž také v mě věÍ'Íe, ti mají opatrnost boží
a radu i maudrost, ty ť studnice miluje Pán. Jan II Ilo. : »Každý,
ktož by pil vodu tuto«, totiž tělesnau a kradenau, »žiezniti bude;
ale z té vody, kterauž já dám, bude-li píti, nebude žiezniti na věky, 55
ale prajštiti se bude v život věčný«.
v~l~r~r~:ci
Jiné sau pak najhoršie studnice a vody kradené; na ty se
Buoh hněvá a vylévá anděl báni svú. Judas apoštol o nich mluví:
»Tito ť sau ty studnice, totiž zlí, pokrytci, zchytralí a velmi zbarvení, oblakové bez vody«. Jeremiáš lID.: »Opustili ť sau mě, stud- 60
nici vody živé, a vykopali sobě čisterny rozboí-ené, kteréž nemají
v sobě vod«, totiž Ducha svatého. Tito ť sau těžcí hhechové lidu:
Boha opustiti a vodu nakaženau a jedovatau píti. Protož spravedlivým saudem Pán vylévá báni na studnice a na í-elcy a na ty,
kteÍ'Íž z nich pijí. Jako se pokládá v knihách Exodi, kterak rozkázal 65
Buoh holí udei'iti v í-elcy, a obrátily se vody v krev a lidé nemohli
píti; tak ť činí Pán nynie. Některých vod Pán zapověděl píti, totiž
bludu, a někteÍ'Í ť jich dopauštějí; protož je Pán i tresce. A tak
Studnice
sau pokrytci a kacieÍ'i . a ti sau kteí-iž piJ' í J' ešto povoluJ' í
p o k~cieři,
k r ystudnice
tcl,
bludóm. Izaiáš mluví: »Učiním věc divnau na zemi, odejmu od 70
maudrých maudrost« etc. Běda vám, kteí-í ste hlubokého srdce
a jako studnice skrytí v bludu, kteÍ'Íž učením jedovatým nakažují
lid muoj, kteÍ'Í ste skrz bláznivau maudrost dávali nápoj nevěstčí.
Studnice dobré

' . J . J

V Čechách
studnice zlé

Veliké studnice vykopal šatanáš těchto dnuov v Čechách,
z nichžto potokové velicí tekau 1rauhaní, bluduov proti svátosti 75 247a2
velebné těla Kristova; a zvláště phšli potokové babylonští a stud-

-

43 Podle Jana 7, 37 a 38 - 53 Jan 4, 13 a 14 - 59 Podle Judy 12
60 Jer. 2, 13 - 65 2. M. 7,201111. - 70 lz. 29, 14
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nice kradených vod od těch kÍ'esťanuov, kteÍ'Í sau tělo Kristovo
phjímali, slova Páně hojnost měli. Od těch studnic, totiž kaciehlOv
' v Ia t'lllS l'
Traktátuov
ka·
a pokrytcuov, p Iynau po t o1mve,' tot'lZVtl
ra ct'a t
ove
cem cieřských
se varu
80 jazyku i v českém k rauhaní svátosti velebné. Protož jest napsáno
v knihách Numeri: Když měl jíti lid boží skrze zemi Edom, l-ekl
jest lVIojžieš k Edom. »Puojdeme skrz zemi tvau, vod z tvých
studnic nebudem píti«. Z studnic hlubokých a chytrých a pohanských volení putujíce k vlasti nebeské ať nepijí žádným oby85 čejem ani vína jich, totiž maudrosti tohoto světa ať se varují
a chytrosti; nebo kl-esťan nemuože spasitedlné okusiti vody a spolu Vody dvoje
kradené vody, totiž maudrosti světské. Apoštol die: »Nemuožte
kalicha píti Páně a kalicha ďábelského«,
Protož mají se varovati ld-esťané spisuov ku potupě svátosti
90 velebné. K Rímanuom XII.: »Pravím zajisté skrze milost, kteráž
dána jest mi (totiž napomínám vás v Duchu božím), ne viece
smysliti, nežli sluší, ale smysliti k sHiedmosti «, totiž které ť se
věci nehodie k spasení, nechte těch, 'opusťte ty věci, kteréž boH
pokoru a pozdvihují ducha k marné chvále. Jako by l-ekl: »Tak
95 se viel-e učte a pokorní buďte, abyšte daných sobě spasitedlných
věcí nezmrhali. Varujte se studnic pajchy a chytrosti a ozdobných varujp:jchs;udnic
učení nových proti umění svatých, kteráž náramn'ě zvrtkají a zmámí
mysl«. Protož bylo povědieno v kapitole osmé Zjevení, že viděl
247b1
hvězdu, ana upadla na studnice vod, a učiněny 1 sau hOl-ké jako
. sau mneme a uceme, Studnice
zlé
100 pelyněk, a zemí-elo l 1'dí mno h o. T yto stu d mce
tekau nynie
vyzdvihujície se proti umění božiemu, kteréžto velnli nynějších
těchto dnuov tekau a nakažují lid. A v kapitole IX. v Zjevení:
»H vězda otevÍ'ela propast hlu boka u «, totiž srdce kacieÍ'uov skrz
Propast
svaté prvé zkažená, a vyšly sau kobylky, totiž jacís duchové pajchy Kobylky co sú?
105 a marné chvály.
A to dvé velmi běží v lidu, ktehž pijí z studni~ těchto, totiž
hOÍ'kost srdcí a svár,druhé pajcha veliká proti pokornému Duchu
božiemu. Protož radí muéll-ec Dca: »Nalez-li si med, totiž učenie
božie v zákoně Páně, jez, pokudž by potl-ebie bylo, a varuj se, aby
IlO najeda se nevyvrátil ho zase«. A níže: »Studnice zkalená nohau,
tak člověk, kterýž pije zlau vodu. A jako ten, ktož mnoho medu
jie, škodu sobě činí, tak, kto jest zpytatel velebnosti«, totiž skryté
věci anděluom svatým i prorokuom chtiece zvěděti a pochopiti,
v

•

V'

81 4. M. 20, 17 - 87 1. [(ar. 10, 21 - 90 ŘÍ1n. 12, 3 - 98 Zj. 8, 10
a 11 - 103 Zj. 9, 2 a 3 - 108 Příst. 25, 16 - 110 Přisl. 25, 26 a 27
22*

20

Kapitola

XVI.

poraženi bývají a padají a potřieni bývají na duši své. »A jako
tak kto nemuož zadržeti ducha svého« ; jako stud-U5
nice otevřená a tekaucie, jenž má vody škodlivé, viece škodie
Sludnice.bluduov
dušem nežli všecko vOJ'sko tyrranuov. Ó} těchto·let zbudil ty studotevneny
nice pod jménem zákona božieho a pod jménem kazateluov svatých,
a lid běžal k nim věHce, že tu najdau spasenie, ano pak tu našli
jed! Mat. XXIIII.: »Phjdau mnozí falešní proroci ve jménu mém 120
H:auce: Tuto ť jest Kristus«, totiž tuto v této studnici jest maudrost
boží, ano pak blud, ano jest tu pokrytstvie. A odtud někteří náNapili
s~
nábož'
božní lidé i ženy napili se a zmámeni sau ~ a zbláznili se mužie
nicl z naklonl\u
i ženy, tak totiž, že sú od čistoty, od náboženstvie a od viery odstaupili, a zatvrzeno jest srdce I jich náramně jako faraonovo. 125 247b 2 .
Vocl)'douré
zavrhli Izaiáš VIII.: »Protože zavrhl lid tento vody, kteréž J' dau tíše«,
(totiž umě~ie Ducha svatého, ale pili z studnic jiných, kradených),
protož bývají ukrutní a tvrdí, nevěrní, bludní. IIII, Královských
Náman
Va. o Námanovi, kterak mu bylo řečeno: »Jdi do Jordánu a zkaupaj
se sedmkrát« etc. A on se rozhněval i"lm: »Zdali Abana a Far-130
far« etc.
Tak ť sau nynie ld-esťané. Jestliže se jim die: »Buďte pokorní,
milosrdní, věrní, laskaví, - to ť sau vody jordánské -, mějte
pokoj, jednotu Kristovu mezi sebau, trpělivost«, a tehdy oni viece
potupují je; ale která sau nová učenie, ješto nakažují, zevniH- 135
lahodná, ty ť vody pijí, ale Kristova kHže s jeho pokornými skutky
Pomsty hoden
strachují se. Co by hoden byl trpěti, ktož by, maje dáti nemocnému
talwv)'
vodu dobrau a čistau, i dal by mu nějakých pomyjí nečistých?
Tak lid boZí žádal učenie božieho od kněžstva, oni pak podávali
jim i podávají učenie zatracencuov ; a již v traubu traubí o kněžích, 140
že sau načali a šeňkují tu vodu proti svátosti velebné pravíce, že
na první zpuosobě dosti jest lidu etc., a opět, že tu nenie těla
Kristova. To z studnice pochází babylonské proti studnici a vodě
Zloi'ečená voda prvotnie cierkve. Ó zlořečená voda! Opět, že se tu nesluší klaněti;
nenie to voda z studnice boží, ale z ejiptské a babylonské.
145
Protož se prorokuje teď proti těm studnicem a :í'ekám a rána
se oznamuje: >>Viděl sem, a aj, H-etí anděl vylil báni svau na řeky
a na studnice«. Item z zlé studnice to přišlo, aby všickni řádové
lidští držáni byli viece a tauže nežli zákon boží, a opět, aby všickni
obyčejové :í'ádní lidští složeni byli. Z zlých to pochází I studnic! 150 248a 1
o ust~~:~veních Nebo, jako pšenice neroste bez plev, takéž ani tyto bytné věd
město otevřené,

114 Přísl. 25, 28 (4.) Král. 5, 10 až 12

120 Podle Mat. 24, 24 -

126 Iz. 8, 6 -

129 2.
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a podstatné sau bez plev, jako také i naše spasenie. Ale menšie
sau lidská ustanovenie nežli božská. Jako die apoštol: »Já pravím,
ne Pán«; alevšak dobrá sau ustavenie apoštola. Item lidská sau
155 ustanovenie, aby služebník poslauchal pána a v tomto nebo v tomto
hkázaní syn otce, dcera mateře; avšak mají držána býti a za.
P
,
v
, .
v·,
Vt 1 1 v'l Mle svale uslachovávána, nema to slozeno byt!. Tak na mS1 svate apos o po OZl novenie clrž
podstatné a bytné věci o velebné svátosti, o pHdaných pak a pHpadných věcech í'ekl: »Jiné pak věci, když pHj du, zl'ídím «.v ~ poto~
160 sau světí spuosobili a zl'iedili pěkný a utěšený v tom poradek pn
mši svaté. NěkteÍ'Í potom pomalu opět to skládali, a tak proH-eli
cestu Antikristovi a ph činu dali, aby složena byla i viera o velebné
svátosti. Protož Miech jest malé věci p:í'edkládati velikým božím
přikázaním, jako praví Pán: »Běda 'vám, mistH a z~~ortníti;. po165 krytci! Desátky obětujete, mátu, anéz etc., a opustIlI ste vleru,
saud, milosrdenstvie. Ty ste věci měli učiniti«, totiž zachovati pHkázanie veliká, »a těchto věcí proto neopúštěti«, totiž pro mdlejšie
a křehčejšie, aby jim dána byla cesta k přikázaním. To ť jest p:t-išlo
z studnice Kristovy.
170
Protož, které sau nám věci světí zřiedili, máme jev tom ctíti Svali'ch náslecluj
a neskládati pokorného a slušného jich ustanovenie a poí-ádku
a všeho, což jest ku potupě velebné svátosti. Hleďte, když ť běžie
spisové a traktáti kněží bludných proti pokornému poí-ádku
a slušnému ustavení, znajte, že ť sau ku potupě a k složení velebné
175 svátosti! Již kněží některých srdce sau studnice naplněné smrdu- [Luleriánové]
248a2
tými a porušenými vodami; a všudy rozlili jedy své proti vellebné
svátosti Páně. Již opustil je Pán, neumějí jiného učiti, jediné bludy Opuštěni ocl Pána
pokautně, a již mnozí sau povolujíce jim v tom. Protož meč Páně
přišel na ně všudy.
180
I die teď Pán skrz Jana: »Viděl sem, a aj, Hetí anděl vylil báni
na studnice«, totiž na kněžie, kazatele a mistry. »Báni«, aby učili K~~~i~' ~~~~~e
proti pokoÍ'e, ukrutenství, krádeže, laupeže, bludy aby rozsievali.
Protož to phchází z :í'ek šatanových. PHjde tehdy rána proto,
aby zkaženi byli a nevydávali těch vod. Nenie těch studnic, kteh
185 by Hekali: »Synové, stuojte v bázni boží a pHpravte duše ku pokušení«. Ale kte'Í'Í se zdadí býti učení a osvícení, ti padli a jiné Učeni padaji
nakazili náramně, tajně i zjevně, takže lid nenávidí trestánie
a těch, jenž právě kážie bez přijímanie osob. Protož pHjde hněv
153 1. Kar. 7, 12 - 157 1. Kar. 11, 23 nn. a 34 - 164 Mat. 23, 23 172 Po slově »všeho « zřejmě schází nějaké sloveso, snad: zanechati -185 Podle
Eccli 2, 1.
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Páně na takové mistry a na studnice i na učedlníky jich. Již štěstie
světské a lid trpí, také ť i studnice budau trpěti, že se obrátí v krev. IDO
Protož již meč všudy dosahá na studnice i na řeky, pomsta a hněv
Páně veliký etc.
A Hetí anděl vylil báki svú na í"eky a na
d'
d
S d .
U nIc e vo etc. tu 11lce zlé au srdce pí-evrácená, hluboká
v zlosti, z nichžto tekau vody pí-evelmi zlé, z kterýchž mnozí píti
budau, a z toho se mnozí nakazí a poruší, jako z bahnivých studnic
pijíce, a nebudau z nich vycházeti potuočkové; ale za časuov 5
Antikristových vydadí řeky, ,totiž veliké zlé činiti budau proti
Kristu a svatému čtení jeho. Jako na zemi a na moí"e rány dopustil, tak dopustí na tyto studnice najhlubšie v ohavnostech,
Chytrostšatanova ješto nakažují jednák všecka srdce. A protož zpuosobuje šatan
zevnitřnie dobré skutky, aby otevřel vody tyto, aby chvátali 10 248b!
píti všickni a draze sobě je vážili, aby nemohli daru ov Ducha
svatého zakusiti ani pravdy Páně oblíbiti. Auvech, množstvie
lidí pilo z kalicha tohoto, a jestliže potom píti budau z kalicha
Krista Ježíše, neprospívají v dobrém, ale k saudu jej berau!
Nápoj kadel'uov
Pl'
h
jedovatí'
O nytstvle, pajc a, blud, to jest nápoj kaciefuov a Baby-I5
Ionských; hodovníci nemohau obojieho spolu kalichu píti. Zavierá
Studnice dobré t I / C P '
t d .
I
zli'm zavřene
a \:e em an s u nIce proro \:uov a apostoluov. Nebo některým
za drahně let otvieral své studnice, kteHžto, opustivše je, odešli
k studnicem babylonským. A protož, ačkoli slovo Páně zní jim
v austech, pravda a láska nezuostává v srdci; protož padají den 20
ote dne od života Spasitele, nebo z vod bahnitých hojně sau pili.
Protož. v í"eči va•• v kázaní života a svědomie nešetí"í, náboženstvie
Přijimanie
nehodné
nemap a v pnpmaní velebné svátosti nephstupují ku p.amátce
umučenie Kristova pro ty vody, kteréž otevÍ"el šatan, z kterýchžto
pijíce na kaženi sau v koí"enu srdce, že p6kázanie božie toliko na 25
jazyku se vrtie, ale láska miesta vnití" nenalézá. Jakub apoštol
die: »Jsau-li svárové mezi vámi v hádaní o Trojici svaté, o Synu
Všetečnost božím, a co by tu bylo většieho aneb menšieho, všetečně chcete
to rozeznávati bez bázně, bez studu, nenie ť ta maudrost shuory,
Studnice bahnivé ale zemská, zhovadilá a ďábelská«. Hle, studnice sau tyto bahnivé, 30
z který chžt 9 pijíce vody zkalené také se kalí a. bauÍ"Í u vieÍ"e
v lásce! Auvech, nestojte! Pán se hněvá na nás, neb veliké míst~
Studnice zlé,
srdce zlá
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15 Bab y I o 12 S k Ý c h nejasné, patrně opravott z Bab)! lOJI
27 Podle Jakuba 3, 14 a 15
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zaměstknaly vody smrduté, takže slovo jeho svaté nenal~zá
v srdci obydlé. Protož báni svau vylévá skrz anděla lua stud11lce.

;)A učiněna J'est krev«. Jako v Ejiptě udehl Moj.žieš vodyuv(!~
d
t 'Vody obrácené
jich, a obrátily se v krev, tak vody tyto, ~ stu n~~ vypu:.ene
v krev
kacieí"ských; nakazily život kJ-esťanský jako Jedem, ]l~hz~o ZIV~t
zahalečný, láska a viera umrtvená. Jaké prvé bývalo nabo;enst~le
v některých, a již jest život jiCh syrový a nespu~sob~y ~. ~re:
,
, a praz
, dn
Ý umysl!
Lepšie.
by byla snwt telesna
UClnena
Lepši smrt tělesná
40 vraceny
a
. y
,
v lásce nežli zamordovánie života mIlostného u VIere a vlasce
ozdobeného. A poněvadž se na moÍ"e hněvá, totiž na ukrutníky
a tyrrany, ovšem na tyto studnice !:~lěvá ,se a .bán~v svau vylévv~
na ně' a jestliže by měli vieru, nade]l, a lasky Jesthze by nemeh,
45»i bý;á učiněna krev«, totiž dává jim pomstu za porušenie života
dobrého. Ó, jistě že sau mnozí v daHch božích byli povajšeni,
a již skrz studnice tyto sau umrtvení a zabití! Také přijde na ně
krev, o kteréž sau pověděli kacieh: »Krev jeho na nás «, totiž Pomsta na kadeře
pomsta pro Kristovu krev a pomsta za věrné, kteÍ"Í sau .s:edeni,
50 které sme totiž svedli a v mnohých život dobrý sme poruŠIlI, skrze
zlé učenie žádosti k velebné svátosti uhasili sme; i pÍ"Íšla na nás
krev, totiž pomsta zde i v budaucim životě.
.
Ó, pohHechu těchto dnuov z kacieí"ských smyslu ov vz~l~
mnozí pochop odstúpiti od krve Kristovy, druhé, aby mrtvIlI
55 duše, tí"etie mordovati mnohé nepí"átely! Protož zase proti tomu
Pánvylije báni svú na ně, aby také vinni byli krví nevinnau, a oni
aby také trpěli pro krev ld-esťanskau a Krista Ježíše. Mat. XXlIIo.:
»Ó Jeruzaléllme, ješto morduješ proroky etc., aby pÍ"Íšla na vás Pomsta hrozná
249a1
všeliká krev«, totiž, které ste nakazili učeními nepravými a blud60 nými a mordovati ste učili, phjde ť na vás krev všech svatých
od krve Abele a krev všech, kteÍ"Íž pHčinau vašich vod jiné zabíjeli,
buďto v životě duchovním tráviece a nakažujíce, buďto u víi"e,
buďto v lásce, buďto na tělesném životě bez rozkázanie zvláštnieho
Páně. Ozé: »Rozmnožil Efraim vody a k hoí"kosti mě popauzí
65 a krev jeho, totiž pomsta, na něho phjde a ohavnost jeho phjde
na ň«. A Zachariáš XIII.: »Když Pán otevře svaté vody a najčištčie, ještě budau lidé pochopni vod Páně«. Protož die: »Vyhladím
jména vod z země, a nebudau pamatovati na falešné proroky,
35

352. M. 7, 20 - 40 Nad slovem p ráz d n Ý je nadepsáno nějaké slovo,
ale nedosti čitelně (snad: z a bit ý) - 44 Podle 1. Hor. 13, 1 až 3 - 48
Mat. 27, 25 - 58 Podle NIat. 23, 37 a 35 - 64 Podle Oz. 5, 9 a 10 - 66
Podle Zach. 13,1 a 2
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a odejmu od nich ducha nečistého«, kterýž totiž sedm jinýoh
Vykopal studnice uvedl v cierkev a vykopal studnice, totiž ustanovil falešné proroky 70
k zatracení mnohých. »A bude-li prorokova ti který falešný prorok,
die jemu otec a matka jeho: Nebudeš živ, nebo pod jménem Páně
faleš a lež mluvil si, a zbodau ho, aby pod žíní, totiž pod rauchem
ovčím, nesměli lháti ve jméno Páně«. V Deutronomu XXXII.:
»Krve služebníkuov svých pomstí«, totiž života dobrého, který 75
sau světí měli a kacieH jim umrtvili jej, pod barvau učiece lež.
Pomstí toho Pán.
vrar:~;;.~~uov
Mnoho ť jest pohHechu vražedlníkuov. Ozé IIIIo.: >>Vražedlníkuov plná jest země«. Protož také lkáti bude země. Již vylévá
B!~ěh~~~~Vl báni hněvu svého Pán na vody kalné a bahnivé, a kdež sau koli 80
přišly ty vody, již trpie: i ti, ktehž je šeňkova1i a kteh je pili a kteří
249a2
sau je trpěli a jim pomáhali a kto sau přijímali je a k nim zchopní
Na tY:~nrjdau byli a kteh je zastávali a svobodu jim dávali, - na všecky ty
přijdau rány; a přijdau zajisté na studnice, na potoky a na řeky
i na ty, kteříž je pijí a kteří je šeňkují. Nebo die: >>Viděl sem, 85
a aj, Uetí anděl vylil báni svú« etc. »1 slyšel sem anděla vod
n<aucieho: Spravedlivý si, Pane« etc.
Který jest to, anděl vod? Napl:"ed povědieno jest: »Vody
Dobré vody co sú? dobré z studnic Spasitele«. O kterýchž die Pán: »Kto bude píti
z vody, kterúž já dám«. Ta voda sau ť darové Ducha svatého 90
vody živé viery; rozum písem, zdravé naučenie, živá rada, osUie~
hanie pHkázaní života věčného sau ty vody; Nový zákon i Starý
Strážni vod vody boží sau. Jich andělé sau strážní apoštolé a proroci a světí
andělé a světí kazatelé, jednák jiní a jednák jiní veliké sau studTěŽ~~d~ážiti nice a hluboké. Žádný z nich nemuož vážiti, jediné leč anděl Páně 95
pomuože; a nebude-li opatrný v Písmě, hned šatan naráží jiný
Studnice sau
f I v 'A
v
•
tito
rozum, a esny.
protoz prorocI světí sau studnice a vládnau
jimi a ostHehají andělé. Též apoštolé sau studnice živé vody
a andělé osmehají jich; a nemuož z nich žádný vážiti, leč s pomocí
Ducha Páně a svatých anděluov. Neb osmehají jich andělé, aby 100
Ne kj~~~hc~béře, ne každý, jakž chce, nabral buďto z kalicha, buďto z chleba nebeského, buďto z rozumu duchovnieho; a jestliže všetečně bude
kto chtieti viece smysliti, tudiež ť se nakazí, tudiež klesne, tudiež
auraz vezme k smrti. Nebo rady v Písmě studnice sau, kterýchž
andělé osmehají, aby ne každý bral, jak chce, ale jakž Buoh 105 249b!
chce a jakž se každému hodí k spasení.

I

I

71 Zach. 13, 3 a 4 Jan 4, 14

75 6. M. 32, 43 -

78 Podle Oz. 4, 2 -
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, an dV'l
v'l"
pokoj maji
A protož sva tym
e uom (Ma t. X .) pn
<azano J. es t po k'
OJ Anděléuvoditi
uvoditi a svornost, a pokoj světa a bludy kaziti. My podobni jim
býti máme v našich kázaních, pokoj Ježíše Krista .uvodi~i ~ zpie110vati Hekajíce: »Sláva na výsostech Bohu a na zemI pokOJ lIdem«,
a lá$ka k pl:"átelóm i k nepl:"áteluom a svornost aby byla mezi nimi;
a přikázáno jest jim, aby neprodávali vo~ spasenie, al~ dar~~ Neprodávati
aby dávali, tu, kdež die: »Darmo ste vzalI. Nenoste holI«, totlz
moci světské, ne, taul s kuší ani ručnice, ale svaté čtenie. »A prach Prach vyraziti
115 vyrazte z noh«, totiž časných věcí jich nebeHe a také marné
chlauby se varujte. »A jestliže vás kto nepHjme, lehčeji bude
zemi Sodomských a Gomorských nežli tomu městu«. Hle, běda
,
těm kteříž anděluov vod nepřijímají, ktehž dobré vody nám
'.
v
'v,
'
b y't'l
Mlh'
'v 110'
majivodbýti
dávaJí!
O' v
knezstvo,
strazm
vo d mame
1.
a ac las
.. »Rt ove'Kněži
strážni
120 kněží osUiehají uměnie«, totiž komu mluviti mají a kdy a kterak.
»A na zákon ptají se z aust jich«. A dopoviedá: »Ale vy ste pohoršili mnohých v zákoně«, totiž neostHehajíce vod. Protož za tiem
jde pomsta: »Dal sem vás v potupu všem lidem«.
A z toho saudu slyšal Jan anděla jiného vod od onoho, který
125 báni vyléval a mluvil k Bohu chvále jej: »Spravedlivý si, Pane«,
totiž že hněv vyléváš na kacieře a na tyto nebezpečné a škodlivé Hněv na kacieře
velmi svaté obci a cierkvi. Jiní pak andělé rány vylévati mají,
majíce lásku a pás zlatý na prsech, jako sau světští muží bojovní;
249b2
jiní zajisté mají vod osUéhati a neplélsti se v auřad báně, totiž
130 v nádobie hněvu Páně, jakož činie světští. Jinák požívá Pán
světských, jinák duchovních. Nám kněžím poručil stráž nad Stráž poručena
vodami, abychom je dávali lidu časem svým, ale abychom nechali bání, totiž sUelby, oděnie světského, než abychom hotovi
byli dávati radu z zákona Páně, aby ti, jenž sau nádoby bojovné,
135 což koli činie, činili z lásky. Ten anděl vod radu má dávati andě
lovi bání; nebo, jakož jest zřiedil Pán, ne tak jako hněv. Jako
již bojují kněží a ženy světským obyčejem, páYé a mordují, jakož Boj lměži zlý
se již tak stavové zmíchali, žádný svého nezachovává stavu, to
teď tresce řka: >>Viděl sem jiného anděla:bání«, totiž hněvu Páně,
1<0 »jiného vod«.
Běda nám s těmi boji světskými! Nikdá ť sau světí tak pilně
nenapomínali k bojuom světským jako k bojuom duchovním,
jakož se pokládá k Efezským Vlo. Nebo bázeň má býti veliká ::jibd~C~~~_
niemu

107 Mal, 10, 13 - 110 Luk. 2, 14 - 113 Mat. 10, 8 a 10 - 114 Mat.
10, 14 - 116 Podle Mat. 10, 14 a 16 - 119 Malach. 2, 7 - 121 Malach.
2, 8 a 9 - 143 Ejez. 6, 12 nn.
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v ld'esťanech ; kdyby ta byla vkořeněna v srdci, tehdy by vyražena
byla všeliká bázeň tyrranuov z srdce, nebál by se člověk umHti li5
pro Krista, ale odpieral by ďáblu a pokušením. Protož pravil
Kristus: »Nechtějte se báti těch, ktei"í zabíjejí tělo«, ale Boha se
bojte, kterážto bázeň všecky věci pi"emáhá. Druhé se hodí k boji
duchovnímu skrovnost v pokrmu a nápoji. Pravá ť jest zed proti
P~~~;e~~ýtý nepřáteluom svatý puost. Již poMiechu těla sau od šatanáše 150
rozvázaná k žrádlu pheliš tohoto času. Viece se hodí pu~st nežli
Modlitba mocná laupežové a branie válečná. Tl"etie poUebná modlitba. Ta ť jest
sH~~~ ?roti š~tanášovi a z~bie, nephetele ve stu mílech.11 Tak se
250a
Mojžieš. Jozue MOJzIes modlIl a Jozue premahal Amalecha. Lépe by pohlavie
ženské pl"emáhalo nepl"átely modlitbau, nežli všetečně běhaje 155
Kněžic
S voděním bojovným. Tak kněžie viece bychom a lépe se hodili
na modlitbě nežli na vojně.
Protož tento anděl radoval se náramně, že jest rány a střely
Pán vypustil proti vodám a studnicem zchytralým, nakaženým,
kteÍ'Íž sau dávali dobré vody v podezřenie, aby totiž zkaženy byly 160
zlé studnice, a světí kněží aby se radovali, kteHžto za času kaciel:'uov
nemohli prospievati v kázaní pravdy. Pohhechu mnozí tak umierají, zapojivše se vodami zlými, a kněží nepřestávají od svých
bluduov a smějí mHti pro své ohavné hřiechy. Strana pak Kristova
na pravdě pochybuje a leká se. Onino utvrzují se v rozumích 165
falešných, a ld'esťané, majíce Í'eky pravd, sem i tam se vichrují
a klátí a pochybují; ale ku pomoci jim bude dána pomsta na zlého
anděla a bude praveno od dobrých a svatých: »Spravedlivý Sl,
Pane«, bez hbechu, »a svatý«, bez bludu, »a pravdomluvný«,
bez jedu a beze lži, »kterýž jsi pravdomluvný« u vodách a jenž 170
si byl dobrý sám, že si to usaudU, dav odsauzenie na studnice.
»Neb sau krev svatých tvých vylévali«. Apoštolé a pI:oroci a MojPísma slova II
,.
, "
krev
ZIeSv ml11le
se; a plSma
Jlch slova u krev, nebo písma sau život
svatý, kterýžto život stojí krvÍ, totiž v pravém smyslu a svatém,
z Ducha božieho pocházejícím. Ten smysl jako krev kacieři od 175
Písma svatého sau zahnali a vypudili a své smysly uvrhli smrduté,
250a2
a tak jako svaté proroky zmordovali. »Protož dána jim bude také
krev« v kalichu babylonském, totiž pomsta pro krev svatých,
a pro život svatých budau mieti hoH:ost muk zde i v budauciem
věku.
180
»1 slyšel sem jiného anděla od oltáÍ'e Hmucieho«. Světí nevědí
K oltái'i auto~
k
t ~. v
•
čiště svatých se am u eCI v cas zarmaucellle a v času l"ek zlých, jediné k oltái'i, ,
v'

I

147 Podle Luk. 12, 4 a 6 -153 2. NI. ,17, 9 až 13
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totiž k Kristu, k svatým a k bohomyslným. Prot~ž
~větí, j:nž
sú oltá!' totiž bohomyslní cL kající, ktehž zachovanl sU yod ť~c~
185 vod ch~áliti budau Pána i'kauce: »l ovšem, Pane Bo~e vs~mo ~CI~ Oltář co jest?
ra~í a s ravedliví sau saudové tvoji«. Oltáí' sau osvIc~na a ve ~~
~ábožná ~rdce a velmi věrná, kteráž, ačkoli sau shÍ'ešIl~,. ale ~mh
y v Druzí kteříž mnoho pro jméno Kristovo trpelI, chtIec~
se lconecne.
,
,
1"
1 t "h t 1
, h vod uvarovati také sau ti oltáí'. Olta!' ta ce su, c en o ov
se z1y c '
v,
dl' za
'tu'piti mučedlnictvo pro Krista; item, leten se mo 1 .
190 saU po ds
.
. 1 t v·y, naJ
'd bré' item kteH v bohomyslnosh, v naJs ny eJsI a
ob ecne o
,
'
, .. b d
P'
V'kauce'
sladšie modlitbě chodí s Kristem, chvalIh ..u au ana r
.
»Pane, spravedliví sau a praví saudové. tV~JI«..
v ' . Oltář v nebi
OltáÍ' také sau světí, v nebi, na nIchz se Knst~s obetu]e;
pod olta'rY'em Kristem ti se také veselí, kdyz ty falesne
' v,
195a 1ct eľl sau
c '
P'
1 tné studnice vezmau odplatu svau hodnau, pomsty od a~a.
~;chom za dnu ov naši~hu~lédali je~:ě ze~dlené ty v~tud~I.~~
". 1 ty zlé abychom zpIevah pod oltar'em, rkauce v ZIvote J1z
a I e cy
,
'
'dľ ,
okojném s Kristem: »Spravedlivý si, Pane, a pravI ~ spra':,e. I~I
250b1200~audové tvoji«, že si totiž tajná i zjevná. zl~ učellle ~avst~evII,
trápením a odsaudil s' je, aby vod~ prvotllle cI:rkve mely mIst~,
totiž viera, naděje a láska, zdrave rady, dobra svornost a naJ-

y

Ú:

I

sladšie Kristovo učenie etc.
Čtvrtý anděl na
A čtv rt Ý a n děl v Y I i 1 b á n i s v a u n a s I u n c e et~. slunee vylil
uch Páně činí tuto zmínku o slunci, na kteréžto
,
. Pán
(' 1rozkaZUjed Lev někdy
D
'tI' báni Nebo J'ako lev někdy znamena Knsta Ja co napre Krista> znamená
.
, (' 1 t dábla
vyll
bylo praveno: »Pi"emohl lev «), druhé ďábla znamena Ja cov u,
,., lrdezv dl'e'. »Bděte , nebo šatanáš J' ako lev j:-ieve«), tak slunce
nekdy
o "
, v Sl
Slunce
7 • t
nlena'va'
a někdy Antikrista ' J'ako v tomto mIste. unce, něld
"ns
a
z
n
a
,
, y<Kri~ta.
Anhl<rJsta
1
znamená Krista, jakož die: >} J á sem světlo světa «. A prorok mluvI :
>>Vám, bojícím se Boha, vzejde slunce spravedln~s,ti«. Nebo ~lu~c~
mezi planetami najvyššie m,ísta drží. a jest poca:yek :ozeme lId:
v
10 i hovad i všeho, co se zelena na zemI, a svetlo bere vsecka zeme
od něho a moc; jako moc čitedlná a hajbají~í ~e a jenvž béí~e r~z~
množenie a zróst, a berau aučastnost mOCI Jeho, nektere V:CI
jasněji, některé méně. Tak slunce Ježíš Kristus:. svým svatyn~ Slunce někdy
Duchem v cierkvi první místo má v svatých. Nekdy v prvotlll Kristus svltilo
15 cierkvi vstupovalo to slunce na najvyšie místa a bieše ten den
v,

195 SI'. Zj. 6, 9.
I[ Zj. 5, ,5 5 1. Petl' 5, 8 -

7 Jan 8, 12 -

8 Malach. 4,2
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přejasný, když jest byla viera, láska a naděje, když sau milovali
všickni ldesťané Krista, když Duch svatý naplňoval srdce jich,
když sau pro pravdu mučedlnictvo trpěli a phkázanie božská
svítila sú v srdcích lidských. Apoštol die: »Noc pominula, den se
pHblíŽil«. Pí"ed Kristovým vtělením sláva světská svítila; ale 20
když se naroldil Kristus, světlo nové vzešlo jest, naděje, viera, láska,
250b2
svornost mysli, pokoj v Kristu. Protož die apoštol: »Oblecte se
v oděnie spravedlnosti, neb se jest světlo spravedlnosti ukázalo«.
A nenie žádného světla pro svědomie úžitečnějšieho kromě Kristus
25
Ježíš.
A co dobrého činí světlo tělesné na světě, to také a většie
:ěci Kristus činí v svědomí. A kdež ť jesti to světlo, tu ť jest den
Jas?ý, dobrý, utěšený. Ale když zapadne slunce, noc jest; tak
Kristus proč
K t
dl d
'd
h
odeházf
ns ;:s, o ( l i oteJ e, te dy nenie než noc v svědomí. A za padá pro
nev~ecnost daruov božích, pro milovánie světa. Někdy za času 30
apostoluov, v prvotní cierkvi, to světlo spravedlnosti rozněcovalo
srdce k lásce, osvěcovalo a v dobrém rozmáhalo; 'ale zemské věci,
bohat:tvie v~ štěstie bylo zastíněné. Ale nynie ďábel ji~áč šikuje
a zeme vlozIla se uprostřed; protož jest naše zastínila srdce milo35
vánie světa, milovánie těla.
Noc veliká nynie
A tak'
l'k"
v
A"
.
a zima
"
. ,nyme noc ve 1 a Jest casu
nhknstova pohhechu
1 ZIma vehka a tmy a daleko jest od nás to slunce a všecky jednak
paprslky od nás odtahuje. Času letnieho bližšie jest nám slunce
h?rko~tí, ~bživová.ním, osvěcováním, zrostem; tak jest byl v prvotní
cIerkvI bhzko Knstus. Velmi blízko byl jim v austech i v srdci40
i v učení i v náboženství. Ale nynie jest noc veliká, nebo zemské
n:ilováni~ ?t-~padlo na nás a hory lakomstvie zastínily; protož
ZIma vehka Jest. Pověděl Kristus: »Ustydne láska«. Protož sau
zmrzla srdce, nenie náboženstvie vraucieho, nenie milovánie Boha
a neptálltel, ale jest rozpálenie hněvivosti, lakomstvie, nenávistí 45
Zima veliká
etc. Protož zima jest a slunce se vzdálilo, paprslky zaví"elo v sobě,
země naše ?eplodí, ani ktve, ani ovotce dobrých skutkuov vydává,
ale zmrzla Jest země naše náramně pohřiechu. Protož pověděl Pán:
»D:a, budeta na poli; jeden bude přijat« etc. Nebo tmy budau
vehke a srdce ustydlá; protož Hedcí do nebe budau přijati. Item 50
Tmy
ve v tmách neznáme pí"ítele duše našie ani nepHtele, protož pádu
naseho necítíme, ani poznáváme falešných prorokuov, ale svedeni
býváme.
12 -

19 Řím. 13, 12
49 Mat. 24, 40

22 Podle Řím. 13, 12 a Efez. 6, 14 -

43 Mat, 24,
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Také v noci bývá ticho; tak za času Antikristova upokojili se 'Leho v noci
všickni hhechové v slepotě, v milosti tělesné, v maudrosti zhovadilé
a ďábelské a zemské, a žádný nezná toho, co jest Kristova.
Item všecky zesnuly panny, bláznivé i opatrné. Item Kristus Sen škodný
V austech mnohých lidí pí"ebývá, ale v temnostech pí"ebývají srdce
naše a nenalézá se vniH; tak se rodíme tmaví, protož neznáme
60 našie hlauposti. Ale jestliže se phblíží k některým slunce a zablesknutie některaké, hned z toho uraženi bývají mnozí. Pán pověděti
ráčil: >,Jako blesk ukáže se na východu a voctne se na západ, tak ť
bude phchod Syna člověka. « Když se voblakové srážejí v hromadu,
bývá potom blesk a nějaké světlo. Takéž dnes oblakové - ka- Kazatelovo
65 zatelové - zbiehají se vespolek a srážejí velikau prudkostí, v pravdě
i ve lži; a protož se zjevuje některaká pravda. A ještě, ač se to
děje a tiem skutkem jakž koli se zjevuje, a pro to lidé vílce milují
temnosti nežli světlo. Jan 1°.: >,Nebo biechu skutkové jich zlí«, Temnostisau toto
štěstie, tělo, slávu světa milují; to ť sau ty temnosti. Ó duše, kdyby
70 znala, jaké máš temnosti! Kdež nenie tohoto slunce žhaucieho
a světlého, tělesná slepota se poznává, ale tato vniHnie velmi
od Hedkých se rozeznává; a bez toho světla nic nenie v člověku,
?e přiP.oJ'ediné hHech . Šatan uvedl pohHechu podobné světlo slunečné Šatan"
dobnuJe slunCI
slunci prvnímu a nebe nápodobné prvniemu a zemi nápodobnau
75 první pod barvau chytrosti veliké, též moí"e, též i studnice. A jako
na zemi vylita jest báně, tak na studnice, na i-eky, na slunce i na
nebe. Nebo, jako v nebi šatal,l odrazil od sebe světlo pravé a uvedl
pokryté a proto jest spadl, tak i dnes v cierkev uvedl a podvrhl
své slunce, jakoby sluncem spravedlnosti pHoděl Antikrista a uvedl
~ O v cierkev, aby žádná moc, žádné panovánie, žádný stav, žádné
uměnie nephcházelo na svět, jediné skrz toto slunce.
A divné jest světlo toto a slunce toto, totiž Antikristus, nebo An~~~:~~ovo
všecky věci, které sau Kristovy, zastěňuje. Sám chce svietiti
a dávati světlo hvězdám a měsíci, totiž aby všecka phkázanie
85 jeho držána byla a usťanovenie jeho pt-edložena a směle aby cesta
jeho vyvolena byla, štěstie aby milovali. Široká ť jest cesta tohoto
slunce na zatracení "ěčné. Toto ť jest slunce zbarvené od šatana,
aby vyznával usty Krista narozeného, pokorného, umučeného.
Dává slunci šatan uměnie veliké, rozum Písma, řeholy a zprávy Šatan dary dává
90 krásné a řád některaký nápodobně k cierkvi prvotní, aby také
251b 1
pravdu vyznávali a aby pravdu mnohau znali, jméno ldesťanské
55

I

57 Ohlas Mat. 25, 1 nn. 86 Ohlas Mat, 7, 13

62 Mat. 24, 27 -

68 Spr. Jan 3, 19 -
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A~n:ci:tovi

aby měli ld-esťané; to uvedl, o Kristu aby mluvili, ale utrpenie
Kristova necítili, v srdci pravé lásky neokusili, aby chudé apoštoly
chválili, ale štěstie a svět milovali proti učení Kristovu: »Žádný
nemuože dvěma pánoma slúžiti«. Dává Antikrist srdcím sv,ým, aby ()5
viece Krista usty, ale srdcem viece svět milovali a aby jména
v austech byla tato, Kristus, pravda, umučenie jeho a královstvie
Chytrý
podvod
boží.
ale ne v srdci. To puosobí chyHe, aby nevěřili o nich, by J'ako
Antikristuov
'
pohanuom podobní byli, přibarví je jménem pravdy, jménem
pokory, jménem ld'esťanstvie, a aby všecka pí'ikázanie světa 100
a Antikrista pod těmi jmény svatými počtena byla za boží. To ť
jest ta chytrost, kterauž zná Kristus. Jan VO.: »Já znám, že lásky
boží nemáte v sobě. Já sem phšel ve jméno Otce svého, a nepHjali
ste mne. Phjde jiný ve jménu svém, totiž v divném světle zchytralém, v náboženství pokrytém a nepravém; toho phjmete«, 105
tomu budete poddáni skrz poslušenstvie, bázeií. a úenie prvotnie,
a viece vážíce jeho phkázanie nežli božská najvětšie phkázanie.
A ten Antikrist nebude na zemi, totiž z nižšieho stavu, ale
Ap:t~~t~~i~o na nebi v najvyším stavu, v najvětším povajšení a duostojenství,
v umění, v najvětším jménu, v bohatství, v moci, ve cti, aby lIm 110
všecko poddáno bylo a aby on práva ukládal proti zákonu božiemu
Prokopati stěnu a svítil proti slunci Kristu jiným světlem. Ezechiel VlIlo,: »Prokop aj stěnu. A viděl sem xxvtma starcuov, ani se klanějí proti
slunci«. A že jest Antikrist všecky stavy uvedl v to, aby mU se
klaněli a jej ctili, a oni potom všecken lid svedli po Antikristu, 115 251b 2
tu jest větší sláva, pajcha, moc, tu lid jest žádostivý pajchy,
protož die: »Prokopaj «, totiž zn amen aj, kterak chytře lid sveden
jest, kterak starší se vymlauvají v pokloně modlářské pod jménem
Kristovým. Item Antikrist uvedl milovánie světa v srdce a postavil
Sekty mnohé jméno boží v austech. Také uvedl sekty mnohé a v každé sektě 120
zuostavil nětco pravdy, a potom pod jménem té pravdy namísil
Kacieřstva
mnoho lží a bluduov, aby pod jménem jedné pravdy tisíc kacieí'ství
uvedeno bylo, aby svoboda byla kacieřstvim. Nebo dnes jakás'
sekta, ješto drží s pHjímajícími krev z kalicha, a mnohé spolu s tiem
Valdenšt! bludn! chtěla bludy provoditi, totiž s tau pravdau. Dnes valdenští pO-125
tupili nadánie papežovo, a pod tiem zapí'eli mnohých pravd, nedržíce totiž vo očistci a pHmluvách svatých; a jiné bludy uvodí.
Pražšt1
Též pražský lid v boji pro pravdu kalicha mnohé Miechy páše
a ukrutenstvie. Item Spasitel radí voleným řka: »Jestliže budau

I

94 Mat. 6,24; Luk. 16, 13 - 102 Jan 5, 42 a 43 a 16 - 129 Podle Mat, 24, 23 a 24; MMek 13, 21 a 22

31

180falešní proroci posláni od slunce, aby pravili: »Teď ť jest Kristus«
a »Tuto ť jest Kristus«, nechtějte věhti«. Apoštol, dávaje výstrahu, napomíná Hm: >N najposlednějších dnech budau časové
nebezpeční, odstaupí mnozí od viery«.
Jako v nebi poběhlec první, Luciper totiž, chtěl všecky anděly
185 k sobě pHtáhnauti od bázně božie a poctivosti, tak těchto časuov
všecky Antikrist vede s sebau od viery a naděje, od kříže Kristova.
Die Kristus: »Nech těj te věřiti! «; kterýžto Antikrist praví: »J á
mám moc spasiti, zákony ustanoviti a čtenie změnití«. Praví
~5za1
Kristus: »Nec~t~jte věřiti «'. Protož;/ ~~~í na ne~~, tot~ž v~at:yší
HO na nebi. A zashml slunce Knsta a sve Cllll, aby sVlhlo. Vet Sl hnech
jest ctíti je nežli pohanuov, kteÍ'Íž tělesné slunce ctie. Protož Pán
horlí skrz Jeremiáše fka: »Mne opustili, studnici vody živé, a vykopali sobě čisterny rozbofené«, totiž Antikrista poslauchají
a posluov od Antikrista poslaných. Potřebie jest lidu božiemu,
145 aby, vidauce sekty, co jest tu dobrého, pí-ijali, ale zlé oddělovali
a nedotýkali se. A to mluví Jeremiáš: »Budeš-li oddělovati věc
drahú od špatné, jako usta má budeš«, totiž muoj kazatel budeš.
Kdež jesti srdce spuosobné a pí-ichází slunce Kristus, hned se tu
pučí viera a roste v radosti a dobH skutkové. A nebudau-li opatrní
150 lidé, udeH vedro horkosti šatanovy, a tehdy usvadne všecko.
Jako tohoto času mnozí věrní byli a pokorní a nábožní, a již Antikrist všecko uhasil v mnohých. V Zjevení VIlo.: »Nebudau žiezniti ani lačněti, nebude jich trápiti horko«, totiž volených konečně,
kteréž Pán zachová od horkosti zlé.
155
Dnes zajisté křesťané slova božieho poslauchají, o lásce mluví
a všecky sekty pravdu vyznávají, ale srdce zlá sú, a jedna sekta
vidí hřiechy druhé sekty a saudí pí'ísně a potupuje tvrdě pHliš;
a každá sekta sobě sama pfeje, hřiechy vlastní skrajvá a nepoznává
jich, ne. tak tvrdě a ukrutně s svými nakládá. A to ť jest z klamánie
160 slunce, totiž Antikrista.

252a2

V}lstraha

Sed! na nebi
Nechoď od
studnice této

Slunce Kristus
co puosobi

Sekt)' pravdu
vyznávají

Slunce
»Pán rozkázal vyliti báni svú na slunce«, totiž na Antikrista Antikristus
a na preláta najvyšieho, totiž papeže, na Antikrista a na jeho
audy všecky. Nebo, komu Pán dá poznati takové hHechy Antikristovy a lidu křesťanského v pajše, v lakotě, v lakomství a v miloKazatel vylévá
5 vání sveta, takový kazatel hned vylévá báni svau proti němu,
báni

I

112 Ezech, S, 8
-

132 1. Tún, 4, 1 - 137 Mat. 24, 23; Marek 13, 21 146 Jel'. 15, 19 - 152 Zj. 7, 16

142 Jer. 2, 13
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totiž otvierá a oznamuje zlé věci jeho, kteréž sú bývaly skryty;
jiný posielá světský stav s pomstami tělesnými, aby sláva jeho
zkažena byla, jakož již to běží; a potom pak slunce ku pomstě
své lstívě hrozí ohněm a vedrem svým a spauští na zemi oheň
a na královstvie a na anděly, totiž kazatele, a na tyrranny, kteréž 10
Mistr Hus
posielá Buoh proti němu. Mistr Jan Hus byl anděl boží dobrý,
kteréhož poslal Kristus, aby vylil báni svú a kázanie proti němu.
On ť jest jistě zjevil pajchu jeho a lakomstvie a kacieí'stvie a pokrytstvie, ukázal, že jest Antikristus jiné slunce nežli Kristus.
~~!~l;~iťe\e t;~fl I vypustil jest zase proti němu Antikrist voheň a proti zemi této 15
vyzdvihl krveprolitie.
A protož die: »1 dáno jest jemu trápiti lidi vedrem a vohněm«.
Nebo, když byl ssazen papež Baltazar s papežství, velmi nešlechetné artikule dovodili na ň. Protož na pomstu toho, že totiž
potupeno jest slunce to a po~nali lidé na té stolici býti šelmu, 20
a odstaupili od něho a proto mnohá královstvie trpie od nepí'átel,
Posvěcuje válek kteréž posielá, a na nich válek posvěcuje a zbauřil je. A protož
Bavory, Míšnary, Rakušany etc. dnes bauí-í proti království
tomuto. Protož trpíme všickni, neb sme Krista, pravé slunce,
opustili a k modlám těmto uchylujem se; a množstvie lidí svadne 25
a bojie se dnes. A že paprslkové toho zlého slunce odcházejí pomalu od nás a pí-íliš velikau hanbu trpí to slunce pro nešlechetKřlže posvěcuje nosti své, protož počalo lidí trápiti, kHže posvěcuje a lid vyobcuje a kladbu na ň dávaje a zbieraje svuoj lid vodění bojovném
k zkažení našemu. A již trpí lidé to horko a strach. Volení rádi30
trpie; blahoslavení sau ti. Jiní se pak rauhají jmélnu božímu,
252b1
kterýž má moc nad těmi ranami; nebo žádný sv au radau nemuože
Lék~l"Stvie
pr~ti zastaviti ran NeprospievaJ'í reptánie proti ranám ) ale samo poranam p o k a m e '
kánie by prospělo, neb se klaníme slunci, a z té pH činy pro toto
slunce odstaupili sme od Krista, slunce spravedlnosti. On zajisté,35
uhlédaje naše pokánie, muož dnes odjíti rány, a nad svými nepí-átely, skrz kterého chce šatana neb protivníka a tyranna, béí'e
pomstu.
Die: »1 trápeni sau lidé velikým horkem«, bázní porušenau;
Rauhanie škodné druhé »rauha1i se«. Nerozpomínali se, že očistiti chce Pán Od40
hí-iechuov tudy, neí'ekli: »Spravedlivě na nás dopauštíš, uzdravuješ nás a spasuješ, neb ť sme shí-eši1i tobě«; ale »reptali a rauhali
se jménu božiemu«. Nechtěli znáti hí-iechuov svých množstvie,
18 Baltazar Cossa, papež Jan XXIII., byl donucen koncilem v Kostnici
vzdáti se svého úřadu 2. bFezna 1'. 1415.
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hl' . . . d
I v • 1 H t Žlnč, puost proti
se obléci v žím, puost o aSltI Je nomys ne ]a {Q ~s er
ranám
n 1 lmti na Miechy, života ponížiti, nebo tak by pi'estaly rany;
45 a p a . ,
't"
t t
b htí kušemi a jinau braní s vyhtlm krve zastavIl rany y o.
Reptáci
nJ~lnI'~iekaJ'í:
»Hle, to ť pro Krista! Hle, pro kalich
jeho. y trpíme!
l'
.,
.,
Hle pro ty kazatele trpíme!« A tak se rauhaF, nepomzuF se a
y:, p.,.
olránie . A to J' est velmi zlé nade všecko, totiž .v ranách Najhoršie zlé toto
necml
' eV nečiniti pokánie, nebo tehdáž blízké jest zatraceme. Protoz
50 P an
, .
na po mínám vás ku pokání a k lásce a ku pokoí-e. Napomma]te
.
se vespolek k žalostnému pláči a k svornosti dobré, aby potomme
věci horší nebyly prvních. To ť rada boží jest.
'v dVl'
v
P
Slunce co znaSlunce zajisté to jest každý duch, kteryz e 1 a ruSI ana mená opět
55 Krista. Nebo skrz jedno srdce svedené mnoho jiných srdcí svod~
. od Krista, kterýž jest pravda, život a láska, a uvo.dí hoí'k~s~I
a zlobivosti a ruoznice o těch věcech, o kteréžto nemají se vadItI;
a Pro ně svár'íce se upadají v hněvivost a šatan to I.puosobíy' a,by Divni duchové
vespolek sváHece se z viery vypadali a aby od pok?J.e spolecn~hvO
nastali
echtěli

v

I

I

60 padali. Nebo v srdce své nedbají pohleděti a popa:Ťl~I, ale ~ vmtr~
ních věcech skrytajch se hádají. Nebo duchove tl srdCI UVOdI
mnohé noviny, že již někteÍ'Í praví: »Čas nastává, že již nebud~
Heba kněží«' a ze všeho se vymlauvají, v ničemž se nechtí dátI
vinni, ale phÍuaJ'va]'f se jako sluncem. Od toho slunce zlého,. A. ntil
65 krista, to pošlo, že by se za duše věrných mrtvých mo d, ItI .neměli ale že každá duše hned nebo do královstvie nebeskeho Jde,
neb~ do pekla. Protož Petr sv. v kniehách Recognicionum Clementis die: »Pí'ede všemi věcmi máte, najmilejší, rozuměti chytrým
zklamáním hada starého, kterýž usiluje jakaus maudrostí a jakýmis
70 chytrostmi zklamánie voklamati a svésti a počí~á od v~chu, t?ti~
od Boha, od viery jeho, a až do vniHností duse spada«. A ]lne
'Věci tam oznamuje a die: »Protož vnuknutím namítá nejisté věci,
ješto sau proti víře, věda, že Miech váš jest mu najvětš~e koycháni:,
najvětšie rozkoše«. A die: »Až do času toho, dokudz. vase duse
75 vohnem nebudau vyčištěny, těla vaše lehnau v zemI, neb sau
sMešila«. Jest také zi-ejmý duovod z toho I. Korint. lIlo.: »Krumfeštu jiného žádný položiti nenmož« etc. Nebo na Kristu každý
se má založiti verau, nadějí a láskau, dobrým životem a obcováním
šlechetným, a tehdy stavějí zlato, sHiebro etc., totiž život svatý
80 kazatel svuoj etc. Ohledaj glosam ordinariam na toto Písmo.
44 Ester 4, 16 n. - 67 Cf. Recognitionum divi Clementis ad Jacobttm
liber V. (ed. Basileae, 1806, p. 72) - 76 1. Kor. 3, 11 až 12 - 80 Cf. 5tmbo,
Glossa ord., Epist. I; ad Cor. (ML 114, c. 523).
Jakoubek, Výklad.
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Protož seno, strniště, dÍ'evo stavějí, kteÍ"Íž, ač na Kristu sau založeni, alevšak pH tom běží nedostatkové, náchylnost k zemským
věcem, viece však Krista proto miluje, viece ho sobě váže. Protož
takový pÍ"epálen "bude ještě ohněm, aby nedostatkové ti spáleni
byli. »A to den Páně ukáže«. Nebo nynie mnohých sau skutkové 85
skrytí etc., ale tehdáž se zjevie. A die, že oheň jednoho každého
dielo zkusí, totiž jaké jest, takže, bude-li dielo dobré, svaté, tehdy
ohněm, jenž jest Buoh, zkušeno bude; pakli jaký nedostatek bude,
tehdy spáleno bude a shoH etc.
A p á t y' a n děl v y li 1 b á n i s v a u n a s tol i c i
šel m y etc. Pátá rána, kterauž Pán vylil na stolici šelmy; nebo
Stolicej!:imyco všecky pomsty nynie sau rány Páně. Skrz stolici šelmy vyznamenává se duostojenstvie najvyšie v stavu světském. Nebo prvé
povědieno jest, že Pán posielá pomstu svau na nebe, totiž na stav 5
duchovní, a na slunce, totiž na najvětšie duostojenstvie v stavu
duchovním. Již ť nynie vylévá na duostojenstvie najvětšie světské,
Pomsta na stolici totiž ciesaÍ"ské duostojenstvie a královské, na kteréžto stolici
odpočívají lidé zhovadilí, ukrutní, kteÍ"Íž nejsau živi tak, jako
sluší na kí-esťany, a nejsau poddáni božské bázni, aby božskau 10
chválu a jméno Páně vyvyšovali a zvelebovali, ale své chvály
a zbožie hromážděnie pilni sau, žádosti zlé, smilné konajíce, neb
sau panovali nad sebau. A proti tomu Spasitel mluví: »Králové
pohanští panují nad svými etc. Ale vy ne tak« etc. Takoví své
vlastnie kHvdy ukrutně mstí, ale kHvdy Páně tak nechají.
15
Protož svému zástupu andělskému rozkazuje vyliti pomstu
hněvu svého, aby jich moc umenšena byla; jakož již moc ciesaÍ"ská jest velmi umenšena. Nebo die Izaiáš IlO.: »Oči vysokého
člověka poníženy sau a nakloněna bude vysokost mužuov. A povýšen bude Pán sám v ten den nad každým pyšným a vysolkým 20 253a2
a zpurným« etc. Neb se Pán na ty duše hněvá, které sau zhovadilé
Hněv Páně
učiněny, Boha nedbajíce. Protož chce, aby vylita byla báně hněvu
Páně. Vylévá skrz skutečnau pomstu a zjevuje nepravost jejie,
kteráž se prvé tajila.
Královstvie
A die: »1 učiněno jest tmavé královstvie jejie«. Nebo,kdež 25
tmavé
prvé chvalitebná pověst a jméno slavné se stkvělo, již pohaněnie
trpí; a kdež všickni poslauchali, již se odtrhují od poslušenství,
Pátý anděl na
stolici šelmy

85 1. Kor. 3, 13 až 15
13

L~f,k.

22, 25 a 26 -

18 Podle Iz. 2, 11 a 12
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již se tomu rauhají, což prvé ctili. Neb jest ta šelma ohavná mnohým lidem. Nebo, že jest Pán na lid poddaný jako na zemi spustil
30 ránu, potom také dopauští i na jich pány jako na šelmu, ~edící
na stolici, a ten, kterýž pohnul srdci, aby takovému zhovadIlému
králi anebo ciesaH nedržali poslušenstvie, aby také pohaněnie
trpěl a nebyl ve cti, ten takový jest anděl Páně. Takoví zhovadilí ~~~tě\!~~ě
páni nynie trpí. Nebo každý, ktož jest v některém duostojenství
35 a toho nevede ke cti a chvále Páně, očekávaj tudiež na se pomsty
Páně; neb ť se již slušie opatHti, když stěna od sauseduov hoU.
»1 kausali sú jazyky své pro bolest«, totižto že lid poddaný, Kausali jazyky
kterýž je náramně v poctivosti měl, bál se jich a ctil je, tehdy
dopauští Pán, že lid také trpí a že se odtrhuje od jich poslušen40 stvie a jich cti; a oni se hněvají a kauší jazyky své, pravdě utrha- Kausanie škodlivé
jíce, proti pravdě repcíce; i za stolem utrhají těm, kteÍ"Íž jim
pravdu kázali, a tak těmi svými Í"ečmi sytí se jako jazykem. Jakož
skrz oko viděnie, tak skrz jazyk Í"eč znamená se. Protož die apoštol
k Galatuom: »Jestliže se kaušete vespolek, hleďte, abyšte jeden
45 od druhého zkaženi nebyli«. Kteréžto kausanie v utrháních náramně se jest rozmohlo, majíce utrhánie za chutlný pokrm.
l'
R au h a t'1 se B oh u ne b es- Rúhati
Se Bohu
»A rauh a11· se B oh u ne b
es\:emu«.
co jest?
kému jest pHčítati to, což nesluší, a odjímati, což sluší. Jako praviti,
že Buoh ukrutně činí vylévaje pomsty a že by nebyl milosrdný,
50 a odjímati jemu, že by nebyl spravedlivý. A :hedcí činí pokánie,
když tak Pán vylévá rány. A protož die: »A nečinili sú pokánie«.
Neb sau reptali, pokorně ran božích nepHjímajíce a nesnášejíce,
sváHce se více a sebe vespolek jeden druhého popauzejíce; a tak
se zatvrzují k Míchóm konečného nekánie, takže ani zde na tomto z;~~~~~~e
55 světě ani na onom nebude jim odpuštěno; a ani pHjímanie těla
Páně muož nám lékaí'stvie to dáti, abychom hodné pokánie činili
a života svého polepšili. Izaiáš lIlO.: >>Vy ste spásli vinnici mau
a koHst chudých v domu vašem. Proč hubíte lid muoj a tvál'i
chudých obtěžujete?«
A šestý anděl vylil báni svú na tu velikau
Í" e k u Eu fr a ten etc. Jako, kde sau vyvolení boží, Pána
Boha se bojíce a jej milujíce a svědomie svého osHiehajíce, kterak
je Kristus velikau miluje láskau, těžko jest to poznati (on zajisté
36 Ohlas známého Horatiova místa (EPistul. I., 18, 84): Paries cum
proximus ardet. - 44 Gal. 5, 15 - 54 Mat. 12, 31 a 32; L1tk. 12, 10
57 Iz. 3, 14 a 15

Šest\' anděl na
řéku vylil

Těžké poznáni
těchto věci
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zná, kteÍ"í sau jeho), a těchto časuov nebezpečných těžko jest, 5
dobré spaHiti, neb znamenie nás oklamávají, ano ani, ti sami do
sebe toho neznají, tak těžko jest nynie poznati, jak jest veliký
hněv boží na hr-iešné lidi a jak veliká pomsta. A Hedcí to umějí
rozeznati. David: »Kto zná moc hněvu tvého aneb hněv tvuoj
kto muože zčísti?«, totiž dokud trváti bude, poněvadž ani sám 10
sebe člověk zná v své zlosti. Tak zajisté rozsuzují srdce, jako by
pomstu Páně skrze své rady mohli zastaviti. Ale praví Pán: »Rada
má státi bude a všeliká vuole má stane se«,
Protož povědieno jest, že rána veliká na lidi vylita jest;
lidé repcí a jazyky své lmuší, avšak pokánie nečiní; ješto, kdyby 15 253b2
hhechy své poznali, tehdy by se Boha báli a pokánie hodné by
činili. »A šestý anděl« - aur"ad a zástup posluov božích nevidědlných i vidědlných. »Na r"eku velikau Eufraten«; na kteréžto
místo vylévá anděl báni, všickni, kteH sau na tom místě, trpí.
Jako první anděl vylil na zemi, a všickni trpie, druhý na mor"e 20
etc. Tuto již vylil na Eufraten Í"eku, kteráž skrz Babylon teče;
a vyznamenává na tomto světě babylonském a životě maudrost,
kteráž se chajlí k zachování bohatství, ctí a časných věcí tohoto

I

Eufratcs co
znamená

světa.

A sau práva tohoto světa ciesúská aneb zemská aneb kteráž 25
koli jiná, takže, ktož koli chtěl co mieti, k té r"ece musil se utéci,
totiž k právuom zemským. Prvé vylil na studnice a na Í"eky, totiž
na učenie bludná a kacier"ská, kteráž plynau z hlubiny propasti
Opatrnost světská veliké. Tuto pak již skrz Eufraten opatrnost tohoto světa a práva
znamenají se. A jako ta r"eka jest prudká, tak práva světská rychle 30
člověka pr-ivodí ku pomstě pro svau ldivdu, k rozkošem, k bohatství, ku poctivostem a k slávě tohoto světa, u kteréžto r"eky byli
sau řečníci a jiní auředníci, kteHž užívali těch věcí; kteraužto
r"e1mu, totiž její zprávau, všickni se zpravovali, viece tu Í"eku
nežli učení čtenie svatého oblibujíce.
35
Práva duchovníe
Ta Í"eka Eufraten i práva duchovnie, jako papežská,' také
sau; kterážto r"eka voleným božím jest škodlivá. KteHž chtí proti
hÍ"iechóm mluviti, hned těmi právy a ustanoveními lidskými na
odpor se postavují; a tak sau činili. Protož mnozí, nevidauce
prospěchu, umlkli, neb mudráci tohoto světa pí-ekáželi, bohatstvie 40
a duostojenství tau i"e1mu obhalljujíce. Jestliže je Ido komu učinil 254a 1
A~~i:!;!ndo khvdu, hned do té í-eky Eufraten, totiž v práva a ustanovenie
Práva

světská

5 2, Tim. 2, 19 -

9 Ž. 90, 11 a 12 -

12 Iz. 46, 10
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světská,

upadali, v nichžto hněv mnohý a zlobivost provodila se.
Nebo die v Zjevení rxo., že sau čtyH andělové byli rozvázáni
45 v í-ece veliké Eufraten, to jest, že nepí-átelé velicí auduov božích
najviece škodí jim tau í-ekau Eufraten, takže sau těmi právy
měli moc stavovati, žalúovati i spáliti takového člověka. A na
ta práva Pán vylil hněv, aby ta prává vajsadnie na platy rozličné
zkažena byla. A protož u figuoí-e se pokládá Judit IlO., že 01050 fernes, chtě dobrým škoditi, pí-eplavil se pí-es Eufraten. Takéž
ďábel, chtěje voleným božím škoditi a jim pfekážeti, hajbe právy
lidskými a ustanoveními zemskými, aby jimi bojovali proti božím vyvoleným, totiž že boží volení rušie ta práva a proti nim
povstávají.
55
Ta ť sau zajisté práva, kteráž se nynie kazie, nebo báně vylita jest etc. A protož, že v těch saudech tohoto světa mnohých
hÍ"iechuov se dopauštějí, z té pÍ"Íčiny Kristus radí svým věrným,
aby se neutiekali k té Í"ece Eufraten, dm: »Ude"H-li tě kto v líce,
nastav mu druhého«, hotovost a vuoli maje k snášení viece tako60 vých protivenství. A protož mluví apoštol 1. Korint. vro.: »Že se
kdy smie někto z vás súditi pí-ed nevěrným«, totiž hHšníkem
a člověkem nezpuosobným, »a nejdete raději k svatým«, totiž
kteH se zákonem mým zpravují a jím se zpodpierají, ješto by vám
věrně poradili a s nepÍ"átely vespolek by vás smíHli etc.
A zvláště práva a saudové světští, v čemž se protivie zákonu
božímu, životu dobrému a svatým ustavením a mravuom dobrým, mají býti I potupeni. Neb se čte v knihách Genesis, že z ráje
teče Eufrates. Nebo ustanove'nie lidská a naučenie a práva, ješto
sau k zvelebení zákona božieho a jenž vedau k životu dobrému
70 a tak jako z ráje tekau, totiž z svědomí rajských radostných
etc., ta však ustanovenie také dobrá, když sau lidská, menšie
sau nežli čtení svaté, a protož méně vážena býti mají, aniž jest
Kristus ustanovení lidských boHl, jediné pokudž zákona božieho
pÍ"ekážejí plniti. A tak, když viece lidská ustanovenie lidé váží
75 nežli bOŽÍ, proti tomu ť jest Kristus byl. Protož v nich má býti
rozeznánie, která by měla složena býti, a která nic; neb musí

65

44 Zj. 9, 14 a 15 - 48 Podle Bartoše, List)! fil. 1. c., p. 123 se vztahuje
toto 1nísto (Bartoš olnylem c#uje list 154 místo 254) na zrušení t. zv. věčwj!ch
plahl Prahott, což se stalo 29. srpna 1421 (srovnej AČ. I., 206). K a.tttorství
tohoto výnosu. se hlásí Jakoubek v své Apologii proti Tábontln, ttvdejněné
v Sedlákových Studiích a te;vtech, II. str. 163. - 49 jl/dit 2, 14 - 58 Mat.
5, 39; Luk. 6, 29 - 60 1. Kar, 6, 1 - 67 1. M. 2, 14

Oloferncs

Rada Krisbva
najlepSi

Práva potup
jaká

Ustanovenie
dobrá drž
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pšenice ruosti s plevami. Protož (Ezechiel XIII.) Pán domlauvá
prorokuom, že sau stěnu mazali bez phmíšeníplev etc., neb taková
stěna bOl'í se. Neb sú již někteÍ"Í obyčeje a slušná ustanovenie tak
velmi bořili a skládali pH mši svaté, až také ·i velebnú svátost 80
myslili složiti etc. A die: »Aby tudy byla pripravena cesta králuom «,
kteÍ"Íž kralují rozumem svým nad tělem, »od východu slunce«,
totiž milostí pfedcházející, aby mohli jíti a prospievati v dobrém
bez nedostatku etc.

Viděnie hrozné

I V i děl sem, a n o z a u s t dra k a a z a u s t šel my
a z aust falešného proroka vyšli ti-í duchové
n e č i stí etc. Když jest spaHil, i v písmě položil rány hněvu
prchlivosti Páně na zemi (totiž na štěstie), na moi'e (totiž tyranny),
na slunce (totiž slávu duchovní i světskau), na i'eky a studnice 5
(totiž tajná srdce a někdy nábožná), na feku Eufraten, totiž maudrost světa, kteráž slauží světu k dobývaní štěstie světského,
a kterak, když pomine štěstie světa, reptati budau mnozí a rauhati
se budau Bohu a nebudau činiti pokánie, a již veliká bude nelsnáz
254b1
voleným, kteráž se teď pokládá u vidění Janově, kdež die: »I videllO
sem, ano z aust draka« etc. Viděl Pán, že mysl lidská k šťastným
věcem se nakloňuje a že horlivý milovník dušÍ, chtěje duši naši
(1~~~~t1r;~n zase k sobě pHvésti, posielá rány veliké, aby porušená milost od
duší odešla. Pohhechu mnozí s tohoto světa jdauce milovánie světa
neopauštějí; protož rány po tomto světě ještě na ně přijdau.15
A když na všecky stavy phjdau rány, totiž hlad, meč, mor,
D~~h~;e~~7ni již vysHíhá volené. Neb tehdáž duchové divní vyjdau k vám,
abyšte svedeni byli skrz ně, a zvláště spiknutie a svázanie mnohých
a spojenie jako šupiny na draku ryšavém ukáží se na znamení
vylitie krve, a šelma veliká, kterauž viděl Daniel n<a: >>Viděl sem 20
čtvrtau šelmu«, totiž Antikrista v světském stavu velikém ciesai'ském postavenau. Na ty vyliti rozkázal Pán ránu. »A z aust
falešného proroka<(, A jsau všickni pokrytci a chytří rozsevači
bluduov pod spuosobau pravdy a pHjdau ve jméno Páně k lidu.
Ti Hí i"ádové pHjdau proti voleným. A to troje zpořádanie zlých 25
š~{~~ ~ a to svázanie a spojenie šupin ryšavého draka, totiž drak ryšavý,
Falešnlproroci / druhé šelma prvnie veliká z mOÍ'e vystupující, druhá ku podobenstvÍ. Beránka z země, třetie falešní proroci, povstanau k zkušení
věrných a k boji proti voleným.
77 Ezeclt. 13, 11 nn.
20 Dan. 7, 7 - 26 Sr. Zj. 12, 3; 13, 1; 13, 11
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v dl'e' >>Viděl sem z au st draka« a starého hada, kterýž
P ro t oz
.
hl ..
v, 1'1' chytrosti se učí proti věrným a každého chce po tItI
pleve I {e
'dVl
.., h á
'1 "ch najviece pokauší. Protož sem Vl e po J1nyc za na) epsl
.
d'
b
v t'
ve z aust Usta dračie
t ' h volených božích bu aUCle ne ezpecens Vle, z
ldllUlclC t
totiž vdechnutie a učenie kaciei"ská, ano pHcházeji
ra {a e C.,
v v
t C
d h ť
d 'ménem pravdy na vy volené. VIdeI selmu, o lZ ~ ec n~ le
35 ?Ol)
ohnutie těžká z kajchanie a i'ehtánie šelmy protI volenym.
se my a P h ' t . 'h Usta falešného
ust falešného proroka«, totiž z l'ehtánie a nadc nutIe a)ne o
proroka
»A za
.
'IT't
'y
mnohá bludná ano vycházejí učeme protl . . . ns u a spal.senl v =
'h . Viděli sau světí ta nebezpečenstvie
a sepsa .1 ta,lwve
vo1enyc
. ,
ěci k vajstraze našÍe. Dáni sú nám tIto duchove, na)p~v~ ne40 Vl ., 'm druhé kal' ícÍm na vyčištění rány, ovšem ku pomocI temto
<aJlCI ,
, hv
'
drakovi a šelmě a falešnému proroku. Ty sau, o l~te.ryc z 'n~?s~n~
v Ekleziastiku XLo .: »Smrt, krev a meč« etc. Dam s~u za)lste, t~
duchové kteÍ"Íž se zavierají v srdcích, ale po skutclch poz~am
b' ., Jako dobH duchové poznáni bývají po skutcích vIery, Dobřl duchové
45 yva)l.
., b' . 1 v .
k tl v
lásky a bázně, zlí také ma)1 ytl z <usem z s u <uo .
A rozdiel těch duchuov znáti velmi velicí sau darové boží. Zlýn;
duchuom nenie dáno, aby v duši padali; ale dobrý duc~. pad:
v duši. A osobně duch nižádným obyčejem nepada v dUS1, nez
50 trápiti muože duši i tělo skrz hHech, totiž duch. zlý, ,ale B~~~
osobně padnauti a vjíti muože v duši a panovatI v Dl a SpO)1tl
se s ní skrz svátosti také najzboži1ejšie, a zvláš~ě vskrzvelebvn~u
božskau svátost těla a krve Páně. Nebo Duch ~ane tak na?lnu)e
duši, aby nic kromě něho nemi1ovala~ aby ~~~,n~myslna ~y~a
55 S Bohem a aby se s ním spojila skrze lasku, uJ1sťu)e a up,~vnu)v~
duši v pravdě, aby se nevrtěla ~oc~yb~~stí. A v, kterez dus~
svobodně bydlí, hajbe jí a napom1l1a vnItr k dobrem~. Ale z.ly zlý duch
duch trápí zevnitř tělo i duši, aby svolila hHechu; a sam neme,
ale kdež vládne, od Boha odděluje, druhé, že rozličný jest, v mnohé

30

I'

255a1 60 rozděluje duši žádosti II zlé.
v _
'h Mnozl duchové
Protož die: »Mnozí duchové«, totiž draka, šelmy a f a1esne ~
proroka; na znamenÍ, že zlí duchové v rozličné věci roztr~u~í
duši: najprvé od Boha, potom sama od sebe odtrž~na, byva,
a naposledy s sedmi nešlechetnějšími přichází, a?y ~lkda srdce
65 ustanoviti a upokojiti se nemohla. Neb sau srdce hdsk~ od, Ducha Neustavičnost
Páně vyprážďněná, příliš neustavičným .duchem. ~b~urena a e - srdce proč?
ustavičná: jednak pHjde duch hněvu, Jednak )lny lakomstvle,

n.

43 Eccli 40, 9 -

64 LI/k. 11, 26
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jiný nenávisti etc. A tak ti duchové nikdá neměh v jedno, ale
v rozličné věci; srdce též, kterými vládnau, rozdělují v mnohé
věci. Protož, že sau lidé pokánie činiti nechtěli, i dopuštěni sau 70
N;~;Jis~~:~;é tito pHjíti duchové nečistí. Najprv proto slovau nečistí, že duši
porušují a smilní s ní a že ji učí falešnému učení proti Kristovu
čtení; druhé nečistých podávají myšlení proti čistému svědomí;
třetí vnukají zlé rady proti dobrým božím radám; čtvrté zlý
uvodí život přikrytý svatostí zevnitřní, pro tož slovau nečistí. 75
Žába co puosobi
~ P db' vb'
t ot'IZv sau Jaw
• I
v ,
a jaké má povahy
) O O m za am«,
zaby
neclsté. Zába miluje
bl~to, druhé ld'ičí neforemně. A vyznamenávají ta srdce, kterýmIž vládnau ti duchové. A pHcházejí ti duchové v ta srdce, která
sau b~~nitá a blatná; a učie krkati proti pravdě a proti lásce
a protI Jednotě boží. Tí-etie žába jie zemi a bláto žieí'e; a znamená 80
lidi lakotné, kteljž milují hodovánie, pitie ustavičná, v těch
panují ti duchové. Čtvrté usta veliká mají; a vyznamenávají ty
utrhače nestydaté a kaciel'e, ktel"íž radau zlau pfevracují srdce.
Duchy jmenuje
A jmenuje duchy, neb tajně pod zpuosobem svatosti schovávají jed, druhé, že znamenie berau na se svatých a mnohá 85 ~rlim!."\_
znamenie činí, jako by byli synové boží a jako by byli od Ducha
svatého posláni, a jsauce duchové pýchy, lakomstvie, hněvivosti;
a pravdau se přikrývají jakaus', jako by byli strana boží výborná, ano sau bludy zraněni.
Znamenie činie
Protož die: »Činiece znamenie« skrz Í"eči lahodné a rady a ma- 90
."
jíce zevnitřní pokoru a svatost a čtenie v austech. »Také že chodí
KaCleruov vlastni 1 1 ' I
N
. vec kacrel'óm takových vysokých
věc
{: ua uom«.
e b
to 'Jest vlastme
hledati a falešná učenie na zprávce vylévati a je k sobě pHtrhnauti,
aby byli vuodce jich a obránce. Nebo dobU vuodce vedau lid
k Bohu, a ti od duchuov mají pokušenie, aby byli svedeni s lidem 95
skrz kaciei"e. Nebo mnozí zprávcové dobr'e počínají, a potom
svede.ni,bývají skr.z pajchu, osoby pl"ijímají, lakomstvie následuJ'í,
Kněžstvo
nezpuosobné
a to Jsuce svedem od duchuov. Druhé, jestliže kněžstvo lakomé
jest a nečisté, hned se pfídrží králuov. Jsau-li pi"evrácení v uče
ních, také navštěvují zprávce, aby měli skrz ně svobodu mluviti 100
a rozsévati bludy prostranně. A mnozí takoví duchové pHcházejí
k kazatelóm, k hajtmanóm a auředníkóm aneb pánuom, aby J' e
Potřebná mod·
dl'
litba zprávcuom sve 1 a oni po sobě pak všechen svět aby vedli. Potřebie jest
zprávcuom s pláčem se modliti, aby Pán zachoval je od těch
duchuov. A již pohHechu mnozí sú od nich svedeni. Protož die 105
Spasitel: »Duch, kde chce, dýše a hlas jeho slyšíš«, totiž lidé
V'

v

I

V '

106 Jan 3, 8
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'

v. h ' sú a hlaupí; když phcházejí k nim ti duchové, neumějí
ne Cl
'1' b v' h
i J'ich z aust-li božích totIz z zJevem- I oZle o pnt
rozezna,
'. v
•
•
v
' , čili z aust drakových, totIz z nadchnutle Jeho aneb selmy
ch aZl,
hlY
falešného proroka. A co pl"ichází potom z toho duc a wnecne,
110 ne b
.
l'
b'
nevědí, odkud pHchází aneb kam Jde, totIz spasem- 1 puoso 1

Cl

'V

•

V'

Rozeznánie
duchuov

v

I

'V

'

či

zatracenie.
Tak učedlníci někdy navštíveni byli duchem horlivým; ma"c za to že sau duchem Eliášovým navštíveni, řekli: »Chceš-li,
Jl e . J
.
v'
,
H5 ať dieme, aby oheň sstaupII? « Jako by rekll: »Podobného ma~~
ducha Eliášovi«. Odpověděl Pán: »Nevíte, čieho ste ducha«, totIz Zkuste
neznáte, odkud jest ten duch. Jako by řekl: »Zádá tento duc~
jiným pomsty a zat~acen~e na ~uši i ,na :ěl:., a v~ ?y~te nechtě:~
takových věcí žádatI sobe samym. Ja mIlUJI spaSItI vsecky, kten
120se obrátiti chtie, a ne zatratiti«. Protož die: »Syn člověka pl"išel
I

duchuov

spasiti«.
»A hlas jeho slyšíš«, totiž zprávy, kázanie, rady tajné, »a nevieš, kam jde«. Protož potřebie jest od apoštoluov učiti se modliti,
abychom uměli zkušovati duchuov. Jan v kanoniée die: »Zkuste
125 duchuov«, když totiž svál"í se, když vrau a horli a když baui"í
se proti sobě vespolek.
. ' .,
Item tito duchové sau tuto tHe. Nebo tIto duchove naJvIece DU;~~t~évfe~~Uji
bojují proti vide Kristově, totiž proti vieí'e Trojice požehnané,
druhé proti vide svátosti velebné těla a krve Páně. Protož trojím
130 jménem se jmenují: dračí usta, šelmy usta a falešného proroka
usta; nebo proti vieře a základu spasenie bojují.
.
Druhý aUI'ad jich, že pHcházejí k králuom shromažďovatI
je k boji. Nebo v času ran najvětších povstanau proroci a pHjdau 1Ilocní'ch se ddie
k konšelóm a k hajtmanuom a k králuom, ponaukajíce jich k boji.
135 Protož poHebie jest toho zkušovati ld"esťanuom, odkud se hajbie
k bojuom, od Ducha-li božieho čili drakova. Nebo znamenitě
die: »Z aust«, totiž z nadchnutie a učenie a z napomínanie pHchází to, aby se shromažďovali lidé k boji; a odtud pochází zlý
255b2
konec bojuov takových, jakož se to pokládá v Ikniehách Králov140 ských Hetích v kapitole XXII., kterak čtyl'i sta falešných prorokuov poradili králi Achabovi, aby vytáhl na vojnu; a jeden
rohy měl a zvieval jimi Hm: »PI'emuožete nepí·átely«. A lid, slyše
takové věci, radoval se z vítězstvie, jako by již Duch boží v nich
mluvil. I srozuměl Jozafat, že jest to duch lživý, a žádal, aby pHvedli
111 lb, - 114 Luk. 9, 54 - 116 Luk. 9, 55 a 56 - 122 Jan 3, 8 124 1. Jan 4, 1 - 140 1. (3.) Král. 22, 6 nl/. - 142 lb. 22, cll

Mícheáše proroka; kterýž prorokoval proti tomu odporně, .r'ka: 145
»Hlava zabita bude v Izraheli a stádo rozběhne se po horách«,
A ukázal, že sú ti proroci lživě mluvili, .r'ka: »Ukázal mi Pán, že
ďábel jest v austech těchto prorokuov«.
Protož die: »Přišli sau k králuom«, totiž dávajíce rady a naději lživú. A to měli mnozí bojovníci z aust draka a šelmy a fa-150
Bojové šatanovi lešného proroka. A takoví znamenitě sau bojové šatanovi, nebo
nep.r'átel nemilují, ale mordují, časné věci jích berau s radostí;
duší, kteréž Kristus vykaupil, nepokládají za najvětší zisk, aby
obrátili je k Bohu; neberau na se odění viery, svědomie dobrého
a dobré vuole, nenávidie se vespolek, nemodlí se rádi, neposlau-155
chají sebe vespolek v lásce. Strana boží má mieti lásku, vieru
a milost k obrácení nepřátel a aby se věrně modlili, pokánie činili,
oděnie duchovniena sobě měli, o kterýchž apoštol k Efezským
mluví. Protož boj se kazatel, aby těch bojuov nezchvaloval v těch
lidech, kteříž lásky nemají a kteříž nebývají vedeni od Ducha 160
božieho, ale od ducha drakova,v nichžto nenie viery, nenie milosrdenstvie, ale ukrutenstvie a srdce k lakómství nakloněné a kdežto
jest nenávist, svárové, potupenie velebné svátosti, a kdež nejsou modlitby, ale II zlořečenstvie a lánie a přenešlechetný život,
a žádného poslušenstvie, žádné božie bázně..
165
DUCh%~1estrOjí
Protož vycházejí duchové k králuom, totiž k zprávcóm duchovním, to jest k kazateluom, i k světským, aby shromáždili
je k boji a k sváru a k roztržení a k odstúpení od pravdy a aby
roztrhli a zrušili pokoj Kristuov a aby se zachovali v pokoji světském a v časných věcech.
170
Velikj~S~en cO
»A ke dni velikému všemohúcieho Boha«. Veliký den jest zde
pokánie, veliký smrti, a najvětší oslavenie. Den tento veliký,
v kterémžto duchové zlí shromažďují se, den veliký pomsty Páně,
v němžto mnohé mordují; a mnoho jích sejde v jednom roce.
A zde se nynie teď začíná ten den, totiž pomsty Páně skrz rány, 175
totiž meč, hlad a mor, a skoná se na saudě. Tohoto času mnozí
skrz mordy velmi divné scházejí s tohoto světa. Počíná se den
veliký Páně a mnozí, chtiece jiné mordovati, sami prvé zmordováni
bývají bez pokánie, bez lásky. A to ť jest den veliký. Rozděl tedy
tak ten den! Den veliký jest, když množstvie jest pokrytcuov 180
a protivníku ov proti dobrým. Den druhý, když již zlí proti sobě
povstávají a bojují. Den veliký, když umierají a berau se s tohoto
světa. Den veliký dne saudného.
ilfioheáš prorok

146 lb. 22, 17 -

147 lb. 22, 23 -

158 Ejez. 6, 13 Iln.
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v'
í d
by zmordováni byli, aby
;)?rotož se shromazďu)i mnoz. Z e, a
Vt
tak aby pl'išli
.
ke dni Páně, aby šli. s tohoto s",e a, a
v
.,
Páně bliže, A tyto mnohé a rozlične .valky sh~omazďuJ1
·
. 'dy Ire dni Páně totiž nyme k smrtI a potom
s1I:rz vraz,...
.'
.
.. h V,'bl' Vuje
A tak čím jich viece scházie, tiem Vlece se )IC ,p~l ~z o
páně totiž spieše přijde den smrti a saudu Pan: 'í~'~
usiluji utéci před tiem dnem Páně, když shromaz U) ,I,
· .·•.a 1··e.S··I.rz
nebo z ,
těch
I: to. Pán blíže J'ej pl'ivede,
.
,bojuov
' d b~v:
Pane
..
s obau strán mnoho' set a maJ1 prvm ,en
.
'
skrz ten den pl'icházejí blíže k druhemu dm,
S111r t 1, a
.
tl' 1
jižněkteří tohoto roku sešli se k bo)uom a a I:e I:e

ď

I

se spieše.
,
.
,
pilni buďte kterak máte rozeznavatl, od
proslnl,'
h b v,
b 'váte haj báni k válkám. Kdež ť Duc
O~l na~hajbe; tu ~ se zpuosobně a l'ádně vše vede v tom bOJl etc.
';IJ'U'V'··~·

i jdu j a k o z 1 o děj, B I a h o s I a ven ý, k tož
I' e h á r a uch a s v é h o etc. Chtěje svuoj pÍ'Í.,.
t t
v naši mysl pevně vložiti, dle: »A) , pn)du«. Neb les .en Příchod Páně
rozličný
l1chod Páně dobrým rozkošný, ale zlým hrozný. Neb~ ne:~h~{Q
5 ~roroci a apoštolé m~uvie .~ ~říšt~ Pá~~ posledním, ale I o. )1l1~m
pi'edcházejícim. Nyme za)lste Pan pnsel, sv au ?ravdu, z)ev~)~,
svým milosrdenstvím nás navštěvuje. A když rany. sve vyle~a~
navštěvuje nás. Nynie také skrze svú obět ukázal se Jest na svete
,
a pravdau svau se zjevuje.
10
A chce Pán, aby poslední cierkev pl'ipodobňov~la se p:.:otm
cierkvi. Ale pohl'iechu lidé dřieve, nežli pravdu Jlstau pnJmau
a té povolí, mnoho prvé reptání nastrojí a ~trhánie. ~ ~ko t~to Za mrtvé se
modliti
jest pravda ve čtení založená, totiž za mrtve se modlItI, avsak
mnozí se proto hněvají a bauří.
15
Znamenie pak pÍ'Íchodu Páně jest, jako pokládá ~v. Mat:
xxrrrr.: »Povstane národ proti národu a královstvle ?rotl
království«, Když rány, o kterýchž praveno jest napí'ed,. puoJd~u,
1
tehdy, než se ještě vyplní rány, die: »Aj, pl'ijdu«. A ~~e k svy~
256b
voleným: »Když tyto věci uzříte, pozdvihněte ~~av vaslch:;< totIz
20 naděje své ke mně pozdvihněte. Nebo den smrtI Jest den pncho~u
Páně. Nebo tehdáž poznají zlí, že jest on Pán a že se rozmuoze
smrt, a protož die, že: »Přijdu již«, uveda smrt, pl'ijda s smrti,
A.'

v

J, P rt
í a os I

v,

V"

•

I

16 Mat. 24, 7 -

19 Luk. 21, 28

V oblaciech
pHcházie

pHblíže se k jednomu každému. Protož častokrát svým Duchem
a slovem napomíná i nás, že přijde, abychom se pHpravili, jakož
die v Zjevení P.: »Aj, přijde v oblacích«. Proto i prorok mluví: 25
»Kteři sau toto, ktel:-ížto jako oblakové létají maudrostí velikau
a opatrností a rozumem k Bohu pozdviženým?«

Každé pak pHštie před smrtí jest menšie člověku, ale na smrti
většie, a v den saudný pak najvětši. Protož napomíná všecky,
aby se pHpravili, že phjde. Jako k andělu efezskému r'ekl, tak30
i nynie die: »Pamatuj, odkud si vypadl, a čiň pokánie«. A die:
»Postrčím ť svícnem tvým«, totiž tvým stavem a tvým životem.
NěHo zajisté již tudiež má uml'íti, avšak ještě nezná se, ani se
zpuosobuje, ani na život svuoj pohledí, aby byl chudý duchem,
tichý etc., nebo jest vuole nakřivená a nechce se Bohu ponížiti. 35
I die ť nám to v Zjevení: »Mám proti tobě málo« etc. A když jiŽ
Napomíná Pán smrt člověku se pHbližuje, ještě pro to Pán Buoh napomíná člo
věka, aby se pHpravil i duši svau. Také nynie mluví nám skrz
skutky, abychom se pHpravovali a byli hotovi k smrti ke .dni
pHštie Páně. Tak v Zjevení lIlo. die: »Aj, pEjdu ť já tudiež. Drz, 40
co si vzal «.
Jako 7Joděj
A die: »Pr-ijdu jako zloděj «, totiž tajně a vnáhle a nenadále.
Neb chce, aby nám skrytá byla hodina příchodu smrti našie,
abychom totiž vždycky byli hotovi, jako sau světí tak činievali.
Protož nám mluví: »A vy podobní buďte lidem očekávajícím45
Pána svého, když by se navrátil z svadby«. Neb zajisté vniHní
Usnulie škodlivé člověk v stánku těla usnul jest a své smysly vnitřnie zavÍ'el. A protož, ač se děje kHk o puol noci nynie, a duše se nehne mnohých.
A kto budau bdieti a pokánie činiti, dává jim velikau naději H:a:
Raucha ostřiehaj »Blahoslaveny, ktož osťl'iehá raucha svého« etc. Kto bude nalezen 50
nynie v pravé viel'e, lásce a naději, blahoslavený jest. Některá,
když uslyší, že k ní pHjíti má veliký pán, pHpravuje se v raucho.
A když tento Pán pHjde na smrti, potí'ebie ť bude raucha a oděvu
slavného, aby poškvrna nebyla nalezena na člověku. Protož die
Eldeziastes IX.: »Na každý čas buď raucho tvé bílé a olej s hlavy 55
Olej
tvé nescházej «. Olej, totiž milosti a lásky a milosrdenstvie, náboženstvie, totiž té dobré tučnosti. Ale že duše cizoložnicí učiněna jest,
těžko jest jí to raucho na se vzíti. Protož najprvé má vzíti na se
Žalostní' oděv
d V v I t ' d t t'
1"
'V .
v
,
,
vezmi cizoložnice O ev za os ny, o ev o IZ po (anle, pOnIZU]e se pred svym Panem.
Troje

přištie

I

V

v

25 Zj. 1, 7 - 26 'Podle Iz. 60, 8 - 31 Zj. 2, 5 - 34 Sr. Nlat. 5,
3 nn. - 36 Zj. 2, 14 - 40 Zj. 3, 3 45 Luk. 12, 36 - 55 Ece!. 9, 8
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•
v"
v, dpovídá jí Kris. 'v
•
Nebo všeliké nyme rozdeleme srdcI na ruozno pl:,
tovo příštie a volá nás ku pokání; ale lidé nedbaJI. IZ~IaS ,XXII:.
»Povol al nás Pán Buoh ku pláči, ku postu a l~,k."llem, a ~J,.
radost a veselé a viece nabiti skopcuov a telat, JIStI maso a pltI
Íno. Jezme a píme « etc.
.
v
J t zaJ'isté raucho svatebnievnitl'nie, totiž čistota srdce, Raucho
65
es
.
b
"
viery naděje a lásky; druhý oděv pi'ed bližnímI v o covam
o d ev
,
. v ' Vl' Od v
ev,
b 'ti pHkladným. Jako málo jest lidí, aby ten vmt~m ~~ I
t ~( i zevnití'nÍ Ill'iedcí mají lidé. Blahoslavený ť Jest ]1~te v~e~,
at má raucho toto a ktož bdie pečlivě, aby Páně vyplml pnka,
N
.,'
h
l(oz. kteÍ'Í sau v milosti boží a vlasce.
emaJIclemu rauc a
7Ú zanIe,
. 1 v v
b d
pV,'t l'
svatebnieho a tak jdauciemu na hody Cler {ve receno u e:» II e 1,

svatebnie

v

v

v

kterak si sem všel?« etc.
I die: »A shromáždí ť je na místo, které slove židovsky. Her" totiž ty zprávce kteréž duchové zlí svodí. »Na Jedno
' .
,
h
mage d on,(,
" etc Ne toliko na J' edno místo tělesné; nebo VIce Duc
t
75 mí s 0,(
.
l' h' t .
Písmě míní rozumy duchovnie nežli tělesné a ved e lS one.
dl/ Vt
v
, h
b OZl v
Protož některým více a lépe vede se v št~stí. -;e e sv.e a, ~ cas~yc
v
h a tu ť se shromažďují, tu se schaze]1, ne tolIko telem Jako
vecec ,
1 ľď
volí, v jednostajné vuoli jsauce spojeni. He~mage~on vy (': ~
.
80 se »hora zlodějuov«, neb sau dušem ~kradlI spa~ltedlne ve~~, Zlodě]í
tělo Páně, a tak v duostojenstvích sveta tohoto ]a~o na ~o.I,e
spojují se. Aneb vykládá se »ssedlá hora«, neb se ssedaJI a SPO,]UJI ;
aneb »povstánie nepravých svědkuov«. Jako v Konst~<n)Cl po:
vstali falešní svědkové proti pHjímaní krve Páně z kalIcha, kdez
85se byli shromáždili. »Ale Pán jest přišel« etc.
VI

. ,

v

t

v,'

A sed m Ý a n děl vyl i 1 b á n 1 s v u n a p~, v .~ vll e
etc. Tato svatá viděnie těch věcí,. které nám proroku] 1, JIz sme
skutečně poznali. Tato sedmá a vost~tnie rá~~ ~ok~~dá .se a nepi'ichází jedna sama, ale s jednau vsecky pnchaz~JI, a ]:dna s~
5 všemi ; a časuov jich nedotýká proto, aby vždycky ~lde bYvh hotOVI
očekávati jich, dobl"e živi jsauce. Prorokoval Knstus, ze tehdy

Sedmý anděl vyli!
do povetřie

61 Podle Iz. 22, 12 a 13 - 71 Mat. 22, 12 - 79 mL CI. Hie~onym~,
Libel' de nOlninibus Hebr. (NIL 23, c. 857/8): A rmageddon , consurrectw tectt,
sive conslwl'ectio in priora; sed melius, mOl1S a latruncttlis, vel mons globosl/s. _ Sr. i Richardi a Sancto Victore, In Apocalyp.sim 1. V. (ML 196, c.
829): Arnz.agedon interpretatur 111 0115 I 1f. r.zl. m s·ive g lob o S'u s. - 83.
Ps. Ronstací (1)
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Duchovnie rány

Tělesné

Praha

Blahoslavené
rány

'Očistec

kterým
jest?

'S vět pro naše
hřiechy trpl

povs.tan,e královstvie ~roti králo~ství, duom proti domu, národ
protI narodu, strana Jedna protI druhé, bude meč, hlad a mor.
Ty;o sa~ rány vn:, na vtě1ev toliko, ale ~a duši i na těle; neb spolu
duse s telem hresl v cloveku, a tak rany duchovnie sau i tělesné. 10
Duchovnie, když u vieře raněn bývá; skrz toto neb ono učenie
raněna bývá viera, raněna bývá láska. Tělesné běží veliké rány;
cítí to chudí těchto dnuov: pálenie, laupeže, žaláře, mor, ,hlad.
Ó Praho! Zlaupíla s' jiná města a mnohé si zmordovala bez
lásky! Pí,~tda~. ť na tě ~nové ?omsty, tyto rány. Nečiníš pokánie,15
vym~~uvas. ~r~echy ,tve ve vsevch sta vích ; mám za to, že utrpíš
na pnklad Jmym kralovstvím. Cekaj na se báně tyranna některého
ukrutného neb šatana; nebo šatan jest báně hněvu božieho, jemu~to i. apo~tol zlé dával H:a: »Dal sem je šatanovi, aby se učili
neruhatl«. O Praho! V tvých ť jest ustech zákon boží ale ne20
v srdci! Slyšíš slovo boží, ale nečiníš v skutku. Hadruňkové a
svárové sau v tobě; aučastnost béřeš z těla Kristova, a Kristu
se rauháš; protož phjdau rány na tě. A kdy na chudých zevniti'
s:dlácích skonají se, to Buoh sám vie! Viem, že tělesné voleným
prestanau zde; ale na duši i na těle trváti budau na zatracencích. 25
Blahoslavené rány tělesné na vyvolených, kteréž snášejí
zde, a mučedlnictva. Ti tudiež p'Í'Íjati budau do věčných stánl~uov. Al~ kteří sau hřešili těžce, takže hi'iech vlepen jest náramně,
tl r.anaml zde nebývají vyčištěni, ale věčně se mučiti budau. Jiní
maJ1, hnechy prostřední, jichžto poškvrna velnula v srdce tak30
v:lmi, že nynějšie rány nepostadjčují vyčistiti duše, ale někteh
az do dne saudného trváti budau v očistci, jiní za mnoho let
někteří prvé a spieše vysvobozeni budau. PohHechu mnozí v těcht~
raná~h nečinie pokánie. Protož proti takovým sedmý phšel anděl
s vehkau ran au, jakož teď die: »A sedmý anděl vylil« etc.
35
P 1'0 naše hrozné hHechy vešken svět trpí a všecko stvoÍ'enie
V '

~vět~

pro člvověl:av?lá,če. Vš;cka stvoí'enie dána sau ku pohodlí
cloveku. A ze hresl naramne, protožnebe, země, i'eky, studnice,
pole, semena a osenie i pověthe nakažuje se a slzí. Prorokoval
. o tom Mojžieš 'í'ka: »Pro hHechy, jestliže nebudete poslúchati40
Mor z nakažeme '1
, mor, aby nakažena byla země,
povětřie
za (~n~ ~e'ho, dopust'lm na vas
povetne.l vody vsecky«. A když se nakazí povětřie, lidé dýchaním
berauce Je v se, nakažují se i těla jich. Ale slova Páně duch a život
7 Mat. 24, 7; Luk. 21, 10 a 11 26, 211111,. - 43 Jan 6, 63

19 1. Tim. 1, 20 -

40 Podle 3 M
.

.
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většieho znamená se skrz pov~Hie a n~dává
pochopiti, ale ,vyvoleným s vel1kau pracI, dnrozum, tohoto písma.
Díi":'''',,/Io, na' -to'm""to' "světě tělesném někteH san najn.iž.ší
ja.k~
.
1 d' Sedláci najnižšl
šlapají, a poddáni sau vyšim, jako se~lacI. a ~ ~ jako země trpie
chovají a krmie všecky stavy v clerkvl; tI t
~<'í~;t)ái1lí piji hořké věci, nebo také tu sau hřiechové mnozí,
a přestupovánie božíchv přikázan!, ~ sv~t~m~v, dne
pro lakbmstvie nesvet~, ale r:1s1 Je; ~.:;lStI mnoh~
jest a lakomství v tech naJzpodneJ~~c~. Pr~t~z
,-"'v" •. ",.~~tečně že trpie. Ten stav, kdyby c1ml pokanle
hněv boží viece a spieše nežli bojuje oděním.
jako desařové, králové, kniežata. To moře zvuči Moře Ido sau?
,""rI.VtoU<UL vyšla šelma, ukrutná e. hrozná. Také báni pijí
Páně. Item na slunce, totiž slávu duchovní a stkvělost
Slunce
pokrytce. Také na řeky, nábožné a učené a bohomyslné;
Řeky
řeky trpie, totiž světští mudráci, jUľisto~é,. doktoř~, pape~
kteříž časné věci shromažďují, od AntIknsta trple; a tl
králové bředau snáze.
A tak jini sau jako země, jiní jako moi'e, jiní jako slunce,
jiní studnice, jiní sau jako pověHie, kteréž jest pHrozenie duchovPovětřie
65 nějšieho nežli země a mor'e; a znamená duchovnie, kteHž již trpie.
Protož náboženstvie jest dvoje. První sau ti, kteÍ'i se oddávají Náb~e:,j!tvie
Pánu Bohu, jako panny, l'emeslníci, aby slaužíli Pánu v čistotě,
v vdovství, v manželství, v pokání, v žíni, v postu. Ti ť sau jako
povětHe, kteÍ'Ížto také porušeni sau náramně tohoto času u viei'e, Porušenie veliké
70 v lásce, pokrytstvím zpajchali, marné chvály okusili a bluduov
následují, slávu světskau milují, svět oblibují, od pravdy odstupují a od čteni, obyčeje' zlé mají. Někdy o věcech duchovních
rozmlauvali, příkladní byli, napomínali ku pokání, k milosti a ku
pokol'e a k svornosti jiné. Již sau pajchau nakaženi, hněvem
75 a pokrytstvím, opuštění od lásky, náhlí phliš a v sváry se oddali ;
protož vylita jest na ně báně hněvu božieho, že již trpie hojně
mnohé auzkosti, a ještě ť jest viece čekati .
Ó, kde jest již vraucie náboženstvie, kde pokora hluboká,
kde skrovná 'í'eč a úžitečná opatrnost v obcování, kde mlčedlivost,
258a1 80 kde poctivost, kde jest čistota v II těch sta vích, kte'Í'Í se Pánu Bohu
oddávají? Všecky ty věci vypadly sau od tohoto i od onoho stavu
'<:T'Íi'''_.cC

tehdy

{á~~d~:mítr1:o.IJlo

I

57 Sr. Zj. 13, 1
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a porušeny sau, svornost se nenalézá, rozliční smyslové běží bludní,
tu ustuzená srdce a netrpělivost velmi se tu nalézají. Protož hodné
jest, spravedlivé jest, že Pán bauh to pověUie a opauští a dopauští
trápenie v pověUí, aby žádného pokoje božieho nebylo čiti 85
v srdci jich.
Druhé
Druhé náboženstvie a duchovenstvie jest vyššie, totiž kněží;
náboženstvie
ti trpí v klášteřích, v kostelích a na hradích, i na duši i na těle
v protivenstvích sau velikých, jako člověk povětřím jest živ.
P~~!~~~~o Zalm:» Usta svá otevřel sem, a přitrhl sem ducha«. Protož povětřie 90
vyznamenává duchovenstvie dobré, obcovánie dobré, učenie
dobré, život dobrý, radu dobrau, pokoru velikau; skutkové dobří
povětřie sau, kterýmž obživovati kněží mají lid boží. Ale pohřiechu život pokrytý, rady nakažené, učenie pl-evrácené v nás
jest; protož se jiní nakažují skrz kněžie, a tak spravedlivé jest, 95
aby báni proti nim otevřel nám.
Kněžstvo
Ó, kde jest obcovánie svaté kněží, kde život phkladný, kde
učenie jednosvorné? Nenie takových vdechnutie dobrých na lid
toho pověUie; protož hodné a spravedlivé jest, aby trpěli, nebo
náramně neustavičné jest povětřie kněží.
100
TÍ'etie povětřie
Ti,etie pověUie, svrchované a vyšie a duchovnějšie sau duchové nečistí. Když jest Eufr~tes vysechl, tehdy vyšli Uí duchové
nečistí ku podobenství žab etc. Ti sau duchové pod spuosobau
anděla světlosti a jsau s námi a uprosUed křesťanuov; a slovau
Nakaženie
tiem
J'ménem pověWe, neb sau vtipní a ostrého rozumu. Ti na-105
povětI-ie
kažují náboženstvie, poslauchanie hodné slova božieho, ti nakažují časté pi'ijímanie, aby to všecko nehodně pi'ijímal sobě
člověk k zatracení, aby svých hi'iechuov nedbal, ale svých bližních aby saudil, aby poblaudil u viei'e, aby v zámutku reptal,
aby všecky duchovnie věci obrátil sobě člověk k zatracení, aby 110
boje vedl člověk pro lakomstvie.
Ti duchové shromažďují srdce ke zlému a svazují sekty spolu
Duchové
proti lásce. Ten ť jest aul-ad povětrné moci a těchto duchuov,
o kterýchž Pán pí'edpověděl voleným skrz proroka řka: »Já od
(černě:) Zach. 13 tebe vyvrhu všelikého ducha nečistého«, totiž, budeš-li mých 115
ostřéhati přikázaní. K Efezským Vlo.: »Nenie nám boj proti
tělu (totiž člověku), ale proti zprávcóm temností «, kteříž totiž
srdce oslepují, a proti zprávcóm zlých. Některých poMiechu srdce
sau svedli od viery, protož tedy zpravují. Tí'etie »proti duchovním

I

90 Ž. 119, 131 116 Efez. 6, 12

102 Zj. 16, 12 a 13 -
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114 Podle Zach. 13, 2 -

ies.tecnetnl)Stem' V pověUí« neb v nebesích, ;otiž. šatan s SVýl~~
srdcích panuje) V kterýchž by mel Knstus panovatI,
u""~"~"Tmn~.··
.'-.ahá srdce byla sau pozdvižená u vieÍ'e, ~:la s,=u d~om
;seutekli ďáblové na ta místa,. aby Duch boZl nemel m.lsta.
Pán na ně báni, aby šatanášbyl umcllen a Ježíš Knstus
měl královstvie v srdcích lidských.
.'
mnohá srdce sau opanována od zlobivosti, že Duch Srdce zIdamaná
nemá tu místa; a kteÍ'i se zdáli býti nebeští, totiž najlepší
. ......
se zdá býti dobrota, tu se nalézá býti zpuštěnie a duch
vyleJ'e na ty lidi, Pán, t~tiž zlau.á pl'eV:iácen.avu. svvau
b Duchové třie
Pán vylil ten hnev dobry a skrotII ty duchy trl, za, zIdamávaj!
proroka a šelmy! A ta vsr~ce, k~erá se z~adí neb~~k~,
rozdělená velmi a roztrzena od Jednoty Clerkve, oClstIl
~obě připojil skrze Ducha svatého: .Když Pán vymietal
bauřili se duchové ti, neb jich ~ivot byl odjat. Neb,
spojujeme s duchy zlými a svolujeme ji~, to jest život
a naše jest smrt. Protož, když budau vyvrže11l, tehdy budau
a my budeme obživeni.
»A vyšel hlas veliký z chrámu«. Když Pán rozkázal andě
vyplniti auřad, oni vyplňovali báně a í'ekli: >>Vylity ť sau«,
a hlas slyšán jest: »Jížvyplněna jest vuole tvá«, totiž ještě v cierkvi
boží věrní poznají to, když se vyplnie báně božie a skoná se hněv
Páně; tehdy chváliti budau Pána a budau hlasové z chrámu, z <~~~;:,u
totiž z svatých božích zde na světě i na budaucím, »a z truonu«.
Truor:ové s<:.u světí, na nichž sedí Kristus. Ti l-eknau s radostí:
»Stal se jest spravedliVý boží saud, že sau vylity báně na zemÍ«.
Oni chváliti budau Pána. Jako ti, kteh posláni byli volati k večeÍ'i,
řekli: »Naplněny sau hody; stalo se jest, což s' rozkázal«, tak,
když Pán vyplní ty báně skrz anděly své dobré i zlé a skrz tyrrany,
tehdav dokonání jich dobhlidé nábožně a pokorně í'eknau: »Již
150 jest hněv Páně vyplněn, již čas potěšenie jde, již Pán bude s námi,
již ť nám odpustí Miechy naše, již se Pán phblíží k nám, již buď
jemu sláva v chrámu Páně, že učinil pomstu nad zlými a vysvobodil dobré z pokušení«.
Ta ť bude ještě sláva v lidu jako v chrámě božím, druhé na
155 truoních. Nebo světí. boží na zemi, kteří sau stolice jeho, chváliti
budau Boha, v nebi truonové andělšti, všickni spolu: »Sta! :se jest
2
258b
spravedlivý boží saud«.
v

•

I

147 Podle Mat. 22, 10 ]akoubel<, Výklad.

I
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156 Zi. 16, 7
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Kapitola

I učiněno jest hromobitie a blýskanie
etc, Pí'evelmi hrozných běhuov dotýkají í'eči tyto, kteÍ'Íž již běží
k skonánie světa, a rány, které sau počátek zatracenie věčného,
BIí'skanie,
A die: »1 stalo se blaJ'skanie«, BlaJ'skánie ztroskotání oblakuov,
hromobitie
též i hromobitie puosobí se, A že Pán dopauští, že v srdce věr- 5
ných přichází osvícenie a poznánie svých hHechuov jako blajskanie,
Na smrti poznáni a jako na smrti v posledním boji najvětšie pHchází poznánie Miechuov vyvoleným ku ponížení a zatracencuom k zaufalství, tak
na skonánie světa z pHběhuov těžkých a časuov nebezpečných
lidé poznávají své hřiechy, a to z divných pHběhuov, Nebo, jako 10
blýskanie tělesné strach uvodí, tak bauře světa tohoto dává
strach na hHechy a poznánie veliké, takže pHchází poznánie
vlastnie pajchy, lakomstvie, smilstva, pokrytstvie, lakoty etc.
Hlasové
»A stali se hlasové«, totiž, že tehdáž Pán dobrotu a dobrotivost
svú věrným zjevuje ještě v hruozách, nebo vdychá pokánie Pán 15
Zemětřeseníe a své milosrdenstvie. »A zemětřesenie stalo se jest veliké«, totiž
zemských srdcí, kteráž přivázána sau k zemi a milují zemi; nebo
Nebe
věrní zemi potupujíce slovau nebe a královstvie nebeské ; ale
srdce, kteráž sau nebeské a duchovnie věci opustila a zemských
Země
,\oliko věcí pilna byla, slovú země, Ta se hajbie proti sobě, vespolek 20
rozdělují se a roztrhují, neb od Krista Pána sau roztrženi a rozděleni, a tehdy zahynau, jako mluví Ozé: »Rozděleno jest srdce
Rozdělenie srdci jich, nynie zahynau«. To se již nynie pÍ'iházie, že Hedká sau srdce,
která by nebyla od sebe na ruozno oddělena a rozlaučena, Hajbie
se a bauÍ'Í tak, že sobě vespolek nevěH.
25
Město rozdělené,
»l roztrhlo se jest město 1/ veliké na Hi strany«, Toto město
jestiť cierkev; kteréž by mělo býti svaté a od Krista Pána zpravováno mělo by býti. Nynie zajisté cierkev na mnoho strán roztržena
Roty
jest; nebo, kolik jest rot, tolik smysluov, kolik duchuov, toliko
měst. A protož se nerozumie na Ui strany tělesně toliko, ačkoli30
Cierkev dvoje také to s,e plní, že cierkev rozdělena jest: jedna strana cierkve
Í'Ímské, druhá strana cierkve l'ecké praví se býti. A církev Í'Ímská
Dva papežové na dvě straně rozdělena jest; nebo v Římě jiný papež a v Aviňonu
jiný byl. A pak jedna každá země na mnoho strá~ se dělí. O stranách
tohoto města die Zachariáš XlIIo" kterak rozděleno bude na Ui35
strany a dva d~eIy rozptýleni budau, tl'etí pak strana zuostane
v něm; a Uetí stranu povedu skrz oheň a páliti budu je, jako se
pálí sUiebroetc. .
'
4 Cf, Isidori, Etymologiarum, I, XIII, c, IX., De tulmin.ibus (ML 82,
c, 477) - 22 Oz, 10, 2 - 35'Zach, 13, 8 a9
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XV~,

I.
třetie strana spasena bude, Jedna strana ldesťa
plné a celé viery, jako bludní, ktel'Íž v článci:ch
nyl1ie do mnohých se to shledává, že Syn človeka
. na zemi. Nebo hvězda (v Zjevení IX.) spadla
. neb i slunce se jest zatmělo i hvězdy
a dajm vyšel veliký a kobylky v něm.
II.
""~",_~_,,, _______ hynau, kteHžto, ač mají vieru plnau,
1:'l.~/.u"LV~ die: »Bych měl vieru tak velikau, že
nebudu-li mieti, nic mi neprospievá«.
III.
stojí. Ale třetie strana, kteráž u vieÍ'e celé
bené nalezena bude, ta bude toliko spasena
strany města toho roztrženy budau a rozTřetie strana
strana vede se skrz zámutky, vedro a veliké spasena bude

I

pohanská padnau«. Vedlé litery to se naplní. A všeť jest Babylon, aneb Jeruzalém. A protož ta města,
"
v'
b on
v,
., A ]ls
.. t ev db'
ješto saU pohansI{y zlVy,
se a pad aJ1.
o re Pohanska
padnaumést"
,kdyby to, což v nás jest babylonského, padlo. »A Ba\7eHký přišel před Bohem ku paměti «, totiž zástup všech zlých,
aneb jest v bludiech, aneb v jiných Mieších, pÍ'Íšel ku
boží. Nebo, dokud saú zlí štěstie měli, tehdy se zdálo; že
v
,
d 0- KterakBuoh
zapominó
60
zapomnel
byl Buoh mst't'
1 1 tY
ech vevCl, ZI'ych
; alel\: d yzvrany
pauští, tehdy se zdá, jako by se upamatoval na naše zlé skutky,
ne tak, aby Buoh na ně byl zapomněl, ale zdálo se, že by zapomněl.
A tak ránu velikau nepí'átel jmenuje »víno hněvu božieho«,nebo
světí veselí se, když vidie' dopuštěnau spravedlivú pomstu na zlé. Vesel'é svatých
65 Tai\: die skrz Izaiáše: »Auvech, ,potěším se nad nepřátelymýmÍ«.
A jako die David: »Probuzuje se jako opojený od vína«, Opět (černě): 77
mluví David: »Veseliti se bude spravedlivý, když uzÍ'Í pomstu«.
Protož hoH\:ý' píti bude nápoj ta duše hÍ'Íšná.
,»A všickni ostrovové utekau«. Béda vykládá o dobrých; Ostrovovécosaul
,:
70 kteří byli na tomto světě jako vostrov mezi mOl'ským vlnobitím
a těžkými vodami. »Uteče«, totiž nesvolí s Babylonem, ale myslí
i srdcem uteče se ku Pánu Bohu. »A všeliká hora«, totiž světí
Hora
k nebesuom pozdvižení, nenalézají se povolní zlým. »A kraupy
(:veliké jako centnéí' padaly sú s nebe na lidi«. Kraupymají v sobě
Kraupy
75 studenost velikú a jest sražená a stlačená. Znamená se, že hněV
n<l,1'l'l,pTl

41 Luk. 18, 8 - 42 Zj. 9,1 1111. - 46 1. Kor. 13, 2 a. 3 - 65 Iz.
1, 24 - 66 Ž, 78, 65 - 67 Ž. 58, 11' --.: 69 Beda., Expla.na.Úo Apbcalypsis,
,
liber III (ML 93, c, 182)
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boží veliký má pochop z studenosti srdce našeho. Píše sv. Jan:
»KtonevěH, již odsauzen jest«, Tak v II. knihách Mojžiešových
v kapitole IX. Pán dopustil krupobitie na zemi. A sau rána veliká
od Boha na těle i na duši; kteréžto krupobitie, jestliže co dobrého
najde v duši, všecko to pokazí.
80
I die o zlýchdvau stranách: »A rauhali sú se lidé Bohu pro
ránu těch krup«. Jako Jozue když bojoval, Pán spauštěl kamenie
veliké a pobili nepi-átely. A tehdy, když lidé trpie, zdá se jim, že
by Buoh byl ukrutný a že by nespravedlivě činil proti nim, a
protož repcí a rauhaji, se vnitř v své mysli proti Pánu Bohu etc.85

I

Krupobitie
cO znamená

*
lpÍ' i šel j e s t k e mně jed e n z sed mi' a n d ě1 u o v, k t e i- í ž měl i sed m b á n í, a m 1 u v i 1 j e S t s e
mna u ř k a ... V tomto vidění Duch Páně ukazuje na skonání
světa zlost lidskau velikau; druhé, že báně, kteréž andělé vylévali na lidi, že ne na4armo pHcházejí, ale hodně .lidé trpie od 5
nich; Hetie dotýká zpráv cu ov v této kapitole, jako bylo nahoÍ'e
položeno: »Mám proti tobě etc., a pohnu ť svÍCnem«; čtvrté dotýl<á
poddaných.
z~=~cš~~t'
Všecko, což činie poddaní zlého, zvaluje se na zprávce; jako
se pokládá v knihách Numeri: »Kaž zvěsiti kniežata na ~ibe-IO
nicech«. Běda zprávcóm, kteÍ'iž odpoviedati mají za všecky M~echy
a nedbánlivosti lidské, kteÍ'Íž chvály své hledají, ne boží, z čehož
by hanby neměli, to rádi oznamují, ale které sau věci boží a mají
pro to hanbu trpeti, zanechají toho! Protož viděl lid ld-esťanský
pod zpuosobau ženy ohavné, kteráž opustila ženicha svého a ná- 15
sledovala cizích k nasycení svých žádostí najhorších.
Protož najprv napomenut jest Jan sepsati tuto kapitolu a nacti kapitolu tuto pomínají se také volení věrně čísti kapitolu tuto.
A dějí se v nich
Andělé nás napomenu t'le s1,:rz an dVl
v' zI'e spatneny
v•
b yI y
Ilapomina;i
e y b"'
OZl, a b y t y t o vecl
v lidu ld'esťanském. I die: »PHšel ke mně jeden«. Poznal Jan20
ducha dobrého. Tato ť, jest maudrbst nad světskau, že nalezl ho ,

I

,l

7 Zj. 2, 4 a 5 -

10 4. M. 25, 4

jemužto poHebie bylo věr-iti,. a ~e velik~
auká k dobrému za lId kresťansky
e. a pon
P'
~;IdnesSV'é~:~;ana,ele dobré věrně napomma)l k cltam lsen:
die a pobízie ho Hm: »Po~ ;(. ~.v osob~
'Vll'.!G""'" napomíná, aby tyto velmi vehk~vv:Cl v~ v~l~~
tyto věci k voleným zv~a~te pnleze~l,
jest těmto věcem vyrozumetI, ale srdcm1
tomu od Boha vyvoleným. Těm praví: »Poď,
·,nevěstky«. Nižádný nezanedbávaj pHjíti" ale
velikau, a pnď vniti' v se a k sobě samemu
tvá nevěstka pobiehajícBoha, nětco ť bude
tajných věcech o budaucích a najposlednějších
1l11~vil Duch Pán~: »Ne všickni hodni sa'u těchto
ty, kterýž z srdce miluješ mě. Poď, tobě ť okáži,
I

'/

VI

I

»POď«

kterak
rozuml se

",'t-:LH
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77 jaJi 3, 18 -;'--,78 2. M. 9, 23nn. -
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82 jozue 10, 11

~ají býti jako' vodice, kteréž mají dvě khdle, totiž
ll1i1ovánie, jako jest měl Jan. Těm dušem, kteréž :nají
yierya lásky veliké, kteréž sau na pal~št~ a v d~c~u ,vy.trz~ny
í z těla, die: >}POď, zUovu tě a vyvolavam k VIdem dIvnych
Kteráž duše má zdravé oko, pomazané mastí na oči stroj<mau, jenž slove collyrium, jako napi-ed o tom praveno, jest:
>}Pravíš, že sem bohatý, a nevíš, že si biedný«, A die: »Radím t, aby
sobě kaupil masti, aby byl zdráv II (totiž u vide, v lásce a v svě45 domí), a tehdy uúíš tyto věci dobré. PNď, bohomyslný čl~v~če!
Poď, kterýž vedlé Ducha božieho živ si! Poď, kterýž mě n:IluJe~!
Poď, má nevěsto, kteráž si se obrátila ke mně! Poď, má věrna, a VIZ
odpornau toM nevěstku, co ť učiním jí! Varuj se ty, aby jí podobných věcí nečinila, ať by se téhož nephhodilo, buď opatrná. Pohleď,
.50 jaký ť jest hněv muoj a kteraká zlost jejie! Viz a varuj se v těchto
nebezpečných časiech" aby nešla v takovéž zlé věci, ať by tobě
zatracenie v brzkém času nepřišlo! Protož poď a pohleď!«
A netoliko hajbe zrakem naším, ale i sluchem naším. Nebo Zrakem. Sluchem
napřed často pravi1: »Kto má uši k slyšení, slyš!« Eva porušila
55 jest sluch svuoj, že hlucha byla k slovu božiemu; tak, ktož učenie
má bludné, hluchý má sluch, nemuož tohoto slyšeti pobiezenie,
o kterémž die: >}POď, pohleď a poslyš!« Ale duši toto praví se
"'
v
•
v
b
v
~
Stav nebezpecny
zpuosobné v slysení, aby Vldela a slysela stav ne ezpecny zprav- zprávcuov
V'

I

42 Zj. 3, 18 - 43 Zj. 3, 17 a 18 - 54 Zj. 2, 7; 2, 11; 2, 17 a 29; 3,
6 a13 a 22; 13, 9 - 54/55 1. M. 3, 1 nu..

cu ov cierkve, totiž duchovních i světských, a tak i stav poddaných.
Cierkev

A ty věci duši milé své chce znamenati v písmě, v vidění i slyšení. 60
A ukazuje mu, jaká byla prvotnie cierkev a jaká jest cierkev
nynějšie zprávcuov a poddaných a kterak stane cierkev tato
v pomstách a kterak volení, vyhlazení z světa tohoto, stojí dobl'"e
pi-ed obličejem Beránka, a kterak zlí stojí v nebezpečenství po
tomto životě; a jaká vyvolená chot bude po skonánie ran zde 65
i na onom budaucím světě, a jaká bude nevěstka na konci ran.
Zde i v budaucím věku budau vždycky zlí. Těchto věcí duše
l,:l'esťanská nezanetbávaj slyšeti a znáti, aby se kochala i bála.

Nevěstku nazý/vá duchovnie i světské zprávce, ktei-íž v pomstách hřiechuov svých neželejí a na ně nepláčí. Napl'"ed (v XII. 70
kapitole) viděl jinau ženu daleko jináč zpuosobenau, nebo viděl
Zprávcove prvn! krásnau a sluncem oděnau etc. Takoví ť sau byli zprávcové prvotnie
ci~rkve k:-ásná ~evěsta, a každá duše, následujície Krista a milující
mllo~rdn:h.o Kn~ta a pmele nepí-átel i pí-átel, oděná světlem viery
a nlll0vallle Knstova, mající Ducha svatého, dobré svědomie 75
a ješto má vuoli dobrau a umie trpělivost, tam vidiena jest. Také
Oděná duše
vidiena jest duše oděná silau Kristovau a věrau a Duchem jeho.
Měsiec. Hvězdy ~ měsíc, totiž svět nestálý, potlačili. A hvězdy apoštolé byli sau
Jle za korunu. A oni apoštolé byli sau hvězdy světlé. Ale když
láska ustydla, již žena jiná a jináče vidiena jest, ne na nebi, ale 80
Žena mrzl<á,
pobehlá
na z:.~l.• N epra;rí: »POď, pohleď« na pěknau, ale mrzkau a poběhlau
a hnesnau a skaredau, ne sluncem oděnau, ale smrdutau, ne
oděnau láskau, věrau a milováním a setrváním .v zámutku ale
Rozdiel ženy 1
'
prvnie
a této \Te hlmu, po Icrytau, zpustlau vnití'. V oné první milovánie v srdci
a ~acholík, ale tuto v ustech Kristus, v paměti pak jest mrtvý. 85
»Lld tento rty mě ctí« etc. Protož onano daleko jinačejší jest nežli
tato nevěstka. Onano z srdce obrátila se k Kristu, ale tato k světu
se j' obrátila; onano žádosti dobré, kochánie v Kristu jest měla,
tato mrzké a velmi zlé rodí žádosti, nepřítelkyně jest ld-íže Ježíše
Kr~ta.
DO
Běda nám, jak sau zlí časové velmi! Anděl napomíná pohleděti
Lid nezpuosobnýHm: »Pohleď na lid«. Kterýž stojí na místě svatém a nemá srdce
k Bohu, aniž má milovánie božieho v srdci, ale zlé, světské milovánie, nenie čistý lid, ale jako nečistá nevěstka. IPoď a pohleď na to,
260b1
ó ldesťane, kterýž miluješ Boha! Jako by l'"ekl: »POď a viz, kterak ť05
rány jdau, a ještě jim nenie konce. Poď, ukáži ť zatracenie jejie

:-/evestka kto sú

v

71 Zj. 12, 1 nn. -

85 Zj. 12, 5 -

86 1z. 29, 13; Mat. 15, 8
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d
Za tracenie
' pÍ'Íčiny zatracenie nevěstky veliké«, totiž zpravcuov u- nevěstl<y proč?
.
1
y .t
t a1ce'ch papežuov, kněží, doktoru ov i mlstruov,.
denz :)..ns a
h'
ch ovnl ,
nemilují. Veliká jest a jedna htiešnice, mající audy n~vestcle mno e,
ých jazykuov, rozličn~c~ králo':,st~í a o~yčeJuo~,;r mluv,ení
a rozličných národuov pod Jmel].em kresťanskym, ktenz od Pan~
odešli a k světu se uchajli1i. »Poď« á veliké nevěstky z~amenaJ
"v'
tracenl'e' sla'vu bohatstvie zlosti nadánie zbožle, ukru- přičiny zatracenie
pnclny za
.,
"
tenstvie.
A znamenitě die: >>Veliké«. Nebo zprávcuov ldesťanských
't l' Většf hřiechové
. 1 vl' S
vCí sau h6echové nežli Sodomy a Gomorry, Ja (Oz m UVl paSl e .
naši
ve s
v
M v, . . 'Cť
»Lehčeji bude zemi Sodomských a« etc. A opet: » UZl nm.lvl s I
povstanau s vámi na saud« etc. Menší jest hHech Nerona clesaře,
kterýž apoštoly zmordoval Petra a Pavla, neb ten bez viery byl.
110 Item větší hHech kněží ldesťanských nežli Jidáše zrádce, kteÍ'Íž ho I{nH!:o~:!Jidáš
prodávají, rauhají se a zrazují. Protož die: >>V elikénevěstky« ~od
jménem Hesťanským a kteřížto srdce nešlechetného a zlostneho
sau kteříž více daruov vzali nežli ono kněžstvo Starého zákona Veliká nevěstka
bisl~upuov a mistruov, náš htiech těžší jest. Item zberauce htiechy
115 Starého zákona a času Kristova, a tyto posledních časuov h:bechy
mnohem těžší sau; nebo, okušujíce slova božieho a velebné svátosti, j ešto toho Sodoma neměla do sebe,. totiž tak?vý~h ~H~
chuov, aniž jich činila i Ninive i Jeruzalém, nemaJí mllovallle
a lásky a viery. Pro tož veliká jest nevěstka.
120
I die tehdy: »POď, ukáži ť veliké nevěstky zlost«, aby, duše má,
ty věděla veliký hněv muoL z které phčiny, to rozvážiti, že z au- Najvětšie zle
mysl a hteší a vědomě a okusivši Ducha božieho a daruov božích
velikých. Jako die apoštol: »Dobrovolně nám Mešícím po pHjaté(černě:l Hebr.l0.
známosti pravdy již nepozuostavuje se obět za hHechy« etc. Protož
125 poď, ukáži ť množstvie zlých, pokrytcuov, tyrrannuov a kacieřuov Množstvie zlých
a ošemetných, kterýmž zde rány nepostadčují za hfiechy na tomto
světě. Izaiáš 1°.: »Čemu budu vás bíti viece, pHdávajíce vždycky
pfestaupenie? Dal sem rány proti vám, hlad a meč i voheň, a ne~
polepšujete. Protož kterým již léka1-stvím léčiti budu vás? ZdalI
130 již n eza tratím vás?«
.
Proto die: »POď, již tobě ukáži zatracenie jejie«. Kterážto ne
z nevědomie, ale ze zlosti hřeší Miechy, ješto ani zde ani v budaucím
v>v

v

V'

I

107 Mat. 10, 15,' 11, 24; l\1arek 6, 11; Luk. 10, 12 - Mat. 12, 41;
Luk. 11, 32 _ 115 J{ r i s t o v a korekt~trott z P1'tV.: A 11 ti k ri s t o v a 123 Žid. 10, 26 - 127 Podle 1z. 1, 5 - 132 Sr. Mat . 12, .31; Marek
.3, 29; Lul? 12, 10
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věku odpuštěni

nebudau. A pohl"iechu taková nevěstka jest lid
Zprávci, slyšte! nynější s svými zprávcemi, jichžto tak obtěžují se hl"iechové, jakož
povědíno jest. Vuodcové lidu, nestojte, těžce trpěti budau, kteÍ"Íž 135
se pletau v zpravování lidu. Maudrosti VIo.: »Mocní mocně trpěti
budau mauky«. Nebo za všecky nedbánlivosti lidu odpoviedati
mají; cti vlastnie hledali a ziskuov a usty se toliko proti zlým
věcem postavovali k ph krytí nějakému pod barvau pí'ed lidem.
Hospodái'ové O,:ěc~pr~~ví: » Ukáž.i ť za~racenie«. Item čelední zprávcové a hospo-140
darove tezce odpovledatI budau za čeled svau, kteréž neosthehali
KněžÍe
podlé Boha, nevedau jich ku pokání. Tak kněží, kteÍ'Íž jméno mají
Konšelé
bez práce, tak konšelé těžce trestáni budau, kteÍ'Íž vidí, an lid
Hajtmané
hí'eší, a mlčí. 1/ Tak hajtmané u vojskách, kteÍ'Íž znají zloděje zjevné
i tajné, těžce odpoviedati budau.
145
Protož die hlas Páně dušem voleným, v Pánu srdce své pokládajíc~m: .>~Poď, ukáži tobě jich z~tracenie, kteÍ'Íž dušem svým
neprospleva)1 a na vysoká místa se pnau, kterak budu nad nimi
mstíti«.
»Kterážto sedí nad vodami mnohými«. Již máš, co se znamená 150
skrz ženu, velikau nevěstku; vykládá anděl: »Babylon jest«.
Druhé u figuoře vykládá a vypravuje, když die: »Nad vodami«.
A šel~a sedí a koflík má v rukau a opojuje jiné a zatvrzuje se
Nevěstka
v zlostI, a tak zatracenie jde za n.í. Jesti ť pak nevěstka shromážděni: zlých z1?rávcuov, vystavených nad lidem, kteÍ'Íž čest milují 155
a slavu od sveta a za bohy chtí čtěni býti.
Vody co sú?
»A sedí nad vodami mnohými<<. Skrz vody co se znamená

vykládá sám: >>Vody mnohé lidé mnozí«. II. Králov. XIIII.~
>>Všick~i mr';n:e a jako vody plyneme v zemÍ«. Nebo jako potok
prudky chvat a k místu lhořskému, tak život náš k smrti; jedno 160
množstvie odcházie, druhé na to místo pUcházie. Protož i život náš
život porušený v svém porušení bez Ducha božieho k dobrému jest nezpuosobný
ná:.amn.~ a nakažený jako vody studené bahnité. U vohně vody
shnevaJ1 se a odstavené stydnau. Takéž duovod na těch jest,
:deHž k p!~ijím~ní těla a krve Páně a k slovu božímu phstaupají 165
casto, ~ahnevaJí se, nebo Buoh náš jest ohelí. a slovo jeho vohnivé,
a pak:l ~~~ v :.vých světský~h obchodích, tehda v dobl:émstydnau.
Vody
Protoz J1Z meJ skrz vody lId ustydlý u vide; a jako led sstydlí
a zmrzlí sau v hheší,ch, ktelí# štěstit; světské r~ilují a plynau
26iaz
136 Moudr. 6, 7 (2. Král.) 14, 14

151 Zl. 17, 5 -
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158 Zl. 17, 15 -

159 2.

Samo

světem i s jeho štěstími. Jákob patriarcha povědělo Rubenovi, H.uben neroste
S nU svém prvorozeném: »Ty prvorozený mu oj si, ale vylil si se
'~l{Ovoda«, totiž žádostí srdečnau k marným věcem a zemským.
~)Nerostiž v dobrotě, nejsi hoden jiným prospievati«. A to se nám
raví, zprávcuom, : »Ty, lide mu~L vyl.it. si, tak po~daní«. Jako by
.
. ' b dvl
b h
Nevěstka
P
řeld: »6 duše ma, slys toto, proc trpetI u e nevest {a: ne o c ce zle zpravuje
jiné zpravovati a nad vodami se posadila«, totiž ustydlá od dobrých
věcí a opuštěná od Ducha božieho, a chce býti jako svatá; a sedí
zahalečná a rozkošná a kochá se v mocí a slávě, i obtěžuje se hněv
. . 1
t' 1 "
dVl
1
t'
,
Ch-rkve prvotnie
Páně. Prvotnle Cler cev sva a, crasna, nese e a, a e v us avanl ve . práce
dne i v nocí byla pracující. Jako sv. Pavel v Skutcích apošt. XX.
pověděl: >>Ve dne i v noci s pláčem pracoval sem«. Tato nad vodami
se posadivši nezahí'ievá, nenapomíná, neočišťuje, nekáže, neučí,
ale sedí a prázdní, nevylévá krve své pro jméno Kristovo a pro

spasení lidské.

-

Pohleďme na naše duše, kteréž sau u vodách tělesných, totiž Duše ~~~e jaké
rozkošech 1 Tu své kochánie mají v životě ustuzeném a zlém, a ne-

chceme z nich vyjíti. Protož rány jdau na nás, abychom pÍ'Ínuceni
byli vyjíti z světa a z těla. A kterak bude v tom času ran a potom?
Nebo, jako za času Noe mnozí sau ztopeni, a málo jich zachováno,
Povodeň
190 tak v těchto ranách a v povodni málo jich spaseno bude; ale po
potopě zapUsáhl Pán učiniti pokoj a nepřidávati ran: tak dnes,
když rány, a větší, jenž sau nad jinými, jako povodeň minau, již ne
tak vylévati bude Pán zámutkuov velikých, jako již(l). Nenie
však o budauciech věcech co jiného mluviti a tvrditi, jediné života
195polepšiti. Izaiáš: »Choďte v ohni, který ste zapálili«. Jakož sme Zapálenie ohně
h1'ešili, tak odpoviedati a odbývati budeme. Ale volení potěšeni
budau skrz Ducha božieho; a nebudau takové zlé věcí, jako
již saU nynie. Ale časuov a dnuov takovým ukládati neumiem.
NěkteÍ"Í praví, že tohoto roku p1'estanau rány; druhé, že by vo- DuomYji~~lé ne
200 lení byli většie dobJ;oty nežli v prvotní cíerkvi; tí'etie, že by žádný
jiného neučil, ale všickni zároveň že by učení byli; čtvrté, že by
rodily bez bolesti. Takových se věcí varovati, neb sau pověrečné.
Ale život velmi k dobrému má býti naveden a pokora zachována, a bázeň boží aby měli a pUkázaní jeho ostí'iehali etc.

I

I P l' i šel jed e n a n děl z sed m i, k tel' í ž měl i
etc. Tak veliké jest zajisté zastíněnie srdcí, že maličko znají, co 1~~oJ~ťuz~~kbfo
171 Podle 1. M. 49, 3 a 4 8, 21 - 195 Podle lz. 50, 11.

181 Podle Skutll. 20, 19 -

191 1. M.
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se v nich Bohu nelíbí, a jsau v nich trny veliké, a aniž mohau se
poznati lidé, leč od Boha budau osvíceni, aniž také znají, proč
trpí zlí. Protož Pán posielá anděla k osvícení lidí.
5
Jeden znamenú
jednotu
A die: »Jeden «, nebo volené boží také andělé k jednotě táhnau. Dobrý zajisté člověk, maje dobrau vuoli, odtrhuje se od
zlých, kteUž mají vuoli zlau; ale sami dobH sau spojeni. Protož
apoštol napomíná a die: »Pečliví buďte zachovati jednotu«. Nebo
všickni o jednotu a svornost bratrskú mají pilně státi, protože 10
Nesvornost
Buoh jest pokoje, a ne rozdělenie. Ale pohHechu lidé sú ne svorní,
jednoho Pána a jednostajný křest majíce, jednostajné slovo, jednostajnaj stuol, ješto, kdybychom se k té jednotě Itáhli, andělé by
nám spomáhali. A apoštol die: »6, by odl"ezáni byli, kteříž vás
zarmucují! « A když přijde lidem poznánie hHechuov a spravedlivé 15
pomsty božie, kterauž mají za Miechy trpěti své, tehdy ť se leknau
s Hesením a poníží se samých. Ale že světlo nebeské od Boha
Neznáme se
po trne
skrz anděly v nás nepadá, protož se sami neznáme. A tak bývá,
že spieše na jiném, nežli totiž na samém sobě člověk poznává nedostatek a hřiech. Nebo sami zvláštní boží, kteří sau osvíceni20
a v svém svědomí upokojeni, poznávají, kterak se Buoh hněvá;
a ti k svému srdci navracují se, aby dal jim Pán osvícenie a samých
sebe poznánie.
Duše
Blahoslavená jistě duše jest, která se tak v sobě sbHe a v jedno
blahoslavená
shrne, aby sama se poznati mohla a s Bohem rozmlauvanie měla 25
a osvícenie od Pána svého dosáhla. A jestliže duše k jiným se věcem
nakloňuje, tehdy ť rozmlúvanie se Pánem pí'estává, jako, když
Eva
jest Eva s hadem mluvila, tehdy Buoh k ní nemluvil. A že Buoh
k člověku mluví, seznává se skrz osvícenie, poníženie sebe samého
Ša tanáš mluvi
a skrz bázeň k Bohu; ale mluvenie tehdáž bývá od šatana, když 30
člověk pajchá a sobě sám doufá a v své mysli se pozdvihuje.
Vody co sau

Mše svatá

A die, že žena sedí nad vodami. Vody sau lidé, ustydlí ode
všeho dobrého, tekauce a plynauce doluov od Pána Boha; a ti,
kteříž nad nimi vládnau, mají z i1ich hanbu, že tak ustydlé a vodnaté mají lidi, aniž mohau od Pána Boha, jenž jest voheň a jenž35
jest v svátosti velebné, zahheti se, ale sau studení, a ne ohniví.
Jako David diví se fka: »Kterýž činíš anděly své duchy a služebníky tvé ohněm žhaucím«. A protož Kristus, mši svatú konaje,
a kněží též slaullžiece phměšují vody k vínu; kterýžto krapet
vody s vínem v jedno se scházie a vtěluje na znamenie, že lid sau 40
9 Efez. 4, 3 -

14 Gal. 6, 12 -

28 1. M. 3, 1 nn. -

37 Ž. 104, 4
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studená. Protož, když víno duchovnie, totiž krev Kristovu,
Í, tehdy mysl a svědomie vodnaté a studené má se zaa obléci se v božské a nebeské dary, aby nebyla duše studená,
horká aby ty věd v sobě cítila, kteréž i na Kristu Ježíši.
,
I{ .
t dl '
t
' b oz- Tělo
Kristovo na
jako
tělo
ľlstovo smr e ne promeneno les mOCI
IIÚstecb roz.
V nesmrtedlnost a v veliké duchovenstvie božské a nebeské,
ličných
takže muože býti na místech rozličných, na pravici Boha Otce
sedě i v svátosti velebné jsa, jako jedna a táž pravda jest v rozličnÝch srdcÍch a jako pověHie od slunce osvěcuje se, tak také
duše od těla a krve Pána Ježíše Krista béfe osvícenie. Ale nynie
pohfiechu mnohá sr~ce v ~ajz~oži~ejš~ svátost~ vel~bné 'p0:~~buj!,;
protož maličko take v te bozske prevelebne svatostI pľlJImaJI.
Máme tehdy žádati: »Pane, phspoHž nám viery!«
v

v

•

v

»1 odnesl mne v duchu na paušť«. Dvoje paušť jest, totiž Paušť dobrá a zlá
zlá a dobrá, totiž opustiti svět, všecky věd tělesné a svau smrtedlnost, jako apoštol, do Hetieho nebe jsa vtržen, opustil tělo.
Nebo duše viece jest tu, kde miluje, nežli kde obživuje. Zavl"enie
zajisté smysluov jest jako paušť. Jako Spasitel praví: »Zavra
dvel-e, modliž se Otci tvému«. V Zjevení XII. ženě věrné, totiž
60 duši, dány sau dvě kUdle, totiž rozum a žádost k Bohu, aby Dvě kHdle
utekla na paušť talcovau dobrau, sebe samu poznajíci. Nebo
Vlnome B oh a ma' OSle
. dlo. J
l 'les t "
nebezpečná
všudy duse
a (Q
z]evne na onom Duše všudy
vladah, kterýž, když vyšel od tváh páně, hrdloval spoluslužebníka svého. I Nebo, vyjda od tvál-i Páně, hned v osiedlo bývá Vyjitie zl<.\
65 polapen. Protož David Hekal: »Pán autočiště mé«. Jiná jest
paušť zlá, totiž srdce zpustlá a opuštěná od Boha, od náboPaušť zlá
ženstvie a vraucnosti ducha a od poníženie sebe samého. A tak
anděl bHe věrnau duši a vodí na paušť první, dobrau, aby
spatHla paušť druhau, zlau, totiž srdce od Pána opuštěná a
70 zpustlá.
Tato žena vidiena jest seděti na šelmě. Dvau věcí dotýká:
, , zl'e. ZV ena znamenává
Žena co
jedné, totiž ženy, druhé - šelmy. A oboje vyznamenava
vyznamenává ld-ehkost a nemOC zlau, takže člověk žádné nemoci
a nestatečnosti, žádné křehkosti odepHti nemuož, žádnému slovu,
75 žádné zlé věci, žádnému pokrytství, žádné chvále marné, žádnému
pokušení, nižádné žádosti, a všecka pokušenie nás porážejí a
pfemáhají. A protož ti, kteH sau nad jinými postaveni, sau Ženy zpravuji
v

-

E3 Luli. 17, 6 - 56 2. Hor. 12, 2 63 Mat. 18, 28 - 65 Ž. 18, 3,' 91, 2

58 Mat. 6, 6 -

59 Zj. 12, 14

ženy, žádnému hhechu nemohauce odolati ani marné chvále ani
pokrytství ani marným l'ečem etc. A kterak tehdy ti mohau
jiné riapravovati a k dobrému navoditi? Ale bývá zase žena 80
ZmU~~lj?~;~tVé zmužilá; jako v Zjevení XII. vidiena jest sluncem oděná, totiž
v Pána Krista, v jeho zmužilost. Nebo zženili sau ti, ktehž
o to pečuji, aby nebyli zahanbeni, nebyli potupeni. A tak, ktož
v ustavičných hJehkostech trvá, žena jest. A protož, tak zženilí
sauce, v jiných zpravovánie se dávají.
85
Šelma
Šelma jest zhovadilost šelemně a zhovadile živu býti, jako
zjevně hněvati se, popauzeti. A to obé viděl Jan, i zženilý i zhova~
dilý lid etc. A protož nezpuosobní k zpravování jiných sau žena
Opila se žena tato, »kteráž se jest opojila« milováním zemských věci, slavau
tohoto světa, okrasau a phzní lidskau, z kterýchžto věci nečiní 90
sobě hhechu. Neb jest ta žena světa nepotupila, protož králové
jie následují; nebo život smrtedlný vlastní viece nežli Boha milují
a sebe samých lidé sau milovnici.
A viděl Jan ženu, ana sedí na šelmě v brunátném rauše.
Lid zhovadilí' Brunát dvakrát smáčený. A znamená se skrz šelmu lid zhova- 95
dilý po světě rozptýlený, všickni zhovadili a šelemní, odcházejíce
od života Pána Ježíše Krista. A protož láska ustydla, jméno
toliko zuostalo jim žádajíce, aby se jim dobře vedlo podlé těla, jako
pokoj mieti, teplo a jiesti a píti mieti co. Na takovém lidu jako
Žena s~~išelmě na šelme sedí žena, nazývající se, cierkví; neb jie poslauchají, 100,
krmí ji, chova<jí>. A žena, posadivši se na šelmě, netresce jie,
ale pochlebuje, nedotýká se jie svau vostrohau, neb se krmí a pase
od nie, totiž od toho lidu zhovadilého, nezastavuje zlého v tom
lidu zhovadilém, ale trpí ty zlé věci.
A protož lid světský, tělesné hřiechy bez studu páchaje, 105
Šelma co jest? slove tuto šelma, jako zjevnau lakotu, lakomstvie etc., jiné věci
takové. Ačkoli mnozí hřiechové i na světských i na duchovních
zprávcich jako na ženě shledávají se, ale na lidu zhovadilém
takové věci dějí se beze studu, zjevně a odkrytě. A ta ť jest šelma
veliká ze všeho lidu zhovadilého, pohlavie ženského nebo mužského, 110
kteÍ'Íž páší zjevné hřiechy, takže tohoto tento, jiného jiný drží
Mích, těmto jiný a oněmno jiný panuje hHech, zjevná objímanie
žen, zjevní tancové, zjevná opilstvie, oklamávanie vespolek vubbec.
Tyto všecky věci činí lid zhovadilý; a nade všemi takovými
zhovadilými sedlskými, měšťany, dVOl'áky, stavu rytiei'ského 115
kněžstvo panovalo, jako žena posadivši se.

I

81 Zj. 12, 1 -

97 Mat. 24, 12 -

101 Rkp.: chová jl
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Znamenie pak šelmy sau obyčejové vymyšlení v pHpravá~h Znamenie šelmy
ucha. Jako, když jeden zamysli nějaké kroje, všickni zhovadllí
následují ku pHkladu a znamení jeho krojuov. Neb sau roz'd' vl i vnití' v srdcí a všecky věci takové z ducha nečistého tohoto
e en
d'
vl·'
pocházejí. Ne<b> k Rímanuom 1°. apos:?l le, v ze nave:acl
I' ch věcí těžké věci trpěti mají, buďto nalezacl v rause a OdeY1Ch,
. ~:ďto.všlojíi'ích a v zavití neslušném: ~neb ~ :akoyý~h vec;ch
těm pq,dobných. Nebo t~m tak zho~adllym n~hbl ~e Knsta Pana
ásledovati, ale nalezenym a vymyslenym zlym vecem hned po~olují. A každý svuoj: život znamenaj; kterak. jest v s;rětě a v b~
hatstv{ tohoto světa kochal se, staraJ1ce se vzdy s svetem srovnavati; a kněží z toho netrestali.
A proto žena posadila se na šelmě. A die: »Oblečená v raucho
brunátné a šarlatné«. Chajli se k červené barvě. Protož ta brunátná totiž krvavá, šelma a dvakrát barvená vyznamenává, že lid Krvavá šelma
křesť:nský zhovadilý krví jest zbarvený na kHu ,Pána Krista.
A znamená že karakter aneb ráz jest jim v duši napsán, kterýž
se nesmazufe; a slove ten karakter neb znamenie to krve. Kris- Krev Kristova
tovy. Protož sau v ten oděv oblečeni, že, krví Kristovau Jsau~e
znamenáni, v zhovadilý život potom dali se a pak v ukrutenstVle
veliké sau upadli proti těm, kteÍ'Íž nětco činí proti nim. A tak
sau po druhé krví zbarveni: najprvé krví Kristovau na ~řtu,
druhé ťaké krví tyrranstvie, když sau učineni šelemní, Jako
140 nynie mnozí ukazují tyrranstvie veliké a těžké proti těm, kteří
se jim nelíbí; a to ť jest znamenie opuštěnie od Ducha svatého.
Nenie tichosti, chudoba ducha neshledává se v lidech.

I

v

•

»A ta šelma byla plná jmen rauhanie«. Jméno rauhanie proti Jména rauhanie
Kristu jest každé jméno pyšné a pozdvižené. Nynie zajisté Kristus
Pán byl pokorný, chudý a potupený; a protož povýšenie svého
hledati a žádati, v jménu jako zalibovati sobě, v jménu královském,
5 knížeckém ne ke cti boží, ale k svému povýšení a zalllíbení, na
tom ť jest jméno rauhanie. A žena, tQtiž kněžstvo, sedí a mlčí; Kněžstvo sedl
neb sama jest plná jmén rauhanie, když sobězalibúje v jménu
doktorstvie mistrovstvie nebo lmiežetstvie a duostojenstvie jiných
jméno Ne s~é, ale boží
a chvály hledati mají, ne života roz10 košného, ne množstvie pol(rrrmov. O kterýchžto všech věcech
kněží mlčí. Jména zajisté rilUhanie sau jako Rožmberský, Štem- Jména raubanL.

cti
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Sedm hlav

Rohy co sú?

Moc

<~~brá

Rozličné

hla vy

Žena mlčl

Ruoznice

Dvoji lid zlý

Šelma jest toto

Druhý lid

berský, Perštýnský etc. Nebo urozenie vedlé tohoto světa vazI
se a miluje od lidí tohoto světa; ale z Boha se naroditi nedbají,
jako o něm sv. Jan die: »Dal jim moc syny božími býti«. Podlé
duostojenstvie tohoto světa, aby lepšie raucha a viece mohli mieti 15
pokrmu ov, toho hledí; v řečech, v bohatství, v šatech, v maudrosti a vtipu, v mocnosti povýšenie a v radách jich všudy pajcha
shledává se. A zvláště takový hovadný lid, když trestán bývá
aneb když se pravda zjevuje, tehdy se rauhá Pánu Bohu, tehdy
také rauhá se pravdě.
20
»A měla sedm hlav«. Potom vykládá: Sau duchuov sedm,
kteHž v tělo zhovadilé uvodí sedm smrtedlných hHechuov, kamž
se zpravují od těch duchuov, tam jdau. A rohové sau moci, kterýmiž 'hájí se proti Kristu, proti pravdě a proti těm se postavuje,
kteHž tu šelmu trescí. Ne aby moc té šelmy byla zlá, ale té moci 25
dobré Pána Boha zle požívá. Protož, když šelma vyšla z moí'e,
jakož praveno jest napřed: »Tutoť jest maudrost svatých«; nebo
potí'ebie jest znáti, co z Boha jest pí'i té moci, a co není. Nebo tak
Kristus ctil tu moc, když Pilátovi byl poddán. Ale zlé požívanie
moci slušie tupiti. Rozličnost zajisté hlav šelmy vyznamenává,30
že lid zhovadilý tento jinau a onenno jinau chce mieti hlavu;
a tak sau rozděleni a jedlnák jiné, jednák jiné vyvolují auí'edníky
a zprávce etc.
A žena, totiž kněžstvo, v pokoji, v rozkoši tohoto světa
sedieci mlčí a netresce, a protož se z toho obtěžuje Miech jich, že 35
i kněžstvo zhí'ešilo, Neb již jedna strana proti druhé toho lidu
zhovadilého povstává, vespolek se nenávidí a sobě se protivie;
a tak se sami kazí. Jako i člověk, když umí'íti má a zkažen býti,
tehdy se v něm vnití' všecko kazí, žíly se trhají a kosti na ruozno
tí'eštie, tak také v tomto lidu zhovadilém vespolek proti sobě 40
povstávají, hryzau se a· kazie etc. Viděl, kterak v ld'esťanstvu
bude dvojí lid zlý: jeden, který se znamená skrz šelmu, druhý
skrz ženu, Každý ld'esťan od Ducha božieho opuštěný a od viery
padaje neb skrze ženu neb skrz šelmu znamená se, Skrz šelmu se
znamená lid, ješto jest zjevně živ zhovadile, bez studu; jako45
pyšní, lakomí, lstiví toliko jediné zemské věci chutnajíce a v nich
kochánie majíce, jako jísti, píti a spáti. A jestliže jest duch nečistý vyšel od nich v některých tělesných hříších, však potom
s sedmi horšími zase všel. Druhý lid znamená se skrz ženu, A ti

a
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14 Jan. 1. 12 -- 26 Zl', 13. 1 49 Luk. 11, 26

27 Zj. 13, 18 -
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46 Sr, Řím. 8,

ěJ'ší Bohu se srdcem i au myslem obětujíce; nemilují
v
v,
' h
duch ovn ,
p'na Ježíše milováním čistým a neposkvrnenym, anI o
~, Kterážto žena, ačkoli pí'ed lidmi jest ozdobená, ale
"d<'~""'~B'-oJ~em jest mrzká, Ú'enie ~uše své, prvot~ie ,od, Boha odvr~
Hí k světu a k své cÍl a chvalu svu mIluJe; ale to vse
a pa
,
d h
. t'
A t t dvojí lid Přikrytie ženy
zakrývá jakýms' pokrytym uc °vv:ns ~~m,
el~l ~ h hV'
h
.. a oboJ'í J' est u velikém hneve bOZlm a u ve I <:yc neSIC
. t
Jes Spojen
, "
'
II nepí'ekážejí sobě, ale pomaha]l ve zlostI.
A rotož sedí. Nebo život prázdný v duchovenství vede, Sedl žena
, obf ani Bohu anebo bližním jest úžiltečná, aniž zajisté úžianI s .
.v v
I P ' v ZaháU zmUelá
v
v se modlí ani pracuje úžitečně a ustavIcne v sovu ane, usadivši se
ecne
,
v
I
.. ,
t
oHebné věci berau od šelmy, živnost totiž a odev, paty a ]lne
'h anI' v tVl
'h vecec
v h
a ěci
p takové, A tato žena ani v duch OVnIC
e esnyc
v racuje neb se tu posadila a odpočívá, kraluje, panuje a zpolehla,
~ kdyby Ido od tohoto zlého dvojieho života vytržen byl v du~~u Vytrženievduchu
jako na paušť, tehdy by spaHili, že tako,v~ šelma ~ ~ena zle s,:o]le;
jako Jan byl v duchu vytržen. Neb anI se1ma anI zena zna]l nad
sebau velikýho hněvu Páně,
v
Šelma slovau
A slovau světští, zjevně živi sauce zle a bez studu, selma,
světští
že sau zhovadilí, hlaupí, svého spasenie neznajíce a vuoli Páně
70nerozumějíce; ale sau pilni svých í'emesl, kupectví ~ ob~hoduov,
nebo ~hutnají ty věci, které sau těla a tohoto světa, Jako I hovada
a šelmy pHhodné a líbezné věci sobě milují a varují se nelibých.
Ale tito v duchovenství že sedí
a sau zahaleči,
mnoho
se •s Písmem Duchovni skrz
• •
• ••
,
v"
obierají, umějí mnoho mluvlÍl z Písma I Jme uCIÍl, maJ1 rozumu ženu znamenaji se
75 s poHebu ; protož se skrz ženu znamenají. Tito také světští obecně
Světští
zle požívají daruov božích jako bohatstvie, síly a všech daruov
pl'irozených, a tak se mají jako šelmy, ~ebolakotn~ ,~žívají v:ě:ht~
věcí k vopilství a přeplnění, takže Pan skrz lzalase tauZl rka,
»Zpuosobili ste to, abych slaužil Míchám vašim«, A že těch věcí
80 tělesných, kteréž k tělu pHležejt jako šelma zle požívají, i slovau
šelma,
Duc~ovní pak i duchovních věcí zle požívají, kteÍ'Ížto sk~~ Duchovní
ženu se vyznamenávají; jakožto slova božieho že mnoho Sly~I~
čtau a rozumějí, a života nepolepšují; umějí dobí'e mnoho mluvlÍl
85 a z toho se chlubí nad jiné; svátosti velelbné oltáí'nie zle požívají,
prospěchu a úžitku duchovnieho velikého a znamenitého ne,~i,jí,
zpovědí, rad, Písma zle požievajh-Tato žena svau zlostí pí'evaJslla Zlosti většie
VJ

I
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jest šelmu v hheších. A jako žena čeledněji má se k svému muži

'v obcování, tak, kte:d se oddali Bohu v život duchovní, jsau čeled

nější Pánu Kristu nežli jiní v hodování velebné svátosti, vuole 90
jeho poslauchajíce; a protož slovau chot a žena Kristova. Ale
zhovadilí ne tak sau obecní. Tito také v duchovenství mají duostojenstvie, jako die apoštol Petr: »Vy ste královské kněžstvo«.
A protož slovau žena. Sedí jako upokojená a bezpečná pro některé
věci zevnitřnie poctivé, kteréž puosobí. Protož Izaiáš IUo. die: 95
Zženill panuji »Zženilí panovati budau nad vámi«, ne zmužilí a stateční, kteÍ'Í
by zastavovali hřiechy. A ač tato žena jest okrášlená zevniH
jakýmis' l'ády, však vmH jest umrtvená od života obživujícieho.
Protož die tam vajše: »Odejmu sílu chleba«. Nebo takovým ženám mOC svátosti velebné nedává se. O té mluví opět Izaiáš 10 • ka.l00
Město n~\'~stkau ženě kterak učiněno J' est nevěstkau město věrné plné saudu etc.
~"
'
,
Vocas
Ta ť jest jako vocas dračí, kterýž Hetí stranu hvězd táhne s nebe,
když, čistý a svatý život sprvu vedau<;e, v hlubinu hřiechuov
]ezabel
upadají a jako žena nevěstka bývají. Ti ť sau ta žena Jezabel,
o kteréž v Zjevení Ua. andělovi se oznamuje, totiž zprávcóm, l05
kazatelóm, aby nedopúštěli ženě Jezabelce kralovati a svozovati
služebníkuov Páně, kteráž smilní, když srdcem svým se od Krista
Pána k tomuto světu obracuje.

Ale tato žena zdá se šelmě býti velmi věrná chot Pána Krista.
Protož níže Jan praví: »Ukáži tobě zatracenie nevěstky veliké« IlO.
a pÍ'Íčiny toho, že nemá líbezné milosti ku Pánu Kristu jako neVěl/sta k ženichovi, nebo nemiluje Pána Boha z celého srdce.
A žen aby I a o b leč e n a v z I a t o h I a v a V š a rl a t etc. Toto viděnie jest o našich časech najposlednějších a které
věci v nás dějí se a které se puosobí z nás a z srdcí naších (!) pocházejí .a kterak Buoh k nám má se.
Dobrota boží
Najprvé Buoh dává nám dary duchovnie, maudrost, aUl'ady, {}
k nám veliká
skutky dobré, vieru, lásku, atenie své svaté, kazatele, pokánie
a milost, srdce skraušené, odpuštěnie hřiechuov a Ducha svatého;
a tak jest nás oděl a ozdobil jako nevěstu muži svému. A to die
Jan: >>Viděl sem ženu oblečeriau v zlatohlav«. A potom se pokládá
Nevděčnost naše druhé hrozné, totiž nevděčnost naše z těch všech věcí a potupenie 10
Boha a pajcha veliká až do modlářstvie, sstaupenie naše doluov
931. Petr 2, 9 - 96 lz. 3, 12 - 99 lz. 3, 1
102 Zj. 12, 4 - 105 Zj. 2, 20 - 110 Zj. 17, 1.
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daleko od Boha; a diví se proroci té zlosti. Ezechiel XVI.: »Byla
. nahá a plná ohavností. I šel sem mimo tě a viděl sem čas tvuoj,
Sl
,~
, v, (
• v
h
t b ') Darové božie se
čas milujících. A dal ť sem na te plasť totlz rauc o sva e ne vypravuji nám
15 k phkrytie hanby tvé a v~el ~e~l v smlauvu s te~au (:~tiž, a~y
mi to pevně držala, což shbuJes). A umyl sem te (totlz davaJe
pláč na hl'iechy) a učistil sem krev tvú (totiž shladil sem Miechy
tvé) a oděl sem tě rozličnými barvami (totiž dary duchovními)
a obul sem tě v obuv jacinktovau (totiž modré barvy, totiž dal ť
20 sem dobré žádosti), na ruce prsten (totiž vieru) a na hlavu korunu
(totiž phpravil ť sem odplaty). A oděl sem tě zlatem (totiž phpravil ť sem slávu), dal ť sem běl a stred (totiž tělo a krev svau)
a učinil sem tě v královstvie (totiž mé), a byla s' dokonalé krásy«,
totiž všecky věci poHebné k spasení tobě dal sem. A pokládá se
25 hrozná věc o ní: »Měla si doufánie v pěknosti tvé (totiž pajchala Hr~:~~ě~~~srro
si z daru ov, totiž smilnila si krásau v milosti porušené). A z raucha
tvého nadělala s' sobě modl a smilnila si s nimi«. II
Tyto ť sau modly, kteréž miluje duše nad Boha. Nedotýká ť
Židuov tak v této kapitole, ale více ldesťanuov, kterýmž dal Křesťané
30 najvětšie dobré věci, kteréž očistil od· hHchuov, dal plášť lásky
a viery. Sv. Jakub die: »Láska phkrajvá množstvie hHechuov«.
»Když sem tě viděl nahau, phoděl sem tě«; neminul sem,
ale dal sem kající život a puojčil sem slzí a tak umyl sem tě, Ó duše
ldesťanská, od krve Miechuov, pro kteréž si zaslaužila zatracenie
.
I
.
V"l
b Olej veselú mysl
35 věčného. »A olejem pomaza sem« vmtrnostI a UC1m sem so e
znamená
pomazané mé, aby také činili skutky milosrdné bližním. Když
člověk veselau myslí modlí se, milosrdenstvie činí, olej jest tu.
»Oblékl sem tě v oděv rozličných barev«. Milovník duší, chtěje Oděv krásný
hhešníky k sobě phjíti a spasiti raději nežli zatratiti, když dává
Olej
40 olej duši, aby milosrdná byla bližním, dává jie také pokoru, tichost,
Pokora
sthedmost, trpělivost, a ty všecky věci líbí se anděluom božím
Láska
i Bohu; dává živau vieru, kteráž odievá a ozdobuje; dává lásku,
jenž jest zlatý oděv, ješto se líbí zástupu nebeskému. Protož ze
všech těchto ctností život setkaný slove raucho rozličnobarevné.
45 A dává také Ducha maudrosti, Ducha rady, Ducha milovánie, Duch múdrosti
Ducha bázně; hle, sukně z rozličných barev! Dává také na ruce
okrasy, totiž když puojčí někomu Ducha maudrosti k obecnému Okrasy rukau
dobrému, aby činil skutky pro obecné dobré - to ť sau okrasy
Hrdla
rukau. Když Ido úžitečně káže pravdu, sau okrasy hrdla; když
v

,

100 lz. 1, 21 12 Podle Ezech. 16, 7 a.Ž 17 -

]akoubel<, Výklad.

31 Ja.kub 5, 20
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se také kto poddává Bohu i lidem v slušných věcech a poctivých, 50
sau ozdoby hrdla. Halže neb točenice zlatá jest příkladný dobrý
Prsten
život, kterýž vidauce jiní, velebí Boha Otce. »Dal sem prsten«,
Náušky
totiž velikau vieru, »a náušky« dal sem zlaté; když dává slyšení,
rozum k víře živé. V Zjevení n°.: »Kto má uši k slyšení, slyš!«
Když člověk poslauchá slova božieho, učí se, kterak má přijíti 55
k rozumu viery, aby osHiehal slova božieho, aby osHiehal svě
domie čistého, aby slova božie byla vážná a krátká, aby skutPrsten
kové byli rozšafní, to ť jest prsten, totiž opatrné slovo a krátké.
Koruna
»A korunu«, totiž duostojenstvie to, aby byla chotí Kristovau,
60
dcerau boží a dědičkau královstvie nebeského.
Veliké dary dal
6
1'1'
ť
t
t
1
'
v,
. .
křesťan6m
, ve I ze
sau o o veCI, za derez se mame modlItI, aby nám
dal tyto věci! Toho ť jest neučinil jiným národuom, dávaje pokoru,
maudrost, tichost, poctivost, auřady, duostojenstvie, vieru, Ducha
svatého, jako jest dal dušem křesťanským, pro kteréžto dobré
věci veliké samého Boha chválé andělé a tu nevěstu ctí pro Krista 65
Tělo a krev více nade všecky věci. Dal tělo své a krev, aby rostla v životě,
v maudrosti, ve čtení, v apoštolských rozumích, aby do velikého
Studniceslova I '1
t'
v.vI TV h
božieho
ua ovs Vle pns a. ec věcí jiným nedal národuom. Dává studnici slova svatého svého, epištoly apoštolské, knihy prorocké.
Dává hojné vniťh1Íe dary, rozum a uměnie a Ducha rady. Co 70
potom, než jediné že velmi divné sau tyto věci anděluom a svatým?
Halže

I

V'

Protož die Jan: »Viděl sem ženu, oblečenau v zlatohlav«
etc. Vypravuje dále hroznau věc zlau, že tato žena ozdobená
v: těchto všech věcech zpajchala, Boha potupila, jiné milovala.
Cizoložnice pyšná Jako cizoložnice, které má dobré věci mužovy, na cizoložníky 75
nakládá, tak ldesťané, pNjavše dary, maudrost, život, rozum,
náboženstvie, čistotu, najzbožilejší svátost velebnú, obrátili se
k milovníkóm svým jiným. Těžký ť jest to pád, těžká ohavnost!
Ezechiel jmenuje kamenie a duostoljenstvie na Luciferovi, lderýžto spadl. Tak tato nevěsta ozdobená, krásná, slovautná, vaj- 80
Praha
tečná pÍ'ed anděly zpajchala. Takéž Praha, kteráž měla dary, též
Česká země učinila. Tak udělala česká země, kterážto nad jiné národy měla
nebeské věci dobré náramně, Boha zavrhla a ke zlým věcem
obrátila dobrodínie jeho. Kteřížto měli uměnie, náboženstvie,
zpajchali, marnau chválu počali, a jako by od sebe ty věci měli,85
Bohu piesničky a chvály z toho neučinili, v nich chvály své hledali,
v nich se kochali nevážně, k světu obrátili' srdce a milovánie
54 Zf. 2, 7, 11, 17 a 29 -

79 Ezeclt. 28, 13 un.

6.7

Bohu uhaslo pro milost porušenau, kterážto jako mol zarodila
tájně a obrátila zlatohlav a šarlat, totiž zlatý oděv, v modlál-. Origenes: »Zlaté věci dobré a raucho sau rozumové Ducha
;';""<lU;ho v Písmě«, kteréž obracujeme k modlám. Když převracujeme
k bludóm, když náboženstvie v pokrytstvie, když čistotu
vpřevrácenúmilost, když dobrého Ducha božieho majíce opauštíme
a ducha bludného a kacieřského přijímáme, když pokoru v pajchu
a chudobu v lakomstvie obracieme, tehdy zlatohlav a šarlat
dáváme modlám mužského pohlavie, totiž marnostem a duchuom
ďábelským, duchóm bludným.
6, mnozí ť sau měli dobrý život a čistotu, a duchové pl-ijdau
pyšní a duše pHpauští je k sobě a místo dává jim. Někto vieru
měl, a duch nevěry pN šel a má místo. Někto měl milovánie božie,
a duch pl-išel porušené milosti, a duše nedbalá tajně svolí a dává
v sobě místo. A ti ť sú duchové mužského pohlavie. A někdy
zevnitřní život jest pěkný, ozdobný, složený, a duše již pyšná,
bludná nebo smilná a cizoložná; a ta potom jiné duše zklamává
pod oděvem krásným zlatým a šarlatným zlatohlavovým. "

Origenes.
Zlate věci

Šarla t modlám
dáváme

Duchové zl!
klamaj! nás

Protož die: »Viděl j sem žen u šarla tna u a v zla tohla v oblečena u «,
totiž v mnohých zuostává uměnie zevniUnie a život spuosobný
velmi, a vniU padli od ženicha, od viery pravé. A ti ť sau žena ta,
' v potom porazl
, v,
'ITt o ma, Vlece
.
d aruov, Vlece
.
Viece se báti
1deraz
mno h e."'"
se b oJ. bohatši
v dařich
5 pádu. Žádný se nepochlaubaj náboženstvím a uměním a maudrostí a čistotau. Pohleď na tuto, kteráž ve všech těch věcech padla
·
' h a zpaJc
. hll
O d Vlery
a . posIauch a 1a d uch uov blu d nyc
a a. SV a t an Pajcha
dobrévšecko
boř!
měl dary tyto všecky svrchu pravené, a že jest pajchu k sobě
pHpustil, větší pád učinil. Tak ať se bojí všickni; kteHž viece
10 mají daruov, ať se viece lekají a viece ať sau pokorní, jako mudÍ'ec
die: »Čím větší si, pokol- se ve všech věcech«. A Kristus: »Když
učiníte všecky věci, rcete: Služebníci neúžiteční jsme«. Protož
nižádný sobě neúfaj, žádný se nechlub v daHch, ale boj se a pajchy
se varuj, duchuov, kteHž pHcházejí V; nábpženství a v pokoÍ'e,
15 zkus, ať by tě neoblaupili, a padl by tieže nežli jiní národové.
Čím viece dobrých věcí lid tento pHjal od Pána, tiem viece s modlami a duchy zlostnými smilní. Protož lid padá a viece také trestán
bude. Takéž žák a kněz, ktož by měl dary, buď opatrný, aby ho
Kněz
šatanáš nezchytil a hlaube aby nepadl. KteÍ'Í sau viece pHjímali Přij!m~1~~~ tělo a
11 Eccli 3, 20 -

Luk. 17, 10
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těla. ~ krv~ Krist~v~, v~e~e se. up~~nitiv mají u viei-e, viece se mají20
ponlzovatI a v baZlll statI; a Jesthze nekteH padají, jiní nechť sau
opatrnější, a proto ať neopauštějí dobrého života začatého. Ovce
neopauštěj vlny své pro vlka etc.

A die: >>Viděl sem ženu v zlatohlavě«. Znamená se, že často
krát na člověku bývá zevlniUnie život dobrý a maudrost často trv' 25
..
1
a
Vnitř porušenie 1 Vlera, a e mrtvá; častokrát Duch rady, a častokrát stojí y au)"adu
ta osoba, a již vniUnie věci všecky mrtvé sú a vše, co je vniU, sau
ohavnost opuštěnie. A z toho jest úejmo, že osoba kteráž porušena
jest vniU, ještě muož mieti aui-ad a zpravovánie du~hovnie kněžstvie
~ muož kHíti, těla a krve Páně posvěcovati. Oděv zlatý na něm30
Jest, maudrost uměnie a rada, ale vniU pajcha jest; avšak nechává
častokrát Pán takovým daruov velikých a aUÍ"aduov že mnoho
o zlých
kněžích dobrého b d
A neVlden
vchtějí
, · jimi pohrdati
'
co držíš?
U au Cl111't'1 v l'd
1 u.
v slaužení mše svaté, v posvěcování; ne dobi-e činí v tom. Protož die
apoštol: »Rozdielné milosti sau: onomu dá uměnie a maudrost35
a radu, avšak jeden Pán jest. Jako v těle rozliční audové a au)"adové
sau, tak mají býti v cierkvi v tomto uměnie, v onomno viera
Darove bez lásky v !iné~l m~udrost,v v onom rada«. Ti darové mohau býti bez lásk;
v clove~n1 J~l(Q odev zlatohlavový, aby člověk jimi jiným prospieNepotupuj
val; a clovek .~akových nepotupuj obreptávaje. Žádný nepochybuj 40
v
vo auradech ]lch a služebnosti, neHekaj, že neposvěcuje, nekHí.
~rotož ~opoviedá apoštol: »Vyššie cestu ukáži vám«. Jako by
rekl: »TltO darové mohau býti bez lásky a mnozí budau mieti'
dary ty, jako pokojnaj život svatý a pHkladný«. Protož mluví
dále: »Bych na oheií vydal tělo a almužny činil« etc. Jako by i-ekl: 45
zlat~j:~ový »Tyto věci bývají dobré v lidech, náboženstvie a maudrost a' těla
t~ápe~1ie, jak~ zlato~lavový oděv; ale k spasení jim neprospievají,
ackoh mnohych duse mohau k spasení pHvésti«.
V'

kněz

byl

I

Bude-li k~o chtieti hledati v posvěcování čistého svědomie
v
lmeze, O kaz dem bude pochybovati. Nebo i Jidáš také aučastnost 50
m~l t~la Kristova. A pověděno jest všem: »To čiiíte«~ totiž pos~ecu~te av.posl.nhujte rozdávajíce. A také apoštolem byl Jidáš.
Žadny neneka], by právě neměl v společnosti aučastenstvie
s jinými a že by aui-adu takového mieti nemohl a moci ve kHu
a v p~s~ěc~vá~í. ,Phs~up s.měle, maje vieru velikau, ne~haje roz-55
suzovalll vsetecnych, Jest-ll ten dobrého svědomie či nenie. Mluví .
v

Jidáš
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. 33 Sr. Vavhnce z BFezové, sll'. 459, čl. 41 az 12 - 42 1. Rol'. 12, 31 - 45 1. Roj'. 13, 3 -

35 Podle 1. Rol'. 12, 4
51 Luk. 22, 19

V

skrz Jeremiáše XXXIIlo. cap.: »Nezhyne z Davida muž,
by seděl na stolici domu izrahelského, a z kněží i z jáhnuov
muž od tváH mé, ješto by obětoval oběti Pánu« etc.,
Pán vždycky bude mieti své věrné na stolicech a na těch
. A to sem učinil a utvrdil, aby se tak dálo.
A tak také tyto věci dobré o dobrých i zlých. Dobí'í doMe
í k spasení, ale zlí zle, totiž sami z své strany, a mnohým
prospěti skrz dary boží. Kaifáš měl dary od Boha a prospěl
A někteH í'eknau: >>Ve jménu tvém, Pane, ďábly sme vy« etc. Odpoví jim: »Neznám ť vás«, totiž dary mé měli
sobě ste jimi neprospievali, k marné chvále ste je obracovali.
neznám vás. Ale jestliže který kněz vypadne z viery živé,
. potracuje, také moc posvěcovánie. Ktož také ztratí
živau v phjímaní velebné svátosti, nemá moci v pÍ"Íjímaní
aučastnosti. Nebo au)"adové boží sau v těch slušně a hodně,
mají viem živú; v jiných také, kteHž mají mrtvau, muož
aul'"ad, avšak veliké moci jest ta viera také mrtvá.

Dobřl

Zll

Kaifáš

Z Vieryb?pad,!i

Viera mrtvá
mocná

. Protož viděl Jan tuto lid, kterýž měl od Boha veliké dary
v těch pajchal a potratil i jméno pl'"ed Bohem a svatými jeho,
není již nevěsta božie, ale cizoložnice. Viděl kněžstvo a duchovní Jmeno
stav, kteHžto dary pHjavše, zle jich požívali. Viděl stav panenský,
prvé náramně obda)"ený, a již skrze duchy zlé oblaupený, a tak
že jest v hněvě božím a že sau potratili jméno nevěsty boží, ale
pl'ed oblíčejem božím sau cizoložnice hanebná, ačkoli se dobH pi-ed
lidmi zdadí býti.

I

Skrz zlatohlav co se znamená? To, že mnozí k skonání světa
sau mnohými dary obdal'"eni. Nebo jeden zvláštní dar, jímžto
mnozí obdal'"eni bývají, jest duchovní zlatohlav. Neb tyto věci
nemají tělesně rozuměny býti, jako ani šelma vedlé litery s sedmi
5 hlavami nenalézá se. Skrze zlatohlav vyznamenává se duostojenstvie
královské; nebo mnohým k skonání světa Pán dává královské
duostojenstvie, kteréž jest veliký oděv. O němž 1. Petri IlO.:
>>Vy ste rod vyvolený, královské kněžstvo« etc. Protož lid ldesťanský v tom duostojenství se shledává, jimž se dává to zvelebenie,
10 že sau nad jiné vyvoleni, a sau královské kněžstvo duchovnie,
»lid dobytie«, totiž z hhechu, z služebnosti ďábelské, v pi-edivné
57 Jer. 33, 17 a 18 4 Sr. Zj. 13, 1 -

65 Podle Mat. 7, 22 a 23.

8 1. Petr 2, 9

potracene

Zlatohlav
co znamená

Královské
duostojenstvie
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světlo Pána Ježíše Krista, a tak odievá je jako zlatohlaveni,
aby byli jako chot Kristova, kteréžto duostojenstvie i andělé
v poctivosti mají. Tak i v Zjevení 1°. dotýká královského kněž
stvie, toho duchovnieho zlatohlavu, a die: »A učinil nás králov-15
stvie a kněžie Bohu našemu« etc. Ezechiel XVI. die: »Že sem
tě oblekl v raucho a obul sem tě v obuv«, tak, aby takoví byli
zvláštní duom boží, jakož se pokládá v Přísloví IX.: »Maudrost
Kněžstvo obecnópostavila sobě duom« etc. Die tuto: »Kněžie učinil nás«, abychom
jemu život dobrý, rozum, pamět, /I vuoli a modlitbu a žádosti20
svaté obětovali. Protož tento zlatohlav Pán dává, totiž tyto dary,
ačkoli zlost veliká panuje. Tak v Přísloví XXXI.: »Ženu silnau
kto najde« etc. A níže: »Z rozličných barev učinila sobě oděv,
kment a zlatohlav oděv jejie«. To ť jest královské duchovenstvie
n~d~n~::~:J~ě a kněžstvie. K kterémužto kněžství podlé svědectvie svatého 25
Pavla žádný táhnauti se nemá, nejsa povolán, leč bude jako
Aron. K Židuom VO.: »Jakož i Kristus ne sám se zvelebil, aby
biskupem byl«.
Světske
duostojenstvie
Jiné pak jest duostojenstvie královské světské, talzé od Pána
Boha puojčené, jemuž poddáni býti máme, jako i Kristus ráči130
poddán býti a řekl kněžstvu: »Plaťte, co je ciesařova,. ciesah«
etc. A že kněžie boží tak sau rauchem takovým odieni, pokládá
se v Exodu XXVIII.: »PHpoj k sobě Arona, bratra tvého, i syny
jeho. A uděláš jim raucho svaté k slávě a k okrase« etc. A níže
die: »Plášť a racional vezmau na se a naberau zlata a modrého 35
postavce a zlatohlavu a postavce brunátného podvakrát smáčeného a kmentu« etc.
Dvoje
Ale znamenati máme, že jest dvoje královské duostojenstvie
duostojenstvie
Obecné
a kněžské, od Krista pocházejície. Jedno obecné všem křesťanuom,
kteréž se dává, když se celým srdcem ku Pánu Bohu obracují4o
a přikázanie Páně pInie; neb takoví všecky dary od Boha vzaté
ke cti boží obracují a jemu obětují, buďto výmluvnost, buďto
maudrost, srdce také k milování božiemu obětujíce, trpělivost, pokoru etc., statek také tělesný, náboženstvie, kteréž mají, ducha
skraušenie. A to ť jest dánie, kteréž má býti dáno ciesaři, v žád-45
ném daru chvály své vlastnie, ale chvály Pána Boha hledati.
A protož při narození Kristovu andělé hlásali: »Slá va na výsostech
15 Zj. 1, 6 - 16 Ezech. 16, 10 - 18 Přisl. 9, 1 - 19 Zf. 1, 6 _
22 PNsl. 31, 10 - 23 PNsl. 31, 22 - 26 Žid. 5, 4 - 27 Žid. 5, 5 _
.31 Mat. 22, 21,' Marek 12, 17; Luk. 20, 25-33 2. M. 28, 1 a 2 - 35 2.
M. 28, 31 nn. - 47 L~tk. 2, 14
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u« etc. A. to I kněžstvie jest duostojenstvie velikého pted
a jest oblečenu býti v zlatohlav. Což jest viděl Jan, že
dary berauce, královské to duostojenstvie a to kněžstvie,
ještě padati budau těžce, jako anděl s nebe. A protož i nynie
est viděti, že ti, kteÍ"Íž veliké dary od Pána pHjímali, těžce sau
neb sau daruov Pána Boha ne k boží chvále obracovali,
zj'-enie měli nežli k Bohu prvotně. Protož se má báti každý,
to proroctvie jest o těch, kteÍ"Íž najvětšie dary od Pána pHjali.

Obdařeni

padajl

. z strany auta du, 1dere'hoz to1'1
Zvláštnie
Jest jiné kněžstvie zvláštme
1 za
kněžstvh
k tomu povolaní užívají a ten aul-ad konají; a to také jest duostojenstvie velikého, jako mluví apoštol: »Žádný té cti na se neber-,
leč by jako Aron k tomu byl povolán« etc. A to duostojenstvie
jest zlatohlav, neb daruje kněžie životem dobrým, spravedlivým,
svatým a pHkladným. K tomu aUI'adu pHleží, aby kněz byl osví- I~~ě~~~é!~
cený, ve všem uměje rady spasitedlné dávati. A z svého aUl-adu co potřebie?
má mieti, jako mluví Dionyzius, moc očišťující, totiž od hHechuov Toto tré
poddané očišťuje, druhé moc osvěcující, Uetie rozpalující, totiž
65 aby viece sebe i jiné osvěcoval, aby nebyl hlaupaj a neumělý.
Třetie z auřadu svého má to puosobiti v lidech, aby v dobrém
trvali a tak aby rozníceni byli.
A protož to kněžstvie apoštolóm bylo dáno a po nich jiní,
toto tré majíce, na jich místa se dostávali a k tomu sau lid zpuo70 sobovali a táhli, aby jich lid ve všem dobrém a svatém poslauchal.
Jako Petr sv. Klimenta svatého na místo své postavuje, svolal Petr svatý
lid napomínaje jej a přikazuje jim, aby ho poslauchali. Neb jest
napsáno: »Kto vás poslauchá, mne ť poslauchá«. A má býti . jako die apoštol - bez auhony, totiž aby nelbyl sám hoden tres75 tánie; a takových aby poslušni byli. Ale nynie pohhechu nedbají
kněží poslúchati i dobrých etc.
v,
' Jes
. t veVt Sle
'
tVle
' Clesal. v. kněžské
Duostojenstvie
· tVle
A toto d uos t oJens
nezvl'1 d uostoJens
veliké jest
ské, v kterémžto světí jsauce postaveni, velmi se nížili. Jako
. i Kristus kněz ciesah chtěl poddán býti, ačkoli hodnější a větší
sOměl aUI'ad, tak také i nynější kněží moci světské mají se ponížiti.
Protož, když ten aul-ad tresce lid, mají rádi pHjímati a slyšeti.
A tak k skonání světa obojí auřad a duostojenstvie kněžské, obecv

58 Žid. 5, 4 - 63 Dion)'s. Areop., De coe!. Mer., c. III. (MG 3, c.
166/7); sr. i Adnotationes Cordevii ke c. XII. téhož di/a (MG 3, p. 293/4).
- 71 Clementis, Epitome de gestis s. Petri (Opera dubia, c. CXLV., MG 2, c.
575 a 578),' Epistola I. ad Jacobltm, fratrem DOlnúú (MG 1, c. 464)
73 Luk. 10, 16 - 74 1. [{Ol'. 1, 8; Fil. 2, 15,' [{ol. 1, 22
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Kněžl

nie totiž i obvláštnie, dá mnohým. A ti ještě padnau těžce, velikými dary jsauce obdaí"eni od Pána Boha, takže potom takoví
Babylon a nevěstka veliká slovau. A co tehdy jiným bude se dieti, 85
ktdíž ne takovými a tak velikými dary sau obdal:"eni, poněvadž
onino, velikými dary sauce ozdobeni, totiž panenstvím, maudrostí
a jinými dary, padají?
Šarlat co
»Postavec brunátný aneb šarlat« ve krvi smáčen bývá. Znaznamená
mená se, že ti darové lidem dávají se, kteHž plynau zaslaužením 90
vylitie krve Ježíše Krista; a ti darové ještě trvají v těch, ješto
sau již zhovadilí učiněni. »Pozlacená zlatem a kamením drahým«.
Viera drahý
V·lera Jes
. t osvlcena
'
, a žIVa,
. , kteražto
,
kámen
jest pruohledčivá, až k těm
věcem, které sau na onom budaucím světě, prohlédající. Jako die
v Zjevení: »Ktož pí'emuož, dám jemu kámen«. Neb tomu, ktož 95
pl:"emáhá pokušenie a hÍ'Íechy, Pán dává vieru velikau, jasnau
vel milostnÍ!
a svěHau, vděčnau, a lásku a naději a panenstvie jako perly. Avšak,
jako Jeruzalém jsauce čistí a jasní, těžce padají a bývají učiněni
Babylon, na čele majíce jména rauhanie napsaná. A protož ně
kterých smysl ten poráží se, kterýž byl a ještě jest, že by ornát 100
o rauchu me3ném a raucho mešné byl oděv šelmy na knězi. Jestliže tak chtí o rauchu
266bz
tělesném vzieti to, tehdy by i šelma tělesná musila býti s sedmi
hlavami; ale nenie toho, tehdy ani onoho, aby vornát a jiné raucho
byl oděv této šelmy. Nebo takový jest smysl slepý, vymyšlený
z zlostného zapálení, nezaložený v Písmě. A jako Aran, pÍ'Ínucen 105
jsa nezbedností nepokojného lidu, svolil jim k teleti a proto do
země zaslíbené nevšel, a Mojžieš, z skály chtě vyvésti vodu, poVysoké věci
chybil u víl'e, tak, že vysoké věci sau a hluboké v skále, v Pánu
Ježíši Kristu a v jeho svatém těle, mnozí pochybují. A poněvadž
sa u ti velicí padli, co se s námi stane biednými? Protož v bázni lIO
Páně máme trváti etc.
padajl

I

Žena ozdobená
odvrátila se

A bieše žena pozlacená zlatem a kamenem
dra h Ý m etc. Pokládá, žetato žena netoliko'zevnitř, ale vnitř od
Pána byla ozdobená, ale potom od Boha odvrácena jest mrzce.
Viděnie svatých ukazují nám pád veliký lidu od Pána. Dává za88 pad a j l je v I'Iipise už pPed t o t -i ž (ř. 87), patrně oJnylem;
proto znal/lén/I a přemístěni (dvě malé čárky Před »padajf«
a po »padajl «), ale ani tali neuliázal jasně, kam slovo náleží. - 95 Zj. 2, 17
- 9 7 1I1{a1'ginálie náleŽ'Í asi za slovo: v d ě č '11 a 'It 99 nu. Sr. bludné
čMlllly 37-39 u' Vavřince z Březové, str. 459 105 2. 111{. 32, 1 nn 107 4. 1\1. 20, 10 '/In.
plsař udělal
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pán zevniH duostojenstvie, aul:"ady, výmluvnost a krásu
. vnití' také dává své dary, ktdíž se rozumějí skrze
totiž l;ajlepšie dary jako maudrost shuory a uměnie a náa Ducha svatého. Protož skrze zlato rozumějí se dobré
maudrosti božie; o kteréž Šalomún die: »Lepšie jest kujejie nad zlato a sHiebro«. Maudrost světská marná jest.
uměti báti se Boha, dobí'e živu býti, Bohu se modliti v Duchu
poklonu jemu činiti, ta ť jest maudrast boží jakožto

Darové

Páně

Maudrost pravá

zlato znamenaná.
Protož chce tuto praviti, že již tato žena jest babylonská
a prvé byla Bohu libezná, měla také lásku a dobrý
A mnozí z ld'esťanuov, ktebž sau synové zatracenie, a II tato
sprvu měli sau dary boží. To Pán ve čtení svatého Mat.
. míní, že spolu zatracenci byli v počtu panen desíti a měli Deset panen
hoUcÍe, totiž dary veliké sú měli, světlo viery a lásky,
potom sau zhasly lampy v polovičné straně těch panen. Protož
pokládá prorok Jan svatý, že sú ld'esťané někteh veliké dary
od Pána, poklady plné zlata a stí'iebra, druhé, že sau ty
věci obrátili v cizoložstvo duchovnie a potratili lásku.
Protož die, že byla pozlacená maudrostí boží, náboženstvím Pozlacená
llcím, jakožto panna opatrná, mající lampu hoUcí; a ty dary
íci, nemilovala Boha, ale zavrhla jest Boha svého a učiněna
nevěrná. A tak najprvé tato žena, totiž stav duchovní, pHjavši
dary vypadla, a potom množstvie lidu padlo. Protož chtěl dáti
své, abychom ho milovali viece a měli k němu lásku; nebo,
ť jes.t láska, tu ť jest Kristus. I nechtěla v ní trváti a aby Kristus láska
se samému nade všecko líbila Pánu, a aj, učiněna jest cizoložnicí.
Nynie zajisté čas jest milosti a jeho pÍ'Íbližovánie nynie jest k nám,
ano také spojenie jeho s námi, když tyto dává nám dary; a skrz
ty dary chce, abychom byli jeden duch s ním, jako častokrát
Písmo die: »Budau mi za lid a já budu Bohem jich a choditi budu
mezi nimi<<. Protož by měla chot viece ho protq milovati a nakloniti se k němu láskau, nebo Buoh láska jest, a kto pi'ebývá
v lásce, v Bohu pí'ebývá; protož, jestliže láska v tobě jest, Buoh
v tobě jest. Protož máš býti velmi opatrný, aby nic zlého nečinil Opatrný buď
před oblíčejem jeho.
Item dává pokrm výborný a nápoj u velebné svátosti; ktož
tehdy jie ten pokrm a pie krev jeho, v Bohu 1 pí'ebývá a Buoh
9 PNsl. 3, 14 _ 18 Mat. 25, 1 nn. 4, 8 a 16 - 4.2 1. Jan 4, 15

35 3. 1\1. 26, 12 -

37 1. Jan
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v něm. Protož, kteří jíme tyto dobré věci, zlato dává se nám.
Vizte, kterak bychom k jeho líbezné vuoli živi byli. Když tehdy
takové všecky věci máme z rukau jeho, jako zlato a sHíbro máme. 45
Cizoložná duše Jestliže duše jinam se obracuje kocháním, milostí, úením, paměti
a myšlením od Boha, již ta duše cizoloží jinde, již se to nelíbí
jemu náramně a majíci ho, odporné věci Kristu činí a mrtví ho
Přij!maj! tělo t
"ll
v .. "
d nes teVl o 17'Lnstovo,
'
Kristovo nehodně alU V SO b e. J a 1<:0 v pn
<: a d e. NVI
e <: t o pnJlma
a velmi brzo zapomíná se na ň, nechlubí se v Pánu, nekochá se 50
v něm; skrz to viece se na ň hněvá Buoh nežli na duši některého
pohana nebo žida, že jest zapomněla na ženicha svého, pí-ítomně
ho majíci v sobě, jako by tu nebyl. Neb on phchází tu jakožto
phtel Hm: »K němu phjdeme a pHbytek u něho učiníme«. Ona
pak, nemaudrá, obracuje svau tvál' a pamět k tělu, světu, a maud- 5
rost na trh nese, aby získala chválu světskú a čest, a neobracuje
takových daruov ke cti a chvále ženichově. Kterýžto í-ekl jí, dáSlyš, duše!
vaje dary: »Miluj mne, šeH mne, zalibuj sobě ve mně, dosti ť jest
tobě na mně, nehleď jiných ženichuov, ale k mému pHpomínaní
to čiň«. Ale ona tau radau zhrzela a učiněna jest, jako apoštol60
vypisuje ji: »Budau lidé sami se milujíce« etc.
Duchovnie
VV'l
cizoložstvo
seli {a' neúízená milost, sebe samého zalíbenie a radost
V

V

'

a veselé které koli nepol'ádné jest duchovní cizoložstvo. Nebo
chtěje phchlácholiti k sobě duši, chot svú,
dává jie zde v závdavku dary, aby ho viece milovala a čekala 65
od něho větších daru ov, kterýchž oko nevídalo, ucho neslýchalo;
dává jie Ducha svatého Hm: >>Viz, kterak sladký sem, a uhlédáš
viece a vezmeš ode mne a opaHíš po smrtí«. Dává závldavek
nebo základ Ducha v náboženství, u vide, v poznání. Jako by
í-ekl: »Tato ť sau znamenie věčných věcí. Dávám tobě zevnítřnie 70
věci dobré, ale většie vniHnie, jako zlato«. Ale v těch daÍ'Ích nePajeha škodlivá stála, ale jako Luciper vypadla, najprv že se vyzdvihla v pajchu,
druhé dary božie k chvále své obrátila. Nebo pajcha rozptyluje
zlato a sUiebro a uhašuje lampu duchovní.
Ale kterak člověk zachová dané sobě v základě dary božie? 75
PO"d~;;a~~~i~ává Ne jinak než skrz pokoru. Velmi Hedký člověk jest, který by se
skrz dary haj bal k milování božiemu a jemu ctí aby z nich dobýval a nephpisoval jich porušení svému, ale všickni sme učiněni
nevěrní. Izaiáš v poslední: »K komu popaHím?«, totiž které
svědomie mně se líbí a která jest ta věrná duše? Die: »J ediné 80
KriS~~t~Obrý pl'ítel dobrý Kristus,

54 Jan 14,23 -

61 2. Tim. 3, 2 -

66 1. Kor. 2, 9 -
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79 lz. 66; 2 a 3

chudíčkém u «, totiž .pokorné~u a sníž~n~~u, »~, ješt~ se ti'e~:

'ch. Kto oběhlJe vola, 'Jako ten, Jenz zabiJI muze«, totIz
. ~~ě někto veliké činí skutky k spasení, ale že se jimi pozdviaura
v "
I' v' , • 1 b
v
Nezalibuj se
uze
e v pajchu a sám v sobe se zalibuJe, a ~a <: C111l, Ja m
v .lmtdeh sobě
totiž že duši svau zabíjí. »Ktož obetuJe hovado«, totIz nekto
úžitečný skutek v obci, duchovní neb tělesný, a pak sob~
tom zalibuje nezpuosobně, »tak činí, jako by psu hlavu zmoždll
do vykydení mozku«, totiž ~emaudře činí, j~lm bez .m~zku,
maudrosti, a někto k smrtI bera se pro Knsta, zalIbuJe se
tak činí, jako by z psa vykydl mozk, totiž bez maudrosti
velmi ohavně. »!{tož obětuje obět (totiž Pánu skrz skutky
chlubí se), ohavné jest jako svině«, totiž jako vohavný Mích
zákoně krev jísti sviňskau, tak tento skutek. »Ktož se rozpona kadidlo, totiž jako ten, Ido by dobrol'ečil modle«, ktož
zalibuje v náboženství Hm: »Jinýmťto nenie dáno, draho
jiným«, již jako by ctil modly. Ó běda nám, v mnohých ť sau Modláři sme také
,

v

Xrr:

I

takové modly!
Protož dopovídá: »Ty všecky věci zvolili sú na cestách svých «~i
činíce tyto veliké skutky, jako voly obětujíce, zlato '~ kadidl~:
nevzdali chvály Bohu, ale jinému stvol'ení obětovali, vyvolili
na cestách svých všecky tyto věci ohavné, totiž že z zlata modly
mužského pohlavie dělali sobě a pajchali a proti mně povstali,
protož ,zvědí, že ť sem já Pán totiž a m~hu. býti bez ,:ich. A po~?l~~
sem jich i napomínal, aby se varovali hhechuov techto; ale cll1lli
sú nešlechetně v srdcích tajně pí-ed očima mýma, a neslyšeli sau
mne. »Já ť učiním pomstu nad nimi a zvědí ť, že sem já Pán«. Protož
patU na chudého, bojícieho se Boha a z daruov chválícieho, ale
odvracuje se od pyšného a kterýž daruov jeho zavdaných zle
požívá.
.
.
'
t .
zlatý
»A měla koflík zlatý«, totiž
auí-a d a duos toJens
vle v mocI Koflfk
co jest?
své.; nebo aUI'ad koflík jest a od Boha bývá. Opět rozum Písma
jako koflík jest. Item srdce dobré měla Jako zlaté a naplnil je
Pán dary a Duchem svým a rozumem Písma, a pak zle požívala
nádob těchto, že sau učiněni jako ohavnost a smilstvo a cizo115ložstvo. A ješto sú měli z nádob těch ponaul~ati k milování božímu,
a oni pak zlehčovali hí-iechy, k tělu lid obrátili a pHvedli, Mie- Hřiech~nětiehčuj!
. chuov velikých nevážiece, svět zchvalujíce, slávu světa milujíce.
A když ty věci měla jest žena, totiž kněžstvo, kteUž měli věrně
učiti, hí-iechy trestati, svět v posměch a v potupu dávati, to pak
102 Ezech. 16, 17 -

103 Ezech. 6, 10 a 14
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tau její krásau a milostí ,k světu a falešným učením a odvrácením 120
jejím všickni sau zapojeni, všickni blázniví učiněni, všickni králové, vidauce ji, ana sedí v slávě a ve cti a v bohatství, následovali
sau jie a pochop na ní vzali odstúpiti od Boha pravého a cizoložníci učiněni sú II jako pec. Protož die Izaiáš XXIII.: »Povstal1,
vOl~e~~sf;~{ánl nevěstko, obejdi město, udělaj sobě hausle« (totiž kající život 125
a plačtivý), že si milovala svět a přízeň jeho. Vyvstaň od nevděč
nosti a kvěl takových zlých věcí učiněných proti mně. Protož die:
»Dal ť sem dobrý nápoj do koflíku, a ty si nakazila a zsmradila
ten nápoj «.
I{říže Kristova
Pohřiechu kříž Kristuov zchvaluje se v austech, ale mnohým 130
nepřátelé
dán jest v smrt. Mnozí kHž chválí, ale sami odporně živi sau
Kristu ukřižovanému. A tak žena tato, totiž kněžstvo, nynie
nalévá velikau věc jedu proti kHži Kristovu, proti životu apoVopilá duše
štolskému, proti víře; protož vopilá učiněna jest bláznivá duše
a slepá, nevidí Krista, smrdí jí z au st náramně mluvenie a rada 135
a kázanie. Že tehdy duše nejsau jedno s Kristem a jeden duch
s ním, protož mezi sebau také nejsau jedno; proto se roztrhují skrz
rozličné nápoje proti víí'e a proti čtení. Někdy někteh měli velikau
víru v kalichu neb koflíku; již šeňkují a dávají bludy. Jeremiáš
Nařll<á
Pán
pro
XI. die: »Olívú hOJ'nau, pěknau, plodnau nazval tě a dal tobě 1"0
nevděčnos t da _
ruov
jméno; ale že si to potratila, přivede ť na tě mnohé zlé věcÍ«.
A výše: »Co jest, že milý muoj (totiž lid mu oj v Hospodinu,
totiž v duchovním životě) mnohé stydké hřiechy činí? «, totiž
mnohau pajchu, pokrytstvie etc. »Podlé počtu měst tvých byli
bohové tvoji, dome judský«, totiž tamto jiný lid byl a jiný sobě 145
zvolili obyčej služby, jinau vieru etc., tamto všecko jedie napoí'ád
bez rozdielu každého dne, tuto opět jináče věřie o svátosti velebné,
tamto jináče. A já sem dary své dal jim veliké, a hle, rozptajlili
a zmrhali všecky.
Protož jest měla zlatý koflík, totiž dobré srdce, uměnie, 1150 268a2
velikého ducha, . aby mě skrz to milovala; a učiněna jest sama
sobě líbieci se, lehká v skutcích, zamilovala svět i slávu jeho
a sama sebe etc. Pro tyto veliké hřiechy, kteřížto sau podobní
Zámutkové ~roč modlářství Pán velmi se hněvá' protož přicházeJ' í na nás zámutJdau tta n a s )
,
kové a rány, aby seUel Pán tato přestaupenie s nás. Z těch věcí 155
Nevěst~l~~~istova, pí'edpověděných slyš to, choti Kristova, aby daruov božích byla
':::L

124 Sr. Oz. 7, 4 - Iz. 23, 16 Jer. 11, 15 - 144 Jer. 11, 13.

140 Podle Jer. 11, 16 -

142 Podle

vděčna, druhé, aby chvály ženi~ho:y ve v!em hle,~a~a, Uetie, ~by
'chy varovala a stála v baznl a sobe aby pnplsovala tolIko
se pa]
,
,
. . 'd k
Vl
ty věci, které sau pokorné, ale Panu slavu nynle 1 vz yc y na ve {:y
věkuov.

Žena ta duchovní duchovenství oddaná, majíci dary od Pána
veliké. V nich pajchají a od Pána sau opuštěni, nebo ne b~ží, ale
, chvály pilni sau. Tak mají zlatý koflík, totiž srdce pIne ohav- Zlatí' kollik
sve tí Bohu chtiece sl úžiti i mamoně. N enaVl
"d'1 za]ls
.. ťe B uo 11
nOS ,
.
rb' ť N b
5 každého takového, tak chtějícieho Bohu 1 svetu se 1 1~. e o
V'l 'J'est to Bohu, když na místo jemu zvolené dopauštěJí ohav.. , TčžkávěcBohu
t ez {e
tí J' ako myšlení nečistých, žádostí a hnutí zlých. Někdy zaJlste
nos,
.
.
h'
h
ta žena po kl'tu počínala býti v s~avu nevInnostI a ,c ran~ DU,C ~
tého' a když v srdce napustIla plno ohavnostI, tak ze zrem Osthehaj srdce
sva
"
.
'h "
10 prvnie, vážnost a mil,ost k Bo~~ potratila, takže;, něm)es~ py: a ZIota žádost těla a vseckeren Zlvot Bohu ohavny, takze 11lkda Boha
:elýl~ srdcem nemilovala, nikdá celau žádostí,. chti~ostí ~ ~lyšle~í~l
svým. Nebo veliké jest to zlé pí'ed Bohem 1 take dUSl skodlIve,
takže se umrtvují ty věci v nich, které sau boží; neb tu Buoh
15nemá phbytku, ale (jako die Izaiáš XXXIIII.) bud~u. v něm
svá bydlenie mieti bukač a ježek a čáp a havran bydlItI bud au hnf~Ji~o,: ::dci
v 1něm etc. A zběhnau se pl"eludové, potvorná zvH, onocentaurus
zlém
etc., totiž potvory nemotorné, ješto nečistotu uvodí, zlá myšlenie,
lakomstvie, hněv, mysli nadutie. A toho duše ty necítie, neb sau
20 umrtveny, a netoliko sobě, ale jiným škodie. »Neb slove Ba~yl~n,
mátě smilstva«, totiž vínem nečistým duchovním mnoho Jlnych
nakazila a ztrávila, a to »pod zlatohlavem«, totiž životem an- Z~~ilž~v~~~,é
dělským, neb jest zpajchala jako anděl, a protož dávala učenie andělskí'm
ku pajše, k hněvu, k lakomství a lakotě, k zabi~í a k vravždá~.etc.
25 A mnozí tomu věÍ'Í za to majíce, že by tu byl žIvot andelsky Jako
zlatohlav.
Ještě žena ta fiklovná a ozdobená životem phkladným,.
rozumy vymyšlenými a bludnými; mnohé svozují bludy a kacieí'- Rozumové bludní
stvími k hněvu a zlobivosti, k vraždám a k ukrutným lidí morduom.
30A tak tauto ženau sau rozděleny a roztrženy obce, nebo rozliční
rozličnými duchy sau naplněni, takže všech jednak srdc~ sau
rozdělena. Protož jest ta žena mátě smilství nebo počátek hhechu, Mátě smilstvie
umějící zlehčovati krádeže, laupeže, ukrutenstvie, vraždy, a to
velmi pHkrytě. Jest mátě bluduov etc. Od té ženy pocházie lakomV

4 Ohlas Mat. 6,24 a Luk. 16, 13 -

15 Iz, 34, 11
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stvie, neb osobují sobě platy, zádušie, a nemají lítosti nad chudými35
a nuznými, a srdce svedená nesrozumějí, že činie nemilostivě.
Daniel XII.: »Nemilostivě činiti budau nemilostiví, a neporozumějí všickni nemilostivÍ«. Neb, ktož nenávidí bratra svého,
v temnostech chodí a neví, kam jde; a takových nenávidí Buoh
a neráčí na ně pati'iti. Ale pro dary zevniti'nie sami se sobě zalibují, 40
neb sau jimi jako zlatohlavem oblečeni a ozdobeni, takže temnosti veliké vniHnie zatmievají je pod tvái'ností světla zevniHnieho a daruov zevniti'ních; a protož všecka trestánie k jiným
obracují, a ne k sobě. Protož die Pán Izaiášovi Vlo.: »Oslep srdce
lidu tohoto a uši jeho obtěž, aby vidauce neviděli«. Když najviece45
srdcí jich í'eč dotýká, avšak nemají za to, by vinni byli a by se jich
dotýkalo; neb jest již pHliš obecné a lehké slovo boží srdcím těm.
A die dále: »Aby se snad neobrátili, a uzdravil bych je«, to jest,
že, kdybych jim poznánie dal, opět by se zase v Míchy obrátili;
již nechám jich tak, aniž hněvu Páně znají. David: »Kto zná 50
moc hněvu tvého« etc.
Protož tyto temnosti sau veliké, že pro ztracenie časných
věcí člověk se rmautí až do pláče, ale na hHechy a pro ztracení
daruov božích nermautí se. I napsáno (Deutronomi): »Ó, by
sobě usmyslili a porozuměli a k posledním věcem prohlédali, aby 55
snad Pán neprocítil jako opojený od vína (totiž opojením a naplněním radosti nebeské) a dopustil by rány a naplnilo by se to«.
Ezechiel IX.: »PHb1ížili se dnové navštívenie a jeden každý má
braň k zabití v ruce své«. Plní se to v Zjevení VP., že peklo jde·
za tiem, kterýž sedí na koni plavém, totiž pomsta pekelná, a dána 60
jest jemu moc mordovati mečem, hladem a morem etc.

I

A někteH však pro to, ale Hedcí, poznávají se, nebo, Krista
majíce v sobě přebývajícieho, ještě pro to mnohé mají a poznávají
v sobě nedostatky a nemoci a ohavnosti. A Buoh milosrdný ještě
trpí spolu a snáší se v srdci našem s mnohými nedostatky a ohav- 65
nostmi, když je mají lidé v nenávisti a v uošklivosti; a takoví ještě
pHcházejí k velikému se samých poznání. Nebo duší svau s Kristem
jsúce spojeni /I a na své nedostatky když se hněvají, tehdy se Pán
na ně nehněvá, když Hekají s Davidem: »Duše má naplněna jest
zlými věcmi«. A Kristus: »Ktož nenávidí duše své, k životu věč-70
nému osUíhá jie«, když vidí ji naplněnau ohavnostmi. A ti tak
37 Dan. 12, 10 - 38 Podle 1. Jan 2, 11 - 44 Iz. 6, 10 - 48 lb.50 Ž. 90, 11 - 54 Podle 5. M. 32, 29 a Ž. 78, 65 - 58 Podle Ezech. 9, 1
- 59 Zj. 6, 8 - 69 Ž. 88, 4 - 70 Jan 12, 25

Hkají s Davidem: »Odvrať tváí' svú od hHechuov
srdce čisté stvOl' ve mně, Bože« etc. »Smiluj se nade mnau,
podlé velikého milosrdenstvie tvého«. KteÍ'iž totiž litují
želejí, že sú daruov božích zle užívali, nad těmi se smiluje etc.
A nač e I e jej i e m j m é n o n a p s a n é: Bab y Ion,
s o vel i k é, mát ě s mil s t v a. Skrz tuto' ženu zna- Žena co znamená
í se všickni ldesťané, kteÍ'Íž na počátku slova božieho zactností budaucieho věku a daruov božích dobrých, jako (černě:) vel moci
zlatohlav oblečeni maudrostí a uměním, ale potom zpajchali
odvrátili se od Boha. A protož die: »A na čele jejiem«. Duše
ozdobené dary a dobrodíními které jest čelo? Mudrci, jenž tajnosti
přirození vypisují, praví, že v čele jest moc pochopujíci, když věci Čelo co znamená?
některé takové přijímá neb zamietá jako odporné; a ta moc v čele
. Jako moc vidědlná jest v oku, odporné věci potupuje, libé
a milé oblibuje, tak ť jest o duši Bohu dané za chot: má se zkusiti,
jest-li podobná této, kteráž se vypisuje v této kapitole, jest-li
věrná Bohu aneb nevěrná. Znamenaj čelo své, totiž pochopitedlnau
moc svú,pí'edkem sprvu, jestliže slávu a čest světskau pHjímá
a pi'edním aumyslem v světě se kochá a jako v čelo tělesné věci
vyvoluje a hotova jest porušenie pí'ijímati; a které věci přicházejí
z světa nepravého, nezltušuje toho, sau-li Bohu líbezné čili nic, II ale
hned je pevně vkládá v se a kochá se v nich, a které sau božské,
nic toho nešetří - již jest svět v čele té duše:
20
A protož tuto die: »A na čele jejím«. Jestliže se v marnosti
. raduje časné a minutedlné, jestliže se navrže myšlenie pěkné
světské a duše, neohlédajíci se na ženicha, prvním aumyslem
svolí a pHjímá v se, již na čele napisuje smilstvie. O kterémž
Jeremiáš lIlO. die: »Čelo nevěstčie učiněno jest tobě«. Protož, Čelo nevěstčie
25 měl-li by Ido dary veliké a potom takovým vnuknutím a prvním
pochopem ty věci, které sú líbezné vidění neb slyšení a tělu, bez
rady boží oblibuje a přijímá, nerozvažuje toho se Pánem, sau-li
duši škodlivé čili nejsau etc., duše ta má bezstudnau nepoctivost
1 t
Povaha dobré
·
na čele a jméno babylonské. Ale duše boží, což 1{O11 se nas {y ne
duše
30 moci vnitřní aneb zevnitřní pochopitedlné, rozsuzuje najprvé,
jest-li dobré či zlé; jestliže jest co dobrého, pHjímá to k chvále
boží, jestliže je co zlého, zkušuje toho podlé učenie Kristova,
ě

t

72 Ž. 51, 11 a 12 -

73 Ž. 51, 3.

4 ]\![arg'inálie náleží asi za slovo: daruov -

24 Jer. 3, 3
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a tak, což koli proti vuoli boží nalézá, žádným obyčejem toho
nepí-ijímá, ačkoli tělu to odporné bývá. Též jest-li tělu co těžkého
a k trápení, a jestliže shledává, že jest Bohu líbezné, pí'edním35
aumyslem a prvním pochopením poddává se Bohu pokorně, - ta ť
nemá toho jména napsaného Babylon, ale jakož se pokládá v kaJméno nové pitole Hetí, kdež die: »Napíši na něm jméno nové, kto pí-emuože
bludy«. A ktož pochopitedlnau mocí, totiž prvním aumyslem,
nevyvoluje krom těch věcí, které sau k vuoli boží dobré, »učiním 40
Slaup v chráme ho slaupem V chrámě Boha mého a nevyjde z města ven «, totiž.
z milosti a z lásky božie a z věčné slávy, »a napíši jemu na čele
jméno Boha mého a jméno města nolvého«, totiž ta duše bude
Noví' Jeruzalém nový Jeruzalém, tu svědomie nové, nový Duch boží, nový život.
Nebo, kteÍ"Í sau čistého srdce, ti ť san nový Jeruzalém, nová cierkev 45
a nové cierkve napravenie; kteHž mají viděnie pokoje. »A jmÉno
Čelo
Ježíše Krista« duše božská >>na čele«, totiž na počátku činěnie
a myšlenie tento poklad nosí.
Duše zkus sebe v prvním hnutí; když duch pHchází porušený
a duše hned hotova jest povoliti jemu, tehdy rozuměti má duše, 50
že jest v ní kOl-en hoí'ký a odporný Duchu svatému, a protož se
Nesvaluj ke zlému ihned má ponížiti. A pakli nepovolí duchu porušenému a vuoli drží
v bázni, najdúci toho ducha odporného Bohu, a neuchyluje se
k svolení, dobí'e bývá; ale z kOl-ene zlého a z zchopnosti hotové
ke zlému má se ponížiti. Když se pak nesvoluje ke zlému, napsán 55
bývá skrze Krista v srdci nový Jeruzalém a nové svědomie. A když
duše vchází do chrámu božieho, slova božieho poslauchá, t~lo
Kristovo pl-ijímá, a z toho pHchází líbezný život, milovánie pověsti chvalitebné, sláva světská, a ty věci v prvotním aumyslu,
v prvním naražení a pochopení pl-ijímá a svoluje k těm věcem60
pí'edním aumyslem a pochopem, již na čele napsáno bývá jméno
Babylona.
To bylo na kněžstvu viděti pí-edkem a jest podnes na duchovdu~~~~~~ch ních, pajcha v náboženství, v čistotě. Pí-ijde hněv, a svolí k tomu
v prvním pochopení; to ť jest čelo ženy nestydaté! Viz každJ'1 65
o sobě, má-li tajné jméno napsané na čele, jméno Babylona a ďá
belské a dědictvie ďáblova, ne Krista Ježíše! To čelo napisuje se
vniH, totiž zlost babylonská vryta bývá v duši, že nebrzo nevěstka
Hřiechnesmanevěstky muože seHíti té poškvrny. Jeremiáš XVII.: »Hhech domu ]'udz(a)tedlný
38 Podle Zj.3, 12 - 40 lb. - 46 Cf. Hieronymii, Lib. de '110m. hebr.
(ML 23, c. 841/2): Jerusalem, visio pacis. Sr. i Zj. 21, 2. - 69 V marginálii
(a) je nejasné, sPlše lze člsti y. - Jer. 17, 1
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napsán jest rafijí železnau«. HHec~ judský, to.t.iž duší
velmi jest tuze vryt v prvmch vuolech ]lch >>na
adamantovém «, totiž hluboce jest vražen skrz šatanáše, že
trestánie, ani pomsta boží, ani bázeň smrti nemuože obmyti
. y nemaudré, aby jméno jiné lepšie bylo napsáno, totiž
Jeruzaléma, města nového. Nebo voheň těchto zámutkuov'
mnohých nemuože vypáliti na čele, totiž v prvním pochopení

I

.ldesťanského.

pohHeclm mnozí na čele svém svět napsali, slávu, bohatstvie, Na čele napsánie
světské milovánie a těla svého krásu a zdra vie a pHzeň
jiné věci časné a míjejície, a pod tiem jménem z zadnie strany
se klanějí Kristu, milují některak Krista, pamatují umučenie Falešné milovánie
slyší slovo boží, pHjímají velebnau svátost oltál-ní; ale to
"'HU~I~'-'- jest milovánie božie a lehčejšie a nevážné následovánie
ani svědomie jest čisté, ani památka umučenie jest pevná.
ť jest ohavnost nevěstky na čele napsaná.
Má-li Ido pravau váhu a rozvažuje-li Ido srdce své a dUŠiDaj toto na váhu
svú a žádosti své, Ido vidí a znamená, co viece srdce miluje, tento-li
svět čili Boha, stvoi-eniy-li či Stvoí-itele, položme skutky, položme
všecky milosti na pravau váhu a vizme, co plakati máme! Na
... ~
h .,
17 ' t
I{ristus co chce
nevěstě Kristus chce mletI ]meno zemc a, ]meno ~ns ovo,
mieti
památku jeho, svědomie čisté, lásku a milovánie. A to míní,
když die: »Najprvé hledajte královstvie božieho (totiž Krista)
spravedlnosti jeho«, totiž života laskavého a zákona božieho
a vuole jeho; ale zzadu chce mieti péči skrovnau o tělo a o potí-eb- Péče skrovná
ných věcech života, bez kterýchžto býti nemuožeme. Tak všickni
Pražané, kněžstvo, mis Hi, konšelé a saudci mají mieti na čele
Pražané
inilovánie božie a zákon mají sobě napsati a spasenie duší, a najprvnější péči o ty věci mieti, které sau k spasení, ale slavau a ctí
pohrdati, lakomstvie se varovati, nenávistí a laupežuov se vysHiehati; žádnému kHvdy nečiniti, žádnému neškoditi. Ale pohHechu
.
"
, . Z]eVne
.
v]meno
·,
B a b yon
I
II ma'Jméno
Obec
tato s zpraVCeml
ob eCmml
na Babylon
čele
napsané na čele, nebo velicí hí-iechové sau, lakomstvie, pohoršenie
na zlém životě a lakomstvie veliké a laupežové a utískanie chudých.
v

•

a

Item nemá Hesťanská obec lásky k Bohu veliké; ačkoli sau
ozdobeni jménem, auí'adem, nějakým náboženstvím, ale pod
tiem zlatohlavem jméno nestydatosti napsáno jest na čele jich
a jména se nenalézá Jeruzaléma, města nového, a nestydie se
92 Mat. 6, 33

]akoubel<, Výklad.
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Kámen tvrdí' pl'-ed Bohem, >>nebo na kameni«, totiž na najtvrdším aumyslu,
jest vkol'-eněné. Protož obec ldesťanská ještě trpěti bude rány
těžké zde anebo na onom světě budaucím.
110
Item die: »Jméno tajné na čele napsané«, totiž ten lid a ta
duše mně usnaubená, jiežto dal sem dary mé pravdy, ctnosti,
Jméno
tajné
slovo.
Ona pak taJ'ně tiem aumyslem z těch věcí samu se miluje
napsané
a tak tajně pl'-ed tváH mau velmi učiněna jest ohavná a zlé jméno
má. Ale zevniU slove dobrý, nábožný, pokorný, čistý, totiž pl'-ed 115
lidmi, zlatohlavem se stkvie, totiž pověstí dobra u, jménem dobrým
a chválu že má od lidí, ale v srdci a vnití- v najtajnějším opatí-ení
božském jest ohavná a umrlá mrcha. V Zjevení lIlo.: »Napiš
zboru sardinskému a andělu jeho: Toto praví, kterýž má sedm
duchuov: Vím, že jméno máš, že si živ (totiž pred oblíčejem lidí,120
že si pHkladný, lÍ-žitečný, nábožný, svatý a učený sloveš), ale
umrlý si« vniU a pred Bohem; nebo se samého miluješ, ziskuov
vlastních hledáš, chválu od lidí lovíš, a které sau věci mé, o ty
naposledy tepruv myslíš a činíš. A ty věci činie tě nevě:;tkau
babylonskau. Lukáš: »Běda vám (totiž nevěstky), když dobro-125
l'-ečiti budau vám lidé«, totiž chváléce vás, ale vniU pajcháte,
Voleni maJi
bOžl jak se a které věci mé sau" k marné chvále obralcujete. Ale o svých volených die, že zevniH zlé jméno mají, ale vnití-, které věci sau
Kristovy, zachovávají. Mat. VO.: »Blahoslavení budete, když
zlorečiti budau vám lidé, ale vnití- ste Jeruzalém, nebo pro mne 130
a pro pravdu trpíte pohaněnie a trápenie«. Opět ve čtení svatého
Lukáše: »Nechtějtese radovati z toho (totiž že jméno na světě
máte), ale radujte se, že jména vaše napsána sú v nebesích« a že
ste nový Jeruzalém a město boží. Na světě zdáte se býti Babylon,
pl'-ed Kristem jste Jeruzalém, svaté město. Radujte se z toho! 135
Jémén??~bylo':t-~
NěkteÍ'Í maJ'í J'méno babylonské zevnití- i vniU, totiž že pí-ed
s k vllltr 1 zeVIll r
Bohem sau v Miechu pokrytstvie, a zevniU všecky dobré věci
mrtvé sú. A o obojí ženě die: >>Viděl sem ženu, kteráž měla na
čele napsáno: Veliká mátě«, totiž mající veliké hHechy. »Babylon«
slove jako hanebné smíšenie, neb chce smiesiti zlé věci s dobrými,140
Veliká.jest?
mátě l<to a zase též . A »veliká mátě« , nebo koí-en všech zly' ch věcí. A naJ'prv
lměžstvo v stavu pozdviženém a pyšném položeno jest, ta mátě
zlá; kterýchž lidé prostí šeHí v životě zevniUním svatém, a potom
skrz jich rady bludné, skrz kázal1ie a skutky jich nakažují a mordují.
108 Jer. 17, 1 - 118 Zi. 3, 1 - 125 Luk. 6, 26 - 129 Podle Mat.
5, 11 - 132 Luk. 10, 20 - 140 CI. Hieronymi, Lib. de nOllt. hebr. (ML 23,
c. 857/8): Babylon, conjttsio sive translatio.
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Sľl
Pokrytci sau tato cizoložnice, kteráž se pnpravuje pěkně Pokrytci
cizoložnice
) ale jiné jméno má podlé srdce svého, takže slove Babylon;
kteréž posluchači paUí jako na pěknau a okrášlel1au ženu,
pěkná slova a výmluvná í-eč, maudrost ukazujíce zevnití-,
vlévají vody kradené, jimiž tráví duše u vide Trojice svaté, Vody kradené
Páně a velebné svátosti oltál'-nie. V PHsloví VIlo.: »Potkala
ním žena ozdobená a krásná zevniH«, ale skrytá v nešlecheta v zlobivosti, »aby jímala duše«, totiž pr-ípravná jsúci,
vzácná a pHjemná byla náramně a tudy aby jedu nalévalla,
mluví«, totiž sebe chválí, a jiné hyzdí, >>neustavičná«, mno;oe~~uvná
nestojéci v pHkázaních, »měla lahodná slova velmi«, mnohé
věci slibujíci. »1 jde za ní jako vuol k zabití«, totiž naposledy
takový člověk najde zatracenie. Tak jest tajné jméno.

Druhé jest tajné jméno,· nebo hanbu svú velmi skrývají.
Jako Adam, když shí-ešil a Pán na něho zavolal, on pak skrýval Adam skrí'val se
se a ucházel pr-ed tvál-í boží a věníkem se zakrýval, aby nebyl
seznán, tak dnes lakomstvie, blud, nenávist, závist, vražda hledá
výmluvy skrze Písmo, pl'-íkrývají se dobrými věcmi a slovy svatými,
jménem svatým a očišťují se pl'-ed lidmi. Který kněz jest dnes MI~!jl~;~~žl
právě kající, který posluchač právě hHech svuoj zjevuje, aby se
styděl a želel?
To viděl Jan r-ka: »Viděl sem jméno napsané tajné ohavnosti:
veliká mátě smilstva«, totiž dnes tak duchovní a žákovstvo jako
lajkové, tak větší jako menší odešli sú od Pána, a tak sú veliká Mát~e~g:llstvl
mátě zlosti; jimižto svedeny bývají jiné prosté duše. To ť jest
ta mátě, na níž napsáno jest všecko, co jest světa, co jest těla,
co pokrytstvie jest pod jménem panenstvie, kněžstvie, vdovstvie,
manželstvie, konšelstvie etc.; jako pod zlatohlavem phkryti a pHodění všecky takové věci činí. Protož na čele, že sau nevěstky,
napsáno mají etc.
Bab y Ion, mě s t o vel i k é, mát ě s mil s tví z emě. Že tyto r-eči dotýkají všech pokrytcuov a těch, kteHž v daHch božích pajchají, a všech duchovnímu stavu oddaných a v pO- Babylon kto sau
krytství pracujících a činících tyto věci, protož ti slovau »Babylon
5a mátě veliká smilstva« etc. Nebo mnohým nenie na tom dosti,
že sami sau smilníci a nečistotám nevěstčím oddaní, ale sau jiným
149 Sr. Přísl. 9, 17 159 1. M. 3, 7 nn.

150 Přísl. 7, 10 nn. -

156 Příst. 7, 22 -
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pH čin a k hEechu, odtrhujíce je od náboženství, od viery a od
pravdy. Protož slovau mátě; ale které duše od Boha odcházejí
a toliko sobě samy zle živy sau, smilnice sau a nevěstky, jako
sú duše, ješto z nevědomí a hlauposti hí-ešie a jiných nemnoho 10
svozují; a tato ť jest pHčina jich veliká zatracenie, kteHž jiné
Cho~
Kristo,:a
sú
ma tě do brych odvodí od Boha. Nebo světí Boha miluJ'íce slovau chot Kristova
a sau jako veliká matka synuov božích, neb sú byli jiným ku
pHkladu v náboženství, v pokor'e, trpělivosti, čistotě; a ti slovau
matka cierkev svatá, rodíce syny boží. Apoštol: »Urodil sem vás 15
skrze čtenie Ježíše Krista«. A opět: »Zplodil sem vás s bolestí
Mátě puosobi
smilstva co velikau a prací« .
Ale)
zlí J'iny'm pHklady zlé dávaJ'íce slovú mátě
veliká smilství, neb rodí syny zlé a jest pHčina a počátek všeho
zlého na jiných, avšak praví o sobě, že syny boží rodí, vedúci
veliký zástup zlých po sobě.
20
Onino světí slovau matka, neb sau sUeva lítosti měli k synuom svým, o nich péči majíce velikau a z jich nečistot usilujíce
očistiti je. A takovým Spasitel mluví: »Na světě mieti budete
nátisk, ale ve mně pokoj «~o Tato pak k skonání světa mátě smilstva
2aMU
varuje se práce v spasitedlných věcech, nebo vidiena jest seděti,25
totiž odpočívati a zaháleti, dary boží pÍ'Íjavši. Nebo die Kristus:
»Svět bude se radovati, a vy budete plakati« etc. Tato mátě
smilství, což sama miluje, k tomu jiné vede, totiž k milování
světských věcí a k tělesné chlipnosti a pečlivá jest o bohatstvie
a o platy a o světské nábytky a zbožie, neb jest vešla v milovánie 30
světa a těla. Protož sedí v pokoji a svau í-ečí a napomínanín~
k těm věcem, které sau světa, napomíná a vede. Onino pak světí
první uvodili v lid lásku velikú a vraucí žádost k Bohu; ale tato
mátě smilstva, všedši v duchovenstvie a dary veliké pEjavši,
upadla v nevěru a v blud II a jiné duše v to uvodí, a to pod jménem 35
Kněžstvo
Kristovým. A jako času pokoje tato žena, totiž kněžstvo pokryté,
byla v panování velikém, v moci, v bohatství a ve cti, tak i nynie
v času protivenstvie tato žena jest vyšla, život vedúci zahalečný
a bluduom oddaný, žádného pr'íkladu dobrého na sobě nedá:vajíc.
R~~~~~ :~f!'y Vo oné zajisté mateE, prvotnie cierkvi, die: »J á ť sem postavi140
vás, abyšte šli a llžitek mnohý pEnesli«. Ale tato mátě a kteH sú
z počtu jejieho, ač co kdy dobrého začnau, v hEechy mnohé se
zase odvracují, totiž v pokrytství, v marnau chválu a v utrhánie,
Šelma svodl
potracují sladkost ducha, náboženstvie. Jiní pak svedeni bývají
Odtrhuji jiné
od viery

I

J

15 1. Kor. 4, 15 -16 Podle 1. Kor. 6, 20? 27 Jan 16, 20 - 40 Jan 15, 16

23 Podle Jana 16, 33-
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pravdy tau šelmau, totiž mocí světskau tyrranskau. Nebo
svým Spasitel: »Ktož pl:'ebývá ve mně a já v něm, ten ť
ovoce mnohé«, totiž všemi sklltky svými, hnutími i vobyčeji,
ako i hospodyně dobrá v své čeledi činí ovotce veliké. Sau také
smilství, zlému povolujíce a mlčiece a zlé, což vědí, pEkrýa zatajujíce etc. Věrná duše Kristova, ta ť lítost má nad
zlým a netají zlého. A jako věrná manželka nedbá na jiné, než
'>e''''''1I1I toliko miluje muže a pracuje a syny své k dobrému vede,
ale zlá netbá na svého, než jiných hledí, takéž tato cizoložnice
Krista pobiehá, synuov Kristu nerodí; o kteréž Ozé IX. die: »Dám
jí břich bez synuov«, totiž že k spasitedlným věcem jest nezpuosobná a neúžitečná a ovotce jejie jest osoby pEjímati. A po ovotci
jich takoví mají býti rozeznáni.
Máme pak pilně znamenati, abychom na se pohleděli, a ne
k jiným obracovali, jako tak obecně činívají na kázaní, na jiné
60vinnu cpajíce, a sami se nedotýkajíce. A die: »Smilství« jakožto
mnohých. Nebo ne jednoho jest toliko, ale rozličných jest obyčejuov k oklamání věrných duší. A protož Janovi r'ekl: »Poď,
ukáži ť zatracenie nevěstky veliké«. Ta pHčina jest totiž jejieho
smilstvie, že bude zatracena etc.

Mátě smilstvl

Na se pohleďme

I

I v i děl sem tuž e n u, a n a s e o p i I a z e k rve
s vat Ý cha z e k rve muč e dln í k u o v Jež í š o v Ý c h.
Vypisuje zástup pokrytcuov a ka:ždú duši zevniU ozdobenau,
a vnití' má jméno ohavné Babylon, ješto, kdyby možné bylo, aby
5 duše naše pl:'ede všemi vypsána byla tak, jakož jest ohavná pl:'ed
Bohem, jako oněmi i oněmi rozličnými porušeními, ranami, nakaženími, tehdy bychom se sami sobě mrzeli. Protož maudrost Kristus
praví: »Ktož nenávidí duše své k životu věčnému, osHíhá jie«.
A vypisuje tu ženu, die: »I viděl sem ženu« etc. Prvé o ní
10 vypravoval, že, ačkoli žena ta jest zevnití' ozdobená, však vnití'
plná jest ohavností pí-ed Pánem; tuto již ukazuje, kterak takové
duše pokryté mají se k bližním, totiž že mají nenávist velikau
k svým bližním, a zvláště k těm, kteH sú pravá chot Kristova.
Nebo chytrost šatanášova k skonání světa uvedena jest nade
15 všeliký vtip lidský. A žena tato, kteráž má dary veliké od Pána,
již dovodí se býti nevěstau Pána Krista, a protož pajchá a vchází
46 Podle Jana 15, 5 - 54 Podle Oz. 9, 14 12, 33; Luh. 6, 44 - 62 Zj. 17, 1.
8 Jalt 12, 25

56 Sr. Mat. 7, 16;

Opilá krvi
svatých

Ohavnost! plná

na místo pravé choti a pravau chot Ježíše Krista v nenávisti má.
D;;~r~:skt~~:á Tak činí každá duše pokrytstvím nakažená; a taková duše, nenávídieci bližních, jest vražedlnice. !. Jan lIlo.: »Ktož nemiluje,
zuostává v smrti«; nebo všickní jeho skutkové sau mrtví od20
milosti boží. »A kto nenávidí, vražedlník jest«. A to se míní, kdež
die: >>Viděl sem ženu opilau krví svatých«. Nebo vuoli má k umrtvení pravých auduov Pána Krista, jediné kdyby podobný přístup
k tomu a místo mohli mieti. A jestliže to o kněžích protivných
a pravdy nenávistníkuov (!) béÍ'eme, zjevné ť jest a duovod toho, 25
Konstancl krev v . '
. sva t'yc h vy1'1
'v 1
1
vylila
ze Jes t v I{ons t anCl' 1<lev
1 a a te se my \: tomu ponukla,
totiž moci sVětlské, aby zamordovala spravedlivé. A dnes, že
mnohých krev vylévá se, jest to z návodu šelmy.
Tak ta žena, kněžstvo, za času Kristova krví Ježišovú jest
~~::st~!al opojena. A v zástupu apoštolském byla jedna nevěstka, totiž30
Jidáš. Ale vizme, mezi námi a stranau, která se praví býti Kristovau, jest-li také žena, ješto žiezní krve! Nebo nynie tajnými radami
a ponaukaními puosobí se lidem smrt, buďto skrz kněžstvo, buďto
skrz jiné, duchovenství oddané, kteříž se také radují, když někteh
zmordováni bývají, jako by silným vínem byla opojená. Tu ť35
jest poHebí každému knězi vnitr- do sebe nahlédnauti kteÍ'Ížto
k ~;~h~!áťjve horlivost majíce divnau, ponaukají k prolití krve. A' toho lidé
do sebe neznají. Neb die Daniel XII.: »Nemilostiví nemilostivě
činiti budau a neporozumějí všickni nemilostiví, zlému Hekajíce
dobré a zase«. Protož die (Mat. XXIII.): »Posielám k vám pro-40
roky a maudré, a z nich budete mordovati a bičovati«. Nebo té
ženě, ješto Krista i jeho apoštoly zmordovala, povědieno jest:
»Doplňte mieru otcuov vašich«; ale této ženě praví; že opilá jest,
a tak všelikau mieru pÍ'evyšuje, jako i ten, ktož se opíjí. Čte se
]ezabel
U figuoÍ'e (III. Králov. XVII!.), kterak Jezabel zmordovala45
proroky Páně. Tak žena tato, vyznamenaná skrz Jezabe1, opilá
lIIana"cs
krví spravedlivých. A Manasses, jakož se pokládá v lIlI. Králov.
XX!., mnoho krve nevinné vylil příliš. A obyčejně duši pokryté
šatanáš namítá nenávist k bližním, takže, jestli slyší, ano někoho
chváYé, nelibí se jí to.
50
A die: »Opila se jest krví spravedlivých«, totiž těch, kteÍ'Í
Po!<rytci co ť
v'v I{'
činie
sau neves t a JeZlse
nsta. Neb o ta1mví pokrytci svaté ctí, kteří sau
v

191. Jan 3, 14 - 211. Jan 3,15 - 31 Psáno: Vizme ale;
znaménka zařazovací však uráují správný pořad slov. - 38 Podle Dan. 12,
10 a Iz. 5, 20 - 40 Mat. 23, 34 - 43 Mat. 23, 32 - 45 1. (3). Král. 18, 4
- 47 2. (4.) Král 21, 16
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v nebesích, a těchto, kteh sau na světě, nenávidí etc., ano i samému Kristu se protiví. A také tato žena užívá práce věrných,
55 jich potu a krve, netoliko ku poHebě, ale také k zbytečnosti,
a oni sami hlad trpí. Ekleziastik XXXII II. : »Chléb nuzných
život chudého jest; ktož voklamává ho, muž krve jest«. Nebo
tak seděli v pokojí nepracujíce, a platy brali, krev a pot chudých
jedauce. Jako to, což se v zemi obracuje, země slove, takéž to,
60 co se obracuje v krev, jako živnost, krev slove; a tu živnost chudým odjímajíce, krev jich jedí. Protož skrz Ezechiele Pán die:
»Běda vám, kteÍ'Íž pasete sami se« etc. A ktehž hodují a rozkošně
živi sau, to, což jest chudých, zžierajíce, krev svatých jedí. Tak
také ziskuov peněžitých žádostiví po české zemi těkajíce krev
65 chudých zžierali, falešnými odpustky je ŠáYéce. Takéž ve špitáli
najchaternějšie a najhrubší ztravu chudým dávali, a sami pyšně
a rozkošně živi sauce, krev jich žrali. Také tato žena krví svatých
se jest opila, kdyžto, že sau na místa svatých se dostali a zevniUnie věcÍ'J\: voku pěkně řídili, ale zle živi byli a hojnost bohatstvie
70 jim dáváchu se; a tak krev svatých jedli. A mnozí tak hi-ešíce
některým z těchto obyčejuov, neznají sami se. Neb die Izaiáši
Pán: »Oslep srdce lidu tohoto a uši jeho obtěž«. Item 1'eči svatých
starých sau jakožto žíly duchovnie a rozumové živí sau jakožto
krev. A protož mnozí ty smysly oblibují, mnoho slajchají i umějí,
75 alevšak těch smysluov, kterýchž hojně znají, k lásce a k dobrému
životu sobě neobracují, a tak sau krví svatých, totiž živými rozumy svatých, opojeni etc.

I

I pod i v i 1 sem· s e, kdy ž sem j i U z l' e 1, d i v ením vel i kým. Výstrahu dal voleným božím, aby se opatrovali, aby nebyli zklamáni, a ukazuje, kterak se mieti budau, ktehž
poznánie budau mieti o té ženě II a šelmě, že se jí diví, jakož die:
»1 divil sem se, když sem ji uZÍ'el« etc. A to také pokládá o vy5 volených božích,. že, čím většie budau míeti poznánie, tiem viece
se diviti budau. Nebo člověk, v kteréhož světlo pravdy vchází,
diví se najprvé té ženě, že život má zevniUní krásný, poctivý,
phkladný, že jest kamenem drahým ozdobená, a pod tím vidí
velikau mrzkost, velikau ne1'est a ohavnost. A tomu se diví Jan,
10 totiž člověk, v němž jest milost boží, tak totižto, že pod dary
božími jest veliká nešlechetnost a mnohé svedenie na té ženě,
56 Eccli 34, 25 -

62 Podle Ezech. 34, 2 -

72 Podle Iz. 6, 10

Muž krve

Odpustky krev
střebali

Opět

Svět!

jinak

div! se
velmi
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Divl se opět -kteráž se činí nevěstau Kristovau. Diví se také vida ji, ana se krví
.svatých opila. A s jedné strany tak saudí, že, což koli činí, že
Duchem božím to činí; ale vida ji krví svatých opilau, saudí takl5
o ní, že nečiní takových věcí z lásky, že nemílosrdná jest, nenávidí
jiných a potupuje jiné. A protož, vidúci duše věrná některé věci
na té ženě, kteréž sú z Boha, a .jiné, ješto z Boha nejsau, diví se
a leknutím trne. A tak se diví, že zlé věci nalézají se na: těch,
kteÍ'Í sau života pÍ'Íkladného a poctivého a svatého, mnozí.bludové,20
a mnozí hřiechové, takže zlé pHměšuje se k dobrému.
i

A tak die: »Divil sem se«, auzkosti maje, na čem ostati, líbí-li
se Bohu či nelíbí taková žena. A zvláště mysl křehká' diví se.
Jeremiáš v kapitole XII té . diví se r-ka: »Proč cesta nemilostivých prospievá?« etc. Jako by r-ekl: »Poně~adŽ se tobě .nelíbí25
jich pajcha, lakomstvie; avšak dáváš jim dary mnohé jako ma:udrost, výmluvnost, kterýchžto však daruov zle požíva:jík bluduom
Jest se nynie
1
t v,
A
čemu podiviti a { roz rzemm«.
nynie se mají podiviti čemu věrní, kterak
velmi divné věci nynie se puosobí těchto časuov. Nebo žena,
majíci dary mnohé od Boha, ještě jest žena taková i nevěstka, 130
.
.
. když jesti pajcha a pozdviženie mysli v ·daHch božských. Nebo
DIV:č~d~~lk~eZ1 jako jest povědieno učedlníkuom: »Jeden z vás zťadí.inne'dnes«,
, ..,.;
jimžto však své dary dal všem, své tělo, a ~lOhy jich umyl, a nevěděli, kto jest byl mezi uimi ta žena, totiž zrádce, tak i nynie
v strariěboží, kto jest žena ta, nevěstka. Tak i Abakuk 1°. ciiví35
-se' skutkóm božím divným. AC apoštol k takovým věcem praví,
že nemá dokonalého poznánie ; protož die: »Nedokonále poznáváme
a nedokonále prorokujeme«, Tam zájisté již u vlasti nebeské
jasriě i Jan i Pave,1 vidí tuženu, která ť jest. A protož, boje se
Divni saudové
d
b
h
'
SaU uov
Páně
ožíc velikých, die apoštol: »0 vysokosti bohatství,40
maudrosti a uměnie božieho!«'Proč si této .ženě tolik daruov dal
.proč svého Ducha dal si okusiti, kterýchžto však daruov on~
.4le jest požívala? »Nebo Ido rádce tvuoj byl?«etc. Nynié zajisté
ženy ty všetečné pletau se v ty saudy božské.
.
. . Divní boží saudové, že s mnohými dary ta:k~výmia velikými 45
ještě člověk učiněn bývá ohavný Bohu, mizerný a biedný! Tak
Izaiáš a Ezechiel diví se božímu andělu, dary yelil~ými v nebi
Proroci se diVi<tpovýšenémua' vyzdviženému. Neb die Izaiáš XIIII.: »Kterak si
',~spadl, ~ucifeÍ"ej kterýž si ráno vycházel? <1 A Ezeohiel die, kterak.
24 Jer. 12, 1 - 32 Mat. 26, 21; Marek 14, 18; Jan 13, 21 Abak. 1, 5 nn. - 37 1. Kol'. 13, 9 - 40 Podle Řlm. 11, 33 a 34 _
h. 14, 1.2 - 49 Ezech. 28, 13
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35
48

kamením byl Qzdoben. A poněvadž v nebi a v ráji pád
'Stal se jest, mnohem viece my máme se báti svého pádu, neb sme Bojme se pádu
položeni uprostl'ed mnohých osiedl. A protož diviti se sluší této
ženě, že dobré i zlé věci na ní se shledávají. A dobré věci od zlých
mají se oddělovati. Jeremiáš XV.: »Budeš-li oddělovati drahú
věc od chaterné, jako usta má budeš«.
»1 r-ekl jest mi anděl: Proč se divíš? Já ť tobě povím tajem.
, zeny
v
. v l I t 'V"
N eb o l'd
1 t h vdává
auzkostcch
Pán
stvle teto
1 se my, {eraz Jl nese«.
1 em v auz {OS ec
poznánie
položeným Pán dává poznánie a zjevenie; jako ]ozefovi v auzkostech postavenému anděl se ukázal r-ka: »Nechtěj se báti!«
Protož tuto die: »1 rekl jest mi anděl: Proč se divíš?« etc. Nebo
v b yvaJl
' ., mno h a, .
. h nu t'le db'
. Anděle
nám
skrze andely
zJevenle,
o ra a na b a. d anle
pohodlnísauvelmi
k dobrému dějí se skrz dobrého anděla, jako i skrze zlého zlá
bývají. Ano i ku porozumění Písem bývá potl'ebie vnuknutie
a pomoci andělské. Protož jest nám poUebie v auzkostech postaveným pomoci Ducha svatého a anděluov dobrých zprávy.
Když také jeden člověk jest dobrý a jiné učí a napravuje, jako A~~r~v:st
anděl jest, jakož die apoštol: »Jako anděla pHjali ste mě«. Též
.i když radí kto nětco dobrého člověku v auzkostech postavenému,
.
.
. d nau pojednau
Nedává všech
Pán
Jako
an dVl
e Jest
z ne b e pnsvl'y. A 1{O h ozv B uo h ml'1'
uJe, ne pOJe
70 všeho mu zjevuje, ne všech daruov spolu pojednau dává, jako
daruov
i Janovi ne všecko pojednau jest dáno. Neb sau bývali prvé lidé,
že sau učenie od lidí nepotl'ebovali, než toliko od Boha skrz anděla.
A Buoh dopauští, aby člověk byl opuštěn od lidí, a tehdy sám
pomoc dává.
75
I die: »Povím tobě tajemstvie«, totiž že pr-ede vším světem t~!~s~~I!e~:_
jest to skryto a taj no, ale tobě a voleným božím otevru, aby tak, věstkya šelmy
jestliže jest která duše byla nevěstkau, toho želela a ku Pánu Bohu
se obrátila a s Bohem svým se smíhla. A na jiných také poznávají,
které sau ženy, aby se těch varovali. A tajemstvie také chce
80 pověděti šelmy, totiž lidu šelemného a zhovadilého, tělesného,
smilného, ukrutného, pHsného, jenž má moc velikau, jako rohuov Rohuov X
deset a sedm duchuov, to jest hlav sedm majíci, kterýmiž vedena Sedm duchuov
bývá, a bojuje proti takovÝóm lidem tělesným a zhovadilým.
Kterážto šelma nese a krmí a odievá ženu, totiž duchovnie a kněž85 stvo zahalečné; ale potom se pokládá v kapitole této, že jie nechce
nositi, jako v tomto království již nechce krmiti takolvého kněž
stva prázdného jako ženU etc.

I
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54 Jer. 15, 19 - 59 Mat. 1, 20 13, 1 - 85 Zl. 17, 16

67 Gal. 4, 14
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81 Sr. Zj.

Šelma znamená
hřlšnlky

Voslové
Lev
Nedvěd

Levhart
Liška
Žena

Nevěstkasau tito

Jan viděl
věci veliké

Čas apoštolský

byl dobrý

Svatý

věk
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Aše 1 m a, k t e r a u ž s i v i děl, měl a hla v sed m
a roh u o vde set. Jan spaHil nebezpečenstvie posledních
časuov na této ženě zlatohlavové. Nebo všickni hřiešníci vyznamenávají se skrz šelmu; a ty viděl jako pHtomné před sebau,
kterak se pravdě protiví, jako voslové a těžcí a nezpuosobní 5
k dobrému: jednak tak sú ukrutní jako lev, jednak rozkošné věci
milufíce a sladké jako nedvěd, jednak zchytralí a fortelní velmi
a krvaví jako levhart neb pardus, jednak oklamavači a lstiví
jako liška, jednak slavní a vzácní a milujíce svět a svobodu ve
zlém majíce jako žena tato, kterauž teď vypisuje pro množstvie 10
zlých tělesných, zhovadilých a světských s kněžími a s králi i s prostými na stupni najnižším. Spravedlivý nebude moci pozdvihnauti
hlavy, nasycen sa trápením a biedau, a lkáti bude někde v saukromi. A když takový život za mládi zvolují, tehdy bývají tvrdší
k sla'ocení nežli takoví lidé zhovadilí. A to všecko shromážděnie 15
zlých všech ve všech hÍ'Íších a najvětších ukázal Janovi.
Jiní sau, kteÍ'Íž dary mají duchovní, uměnie a maudrost,
kteÍ'Ížto lid zpravují a chvály vlastní hledají a na kteréž sláva
patH; ti ť sau nevěstka: kteráž měla býti nevěsta Kristova, učiněna
jest nevěstka nevěrná a nečistá. A to Janovi vyložil anděl. A do-20
l l\: t erauzv'
pOVl'd'a:» Š
e ma,
Sl Vl'dvl
e «..ITd
~ yzvb y 1 v zlVotev bo h omyslném
samotný, viděl poslednie časy. Jako na prsech odpočívaje viděl
Jidáše a zrádce mnohé v posledních časech a ve dnech Antikristových; a viděl je v zpuosobě lidské a jmen rauhanie, kteHž ještě
svatost mají zevniHní a některaké dobrotivosti, 1/ jenž kryjí 25
zhovadilosti. Protož die: »Kteráž měla jména rauhanie«. Ale za
v
v
casu
apostoluov
byla zhovadilost zkažena, milost světská porušená
nebyla těch časuov, neb sau apoštolé zhajovali, a světské milovánie
uhašeno bylo, milovánie bohatstvie, pajcha, lakomstvie, to vše
padlo a nemohly ty věci zlé ruosti,' ale Duch Páně v nich hojně 30
pí'ebýval; ani lakomstvie ani smilstvie jmenováno bylo, ale všecka
poctivost a počestnost byla, dobrá kázeň, trestánie, dítek k dobrému vedenie, a nebylo sváru ov mezi ld-esťany. Protož die:
>~Již jie nenie«, totiž toho času a .v tom věku. Ó svatý věk ten!
? šťastná cierkev apoštolská, v nížto zhovadilosti potvorné nebylo! 35
Clo věk jest najduostojnější mezi stvoí'ením; a jestliže v tom zpuosobu božím jest, pNkázanie zachovává, hodnějšie a duostojnejšie
jest stvoí'enie, jsa v milosti. Tak by to poznala duše, že má dědictvie
V'

žádné chvály světské neměla by hledati, ale dosti jest jí
těch dobrých věcech, a že zde má Ducha svatého i anděly
sebau v tomto nynějším putování. A to světí apoštolé měli
lid jich.
Protož již není šelmy, neb totiž mrtvíme audy naše pro
v Kristu se radujeme, chvály božie hledáme. Prvé ť jest
.byla, totiž před Kristovým ;rtělením, v mnohýc~, a. potom z.amordována byla za času apostoluov, neb sau vkladah smrt Kns- Nebylo šelmy
tovu v srdce lidská a nebylo místa šelmě v dušech lidských. Ale
die, že ještě bude, totiž vyjde jako z propasti, totiž z hlubokých,
Propast
chytrých a lstivých srdcí. Protož die Jan: »Nechtějte milovati
světa ani těch věcí, které sau světa«, bohatstvie, síly, krásy. Které
věci srdce vidí, žádá mieti, neb okrasu světa nebo pajchu aneb
tělesnau rozkoš. Protož die: »Nechtějte milovati těch věcí, neboť Nemilovati svčla
svět pomine«, totiž zhovadilá milost porušená mrtví se, hyne,
umierá; ale potom přichází duch s sedmi jinými a počíná namietati
duši kocháni.e a rozkoš velmi chyHe v časných věcech, aby se
k nim obrátil z potí'ebnosti, a tak počíná milovati časné věci
a v nich pýchati a lakotu puosobiti. A jestliže ty věci pod ruku
nejdau, tehdy se hněvali, mieti žádali; a tak povstala potvorná
zhovadilost, a to synovstvie a milost synovská potuchla jest
60 a učiněn jest vosel, vuol, lev, nedvěd a šelma rozličná ukrutná
a hovado učiněn jest člověk. Volu, lvu a voslu nenie hřiechu býti
šelmau, ale člověku jest hNe ch, kterýž byl stvoí'en člověkem ~~i~~~\~";1t
a učiněn jest syn boží a dána jemu milost, kteréžto věci dobré pošelmau
tratil a oblekl se v tuto zhovadilost. Takový jest hí-iech těžký.
65A tak se uchajlili k hl'iechóm'šelemným a zhovadilým, totiž oddali
se v smilstvo, v lakomstvie a v žádosti škodlivé a v nich hledají
v'l' A po t om pro t'1 B eran
'1mVl. spoIU Proti
Beránkovi
svobo d y, aby svo b od nev h reSl1.
nevěstka, šelmy
všecky šelmy postavují se a bojují; a nevěstka, posadivši se na
šelmě, ponauká jie proti Beránkovi a radu dává, kterak by se
70 kHži jeho .protivila a audóm jeho a čtení a lásce. A nevěstka pohnula těmi rohy, totiž audy světské moci proti Beránkovi zbaul'Ua, aby krev nevinnau vylévali mocně. Protoz strana Ježíše
Krista má veliký boj proti šelmám, proti rohuom a proti hlavám Boib~~l~hých
jejím a nevěstce. Ti nemají býti pyšní, nečistí a lakomí, ale jako
75 synové boží; a ti budau mieti auzkosti veliké. A takoví byli apoštolé, kteí'íž přemohli šelmu.

I

V
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49 1. Jan 2, 15 26 Zj. 17, 3 -

31 Efez. 5, 3
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52 Podle 1. Jan 2, 15 a 17 -
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Protož die: »Nenie jie, ale již vystaupila z propasti«. A z latins~(ého slo:,a. tak .se r~zumie a vykládá abysstis: ab a, quod est
sme, quasl sme bISSO, Id est sine splendore, bez jasnosti a stkvělosti
toti~ vyšl.a z tajr:ých a skrytých srdcí a z pyšných a pokrytých srdci 80
v cIerkvI ve vsech stavích, v duchovních i světských uhašena
byla, ale již jest zase obžila. Riedký král, lmieže obec i kněz
Zhovadilost
. Vt
b
l Protož
'
velmi kraluje Jes.o
y neby i oblečeni v tu zhovadilost.
die: »Vystaupi«,,
totIž z nízkosti přieliš nahoru milovánie světské, milost tělesná.
A tak jest vyšlo milovánie tělesné na všecka knížata krále měš
ťany, k.něží, i na sedláky, a milovánie božie a láska ~hašen~ jest;
nebo dle Pan: »Ustydne láska«. A vyšlo jest to milovánie tělesné
v . sláv~ naj.větší na najvyší stupeň cierkve, takže Hedký jest
mllovlllk Knstuov. A pád byl veliký lidu kí-esťanského od nebeské
vl~::i; a zrodili sme se v této zhovadilosti, a nepláčeme s JeremI~se=.n' A ktera~ sú poražena srdce naše a uvržena do Babylona
a retezy zhovadIlost duší svázána a učiněni sme ohavná šelma
Nenáviděti se
máme
a d'!Vna, potvora! Máme sami se nenáviděti, jako 111l1l-vÍ Pán: »Kto
nenávidí duše své (totiž života zhovadilého), zachovává ji«.
A když jest vstaupila zhuoru po královstvích, po krajinách, na 95
~.uř'ady a stavy ta šelma, tehdy ť také padne; nebo die: »A nebude
]le, ale na zatracenie puojde«. Již pajcha krojuov, raucha snižuje
Padnau zlé včci se, již rozkoše, již hodovánie, již tancové, již platové, již veselé
na hauslech a na cymbál'éch kazí se v čas tento nepokoje. A ačkoli
.
nětco nalézá se z ocasu jejieho a z hHechuov, ale ustavičně pomíjí 100
a ~yne a na zatracenie jde znamenitě. Protož stav ciesaí'ský,
kralovský s rohy jde na zatracenie, již stav a duostojenstvie
papežské s slávau ponižuje se; nebo die Kristus: »Kto se povyšuje,
poní.že~ bude(<. Již frejové hradských a dvorských pí'estávají
a S11lžUJí se pyšní světa s najvyšieho stupně duostojenstvie. A těmi 105
:ěcmi dává znamenie voleným, aby nemilovali takových věcí;
Jako by Í"eld Král nebeský: »Aj, hle, sláva světa, čest a veselé,
hodovánie pominuly a netrvají, protož mysli vzhuoru pozdvihNe ztoto
hněvu Pán
činí
neVt e, sveVt a neml'1'
uJte. J'a kazím takové věci. Nehněvám se na vás
ale miluji vás, že tyto věci zlé znamenitě z prosHedku vás vy~ 110
mietám«.
.
Viz každý, jest-li co zhovadilosti v srdci! Jest-li milost světská
aneb n:ilost tělesná, jest-li milost dlauhého života, tehdy by měl
poznatI se opuštěného a prositi za Ducha svatého, aby ještě v nás

I

87 Mat. 24, 12 -, 93 JaJl 12, 25 -
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103 Luk. 14, 11,- 18, 14

zkažena byla. Ekleziastikus X.o: >>Všelikého duostojenství
krátkého jest života«. Kolik jest již v brzkém času zemí'el~ Krátká mocnost
kolik králuov! Netrvá svět, protož ho nesluší milovati,
duch;vní věci, kteréž trvají. Nynie j~ště lidé velmi sú t~av~
v'liš pí'estupují pHkázanie božská. Zalm ClIl.: »POI0Z11 Sl
pn
i stala se jest noc (totiž v domti tvém), Pane. V té ť túlati
. e budau všecky šelmy lesní« (totiž v cierkvi Páně), a rozmnoží
S takže slunce Kristus zatmělo se jest i hvězdy, totiž světí prvotnie cierkve, a matka cierkev jako měsíc jest zatmiena. I pí'išly
sau šelmy ukrutné, z moí'e vystaupily jiné podobné BeránkovI, Šelmy pi'išly
řišli drakové, ktehž strhli s nebe hvězdy, pÍ'ÍŠli v obec ldesťanskú
fvíčkové, totiž zloději. Ještě slunce Kristus počne ráno pí'ed saudným dnem osvěcovati se a zastydie se šelmy í-kauce: »Nestojte, zle
sme učeni, II zle a porušitedlně živi sme byli, pokrytcuov sme
..
V' V l ' . I A l '
. v' hl ed a t'1 b u d au po!{rývati
KaCleh se
následovali; protož cmme
po mme.«
v Cl a 1mClerI
bndau
kautuov a skrajši a vyjdau z prosHedku svaté cierkve. Dokud
štěstie slaužilo lidu světskému i duchovnímu, veškeren lid byl od
Krista zaveden; již neštěstie dopauští a rány, a opět hí'eší lidé: jiní
v zaufalstvie padají, jiní žádají skrz tyto války pod jménem Zákona,
aby zase pi'išli k svým statkuom a časuom šťastným, aby ještě
135 byli mocní, rozkošní, aby viera umrtvena byla a K\istus s svým
, .
.
,
1 H
h
h
'Hynau lidé roZ'
kr'ížem aby v zapomenutIe dan by.
ynau po nec u mnOZ1
ličně
V štěstí, jiní v chudobě. Vděčni býti máme, když takové věci
odjímá Pán od nás, nebo tehdáž milost synovstvie napravuje.
V '

Mnozí pohí'iechu sau, jichžto bu oh bHcho jest a ktehž mamoně
140 slauží, pro ni bojují. Mnozí pravdu vyznávají usty, zapierají

skutkem, a ještě chvály hledají vlastní, nestydie se. Ti ť sau ty
šelmy, kteréž Pán má zkaziti. Protož ještě mnoho trpěti musíme etc.

Š e lm a, k t e r a u ž s i v i děl, byl a j e s t, a již
ne n i e. Lid kř'esťanský od svého stavu a života andělského
v život zhovadilý jest upadl. A jest-li komu divno, že člověk
v pi'irození svém obracuje se v šelmu, ale divnější jest toto, Divnější
5 když dary boží potratě v hněv boží upadá a v ohavnú duše ška-.
redost. Tak viděl Daniel (v kapitole VII.) čtyH šelmy a větry,
ani věji na moH, a čtvrtau viděl šelmu najdivnější, kteráž vystu115 Eccli 10, 11 Ohlas Filip. 3, 19.

6 Dan. 7, 2 mt.

119 Ž. 104, 20 -

126 Sr. Ž. 104, 21 -

139

toto

věc

povala z moře, totiž z bauí"e světské a srdcí světských. Protož
Šelma
všickni mocní zhovadilí sau jako jedna šelma veliká, neforemná
Dar zvláštní toto a ohavná, ktehž mají svobodu velikau v hHeších. A zvláštní 10
jest to dar od Boha, ktož umie duši svau poznati, kterak jest
mrzká a v nenávisti Bohu, takže za krásu duše své dobývají
sobě zhovadilosti veliké a potvoÍ"enie jakéhos' té potvory, ješto
slove chimera, ješto, kdyby nám bylo dáno zrcadlo božské, v tom
byc,~om. se vzhlédli a opatřili, a ač se nám zdá, že sme pěkní, 15
uhl edah bychom se mrzké a Pánu Bohu velmi ohavné a nenávistné.
Ale zaslibuje Pán skrz Davida a die: »Trestati budu tě a postavím
proti tváÍ"i tvé«, totiž aby se poznal. Protož Kristus takovému
každému oznamuje v Zjevení Hm: »Ty pravíš, že bohatý si a hojný,
a nevíš, že nuzný si a biedný«. A kdyby oči naše byly božským20
světlem osvíceny vnitřnie, tehdy bychom spamli se bídné lidi.
Zrcadlo dvoje
Ještě ť se nalézá dvoje zrcadlo. Zrcadlo jedno jest život phkladný svatých; do kterýchžto zrcadl kdybychom se vzhlédli,
v apoštoly a v samého Krista, a kdybychom je k našemu životu
pHpodobnili, tehdy bychom zvěděli a spamli, kterak velmi mrzcí25
sme. Protož se to nynie dielem šatanovým puosobí, abychom
k těm zrcadluom nepaHili, ale zamietali je. Kdybychom pHpodobňovali ty svaté k sobě, poznali bychom naše netrefnosti a neforemnosti na duši a Hekali bychom: »Smiluj se nade mnú, Bože, podlé
velikého milosrdenstvie tvého«. Kdybychom nahlédli v ta zrcadla, 30
našli bychom, kterak sau se poctivě měli u velebné svátosti k Kristu,
kterak pÍ"ed pHjímaním a kterak po pHjímaní měli se opatrně
a svatě obcovali a kterak sau se za duše mrtvých modlili.
Druhé zrcadlo
Jest také i jiné zrcadlo, totiž slovo zákona a tak zákon boží
~\: kterémužto prohlédati máme okem poněkud zdravým. Jak~35
1 v zákoně Starém byla sú zrcadla při moři neb umyvadle měděn
ném, do kterýchž se vzhlédali kněží, takéž i my do kostela chodiece
máme se zkušovati. Ale jako ten, ješto se vzhlédá v zrcadlo,
odchází a nepamatuje, tak (podlé svatého Jakuba v kapitole I.)
kto jest posluchač slova a nečinitel, ten se připodobňuje muži40
bla,'zn, ivému, vzhlédajíciemu se v zrcadlo, kterýž odchází a zapoVzhlédněmse,
jaci smel
mma. A I\: d y b ych om ve všecka boží přikázanie se vzhlédli, uzřeli

I

I

, 14 Sem se vztahHje latinski' přípisek (Piwodní rukott) dole pod sloupcem:
Clnmera est quoddam monstrum secundu11I labi/las, habens caput leonimml,
pectus et vel1trem caprinum et caudam a1lgui1lam. - 17 Ž. 5021 - 19 Zj.
3, 17 - 29 Ž. 51, 3 - 36 2. M. 30, 181111,; 1. (3,) Král. 7, 43 - 40 Jakub
1, 23 a 24
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se velmi' na dušech našich škaredé a mrzké a daleko pood těch božských pi"ikázaní a že sme velmi zhovadilí. A někdy
'du ld"esťanském svatém byla ta šelma vyčištěna a umenšena,
,
Z propasb
lI sau život andělský, svaty, vedlI.. A le opet z propast'I vy- vystaupila
šelma
totiž z hlubokých chytrostí šatanových a z srdcí lid. A že tak vystupuje, když se líbí srdci nad jiné býti povajy

a vyzdviženu.
.
A to prorokoval Jan, že tak opět ta šelma zase vzhuoru vystanpila a opět zkažena bud~., J~kož .nyni: ta zhovad~l~v~t v to~.to
k hne-'
rra'lovství kazí se, takže, kten sn bylI sobe vespolek pncma
'
l...
n J'iž se sami kazí a jeden proti druhému povstáva a mnOZI
Ch ,
A
divně padají, jiný takto a jiný jiným obyč~jem.
p.roto~ v n~kterých dušech zhovadilost a mrzkost t~k .~est vel~l u.v~zla, z:
nemuože také skrze tyto zámutky z dusí )lch, vykorenlt1 se; az
když s tohoto světa sejdau, tehdy se poznají bídné a [aJ škaredé
a ta neforemnost a netrefnostna nich pálena bude,
na
některých
• v
• h
Vl Vl
věčně. Ale blahoslavení sú, kteÍ'Íž skrze zevmtrnte o c ove m
60 bOl"enie a zkaženie na člověku vniHním se vyčišťují, jakož die
apoštol: »A ačkoli ten, kterýž zevniH jest č~ověk, ruší se, vša?~
ten, kterýž vniH jest, den ote dne obnOVUJe se«. Šelma, tOtlZ
šelemnost a zhovadilost, když k najvětšímu svého povýšenie
stupni phjde, tehdy jako Lucifer s nebe spadne.
šenu

Zl1 k zkažen!

přijdau

Y

I

Blaze, Ido se
zde čist!

A bud a u ť sed i v i t i t i, k t e Í" í P Í" e b Ý v a j í
., v mlovam
'1" sve't sI\:e'm a zem - Div! šelmy
se zl<ažen!
n a zem 1., A sau tl,. Idenz b y dleJ1
ském. A ti vidauce, ano se šelma kazí, to jest zhovadilost, ana
padá a boÍ'Í se, a ještě trvají v hHeších, na nichžto jest jméno
5 Babylon napsané, jako i na dobrých jméno božie a jméno života
jest napsáno. Jako napÍ"ed pověděl: »I{to pÍ"emuož (totiž tu šelmu~,
napíši jméno jeho na knihách života«. Protož ti, kteh tak na kmhách života nejsau napsáni, tehdy se diví, že zhovadilost ta na
nich padá a boH se, tehdy se diví: »Ó, kam sau se poděla, pr:vni~ Zll ~té~ po
10 léta, kam čas náš veselý? Kde tancové? Kam se poděll pl~~Cl
a hudci?« A ještě žádají těch let a takového života, aby se JIm
navrátil, a Hekají, že sau ta dÍ"evnie dobr,á byla léta. A to, co jest
vysokého lidem, ohavné jest u Boha. Nebo tak die Pán: »Rada
má státi bude a všeliká vuole má stane se«. A protož ti, kteÍ'Íž
15 chtie tomu překaziti, nemohau etc.
VJV

57 a v rkpise omylem dvakrát -

6 Podle Zj. 3, 5 -

~3 lz. 46, 10

61 2. Kar. 4, 16
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A ten t o ť j e s t r O Z U m, k tom á m a u d r o s t
Anděl od Boha netoliko Jana, ale všecky volené boží učí a ~~~
kládá tajné a krátké naučenie, aby ne každý porozuměl. V lidu
..
zhovadilém, jenž jest čtvrtá šelma, od Boha opuštěný, jméno
du~{~~~~m~aOvy, maje ki"esťanské, ti mají VII hlav, totiž sedm duchuov, kte.l-ižto 20
hory králové e . .m '
t t'
.,
vlh
'
1'.mI Jeny u O Jmenu]l se, ze s ovau lavy, hory a králové.
Hlavy
Slov~u hlavy; nebo jako v hlavě živi sú smyslové a zpráva, tak
od tech duchuov smyslové pochodí lidu zhovadilému, aby člověk
netco smýšlelo sobě samém a domnieval se nětco býti, a nic nejsa.
A veškeren lid zhovadilý poddán jest těm duchóm zlým, protiV-25
ný~n .. ?d těc~ vd~c~uo~ všickni Miechové tělesní i duchovní pochaze]l a v11ltr11l clovek poddán jest těm duchuom. Jako duše
věrné Kristus jest hlava, od něho rozum a /I zprávu béi'e a hlavu
aui'adu má od Krista, svého totiž staršieho a zpráv ci, kteréhož
v dobrém poslauchá, tak šelma, majíci a dávajíci místo mnohy'm30
ZJl duchové
d h
I{ .
vcházejí do
uc uom, nstu nedává místa; nebo rozliční duchové v člověka
člověka
zlého vcházejí, jednák tento, jednák jiný etc., takže duch který
byl vyšel, s jinými sedmi horšími zase všel. A tytéž duch; anděl
Hory proč slovau? nazývá hory H::a: »Sedm hlav jesti ť sedm hor«. Pokládá se napi"ed
v Zjevení: Když šestý anděl v traubu zatra ubil, tehdy upadla35
hora do moi'e a mnoho duší jest zemi"elo, totiž když někto od
Boha poslaný mluví některé věci k spasení poHebné, kteréž byly
opuštěny, tehdy duch upadá v srdce lidí tohoto světa, kterýž
. hajbe srdci zlými proti takovému věrnému, aby se na ň hněvali,
proti němu povstávali a pohruožky činili. A tak duch zlý slove 40
Hora veliká pyšní h
1'1 '
b d
. .
sau
ora ve 1 m, ne sr ce ta vyzdvIhuje v pajchu velikau' a sau
zaj.;dno. s ď~blem ti lidé, a zvláště srdce lidí mocných pyš~á ukazu]1 se Jakozto hory. Hory nad rovninami vyvyšují se; tak také
srdce pyšná nad jiné lidi nadajmají se. A protož v prorocích děje
se někdy zmínka o těch zlých horách mračných. Izaiáš XIII.: 45
»Zdvihněte znamenie na hoi"e mračné«. Nebo duchové ti zlí v srdcích zlých lidí puosobí nadutie, doufánie o sobě samých.
Králové také
Alt' d h
slovÍ! duchové
S ovau 1 ue ové také králové, neb sau zprávcové a tak
králové temností, zprávcové zhovadilosti, kterauž sau v lid ld'esťanský uvedli. Ale že ty hlavy sau rozdielné, a protož i lid zhova-oO
dil.~ jest proti sobě vespolek, takže jeden duch jednu stranu k jinému
a ]lnau stranu zbuzuje k jinému.
Žena sedí .
»Na nichžto sedí žena«. Nebo tajmiž duchy zpravuje se, což
Jest k slávě, k milování těla, toliko že šelma zjevně zlé činí, ale

I

33 Ohlas Luk. 11, 26 -

35 Zj. 9, 13 nn. -
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46 lz. 13, 2

pod náboženstvie zpuosobau. A sau spolu, žena a šelma,
strana ďáblova, jakož o tom die níže: »Ti bojují s Beránkem«.'
A ač někto jméno Hesťanské má, když se jest s šelmau spojil
a jako vtělil v ni, jest strana ďáblova; ale ktož vyvržen bývá od
ní (totiž šelmy), jest strana Kristova. A ta šelma jest proti každému,
kto se pl'ídrží Boha, a jeden duch bývá učiněn s nim.
A die: »Pět králuov padlo«. Pět králuov, pět hor, pět hlav, Králové padli
kteHž již v prvotní cierkvi padli sú. Čte se v knihách Josue (IX.
a XO. kapitolách): Když Jozue pohubil Hai město a Jericho, tehdy
.
Gabaonitšti co
Gabaonitští to uslyšali a pi"estrašeni sú; a vza vše na se raucho sobě smyslili
staré a ztrhané a obuv v@Jtchau splácenau, pHšli k němu, činiece
sobě tak a pravíce, že by z dalekých krajin pHšli; a poddali se
jemu etc., s nimižto vešli sú v smlauvu. A potom, zvěděv jich
faleš, dali jim pro to místo mezisebau, to na ně vzloživše, aby
vodu nosili a drva sekali k chrámu. A -potom, zvěděvše o tom
pět králuov a sebravše se, oblehli město Gabaon; a Jozue dal
Gabaonitským pomoc a krále skryté v jeskyni kázal vyvésti ven Králové zvěšeni
a zvěsiti je. Ty i jiné věci v zákoně Starém položené. Die apoštol
o tom: »Vieme, že zákon duchovní jest«. A od nás ty věci mají
vzaty býti k vzdělání mravuov; ale ne všecko vedlé litery má
75vzato býti. Jozue, kterýž Ježíš slove, znamená Krista; on ť divně Rozum duchovní
bojuje proti božím a svým nepl'átelóm. Gabaonitští vyznamenávají tělesné lidi, kteHž pHstupují k pravdě, bázní tělesnau jsauce
k tomu hnuti, a ty strana boží k sobě přijímá, nedotazujíce se
vuole božie; a dává se jim to, aby di"ívie sekali a vodu nosili. Nejbo
80 někteří lidé vysokými a velikými skutky nemohau slúžiti; aspoň
malými nechť slaužie. Nebo někteří, bázní přinuceni když přistu
pují a lstivě, však ještě potom Pán je přijímá a oni potom činie
polepšenie a zamilují pravdu.
A pět králuov náspem obkličují město Gabaon. Nebo Pán
85 na lidi tělesné, kteříž tak z bázně pi'istupují, dopauští, že proti
nim pět smysluov bojuje. A těm smyslóm pěti panují duchové !'~sť;;~
vzláštní. Jako viděnie, ten smysl, má jednoho krále, kterýž skrze
viděnie vybojuje d1;lši; jiná hora, král a hlava jiná bojuje proti
duši skrz slyšenie; skrz dotčenie jiný král, hora vysoká a mocná
90 jako hlava, též bojuje proti svědomí. A tak o jiných smyslí ch
pěti; a zvláště proti těm, kteří sau tělesní a prostí, nemohauce
se k nebeským věcem pozdvihnauti a k velikým, a zvláště když
56 Zj. 17, 14 -

Jakoubek, Výklad.

63 ]oz. 9, 1 nn. a 10, 1 až 26 -

73 Řím. 7, 14
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slyší, že ti prostí k Kristu přistaupají a k němu se obracují. Každá
duše, čím lépe přistupuje k Kristu, tiem viece králové ti a zhovadilí lidé proti ní se bauří a viece bojují. Protož die apoštol: »Všickni,
kteH chtí šlechetně živi býti, protivenstvie trpěti budau«. A taK
jako Jeruzalém od nepřátel bývá obklíčen a Gabaonitští žádaJ'í
Volati s pláčem za d J
vb"le Jest dUSI k Knstu volati, modliti
pomoc slušl
O
ozue pomoCI,. t a 1c potre
se, plakati, aby ráčil pomoci.
V'

v

jeskyni se
skryli

Města

svatá

Kterak sú
duchové zkaženi

Král chytrosti
bojuje

95

•

kterém.už ,sffiy,sluov pět, a k:'álov,é těch smysluov p&lnují, tehdy
uvalem byvaJ1 v zemske a telesne skutky a v zhovadilé a pomsta
na ně veliká pHchází, kteÍ"Íž se těmi smysly zpravují. A když
pohubil města ta Jozue, tehdy svatá města a země zaslíbenie 110
slaula. A znamená se, že Kristus duše ty, kterýmiž vládne a je
z~ravuj: vyžena ďábla, slovau města svatá, Jeruzalém. Jako
dle apostol: »Jakož ste vydávali audy vaše slúžiti nepravosti
tak v Yd'aVa].t e sprave dl nos t'1«. TVech to pet
vl
'
v
ualuov
vsem
v prvotní'
cierk~i padli ~ú, nebo panovánie těch pěti králuov skrze smysly 115
bylo Jest zkazeno; ne, aby duchové ti-mohli býti zkaženi (neb
s~u .věční), ale jich panovánie. Ale již sau se opět zmocnila panovame smysluov, neb lidé těžce hi"ešie skrz ty smysly zevniHnie etc.
Na této šelmě sedm hlav jest a jest sedm
hor; a pět králuov padlo pi"ed Beránkem
a před jeho volenými. »A jeden jest«, totiž za času cierkve
~rvotnie, když Jan byl v smrtedlném těle. Jeden král jest duch
]e~en, že, když pět králuov padá, totiž kteH v lid skrz pět smysluov 5
hhechy uvodí, ještě ostává jeden král, proti kterémužto ki"esťané
mají bojovati, kterýž ne tak mocí jako chytrostí a lstí pi"emáhá .
jako i v boji pHhází se chytrostí někdy viece nežlimocí pí'emáhati:
Tento král jest, kterýž vnitř rozum nakažený drží, jako když
člověk v dařích božích zpajchá, v těch totiž věcech, které sau 10
spasitedlné, uvozuje někdy, aby rozum přistaupil, kteréž sau proti
113 Řim. 6, 19.

pod spuosobau dobroty a viery svaté, takže jest uvozoval Rozli~~~dfIUdy
tento král rozumy falešné Písma, že sau někteří pravili,
z mrtvých vzkhešenie nemá věřeno býti a že by Kristus nebyl
a člověk a že by neměl duše stvořené a II že by byl menší
v božství.
A to bylo také za času cierkve prvotnie, že sau od rozumuov
svatého se uchylovali a v rozumy bludné upadali a jeden
bludem nakažoval, až tak veliká sekta bludných učiněna
. A často se to člověku pHhází, že, když v něm pět králuov
tehdy tento jiný král bojuje jako střelami najvostřejšími,
bojuje proti člověku. A když ten panuje v duši, tehdy potom Jeden uvodl jiné
uvodí těch pět králuov. Ale někdy tento král panuje, kdez
í těchto pět králuov, v těch lidech, kteříž se podlé smysluov
zevniHních zpravují, takže pět králuov s tiemto jedním nepí'ekážejí sobě vespolek, ale viece sobě pomáhají, takže lidé tělesní
a zhovadilí zchopni sú k přijímaní lží, novin a bluduov; jako se
jest to zjevně ukázalo na mnohých srdcích těchto časuovj takže
Sf,U zchopná byla k novinám a bluduom, a pravdě pak věřiti
nechtěli. Jako se pokládá u figuoře Iudicum nn°.: Phdali sau
synové izrahelští popúzeti Boha, i dal je Pán králi Jábín, aby je
Jáblu
trápil. Jábín vykládá se »smysl neb opatrnost nebo maudrost«;
a vyznamená<vá> krále ďábla, kterýž uvodí smysly zchytralé
v srdce lidská proti vieře a spasení křesťanskému. A to Buoh
dopauští když v dařích božích pa]' cha]' í když Pána hněvaJ' í ]. sauce Dopuštěnie
na tyto božic
od hHechuov očištěni, a potom se v ně zase navracují. Pán dopauští tohoto krále na ty lidi, kteříž rozumuom falešným povolují.
Jako nynie, že lidé, ač sau hHechy opustili a pět králuov v nich
padlo, však, že sau v dařích božích pajchali a Pána k hněvu zbuzcva li, proltož pHšel tento král J ábín s falešnými a chytrými smysly ;loá~~ctr~1~::r~~
a rozumy, mnohá srdce nakvašuJ' e a od viery vykořeňuJ' e', a což ány
na Moravu
etc. i anno
1526J
jest šelma tyrranstvím dovésti nemohla, tento král jeden toho
dovedl, od viery je o velebné svátosti vyvracuje skrze rozumy
bludné. A tento král jeden počíná od těch, kterýmž pět králuov
45 padlo, a jde k těm, kteHž sau zhovadile živi.
A tento král jábín měl vozuov mnoho; a vyznamenávají
Vozové
svázanie spolu a sekty v duomyslích a v rozličných rozumích,
takže někteH sau jako vozatajové, zprávcové totiž v těch duo- [LUk~~za~~i~slav,
některé

~ Jo:~e: a.č sauv~ode lstí ,k nim phstaupili, však dal jim pO-IOO
moc:. tal~ez I t:, ktenz ne celym srdcem k Bohu se obracují, ale
ve IZI, vsak Pan Buoh, když toho želejí, pomáhá jim a králové,
kteHžto skrze smysluov pět vyznamellávají se, kryjí se a tají
a od Krista zapuzeni bývají. A jestliže jest raněn od těch králuov
tehdy člověk má toho želeti.
' 105
A Sk ryl'I se v les
. 1cym.. Znamená se tím, že člověk vnitřní,

95 2. Tim. 3, 12 -

99

XVII.

.I

}

.

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s k ý et sic de aliis

30 Soude. 4, 1 nn. - 32 Cf. Hieronymi, Lib. de nom. hebr. (ML 23,
c. 810): ] abin, intelligens vel sapiens. 33 Rkpis: vyznamená 46
Soude. 4, 3
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mysli ch a v domnění< ch> pochybných. A tento těžšie veCl
puosobí, tento jeden král, nežli jiných pět. A tento král jeden 50
velmi k skonání světa zmocnil se. A Ido se s nimi nesrovnává
v duomyslích a v jich sektách, toho hned nenávidie a jemu se
Hvězda
protivie a jako vozové šld-ípají. Tento král jest ta hvězda, kteráž
upadla do studnice, a vyšel dajm kobylek, takže sau hvězdy
zatmieny, totiž světí velicí sau zastíněni a dajm černý, odporný 55
totiž víÍ"e smysl, vyšel. A tento Jábín tojednal, aby, boí'íce kláštery
i knihy aby spáleny byly, aby prvotnie cierkve í'ád nebyl poznán,
ale aby rozumové vymyšlení a Bohu odporní místo měli. Ale čte
se v knihách Iudikum, že synové izrahelští od toho krále trápeni
Volatip::,~~me ku volali ku Pánu. Mnohem viece nynie my měli bychom k Bohu 60
volati a Pán dal by nám pomoc jako isynuomizrahelským. Protož
podlé velikosti aneb postavy těla dává se hlava; jakýž lid, taková
Hlj~~é~et~l~vá, dává se hlava tomu lidu: jest-li tělesný lid a zhovadilý, takéž i král,
zprávce, prelát nápodobný jim dává se, aby jsauce trápeni poznali
se sami. Jako i Saule dal Pán za krále lidu izrahelskému, kterýžto lid 65
i král zlaj byl jest, neb sau oni od Pána odstaupi1i, tak i některé
!~~~le d~~'!u~~i osádce pro hhechy jich dopauští kazatele a kněze nezpuosobného,
Pán pro hřiechy blu d ne'h o a pony
1 t e'ho. A 1{d
' Vl'd~l
y b
y nas
e db'
o re a spuosobné,
dal by také dobrú hlavu a rádce dobré, maudré a podlé Boha
osvícené etc.
70

I

A j in Ý j e š t ě n e p Í" i šeL Sedmý král, kteréhož nebylo
a již phšel jest, sedmý duch, Antikristuov, kteréhož v domu
prvotnie cierkve nebylo, ale nynie široce náramně kraluje v cierkvi
Duch najzchyt,
v
'tY t t ť'Jes t d uc h naJzc
. h Yt ra1eJsI,
'v, 1
'Y'Jest hlava
ralejši I,raluje po vsem sve e; en o
deryz
šelmy najsilnějšie. Ten duch všecky krále, kteÍ'Íž padali, všecky 5
duchy nešlechetnosti zbuzuje ku pomoci své. Ten ť jest náramně
rozvázaný těchto časuov. Ten skrze proroky rozličnými jmenuje
se jmény. V Izaiášovi slove král assyrský; neb činí se býti z strany
Kristovy, a to ve lsti, protož slove Antikrist, a které věci rozkazuje,
jako mocí Kristovau rozkazuje. Izaiáš xo.: »1 bude ť, když naplní 10
Pán všecky skutky své, navštíví ovoce velebného srdce krále
Assur, a kterýž činí v lidech srdce pyšná a pozdvižená; a navštíví
oči jeho vysoké, totiž slávu jeho, kterýž praví: V síle ruky mé já
učinil sem všecky věci, totiž svozuje lid boží, a já sem učinil vítěz49 Rkpis: domněnl (I) 10 Podle lz. 10, 12 a 13

53 Zj. 9, 1 nn. -

nad duchovními a najsilnějšími cierkve Kristovy mužmi,
sem totiž zklamal skrze chytrost mau, a mužóm nejnábožjá se posmievám a z dobrých věcí je srážím a naději mám,
ze na smrti každého pÍ"emohu«.
Y, Antl'1nlS
. t uov d uc.
hlO n ť zna' ces t YPyšný
duch Anti,
V tom se, hl e, chlu b I' pysny
I,ristuov jak
Páně, totiž maudrost a uměnie, a jakž vidí člověka, kterak chce
bojuje
slťlžiti, zvláštnie na něho vymyšluje voděnie a nástroje
chyÚé k oklamání.
Také jinak vykládá se Jábín, totiž »veliký smysl neb rozum«,
kterýžto skrz velikau maudrost zklamává; druhé »pÍ'evelmi
maudrý«. Jakož se pokládá (Jozue IX.), kterýž shromáždil mnohé Figuora bojuov
krále proti Jozue, když dobýval měst Hai a Jericho; a shromáždil
je s hor, z audolí a z rovnin polních a z Sidonu a z zámorských
krajin, množstvie veliké jako písek mOÍ'ský. Ten ť jest Antikristuov
duch, kterýž všecky duchy s sebau pÍ'Ívodí, kteÍ'Ížto rozličnými ~~zl~~~h~~;a~if
obyčeji pokaušejí lidí, jestliže jeden ducll nepí'emuože, aby druhý
pÍ'emohl, takže již všickni duchové sau rozvázáni na pokolenie
lidské. To ť jest ten had, o němž v knihách prvních Mojžiešových: Had chytrý
>}Bieše had chyUejší všech živočichuov«. On všecky věci slyšal
od proroku ov, apoštoluov i mučedlníkuov, protož umie také skrz
maudrost zklamati. A tak i světa synové sau opatrnější synu ov
světla, totiž strana ďáblova proti straně Kristově mnoho umie
chytrostí duovodných k oklamání.
Ale že vidieno jest s ním množstvie veliké, kteréž pÍ'Ívedl
s sebau v cierkev, aby kraloval za malý čas. Najprvé Moab, totiž
i\loab
4onepHezně. Nebo všecky nepÍ'Íezně zbuzuje proti nim, kteÍ'Íž chtí
býti najlepší; jako v domu, jako na paušti, jako v klášteí'e žádný
se nemuož skrýti od horkosti jeho, neb se nepÍ'átelsky postavuje
proti voleným náramně nynějších časuov. Druhé pHjímá k sobě
Máron, totiž hOÍ'lmsti, to jest všecky biedy najhoí'čejšie uvodí
Máron
45 v cierkev s sebau na tváí' vyvolených. Máron sau najhoÍ'čejšie
hhechové. Nebo voleným, kteÍ'Íž chtějí svědomie osUéhati čistého,
co jest hoí'čejšieho než hHechové, totiž bludové, pokrytstvie,
smilstvo, milost po~ušená etc.? A ačkoli hHechové na počátku
zdadie se býti sladcí, totiž phzeň světa, milost tělesná, kochánie
50V rozkošech, ale poslednie věci jich sau hOÍ'ké.11 Jak veliké hOl'kosti Hořkosti veliké
již zlí trpie na těle i na duši, kajície jaké cítie hoí'kosti, oni vědí;

I

59 Soude. 4, 3.
23 Sr. ML 23, e. 805, pozn. d: Origen(es) intrerpretatur sen s u m sive
p rud e n t i a m - 25 ]oz. 9, 1 nn. - 331. M. 3, 1 - 44 Cf. Hieronymi,
Lib. de nom. hebr. (ML 23, e. 807): Marom, . " amara tr-istitia.
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a j.estliže nebudau pokánie činiti konečně, jaké potkají je hořkosti
zatraceniel Zase na odpQr jest o duchovním člověku,
o lásce a spravedlnosti; hoi'kosti trpie na počátku pokánie, ale čím
viece na hor~y vstupují, viece sladkosti čijí, kteÍ'Íž auzkosti mievají, 55
a srdce se tesí v Pánu, kteHž teskliví bývají a potom radostní.
. Ale v hheších podávají se sprvu lahodné věci, a naposledy hoí'k:é.
Hořké věc! za Za ITrI'sto
stolem Kristovým
:..
vy'm S t O1em d'avaJ1" se h orYl'
{e veCl, a 1\: d yž budau smyslové
dotčenie a okušenie vyčištěni, dávají se sladké věci velmi a líbie se
všec.ky. věci: které sau božie. Protož již duchové rozliční phcházejí 60
An~Iknstov~ a činie své, kterýmiž vládnau, aby se zdáli býti strana
Knstova a Jako by nebyli z strany Antikristovy. 1. Jan sv. IIIIO.:
Duch zlý děl!
vy 1'1 'd h 1
Ježlše
»se Hy uc, derýž dělí Ježíše, z Boha nenie, a ten jest Antikrist«, totiž najposlednějšie hora, poslednie zlost a pokušenie,
65
poslednie královstvie zlosti.
Duchovnl

člověk věčného

V·

Simeon

Tí,etie uvodí Simeona krále. A vykládá se >>uposlechnutie«
totiž .t~k phchází s některými svými kazateli .a činí je, aby tal~
mluvIlI, tak kázali bludy, aby slyšáni byli. Druhé, což mluví žádá
aby uslyšán byl, jako tak Hm: »Ač padna budeš mi se kl~něti«:
Druhé napomíná k lakomství Hm: »Uslyš mě, učiň toto, úžitečnéť70
jest; žádám, aby mi otevi'el«. A jestliže člověk svolí, již padá
Tento duch
v. d '
>v
P ohY'
mnohé pt'emáhá pIe
mm a b"yva mo dl arem.
nech u mnozl' přemoženi bývají
od toho duchu Simeon, kterýž divným obyčejem radí a ponauká
zchytrale nakloňovati srdcí k mamoně, a poslauchají ho zvláště
z strany zákona božieho ldesťané, zbohacují se zjevně: ti, kteÍ'Íž75
lakomstvie na jiných kazili, sami v najvětšie lakomlstvie se zapletují. Bohatí chudnau, a chudí s jménem zákona božieho zbohaceni
Osiedlo veliké b'
., T t
dl
bojovnlk6m
yvaJ1. O O L Jest OSle o veliké bojujícím pro zákon Páně, že blízko
od toho byli nedávno jako chleba žebHce, a již učiněni sau bohatí.
To jes.t mocí dUy,cha toho zlostného Simeon, jehož sau hlasu UpO-80
Lakomstvie
I hl 1. Al e 1\: t en sau z strany Beránka, ti ť nenávidie lakomstvie
nenávirlie
sec
velmi hekajíce: »Dosti ť jest nám mieti Krista Ježíše«.
.jl'

Jit

Nestálé věci

časné

•

Čtvrté najímá a pi'ivodí krále Jit, jenž se vykládá »kterak
plyne«. Tyto všecky věci časné náramně plynau a radosti světské
. 1
d
Ja mžto vo a rozplajvají se a tekau pryč. Duch ten čtvrtý slibuje, 85
že věčně trváti budau, totiž odjímá bázeň boží a činí, aby člověk
zapomínal na budaucie pÍ'Íhody a na smrt, a zbuzuje srdce aby
přieliš horlivau milostí oblibovali časné věci, a pro ně sváÍ'Í se
a pilně stojí o ně a pečují.
63 1. Jan 4, 3 -

69 Mat. 4, 9
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Pátého uvodí krále Sidon; »lovenie« vykládá se. Nebo AntiSidon
krist volá s sebau duchy mnohé k lovení duší. Někdy menšie kladau ~~~~~~is~~~~ré
osiedla, totiž hHechy menšie, a někdy většie, aby mysl a vuoli
i rozum pHtrhli aneb lakomú žádostí aneb hněvem aneb milováním
světa uvalili srdce jako v sieti; někdy velikými hHechy jako
sietmi najvětšími klade osiedla jako skrz bludy proti vide, vyrážeje srdce z viery a z gruntuov spasitedlných. Nebo tělesní
hřiechové zdadí se býti menší, a jestliže jimi nebajvá lapen duchovní člověk, tehdy bývá polapen a uloven většími, v nábo-.
ženství křesťanském, totiž pokrytstvím a bludy. Kto má viděnie
00 zpuosobné, kto slyšenie dobré, aby nebyl zklamán skrz tento
Sidon?
Šesté uvodí Araba; vykládá se »aukladové«. NěkteÍ'Í duchové
Araba
ne násilím, ale chytrostmi a auklady zklamávají člověka. Člověk
umíní nětco I činiti k spasení lidskému, a tu bývá polapen na duši,
i nedokoná toho. Žalm: »Auklady činí v skrytě polapiti chudého,
když přitrhuje ho«. V pi'íkladě: Již člověk chce se varovati od
Míchu, a tu ť pokládá šatan osiedla a činí auklady, a tak bývá
oklamán člověk neopatrný.
Sedmého Seneroth; a vykládá se »lucerna« nebo »jakožto Seneroth
llolucerna«. Nedie »lucerna«, ale »jakožto lucerna«. Jan KHitel
jest anděl světla a hoÍ'Ící lucerna lidem svítieci, kterak by Krista
poznali. Ale tento král, Antikristuov duch, jest jako lucerna, neb
se pi'eměňuje v anděla světlosti, jako by byl od Boha a jako by t!~~~e zsl: rj~~é
pravdu a uměnie měl; a kterýmiž vládne, činí je, aby se oblékli jako
J15 v andělský život, a ozdobí ho divným obyčejem k oklamání jiným
bližním svým, aby svítili duchovními dary, kázaními a radami,
a tak svozují mnohé. A to' »na rovninách polních zbierá je a na
pahrbcích a v audolích«, totiž pokorné a prosté, kteÍ'Íž sau jako šat~~l:;tv:de
audolé, těch požívá ku pomoci své; volá k sobě také pyšné jako
120 pahrbky.
Osmého Genedon, totiž »obrácenie«, totiž, když člověk od- Genedon
stupuje od viery a lásky a pHstupuje k duchu šatanovu, aby člověk
věřil, jako by se k Bohu obrátil, ano se pak člověk k bludu obrátil.
Dnes mnozí, odvrátivše se od viery velebné svátosti, Hekají: »Již
125sme tepruv pravdu pozna1il«
Devátého, jenž slove Chananeus; vykládá se »pohnutí«, Chananeus
kterýž zpuosobuje pohnutie v srdcích a aby horlivě sobě se protivili,
102 Cf. Hieronymi, Lib. de nom. hebr. (ML 23, c. 801/2): Arab, 'Ínsi"
diae. - 105 Ž. 10, 9 - 117 Joz. 9, 1
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ša~~'jb!<CV:~~mu a hajbe srdci, jako pec rozpaluje je k prchlivosti, aby náramně
byli prchliví, aby od těch dobrých skutku ov odstaupili, a které sau

věci k zatracení, aby jako spasenie věřili. Ó, kolik jest těch baul'ek 130
a poh~u~í ~ sr~cích a v obcech, kolik jest hořících srdcí v nenávisti
a v zavlstl az do krve prolitiel

I

v,~ ty, kteří sau na horách, kteří se sobě zdají býti maudH,

Na horách

.

ktenzto sau z vysokého smyslu srdce svého, ty svolává proti
1"
d '
,
pO <:OJnym sr cnn; vola maudré, aby nalézali a vymajšleli rozumy 135
bludné proti vieJ:'e prostých lidí a lásce. A to viděl Jan, kterak ten
poslední král, kteréhož nebylo, ale již pHšed, shromáždil množstvie
a voblehl svatý v~eru~além se všech strán a dobyl zdí jeho. Kdyby
ne~do byl na pl?koPlCh nebo na zdech a spatřil by vojska mnohá,
an vl,ho obehnall~. vodění, s voštípy a s kušemi, nespal by a ne-140
Veliké
nebezpečenstvie zdnmal by se. O duše, kdyby poznala, kterak jest obklíčena divnými bodeními, divnými a rozličnými bludy a roztrženími, a pHpravené duchy spatřila k zabití duše, nespala by. Kto bude rotZprávce
majstrem proti těm haufóm, kteří sau na horách a v audolích
který kněz, který světský? Apoštol pověděl: »NeJ'sau zaJ'isté ná~ 145
Shromážděnie
nepřátel
neznámá myšlenie jeho«. Kto z nás toto shromážděnie zná? Žalm:
»S~~rala ~a~ se k~ížata v jedno proti Pánu a proti Kristu jeho«,
totlz AntIknst s selmau proti duchovnímu Izraheli neb JeruzaOděnie nám třeba lému povstávají. Protož apoštol velí na se vzieti oděnie duchovnie.
Potřeb~e jest mieti lásku, vieru, varovati se sváruov, utéci se k pláči, 150
ab~ Pan ~al pomoc proti takovým nepJ:-áteluom, aby poraženi
bylI mocí Jména Ježíše Krista. Proti rozvázanému šatanovi mají
volení potěšenie a radu od Pána. Jako k Jozue Pán řekl: »Dám
Potěšenie Páně vám nepl'átely vaše zajtra v tauž hodinu v ruce, nechtějte se báti«.
Nebo dnes se všemi pokrytci, tajnými a zjevnýmihřiešníky Anti-155
kristus přišel. Nestrachujte se bojovati, nelekajte se pádu vzy'vaJ'te
Všech nepře' b v ,
,
Al
muožemnepřátel ~ZI pomoc.
e kterakz koll bojovati budeme, nepl'emuožem
vs~ch nep. J:-átel,bo~ích,.
Vaniyž. jest Kristus přemohl" všech ,v příští
P r o r o c t v i ey
,.
falešné
svem, aUl apostole, aUlz vSlckni za času našeho padnau. NevěHe
~~vmu ~roroctv~~' ~e b? již všickni padnauti měli nepl'átelé a že by 160
~IZ Kr:st~~v pnJ.ít: mel na horu Tábor a vidien býti slavný obličej
Jey~.o,t zebJ,IZ.
Zajtra' tepruv
t hOJne a dostatečně Duch boží má vylit by'til Nemá
přemuožem pnJa o y 1 to proroctvie I Ale zajtra, totiž v den skonánie světa,
když uhlédá Krista všeliké oko, když bude dána Kristu moc, když
Maudrych
šatan

potřebuje

V '
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145 2. Kar. 2, 11 - 147 Podle Ž. 2, 2 - 149 Efez. 6, 11 a 13 _
153 »potěšenie a« je napsáno až dodatečně in marg-ine, červeně _ 153
Podle ]oz. 11, 6

počne

býti zajtra, totiž jiný den ajiné čtenie, když die sám Kristus vel zvěstovánie
Beránek: »Jděte, zlol'ečení, do ohně věčného«, tu zlí budau dáni
V ruce dobrých od najvyšieho až do najnižšieho, tu přemohau
Antikrista.
Již počíná padati znamenitě Antikrist; ale v tomto dni
vše zlé
a v tomto veVl{U ne ovsem pa d ne. N eb o nepa d nau VSIC1{Ul. h nech ove,'Nepadne
nynie
abychom nepoH-ebovali křtu a pokánie; ale když nastane jiný den,
nový, Ježíše Krista, v ten den padnau nepřátelé naši. Když také
vyvolení skrz mučedlnictvo jdau k Kristu, ti ť přemáhají ho;
již v ten den nebojie se šatanáše, ale porazie ho. Na některých
75 pak král šatan po tomto životě nětco najde zlého, a očistí to. Die: . Očistec
»Za malou chvielku kralovati bude.« KriSŤlls die: »Ukrátie se
dnové ti«. Prvé apoštolóm dobré prodlaužtl dny, tuto zlých
ukrátí. Pokládá se v knihách Josue, kterak stalo slunce,
v boji proti nepřátelóm posluhuje. Nebo, když máme boj proti
180 pekelným mocem, nemuožemtoho dobl-e provoditi v noci, ale ve
dne, poznávajíce, co zlého jest a co dobrého. Tu voleným proti
zlým bývají prodlaužení dnové jako prvé, když přemáhali dobl-í. prog~~~~nie
Ale již zlí bojují proti dobrým a všickni duchové temností; protož
ukráceni budau dnové. Nebo mnozí tu vieru mají, že prott zlým
185 bojují, ani pak proti dobrým. Smíšeny sau strany v této noci, Noc nebezpečná
každý proti jinému povstává, kněz proti knězi, obec proti obci,
a saudie dobré za zlé a zlé za dobré. Strana Kristova ostřiehaj
svědomie čistého, zavři se s Kristem v srdci, vystřiehaj se od střel
Zavl'i se
šatanových a rozeznávaj, co jest ďábelského, a vystřiehaj se pádu.
190 Již bojové sau proti Beránkovi, jedna strana druhau potupuje
jako bludnau, o sobě pravieci, že jest strana Kristova. Jedni praví
se býti z strany Kristovy, a jest z strany ďáblovy. Protož těžko jest Boj nebezpečn)'
nynie voleným v tomto boji; Pán tehdy ukrátí dnuov těch, toliko
volení ať ostřiehají svědomie od hříchuov a s pláčem ať volají,
195 aby Pán ukrátil dnuov těchto temností a abychom poznali pravdu
a stáli v ni pevně až do smrti. Také vyvoleným v noci této
potřebie jest mieti boží bázeň etc.
V'

y

V

'

I

A t a šel m a, k t e r á ž j e stb y I a a již n e n i e,
a ta' ť j es t o s má; a j es t i ť z sed m i. Šelma jesti ť lid
křesťanský zhovadilý. Všecka téměJ:- královstvie křesťanská sau
165 Marginálie náleží za slovo: čtenie - 166 Mat. 26, 41 Mat. 24, 22 a Marka 13, 20 - 178 ]oz. 10, 13.

176 Podle

Šelma se velmi
rozmohla opět
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šelemná a zhovadilá, se vší mocí tvrdau jako s rohy, takže se
již to plní: »Zdali, když phjde Syn člověka, najde vieru na zemi?«, 5
takže již pečliví sau toliko o věcech zemských tohoto světa. A Spasitel Pán die: »Najprvé hledajte královstvie božieho«; oni pak
najprvé hledají tělesných věcí a světských, takže jest plno v lidu
hněvu, 'prchlivosti a pomsty pro vlastní khvdu. Ta šelma někdy
v lidu l\Jesťanském byla zkažena, ale nynie opět jest zase opravena, 10
nebo tělesným poddáni sau hhechóm. K Římanuom 1°.: »Protož dal
jest je Buoh v pí'evrácený smysl, aby nové uměli páchati a vymýšleti hHechy«.
Králové šelemni
Počet

osm co
znamená

Šelma osmá

A s tau šelmau všickni králové kralují, svau zlost provodí
a konají. , »A tato šelma jest osmá«. Skrze osm, ten počet, vy-15
znamenává se odpočinutie. Nebo v sedmi dnech běží tento věk
pracovitý, a potom bude odpočinutie, totiž osmého dne. Tak tato
šelma, majíci pokoj v zlosti, upokojenie a prospěch, jest jako osmá,
takže nenie bázně božie pÍ'ed očima jich. A dobré svědomie, bojície
se Boha, velikau těžkost má od té šelmy. Protož jest osmá, do- 20
konalá, vrchu zlosti dosahujíci.

»A ta ť jest z sedmi«, totiž od sedmi duchuov, od sedmi hlav
a kráhlOv uvedená, kteHž vládnau a zpravují tu šelmu. A ti duchové
zbuzují a hajbí jie proti dobrému svědomí a proti Duchu svatému, kterýž jest v dobrém svědomí. A ačkoli zevniH zhovadilost 25
ta kazí se, však uvázla jest hluboce v dušech lidských, takže rány
tyto nemohau doplna z duše takové vyčistiti zhovadilosti. Jako
v proroctvie Daniele proroka lIlIo. pokládá se, že pro velikú
V
Nabuchodonosor
. h
1 '1
dopusVt eno
. t
v
v
• k
.
seno jedl
paJc
U ua ovu
Jes
na n,
ze
Ja
o h ovado seno Jedl,
jakož to prvé anděl jemu ve snách ukázal, a tak ssadil ho s krá-30
lovstvie jeho. Nebo viece jest královstvie každé nežli člověka
některého (!). Byl jest však jako šelma neb hovado, seno, to jest
tělesenstvie světa tohoto, jeda. Ještě pro to někteH, kteH sau
byli šelma, pokánie činí a k Bohu se obracují, jako tento král
Nabuchodonosor potom k Bohu se jest obrátil; ale mnozí sau 35
již zesnuli a zdHemali se, v lenosti veliké a v rozmaHlosti jakés
ležiece.
Pokojkdysedává
Čte se v knihách Iudikum, že synové izrahelšti pokoj měli
za XLti let; ale když sau činili zlé pí'ed očima božíma, tehdy
Pán dal je v ruce Madianských. Jak dlauho člověk nehřeší, tak40
Sedm duchuov

5 Luk. 18, 8 - 7 Mat. 6, 33 - 11 Podle Řlm. 1, 26 29 a 30 nn. - 38 Soude. 5, 31; 6, 1 nn.

28 Dan. 4,
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dlauho země srdce jest u pokoji a v poklidnosti, nebo svědomie
nehryze, a tehdy to svědomie miluje' Pána Boha i také své nepí,átely. Ten pokoj pí'evyšuje všeliký pokoj tohoto světa; kterýž
také bývá pokoj, by pak neměl pokoje s světem, jako die Spa45sitel: »Na světě mieti budete nátisk, ale ve mně pokoj «. Ale když
lidé hí'ešie pajchau, hrdosti proti Bohu, tehdy Pán dopauští, že Hřie~;;~~ofinie
člověk nemá pokoje srdečného a v sobě upokojenie, ale hned se
zbauHe myšlenie rozličná a žádosti, jednak radosti, jednak bolest,
plná jest ohavnosti, tesknosti sú mnohé, tehdy bojuje s Bohem,
50všudy osiedla má, všudy nebezpečenstvie, a jako šelmy vstupují
rozličné na srdce člověka. A protož v knihách Levitiku XXVI.
stojí napsáno, že, budeme-li přikázanie božie zachovávati, i šelmy Šelmyodjimá Pán
zlé chce odjíti Pán. A die: »Ostřiehajte sobot mých (totiž upokojenie se mnú), a dám vám deště«, živá slova, rosu Ducha svatého
Déšť
55 obživujície a hajbajície k dobrému. A to časem svým dává Pán
věrným křesťanuom, jako i pšenici dává věrným časem svým.
Když srdce jest čisté a svědomie nepoškvrněné, ten člověk nebojí
se smrti podstúpiti. Od toho srdce také odjímá šelmy a zhovadilosti
mnohé, kteréž prvé člověku v dobrém překážku činily a kteréž
60 trápie rozum člověčí.
.
Pro tož cesta pokoje jest zachovávanie božských pHkázaní. Cesta pokoje tato
Ale v kterémž srdci nenie zachovávanie přikázaní, hned se tu
mnohé nalézají zhovadilosti a ustuzenie lásky. A to bývá jistě
tesklivé člověku pro hHechy, a žádného pokoje v srdci člověka
65 nenie, ale prchlivost, hněvivost. Protož by poU'ebie bylo viery
pevné. Nebo mnozí sau nepí'átelé, ješto boHe a kazie svědomie
naše. A od těch králuov a šelm jdau zbauí'enie smyslu ov, ponaukanie a nadchnutie etc.
Iře k 1 j es t mi: »D e set roh u o v, k t ellr é ž s i
v i děl, j e s t i ť des e t krá 1 u o V«. Prvé pověděl O sedmi
hlavách; tuto již vypravuje o desieti rozích. A skrovně o tom mluví,
nebo rozumnému málo se napoví a srozumí ostatku, malau pří5 činu aneb navrženievezma, jako die Písmo: »Dotkni se zřitedlnice,
a vydá ť slzy; upši neb dotkni srdce, vynese ť smysl«. A v knihách
Daniele pokládá se, skrz rohu ov deset že se vyznamenává deset
králuov, kdež jemu vyloženo jest, kterak jedna každá. šelma vy-

45 Jam 16, 33 - 523. M. 26, 6 - 53 3. M. 26, 2 až 4 - 67 Rllpis:
králuov jdau a šelm; ale zařazovaci znaménka 'lwl5ujl správný slovosled.
5 Eecli 22, 24 -

7 Dan. 7, 24 a 23
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znamená<vá> královstvie. Čtvrtá šelma, najpotvornějšie, znamená ciesaí'stvie římské; neb die, že královstvie to většie jest 10
všech jiných království, o kterémž pověděl, že má zkaženo býti.

Králové proti
Beránkovi

Sv. Václav

I die: »Deset rohuov deset králuov sau«. A z těch povstane
jeden, totiž moc veliká a panovánie povstane. I die: »A poníží
Ui králuov«, takže Daniel k tomu podobné měl viděnie jako teď
Jan. A die, že ti králové nepHjali ještě královstvie, totiž v prvotní 15
cierkvi, ale po šelmě vezmau, totiž když šelemnost a zhovadilost
uvedena bude v lid křesťanský, tehdy deset králuov kralovati
bude. A ti všickni spolu budau proti Beránkovi, totiž proti Pánu
Kristu bojovati budau, proti jeho pokoře, chudobě, proti zákonu
Kristovu. Všickni jednak ld'esťanští králové sau Antikristové 20
všickni následují života zhovadilého, aby živi byli rozkošně, před
nimi aby klekali, krmí přieliš sobě mnohá strojí a poddané své
laupie, a kterakž kolivěk dobudau, ať toliko jim dadie! A za času
prvotnie cierkve nebyli tak zlí lidé, ne tak uvedeni byli králové
zlí; jako i na počátku obrácenie země této vejvodové byli sau 25
dobří a zprávcové, jako svatý Václav etc., života zhovadilého
nenáviděli a hHechy kazili. Alevšak v prvotní cierkvi král jeden
panoval, totiž duchem, kterýž uvodil bludy mnohé, proti kterýmž
světí se vydávali.

I

Sedm hlav

;,,!~~t~~p~tel

Hlavy co sau?
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A těch sedm hlav také slova u králové; a rohu ov deset také30
králové. Ale onino sú jiní, a tito také jiní. I die, že potom vezmau
moc, totiž v poslední cierkvi. A die: »Jako králové«, to jest nebudau živi jako dobÍ'Í králové, ale ku podobenství dobrých králuov.
Jako král franský psal se najzkřesťanilejšim, drže totiž obecnú vieru
křesťanskú etc.; a tak se rauhali. »A vezmau moc v jednu hodinu«; 35
nebo v jistém času spolu panovati budau a kralovati, ne aby jeden
po druhém panoval. A die: >>V jednu hodinu«' nebo mnoho let
jest jako jedna hodina před Bohem. Protož ti všickni spolu budau
proti Kristu a proti jeho čtení, a to spolu s lidem zhovadilým
proti Pánu bojovati budau. Ajakorohové z hlavy rostau, tak šelmy 40
tělo jest lid zhovadilý.
.
Hlavy sau duchové, kteÍ'Íž vládnau lidmi, a od těch vycházejí
a vyrošťují rohové. A kamž ty hlavy, jenž sau duchové ti, postavují a pozdvihují těchto rohu ov a ponaukají těchto desieti
králuov, aby se jim protivili, tam se protivie, a vždycky proti45
Beránkovi. A jestliže v kterém člověku ukazuje se Beránek Kristus

a zjevuje, tehdy hned roh s hlavau protiví se člověku tomu; a hned
člověk ten bývá obžalován a kaceřován a vězením trápen. Všickni Vši~~~~t~roti
spolu, šelma s ženau, s hlavami i s rohy postavují se proti Kristu;
od najvětšieho rohu, totiž krále najvětšieho, všickni až do najmenšieho sedláka zhovadilého vydávají se a postavují proti Beránkovi. A jestliže by Ido chtěl potrestati hospodáÍ'e z zlosti, Netresci nás
hned trkají od sebe a hněvají se. A jako viděl Daniel, že z jiných
rohuov vyrostl jiný roh, nebo i žena, duše totiž ta cizoložná,
nechce býti trestána, ale trkají od sebe, sektu jednu svolajíce
a sebe vespolek obhajujíce.
A die, že mají jednu radu a sílu a moc svú dadie šelmě. Nebo
těch králuov netolik.o proto pokládá se jich deset, že by jich toliko
deset bylo, ale že zákon Kristuov skrz deset znamená se, neb se
60 v desieti pHkázanich zavierá; a ta šelma s těmi králi proti všemu ~~:tZ~I!~~
zákonu bojuje, takže se jim nelíbí život Beránka, totiž pokora,
bojuje
trpělivost. Nebo posielati budau sobě vespolek listyposilňujice
se. Ta ť jest byla rada konstancská, v nÍžto i žena i šelma i rohové Konsta(n)c1
spolu na tom zuostali, uradivše se proti Beránkovi bojovati.
65
»A dadie sílu a moc šelmě«, tak, že králové dávají svým
poddaným moc, aby věrné jímali, vězeli a pálili; a obyčejem
tiem, kterým se domnievají, že by vítězili, tehdy sami pi'emoženi
bývají. Nebo tehdáž Beránek přemáhá v věrných, když umierají.
Protož dobré jest nynie se zkusiti, kteÍ'Íž, ačkoli pravÍ, že pro Bojovnfk6mrada
70 Kristovu pravdu bojují, aby pak proti Beránkovi nebojovali. Nebo,
jestliže kteÍ'Í zhovadilost milují, nejsau praví a zmužilí bojovníci.
A proč tuto nejmenuje ho lva jako na jiném místě, ale Beránka? Na znamenie, že jeho volení v Kristu a on v nich pi'emohau pr~~r:~;~?
skrz pokoru velikau a trp'ělivost, zhovadilého života nenávidiece,
75 a to najbezpečnějšie vítězstvie obdržie. A protož nynie tajmž
obyčejem věrní bojovati mají jako i prvé, takže věrní potřebují
trpělivosti a pokory. A nenie to pravé, že by nynie věrní neměli
mieti trpělivosti a pokory, jako někteÍ'Í pravili, nebo naše oděnie
(die učedlník Beránka) nejsau .tělesná, ale duchovnie. Protož die,
80 že ti bojovati budau s Beránkem, totiž všickni tito spolu, šelma,
žena, hlavy a rohové. A věrní věrau svítězie; nebo toto jest ví- Viera musl býti
tězstvie, viera naše.
A Ber á ne k pí' emu o ž e, totiž věrní obyčejem Beránkovým pÍ'emohau, kterak jest on, Beránek, přemohl, totiž

I

I

Sr.
9 Rkpis: vyznamená -

13 Dan. 7, 24

53 Dan. 7, 8 - 63 <n> je v marginálii vyn.! - 72 Zj. 5, 5 z Březové, str. 454 - 78 Efez. 6, 11 nn. - 811. Jan 5, 4
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obyčej em pokorným a trpělivým. Nebo Krista následovati jest 85
najlépe a najbezpečněji. Jest však jiný ještě obyčej bojovánie,
nedokonalejší v cierkvi, totiž bojovati oděním tělesným, postavujíce se proti kÍ'ivdě a násilí; a takovým obyčejem běžie mnozí
nedostatkové. Protož, když sau učedlníci chtěli, aby oheň s nebe
sstaupil, zahájil jim toho Spasitel a nechtěl toho učiniti a jim v tom 90
svoliti, ale trestal je, nebo chtěli svého ducha pfirovnati duchu
Eliášovu, ale sau potrestáni z toho. Tak nynie mnozí své duchy,
kteHž z Boha nejsau, pÍ'ipodobniti chtějí duchuom svatých. »On ť
jest král nad králi«, nad jiné krále zemské, nade všecky pány
tohoto světa etc.
95

I ř' e k 1 j e s t mi: »V O d y, k t e r é s i v i děl, nad
nimižto nevěstka sedí« etc. Napfed povědieno jest,
kterak vidiena jest žena smilná, ana sedí nad vodami, s nižto králové smilnili sau. Řekl by někto: »Které sau to vody a co se znamenává skrze vody a jaký jest úžitek toho?« Protož tuto anděl 5
vykládá, na kterémžto výkladě bezpečné jest odpočinauti a nesmajšleti viece, nežli sluší. Nebo, když jest Panně Mariji povědieno:
»Počneš Syna božieho «, odpověděla: »K terak se stane toto? «
Odpověděl anděl: »Duch svatý shuory sstaupí v tě«; tu Maria
na tom pfestala, neptala se viece na velebnost boží, jako by fekla: 10
»Dosti ť jest mi Heci: Staň se vuole boŽí«. Neb ť on nemuože
klamati. Tak, když die: »To ť jest tělo mé, kteréž za vás zrazeno
bude«, kfesťanuom jest dosti a dostatečně povědieno k vífe. On
ť žádného nezklamá, nebo pravdu praví duši kfesťanské; nenie
potfebie pochybovati ani se viece ptáti, nechce-li u vide pochybiti 15
a zblúditi. Tak, když II die anděl: >>vody sau lidé«, vody zlé sau
zlí lidé, zlí jazykové, totiž lid rozličných jazykuov zlaj jest. Hle,
jistý a dobrý anděl vykládá, že skrz vody lidé zlí vyznamenávají
se! Tak dobH dobrá sau voda; jako také andělé boží dobré slova u
vody. Daniel VII.°: »Potok bystrý vycházel od tváH Pána Boha«. 20
A die hned dále: »Tisícové tisícuov slúžili jemu a desetkrát sto
tisícuov stálo jest pí'i něm«, totiž potok jest množstvie vod živých, totiž svatých anděluov, kteHžto rychlé poselstvie činie,
pomsty činiece a osvěcovánie a vdechnutie. Ale vody prudké
když pHcházejí, žádný odolati nemuož jim. Tak světí, když pÍ'Í-25
89 Luk. 9, 54 nn.
8 Lttk. 1, 31 a 34 n. - 12 Mat. 26, 26; Marek 14, 22; Luk. 22, 19 _
20 Podle Dan. 7, 10 - 21 lb.
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házejí v poselství, žádný odepHti jim nemuož. Též ve čtení
atého Jana VIlO.: »V den najposlednější velikého svátku volal
vv ,
v
v I
sv
Ježíš: Žiezní-li Ido, po ď'
v.a ,napl se .I 17.l>..to ven
v me,
re,':Y
pop1~n~u.
bHcha jeho vody Zlve«. A to o Duchu svatem povedel,
z také rozumělo víř'e, kteraužto duše majíci pravau a nepoškvra au , mnohé vylévá feky spasenie. Nebo z tajností ,pokladuov
nen
v'
svatých božích, kteHž sau byli pravé viery, mnoha nauceme
zdravá, mnohé vycházely rady spasitedlné.
Nebo, když z člověka, kterýž zdá se nětco býti, nep1ynau
dobré feky znamenie jest, že ten zlé viery jest; a dobrý člověk
,.
d Atal{ I{ ns
. t us, Vody
pravé a zlvé
obracuje se v ty vody a Jmeno ma od tec h vo.
Kristus, apoštolC
apoštolé a proroci vody pravé ~Y!Y a ž~vé, neb sau byli ž~;~ studetc.
nice svatých učeni. Jako zemsh zeme slovau, tak, ktenz vody
maudrosti mají a pravé viery učenie, vodami sau nazváni. A ~~
40kfesťané opustili sau Boha i svaté jeho i Písma, tak sau. ~pustIh
vody živé. Jeremiáš die: »Dvoje zlé učinil lid: mne opustIlI, studnici vody živé, druhé vykopali sobě čisterny«, totiž chopili se
falešného uměnie jako zlé vody, od kteréž sau jméno vzali. O nichž
. I
Vody sau
anděl die: »Vody sau národové«. Item ldera I( m.a tlm Cler (ev
národové
45 prvotní jako studnice vody živé boj~vala proti ~idědl~ým i nevidědlným nepfáteluom, tak my mělI bychom bOJovatI.
C

v

,

."

v

I

Svrchu povědieno jest, že sau se shromáždili všickni králové
s Beránkem, kteréž jest pfemohl s svými svatými. My bychom
,. .
,
.
.
..
vl"
b'
VáZlI! máme
.
měli takové vody z těch studmc važIÍl a ne Jl11ak nez I om oJo- z studnic těchto
50 vati· neb sau hluboké měli vody, totiž veliké milovánie božie,
ve1iI~é poznánie velebnosti jeho, ldivdy božie pí'evelmi vážili,
a proti těm svých za nic nevážili, ani také smrti, ~ st~:~~ně 'pro
jméno Kristovo vydávali se na smrt, a tak pfemohll. Vazltl mame
z těch vod. A protož pod pokorau a pod rauhaním světa, pod
skrytá
55 chudobau Kristovau, tu ť jest maudrost skrytá boží, jestliže pro Tuto
maudrost
jméno jeho býváme poníženi a poraženi, tu jest maudros~ bo~í:
jeden z vás druhého pohoršil, pHkázanie božská pfestaupIl; radl
bychom měli trpěti pro Krista kHvdy, pohaněnie i smrt - .. tu ť
v
miluje
jest voda živá, ty miluje Kristus, kteHž se v zámutku raduJI. a ze Takové
Kristus
60 vcházejí v poznánie božie, že sau jej hněvali, i f!e~mjí: »Ho~o~
sem viece rád trpěti, a že phcházejí na nás tyto zlé veCI, spravedhve
dopauštieš«; radostně posmievanie phjímají Hekajíce: »Neb sme
tě hněvali, mnohé Pánu Bohu živému ldivdy činili sme«.
27 Jan 7, 37 a 38 -

41 Jer. 2, 13
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Protož takové pokorné miluje Kristus, v nich přebývá a skrz
bojuje proti všem králuom a všem duchuom a nedopauští
padati té duši, neb jest on tu králem. Jako by řekl: »Sám na sebe
se hněvá a mé khvdy sobě váží, jich lituje, pro ně chce tento
hanbu a lehkost trpětLI Já ť tu kralovati budu, žádný mi se ho
nedotýkaj, nebo já, král nad králi, sem v něm«. Nebo kde jest
pokora, tu ť jest voda z studnice Kristovy, tu jest Kristus; ale
kde jest pajcha, tu voda zlá a tu duch zlý, jako meč ostrý, kterýž
vychází skrz rozličné sváry v uši mnohých, kterýchž pohoršuje.
ně

Pokora úžitečná

o dobrých a zlých
vodách

XVII.
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70

Tak tehdy dobří dobré vody sau, tak zlí zlé vody. Dobré vody
ponižují člověka v sobě samém, a tak z toho i povyšují v poznánie
božie. Jan lIIlo.: »Kto se napie z této vody, opět žiezniti bude, 75
ale Ido z této píti bude, nebude žiezniti na věky«, totiž pozdvihnau mysli k Bohu a k bázni jeho, kterak sme jemu khvdu činili
a hněvali sme ho a hřešili sme proti němu, jako by nebyl Buoh,
a viece napomínají člověka, kterak se má smilovati nad člověkem
Zlé vody a učiti a trestati dobře. Ale zlé snižují člověka k žádostem zem- 80
ským; ty ť sau lidé ti, jichžto srdce sau studená. Svaté vody vínem
sau nazvány; ale tyto najstudenějšie vody, kteréž někdy Kristus
proměňuje u víno, - a to bývá v lidech kajících, když s skraušením srdečným phjímají krev Kristovu -, tu vodnatá srdce proStudené vody toto měňují se II víno. Ktož miluje tělo, svět, zemské věci, bohatstvie, 85
slávu, vody studené sau; kto pije z těch vod, zastuzen bývá. Ale
ktož se ponižuje, trpí, pokánie činí, potupenie snáší, lká, tu nalézá
oheň náboženstyie, milovánie božieho. A potom se obrátí v svět
a v pečovánie světská, hned ustuzen bývá, totiž sHiedmě má
vedena býti péče tělesná, aby srdce neustydlo; ale potfebie jest 90
Buoh oheň jest vždycky pHdržeti se Boha, neb zajisté Buoh oheň jest, čtenie
svaté oheň jest, náboženstvie oheň jest, milovánie bližních oheň
jest, kvilenie na hřiechy oheň. Ktož obcovánie má s těmi věcmi,
s ohněm obcuje; ktož se pak uchyluje k phezni a pfátelství světa
Kalné vody a k slávě jeho, tu ť sau vody studené I a kalné, srdce porušeno 95
bývá. Tu, kdež jest sláva králuov, ciesai'uov, plyne pohhechu
jako voda sláva jich se všemi chvalami světa; ale ktož se Boha
pří drží, na věky upevněn bude.
Lidé
Lid é S ú, kteÍ"Íž se zdadí býti nábožnější; ti by měli býti
jako lid boží, v kterémž Pán přebývá. A ti sau ustydli, jako die 100
Národové Pán: »Láska v mnohých ustydne«. A národové; sú lidé zjevní
75 Podle Jana 4, 13 a 14 -

101 Mat. 24, 12
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hfiešníci. Ti ť sau ty vody, na nichž se posadila nevěstka. A j a z y- Jazykové
k O V é; rozličnýchnároduov lidé a zvláštních podlé vlasti své
fečí jako Uhh, Čechov~, Tartah, - všickni od živých vod odešli
Pána Boha a učiněni sú vody najhoršie. Izaiáš die, že jest lid tento (černě): 8
zavrhl vody Siloe, totiž tiché a svaté, totiž učenie božie a svatých Vody Siloe dobré
proroku ov, a vyvolil sobě vody Rázin a syna Romelie. »Protož, aj,
pHvede Pán na ně vody feky silné a mnohé, krále asyrského i všecku
slávu jeho« etc. Siloe »poslaný« vykládá se. Die Pán ve čtení
10 svatého Jana IX.: »J di k vodám Siloe a umyješ se tam, a budeš
viděti«. A vyznamenává se cierkev prvotní s maudrostí a poznáním božským a s velikau věrau a s trpělivosti. Lid poslední
zavrhl ty vody trpělivosti k nepfáteluom, aby viece želeli smrti zavrhl~osd~e tyto
jich a hHechuov nežli ztracenie štěstie světského; zavrhli vieru
115 a pokoru a vyvolili sobě Rázin, totiž duchy jiné a vnuknutie
a vuodce odporné svatým a divné smysly, kterýmiž vedeni bývají
proti viei'e, aby roztrženie puosobili a sváHli se a aby se horšili
na nich národové. Prqtož dopustím na ně nepfátely a duchy a
trápení budau vydáni až k smrti, a Asyrské, najvosHejšie po- AS;~~~Še~~!ké
120 kušenie srdce, že lehčejší bude smrt nežli takové pokušenie vniUnie.
Tuto tajž lid jmenuje se jménem šelmy, týž opuštěný II od
Ducha božieho a porušený u vieř"e jmenuje se jménem vody;
a sedí žena smilná na šelmě a na vodě najstudenější a užívá hovad
šelemných a vod najstudenějších a netresce, nemrská. Jakýž lid, Nenie trestánie
125 takýž kněz: nesmie trestati šelmy a vod studených porušených.
Jakož i tajž Beránek Kristus jmenuje se Buoh a člověk a týž
kámen a lev, tak tajž lid slove šelma, kterýž vypadl od života
Kristova. A tentajž, kterýž vypadl z lásky a od čtenie svatého,
' N ev es
v tl
. t 1<:nezs
vv t
v
,
)
1<: t ereZpochlebuje
'v
Nevěstka
S1ove vo d a st u d ena.
<:a Jes
vo prevracene,
šelmě
130 vypadlo od zprávy čtenie svatého, kteréž lahodí a pochlebuje
šelmě, totiž boháčóm a slavným světa, a nesmí upadnauti v nenávist a nechce se zvoškliviti, ale ve cti chce býti a chlubiti se slavně
na šelmě a na vodách těch pfevrácených. Světí zajisté viděli
mnohé tyto vody, kteréž obklíčí svaté, aby uvodili ruoznice,
135 bludy, sváry; od kterýchž mají se varovati světí a modliti se
Hekajíce: »Spomoziž mi, Bože, neb ť sau vešly vody až k duši mé«.
A des e t roh u o v, k t e r é ž s i v i děl, des e t
krá 1 u o v j e st, a t i bud a u n e n á v i d ě t i š e 1 my. v~~~~:o~~d~~n~e_
věstky a šelmy
105 l!J. 8, 6 a 7 'T" 109 Cf. Hieronymi, Liber de '/lom. hebr. (ML 23, c.
830): SUoa, 'lnissus. Sr. i Jana, 9, 7 - 110 Podle Jana 9, 7 - 136 Ž. 69, 2.

Jakoubek, Ví-klad.
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Tato slova a řeči ukazují nám nebezpečné časy, v kterýchžto
časech Beránek bojuje proti ženě nevěstce, sedící na šelmě, lcterážto šelma nynie s nevěstkau bojuje netoliko proti Beránkovi, 5
pravdu jeho potupujíce, ale také vyvolené jeho mrtvíce a rozličně
zarmucujíce; alevšak slova tato ukazují, že konečně Beránek
pi'emuože. A kterak šelma a žena nevěstka trestána bude, v slovích
napřed pravených ukazuje se. A povědieno jest najprvé Janovi od
anděla: »Deset rohuov jest deset králuov«, totiž všeliká moClO
světská.

Protož králové se vší svau mocí Isvětskú z dopuštěnie Beránka spolu s šelmau odpornau Kristu, kteráž bojovala proti
Beránkovi, v nenávisti budau mieti smilnici duchovní, kterauž
II.
ctili a milovali někdy. Druhé okazuje se od anděla, že takoví Zlí,15
kteříž sau rohové, a šelma, světští, kteříž prvé chválili nevěstku
III.
a milovali, budau J'ie nenáviděti. A tl"etie zpustlau ji učinie. Čtvrté
lIlI.
Tělo nevěstky jiesti budau jejie tělo. Tělo nevěstky sau platové a bohatstvie a všeV.
liká vuole jejie; to tělo králové a šelma zkazie na nevěstce. Páté
páliti budau ji ohněm, to jest velikau hněvivostí a velikým prchlivós- 20
VI.
ti rozpéí1ením zkazie ji. Šesté pokládá, kterak králové z dopuštěnie
božieho dadie královstvie nevěstky šelmě, totiž světským, ješto
VII.
sú zhovadile živi. Sedmé die, že se tak naplnie slova božie na
VIII.
nevěstce a na rozích a na šelmě. Osmé die, že taková nevěstka
jest město veliké.
25
Králové
skrz
rohy
O
prvním
die,
že
rohuov
deset,
totiž
deset
králuov;
skrz
něž
znamenají se
rozumie se všeliká moc světská. Kteříž někdy velmi milovali
nevěstku, totiž duchovnie zlé, již budau je mieti v nenávisti.
Zli proti zlým A že zlí nenáviděti budau zlých, Kristus v svém čtení prorokoval
Hm, kterak národ proti národu povstane, vespolek se budau zrazo- 30
vati na smrt, v nenávisti se budau mieti etc. Nebo z vuole Beránka
bude to, že světští zlí proti duchovním zlým povstanau a ty
duchovnie zkazie. [Jakož pohhechu nynie je kazie tohoto léta
MOCCCCCXXVII.o: ciesař dobyl papeže a do vězenie ho dal,
kardinálové někteÍ'Í zmordováni a loňského léta v UhÍ'Ích od Turka 35
biskupové někteÍ'Í zkaženi; i král český zhynul i jiní mnozí etc.]
A znamenie jest, že již hněv veliký Beránka stal se jest na
I.

9 Zj. 17, 11 - 30 Mat, 24, 7; Marek 13,8 n. - 33-36 Slova [»Jakož
... mnozí etc. «J jsml červeně zatržena a in margine Pisař (původní) sám
upozorlmje: Hoc non /,uit de textu, sed additum est. (Písař ttl vložil narážktt
na dobyti Říma vojskel/1 cisaře Karla V. za papeže Klimenta VII. dne 6. května
1527 a na smrt Ludvikovu r. 1526).
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duchovnie, kterýmžto již šelma dobré věci časné odjímá, Protož
se mají báti takoví světští, kteÍ'Íž odjímají dobré věci časné du40 chovním, aby nebyli ta šelma krvavá. Kteří tehdy praví se stranau
boží býti a praviece, že pro zákon boží bojují~ nechť se bojie, aby vel~~~;ž~tfk~~to
nebyli šelma a aby se vpravdě nenaplnilo o nich to. prorocké
propověděnie: »Nemilostiví nemilostivě činiti budau«. A I. Jan Ilo.
die: »I{to nenávidí bratra svého, v temnostech chodí« etc. Opatřte
45 se bratřie bojovní, kteříž pravie se pro zákon bojovati, a majíce
bratřie v nenávisti, mají to znáti, že v temnostech chodie etc.
A častokrát, chtějíce zkaziti nevěstku, hleďte, aby nekazili VO-Tuto se také báti
lených božích. Ve čtení také o zlých se oznamuje: »Každé královstvie v sobě rozdělené zpustne«. Nebo konečně zlí rozděleni budau
50 a vespolek zkazie se, a to z dopuštěnie Beránka.
v
' zlí'm
Viz, codávátakévsrdce
Pán
· V t ext u:» P'an B uo h d'a t o v sr d ce l'd
I d Je
1 em« zI'
ym, ze
zl
(aZ1e
nevěstku, jako Jidášovi dal to v srdce, aby zradil Krista, a Pilátovi
dáno jest v srdce, aby ukřižoval Krista; ďáblu dáno jest, aby
trápil Joba; ne, aby však proto, což se dává někomu zlému, měl
55 sobě zlý co tiem zasluhovati a milosti a milosrdenství sobě tiem
dosáhnauti, ale viece raději, naplně vuoli dopuštěnau boží, dobude
sobě zatracenie etc.
Dotýkají tyto i'eči všech světských, tělesných a všeliké duše
duchovnie, kteráž daru ov božích nebyla vděčna, ale zpajchala.
60 Dotýká kněžstva zlého tato i'eč. Ale kterak šelma nenávidí nejedna
věstky? Jest jedna nenávist do brá, nenáviděti zlosti a hl'iechu; Nenávist
dobrá
o lcteréž David die: »Dokonalau nenávistí nenáviděl sem jich,
nepi'átelé učiněni sau mÍ«. Kdež jest milovánie Boha a ctností,
tu v tom člověku jest nenávist hřiechu; a ten, ktož nenávidí
65 hhechu, najprv na sobě nenávidí a na každém jiném. Protož tresce
ty, kteříž hřeší, a nemlčí; a k té nelnávisti láska nabízí. Ale kdež
nenie Duch svatý v člověku, v tom nenie nenávist dobrá a svatá, Nená vis t zlá
ale nenávist zlá. A protož také častokrát člověk počne dobře
hřiechu nenáviděti, postavuje se proti němu trestáním a horlivým
70 káraním, ale nejsa zpravován Duchem božím, poblaudí, vystupuje
v tom, a tak v zlau nenávist upadaje; ačkoli pro to Buoh dobře
Sekty se
užievá té nenávisti člověka. Jako nynie jedna sekta nenávidí nenávidie
druhé sekty, protož jedno srdce nenávidí druhého; a takoví od
Boha bývají opuštěni a v sobě sami svadnau. A šatanáš ten tak

I

43 Dan. 12, 10 - 44 1. Jan 2, 11 53 Job 1, 12 - 62 Podle Ž. 139, 22

48 Mat. 12, 25; Luk. 11, 17-
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mámí lidi, že zla u nenávist a hněv připodobňuje dobré nenávisti 75
a hněvu řka: »Však sau se také hněvávali světí a nehřešili«. Ale
světí, ti sau činili z lásky a s velikým úžitkem k zkažení hř"iechuov .
ale tito z nenávisti činí to a na své mysli ujmu a škodu trpie:
Též také mordovánie lidí: když z hněvu zabijí, phpodobňují
morduom svatých.
80
Šelma vyščerbuje
Prot~ž šelma nenávidí smilnice té a zkazí ji a nechce jí trpěti,
ale pod tlem hledí svého lakomstvie, takže zbožie jich sobě osobuj.~. Tak,:a?dcov~ na jiných hHechy trescíce, sami na sobě je
maJ1. Takez 1 tuto selma vyplňuje vuoli boží svým hřešením, tak
totiž, že nevěstku kazí; ale šelma nečiní pokánie z svého uluu- 85
Šelmau nazÝvá
nenávist' tenstvie nepřátelského. Tak bratr-ie Jozefovi nenáviděli bratra
svého, kteréhož i prodali, a otec die o něm: »Šelma najlítějšie
sežrala syna mého ]ozefa«. Protož zlé nenávisti běžie mezi lidmi
a v. těchv:e všech ~atanáš přisluhuje jim Písmem, aby se vyml auval~ a hr;ech svuoJ. zastierali. A tak, ačkoli šelma boží vuoli vy- 90
~111l1a" vS:k poUebIe jest jie pokánie činiti. Tak v Skutcích apostolskych cte se (lIlo.), že Petr í-eld, že jest tak pi'edzHezeno" bylo
od Boha, aby Kristus trpěl, »a vy ste ho neznaJ' íce zamordovali
Šelma pokánie
1
.
má činiti
~ ta ( ste vuoh boží naplnili. Protož pokánie čiňte! « A protož,
Jako sú apoštolé tu šelmu ku pokání napomínali, tak by nynie 95
poUebie bylo napomínati šelmu najposlednější, kterážto lakomě
kněžská bohatstvie k své straně hrne a osobuje, i napomínati
ji ku pokání.
. A tak ~elma, když prvé milovala nevěstku, potom se jí protivIla. To mame znamenati, že Buoh dobré lidi a věrné dopauští 100
Od Boha do, b
' . t' b y l'1 o d selmy;
v
puštěná nenávist a Y v nenavls 1
druhé ta šelma také nenávidí'
zlého kněžstva jako nevěstky. Ale Kristus svým mluví: »Blahosl~vení bu.dete, když zlol'ečiti budau vám lidé, lhauce pro jméno
me. RadUjte se a veselte se« etc. A die: »Když v nenávist dáni
budete lidem« etc. Nebo čte se (Mat. XXIIlI.): »Die svým věr-105
ným k těm posledním časuom: Tehdy zrazovati budau vás a v nenávisti budau mieti pro jméno mé«. A protož ještě kazatel nepočal
býti dobrý, když pro zkaženie hhechuov a pro samého Krista
nenie j~ště v nenávist dán zlým lidem. Ale zlí v nenávist padají
pro paJchu svau vlastní, pro lakomstvie a svau vuoli. A taková Uo
Lékalotvie drahé nenávist zlých proti dobrým jest dobrým drahé lékaí'stvie, nebo
82 Rkpis: zbožie sobě osobuje jich; ale spr. slovosled je označen _ 87 1.
M. 37, 33 - 92 Podle Skutk. 3, 15 až 19 - 102 Mat. 5, 11 a 12 _
104 Mat. 24, 9 - 105 Podle Mat. 24, 9 a 10
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tehdáž člověk se ponižuje a sebe samého poznává, jako i hoř"kaj
traňk neduživému bývá zdravý. Zná ť Pán, že jeho věrným pl-ízeň lidská a pověst dobrá jest škodlivá. Nebo die Kristus: »Běda

Škodná věc

vám když chváliti vás budau všickni lidé« etc. Nebo tehdáž
přichází pajcha a ma~ná chv~la, tak~e ~ro tu pajchu .~~:>uštěni
bývají od Boha a padají ve zla] a zavrzeny smysl. A m? J1z dot~~
patřili na pajchu kněžstva zlého, takže sme zapomnělI polhledetl
zatiem na svau pajchu.
Sám zajisté Kristus na sobě ukázal, že byl v veliké nenávisti ~r~se~:vfs~i
lidské až do smrti. Protož nenie divu dnes, že zhovadilý lid nenávidí dobrých z kněžstva i také zlých, ale rozličným a jinačejším
obyčejem. Nebo ta nenávist šelmy, ačkoli nenávidí zlého kněžstva,
však toho nečiní dobÍ'e, nebo ne z lásky.
125
Ale věděti málD:e, že tato nevěstka, jsúci v nenávisti šelmě,
• v
h d v Poznává se
někdy sama se poznává a ponižuje a dává se vinna HCÚCI, ze » o ne
nevěstka
trpím pro mé zlé skutky«. Pr6tož v osobě takových die Micheáš
VIlo.: »Hleděti budu a čekati budu Boha, Spasitele mého«. A die
prorok k té nepHtelkyni své: »Neraduj se, nepl-ítelkyně má, nade
130 mnú, že sem padl. Povstanu ť etc. Hněv Páně (totiž pomstu za
hí"iech, jenž jest hněv boží) já ť ponesu (totiž snášeje rád), až ť i Pán
rbzsaudí pH mau. A vyvede ť mě na světlo (totiž z těch temností
duše). Ale ta nepHtelkyně má praví, že ť bude zahanbena, kteráž
mi l'ekla: Kdež jest Buoh tvuoj, ať mi pomuož«; takže, když.
..
.),
vId'"
d ' Přičma poznanw
135 maso neb tělo (totiž bohatstvIe te nevest cy o ]Ima se o me sebe trápenie
skrz šelmu, tehdy někteH z počtu nevěstky té poznávají se a Pánu
ponižují skrz ty tak těžké pomsty a zámutky. Jako die Ozé Ilo.:
»PoložÍm tě v pustinu«. A die: »Já ť se obrátím (totiž hn.ěven~
mým) a odejp1li ť jie pšenrci a oděv, aby neměla čím phkrytl
140 hanby své (totiž odejmu pomoc sv au a ctnosti mé od nie, kterýmiž
ozdobena byla). A žádný ť jie nebude moci vyprostiti z ruky mé.
A die ť (totiž sama v sobě): Puojdu a navrátím se k muži mému
prvniemu.· Nebo tehdáž dobi'e mi bylo, lépe než nynie«. A to
totiž ku Pánu Kristu. A die Pán: »Opletu cestu tvau trním«,
145 totiž jestliže by kam jinam od Krista se odvrátila, aby se ubodla
a up šila a sama se poznala. Jako David, veliký hhešník, pokánie
.
hlt
Zatvrzeni nemají
činil; ale tak sú mnozí zatvrzem, ze zadna rana nemuoz JIC C omu se ku pokáni
phvésti, aby činili p6kánie, a žádný se jim nelíbí, jediné kto by
jim pochleboval a s nimi jich sekt a zvláštností následoval etc.

I
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114 Luk. 6, 26 - 128 Mích. 7, 7 2, 3 až 10 - 146 2. Samo 12, 13 nn.
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129 Mich. 7, 8 až 10 -

138 Oz.
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A žen a, k t e r a u ž s i v i děl, j e s tmě s t o vel i k é,
kteréž má královstvie nad králi zemskými.
!řeS~~ ~!:IY:é Vykládá anděl od Boha, že »žena, kterau s' viděl«, die, že jest město
veliké. Aniž jest neslušné, že jedna a táž věc slove město a žena.
O kteréž die Izaiáš 1°.: »Kterak učiněno jest nevěstkau město 5
věrné« (totiž někdy). Tento Izaiáš město nazývá nevěstkau, a Jan
Příčina velikosti nevěstku jmenuje městem. To ť jest město veliké, neb veliký
zástup v sobě zavierá, jako kněžstvo a všeliké pokryté duchovenstvie, kteÍ'iž sau vespolek v hromadu spojeni a svázáni proti
Beránkovi životem, mravy a svými právy. Všickni, kteříž sau 10
byli věrní a potom učiněni sau nevěrní, sáu to město a nevěstka.
Druhá příčina
Slove také město veliké pro veliké hřiechy; nebo čiem sau
viece daru ov přijali, tím větší jich pád. To ť jest město Babylon,
.kteréžto právem božským zpravovati se počalo; ale zprávu Kristovu zavrhše, kterak by se v pokoře, v trpělivosti a v dobrých 15
mravích drželi? Protož přijali a chytili se jiného práva, kterak
by se jimi hájili, aby nic netrpěli a aby hanby žádné nenesli,
Kristus vypadl
1 b
z paměti
a e a y v své cti zuostali. Nebo Kristus, pravý Beránek, vypadl jim z paměti a dán jest jim v zapomenutie jakožto umrl)'r'
od srdce. A jako v městě duom k domu připojen jest, tak srdce 20
takových světských vespolek se spojují. A která jest ta čeled
v niež by nebylo toho smíšenie hanebného babylonského, ješt~
všecku obec bauÍ'i a v nepokoj uvodí?
A protož dopauští Pán spravedlivým saudem, že v tu nevěstku
t
v
h'
a v o mesto vc azí nějaký oheň ďábelský, kte rýmž by trápeni byli, 25
a aby pak z aust jich vycházel hněv, zlobivost prchlivá jako plamen,
jímž by páleni byli. To město jest, kteréž od Krista phjalo raucho
stk~~u:i~, život příkladný, Bohu líbezný, ctnostný a mravný,
a UClllem sau nevěrní. To město svět domnievá se, že jest Jeruzalém, totiž strana Kristova, ale tajně a skrytě před Bohem Ba- 30
bylon slove, nad kterýmž jest hněv veliký boží, jako die Mojžieš
(Deutronom. XXXII.): »Oheň se jest rozpálil v prchlivosti mé
(Černě:) 21 a hořeti bude až naposledy do pekla«. A skrz Izaiáše die: »MilostMilostnice v Ba-'
'B b 1
v' v ·
•
bylon obrácena mce ma
a y onem uClllena Jest v podlvení«. Hle, nazývá ji
milostnicí býti, kteráž již učiněna jest Babylon a v podivení 35
obrácena, neb od Boha obracuje se k jiným světa milovníkóm!
To město ani slovem ani Kristovým tělem a krví muož vopraveno býti, jako die Pán skrz Izaiáše 1°.: »Čemu bíti budu

I

Oheň ďábelský
z aust vycházl

5 Iz. 1, 21 -

32 5. M. 32, 22 -
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33 Iz. 21, 4 -

38 Iz. 1, 5

vás viece, phdávajiece pi"estaupenie? « A protož Pán z spravedlivého saudu svého dopauští, aby šelma se probudila a zbauřila, š~~~J~:ti
aby proti nevěstce povstali, a dává jim v srdce, aby panovánie
té nevěstky odjali a zkazili, aby to kněžstvo poběhlé od Boha
opuštěno bylo od světa i od Boha. A ač sú světí také na světě
opuštěni bývali, ale vniH v srdci a v mysli nebývali opuštěni. Vol~~i ~Jě~~těni
45 Jako i Kristus í-ekl: »Bože mu oL i proč si mě opustil? « A to opuštěnie dobrým od světa obracuje se ve všecko dobré, že, zberauce
se sami v sobě, k samému Bohu úenie mají a Buoh vnití" dává
jim pomoc svau. Ale tato nevěstka vnití' tajně od Boha i také Nevěstka od Boha
od pi"átel svých a k sobě pÍ'iznivých opuštěna jest, takže ta nevěstka
50učiněna jest ohavnost opuštěnie. Ale ta nevěstka toho do sebe
neznala, neb hleděla na své dary zevniHnie, od Boha dané, jako
kamenie drahé II a perly, až již Pán dává králuom a šelmě v srdce,
aby ji zkazili, aby aspoň po tom zevnití'ním pádu poznala pád
duše své vniHní, takže již v zpuštěnie padá od přátel svých, zná55 mých, dobrodiencuov. Ale dobí'í, kteÍ'i sau audové Beránka, Dobl"t maji pomoc
pomoc mají od Boha vniH, ač pak od světa opuštěni bývají.
Ješto, kdyby tato nevěstka své poznala zpuštěnie, plakala by
s Jeremiášem a í-ekla: »Kterak sedí samo město, plné lidu? Učiněno jest jakožto vdova«, paní totiž, která byla jako nevěsta
60 Kristova a milá jeho. A jakož die Jeremiáš: »Nenie, Ido by jie
potěšil ze všech milých jejích«. Nebo Pán častokrát dopauští, Dopuštěnie Páně
že ti, kteí-Í sau byli pí-átelé a spolu pÍ'ičina k hl'iechu, bývají potom
jich velicí nepí'átelé; neb v nich doufali a naději svau pokládali.
A die Jeremiáš: »Odešla všecka krása od dcery sionské«, totiž
65 duše věrné a svaté, kteráž byla vnití' v svém srdci a v své mysli
krásná, všecka ta krása odešla; nebo duchové jakýms ohněm
tepau a pálí tu nevěstku. Neb die: »Badau ji páliti ohněm«. V osobě
takových tak padajících die: »Srdce mé zarmauceno jest ve mně, (černě:)3ralmus
opustila mě síla má« nebo ctnost, totiž pokora, chudoba, čistota.
70 »A světlo očí mých, i to nenie se mnau. Přátelé moji a bližní moji
proti mně stáli a násilé sau činili«, totiž ponaukajíce k hhechóm, ~!~~~~c!;;i
k hněvu a zlobivosti, k ruoznici, bluduom a k kacieí·ství. Ano stavuje se
srdce i tělo postavují se proti člověku, ďáblové, zlí duchové, lidé
i všecken svět povstávají, aby tu nevěstku ohněm pálili, avšak
75 se pro to změniti nechce, aby života polepšila. A protož die Pán:
45 Mat. 27, 46; Marek 15, 34 - 58 Pláč 1, 1 - 60
64 Pláč 1, 6 - 68 Ž. 38, 11 - 70 Podle Ž. 38, 11 a 12

Pláč

1, 2

(černě:)

Jeremie »Ó. kterak mrzká učiněna si pi'ieliš, opětujíc cesty tvé!«, totiž
v hřiechy se zase navracujíc.
A tak tyto Í"eči všech nás dotýkají, netoliko těch dalekých,
ale duší našich, kteréž od Boha často odcházejí a nemají pokoje,
Rada spasitedlná »Nebo nenie pokoje nemilostivým«, praví Pán, Protož rada jest tato 80
najspasitedlnější, abychom se celým srdcem obrátili a pokánie
činili etc,
II".
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KAPITOLA OSMNÁCTÁ,
A pot o m sem v i děl j i n é h o a n děl a, a n s s t ušes té P uj e sne b e, ma j e moc .v e 1 i k ú etc, Tuto začíná šesté
viděnie; a jest o konečném pádu protivníkuov Beránkových
a jeho auduov. Ale že zmienka jest o andělu sstupujícím, druhé,
Kristus slove že k pHtomnosti jeho osvícena jest země. A protož Kristus také 5
anděl
slove anděl, totiž poslaný nám od Otce; ten jest sstaupil v tělo,
Druhé skrz jeho dobrodínie a v pHtomnosti jeho osvěcuje se země,
A jakož on jest biskup nade všecky biskupy, pán nad pány, král
nad králi, tak jest anděl nade všecky anděly, dobré i zlé. I apoštol
slove podlé svědectvie apoštola k Židuom lIlo.; a Malachiáš 10
prorok lIP. pokládá, kterak mluví Otec Synu svému: »Aj, já
posielám anděla«, totiž jiného, »pí'ed tváH tvau, Synu muoj,
A ihned přijde do chrámu svatého svého anděl, kteréhož vy
chcete, anděl svědectvie«, totiž zákona nového, kterýž vydal.
Protož apoštol k Židuom 10 ., klada rozdiel mezi andělem 15
Kristem a jinými anděly, die: »Rozličně a mnohými obyčeji někdy
Buoh, mluvě nám skrz Otce prvnie a proroky, mluvil jest nám«,
totiž ohlašuje Krista, vuoli jeho oznamuje, nás uče, >>naposledy
pak mluvil jest nám skrze Syna svého« etc. »Kterýž jest bleskem
slávy božie a obrazem podstaty jeho«, Jako blesk od slunce jde, 20
tak, jak brzy Otec jest od věčnosti, tak i Syn, a jest obraz podstaty božie, takže v něm jest Otec. Jako die svému učedlníkovi:
»Filipe, ktož vidí mne, vidí ť i Otce mého.«
PHšel na svět najprvé jako anděl setHeti poškvrny srdce,
abychom poznali ho, Ktož zrcadlo srdce vyčišťuje vnitř, viece se 25

V iděnie

I

76 Jer. 2, 36 -

10 Žid. 3, 1 Jan 14, 9

80 Iz. 48, 22
11 Mal. 3, 1 -

15 Žid. 1, 1 -
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19 Žid. 1, 3 -

23

tu obraz boží; ktož obracuje srdce k slunci, tu raněna bude (černě:) osvleena
od slunce a obrazu božíeho. Ten obraz pl'išel na svět, aby
svuoj dal nám na příklad; a kteÍ"Íž se k oBohu o?r~c?jí,
'e syny své, jako die evangelista sv. Jan I ',: »Kohkz J:c~
\iJ'alo jej, dal jim moc syny božími býti«, totIŽ budau mletI
"
p nie zde v zrcadle a deJí'» N yllle
. Vl'd'lme v. po db
o enství a sl'
nze Nedokonálezde
poznáváme
pozn a
.
v
"
,
lIt'
. Ale tak, jakož jest, zde nemuoz by tI poznan, a e u vas 1
V'

I

nebeské uúíme«,
0
Tak tehdy anděl tento jest nad anděly. K Židuom 1 .: »Nebo
kdy z anděluov i"ečeno jest: Ty si Syn muoj, já dnes
z lodil sem tě«?, totiž ty si Syn muoj, kterýž si dědicem v mém
sfatku, Jakož die: »Já v Otci a Otec ve mně«, A opět: >>Všecky
věci mé tvé saU« etc, »A kterému z anděluov řečeno jest: Seď na
'pravici mé, dokavad nepoložím, , «?, totiž dokud nepodman. ím, Anděl Kristus,
tobě nepl'átel tvých. Tento ;:tnděl jest Pán zástupuov, on b oJuJe
bojovnU,
sedě na pravici Otce; tak velm.i vede boje divné, dokud nepoddá
sobě všech. A tak tento anděl odpočívá a sedí a bojuje za své.
O jiných pak die: »Ale jiní sau k služebnosti boží p~slaní pro ,t~, Jinl andělé
kteÍ"Í mají spaseni býti.« A o těch také die Jan v Zjevení: >>Vlde~
sem jiného anděla«. Kdybychom usilovali o to, abychom byh
synové boží, měli bychom Krista s sebau anděla i jiné anděly.
.
v
Pán dopauštl
zle
Nebo, ačkoli Pán dopaustí
mnoh'e d uch
yl
z 'e, po I\Ty t ce, sVel my, duchy
na volené
ďábly, falešné proroky a kaciel:'e a tyrranny na vyvolené a k zlmšení jich, však sstupuje sám na pomoc jim s svým tělem a krví
50 i jiné dobré posielá ku pomoci. Nebo, ktož má Krista s sebau .
.. a na smrtI,. ten cVl ovevl'
' J a 1{Zv b rzo I{'
s anděly
V bOJl
\: Jes t Sl'1 ny.
ns t us sstaupil KrIstus
k nám "taupil
k nám, aby nás učil a osvítil a napomínal k dobrému, také anděl~
jiní sstupují k nám, jako by řekli: »Kristus narodil se jest pro ne
a pro ně vtělil se jest a slaužil jim; také sstupme k nim pro Pána
55 našeho«,
Protož, když se jest narodil Kristus v těle, sstaupili andělé
a zpievali: »Sláva na výsostech Bohu« etc, Jaké duostojenstvie
synuov božích, kteříž jedí jeho tělo! Ti ť mohau řieci s doufáním:
»Otče náš!« Kterýž pi"ebývá s nimi a sstupuje k nim i jiné posielá
60 anděly, služebníky dobré, a hrozí protivníkuom Dm: »J estliže
'1'
Pohoršujlclm
by kto pohoršil jednoho z maličkých mých«, totIž dere sem vy- hrozl Kristus

I

26 Marg. »osvicena« má býti náhradou za slovo >>Yaněna«, - 29 Jan
1, 12 _ 31 Podle 1. Kar. 13, 12 - 34 Žid. 1, 15 - 37 Jan 14, 10 a 11Jan 17, 10 _ 38 Žid. 1, 13 - 43 Žid. 1, 14 - 57 Luk. 2, 14 - 60 Podle
Mat. 18, 6; Marek 9, 42; Luk. 17, 1 a 2
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volil k dědictví a oni jako děti znají mě, kterých sem povolal
k vlasti nebeské, ldo by pohoršil takového bludem nakažuje,
násilé čině, tepa, utrhaje, »žernovosličí zavěšen bude na hrdlo
jich«. Protož r'eld Pavlovi, protivníkovi někdy: »Šavle, Šavle, 65
co mi se protivíš? «, totiž těm, které sem vykaupil krví, IdeU sau
jeden duch se mnau. Sluší se tehdy vysH-éhati, aby někto neškodil
synuom, aby nepotupoval jich.
Zll s dobrými
Směsice jest zlých a zatracencuov s syny božími. Varuj se,
aby neodsaudil spravedlivého a ospravedlňoval nemilostivého. 70
.
. Protož die: >>Vizte, abyšte jim neškodili. Nebo andělé jich vždycky
Obrance volenych
.
andělé
vidle tvar' OtcoVU«, totiž mají ochránce dobré, kteréž sem dal jim,
aby nepadli a aby je učili varovati se hřiechuov a pokušení šatanových a nebezpečenství. Jako by r'ekl: »Ačkoli se zdají chaterní
a najzavrženější v světě maličcí moji, však anděly, obránce veliké, 75
strážné majÍ«. K Galatuom: »Kterak dlauhý čas dědic maličký jest«,
totiž zde hlaupý, zavržený, 1/ »pod obráncemi a zprávcemi jest«,
totiž svatými anděly, kterýmž pl-isluhují vždycky.
Veliké sau toto věci, Ido těm věcem porozumí! Ačkoli zde
vO~:~v~~niau biední sú a opovržení a trpie mnoho a nic nevědí o dědictví, kteréž 80
pl-ipravuje jim Buoh, však velicí sau synové jeho a služebníky
mocné mají; a ačkoli sníženi bývají zde a poraženi skrz hřiechy,
PozdV~:~!,! milý skrz pokrytce, skrz zámutky,
však pozdviženi budau. Jako
Magdaléna, Petr, David, velicí světí, sau v nebesích etc., tak
nynie, ačkoli někteU hřeší, jiní poraženi bývají od nepřátel, však 85
ještě pokánie činiti budau pravé a budau spaseni a služebníky
Belhel
mají. V knihách Genesis napsáno: Jákob v Bethel viděl sstupujície
anděly. Béthel jest život na světě biedný, kající, nábožný, a ten
plný zámutkuov; kteUž věřie v Krista Ježíše, tu ť sstupují andělé ku pomoci jich. Zámutek náš a dobrý život a viera živá jest 90
Řebřik vysoký řebHk andělský. Kdyby nehynula duše v zámutku od viery, měla by
velikau pomoc od Boha, že by do konce setrvala. A to, kdybychom
neměli stráže andělské, již bychom neostáli v těchto zámutcích etc.
ini opět andělé
TÍ'etie, andělé boží dobU sau .všickni světí apoštolé, proroci
a učitelé. Malachiáš IlO.: »Rtové kněží osHiehají uměnie; nebo95
anděl Páně zástupu ov jest«. A apoštol die: »Pl-ijali ste mě jako
anděla«. Protož die Mat. XXIII.: »Já posielám k vám maudré
a mistry, totiž jako anděly k stráži vaší a k spasení vašemu, a vy
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nevděční budete dobrodíní jich, mordovati je budete a bičovati.

I

Protož pl-ijde na vás krev«, totiž pomsta krve jich. Dnes mnohé
,
.. h ZVt O SplSove
. , l'
, . Kto
zhrdá těmito
daval
svate' P'an proro1,:y, aposVt OIy, d O1{t ory, JlC
caza11l
anděly, trestán
sú od mnoha let, a již zavrhli svaté, uplvali a potlačili a duchuom bude hrozně
bludným uší a~srdcí naklonili. Dnes, kterých práci potupují, mordují
je. Čím kto viece daruov přijímá a nevděčen jich jest, viece Boha
hněvá a popauzí, viece má se také káti. Eva pro svuoj pád mnoho
Eva
trpěla; a Luciper pro nevděčnost daru ov božích mnoho trpí, na
Luciper
věky vzkřiešen nebude. Tak bojte se, kteUžto anděluov a svatých
kazateluov pohrdají učením, aby také na věky zavrženi nebyli etc.

I

65 Skutk. 9, 4; 22, 7; 26, 14 - 71 Podle Mat. 18, 10 - 76 Gal. 4, 1 a
2 - 871. M. 28, 12 - 95 Malach. 2, 7 - 96 Gal. 4, 14 - 97 Podle Mat.
23, 34 a 35

Pot o m sem v i děl j in é h o a n děl a. Totiž praveno
již bylo o pěti viděních, totiž o vyvolených náramně od pokrytcuov bezprávími potlačených. Druhé, kterak zavl'ená tajemstvie
otevl-iena sau vyvoleným. Třetie, kterak hvězda otevřela propast
5 a vyšlo množstvie pokrytcuov. ttvrté, kterak šelma vešla na místa
vysoká svatých. Páté, kterak nevěstka slávu svaté cierkve odjala.
Šesté, kterak nevěstka trápena bude od Pána.
'd
Vl
d T
" poze
V h nane" a zjevena su, s1UZ Viděnietatosúod
rOJlce
Trojice svaté
T a Vl e11le vys a sau o
Ježíše Krista, a to po andělu božím, Janovi apoštolu, a skrz Jana
10 sedmi zboruom, potom všem služebníkóm Ježíše Krista, kterýmžto
. úžitečné jest zpravovati se ve dnech Antikristových těmito viděv
1ua't'Je CIS
v, t"II precls
v v, t'1 a UCl
v't'1 se. ZV'd'
níml. a casto
,a ny nene1{aj,. lt
{ era1{ Častokrátpilně
čisti tato
se mají kázati viděnie, kněžstvu; nebo v času Antikrista otvierají
viděnie
oči vyvoleným, aby svědomie neurazili, ale k prvotní cierkvi
15 paHili. A blahoslavení sú, kteHžto obierají se s těmito viděními!
Blahóslavený, kto čte a rozumí! Ale ktož nedbá na ně, než posmievá se viděním těmto, zlořečený jest!
V"
.. v v t' 'd
k v 'v I
tl b b o zlmžen!
šelmy
etc.
I pocma se Jlz ses e Vl e11le o z aze11l se my a neves {y a yIonské, a prvotně o odsauzení a potupení na věky. Napřed bylo
20 o zkažení šelmy prvotně. Šesté pak pokládá, kterak šelma i nevěstka potupena a zkažena bude, aby na věky tváH Páně neviděla, ale aby s ďábly zatracena byla. Druhé napomenutie pokládá
se volených, aby vyšli z prosHedku Babylona a nesrovnávali se
v slnitcích s nimi. Třetie o lkání jich věčném, kteH sau svedeni
25 od nevěstky a šelmy. ttvrté chválenie a.vesěYé a velebenie svatých
nebeských i zemských z spravedlivé pomsty nad matkau smilství,
učiněné skrz Boha, a z pádu najukrutnějšie šelmy. Páté pokládá
se odsauzenie a zavrženie od Boha té krvavé a rohaté šelmy,
kteráž má sedm hlav; a tyto věci oznamuje voleným, aby přev
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maJ'šleli a čtli a učili se, co činiti mají; ale tělesní těmto věcemso
se posmievají a na to nedbají. Šesté pokládá se saud Páně s falešnými proroky, kteréž věčně zavrže od královstvie nebeského, kte:dž
sau svedli věrné. Veliká pomsta bude na falešné proroky! Sedmé
pokládá se, kterak drak a šatanáš bude zemdlen a těžké mauky
Bojové sihd proti na ň shromáždí nebo silné bOJ'e vedl s voleny'mi s šelmau s ne-S5
~~,
"
věstkau, pokrytci a falešnými proroky a se všemi duchy; protož
těžký saud uslyší. Tyto věci ldesťan čti jako v zrcadle, aby nebyl
v počtu falešných prorokuov anebo šelm nebo nevěstky nebo
pokrytcuov, aby pomsty s nimi nedošel věčné, ale raději aby se
dostal Pánu.
40
K šestému vidění takto pHstupuje: >>Viděl sem jiného anděla«.
Vypisuje anděly Vypisuje anděla, jaký jest pravý duchovní kromě těla a jaký
v těle, totiž kazatel. Ti andělové známost mají sebe samých
i jiných; neb sau Potestátové a Virtutové. Těch anděluov dobrých
My ~lU::~:lt;~áme neb falešných málo známe, protož jest nesnadno vypravovati nětco 45
o nich jistého. Mnozí domnievají se nětco býti a uměti, avšak
maličké mají světlo. Světí také andělé, kterak stojí u vlasti neSvětfz~~r:,f1épe beské, málo známe o dobrotě jich. Svatí v prvotní cierkvi poznávali sú ty duchy v těle i kromě těla, neb sau oni společné obcoMatka Páně
vánie věrně mievali s anděly. Jako Maria, matka Kristova, znala50
stav jich, jednotu, slávu a chválu etc. Protož, kteří se k Kristu
obracují, také k anděluom se obracují; světí byli takoví, protož
Známost veliká jim ustavičně slaužili. Větší jich známost, těch přátel, kteÍ'iž se
z obrácenie hřiešníkuov radují, nežli známost mieti hvězd etc.
Sv. Jan
Jan evangelista, ten ť jest uměl nětco pověděti o přirození a umění 55
a svatosti anděluov; na něm kdybychme se poptati mohli, ten by
nám krásu jich vypravil a kterak Kristus v každém andělu se svítí.
Dionyzius
A veliký Dionyzius, Pavla svatého učedlník, některak vypisuje
Volen! aby to
znamenali

I

anděla.
Co jest anděl?

Světlo

A tak také Jan dotýká v této kapitole; nebo die tak: »AnděI60
jest obraz boží, zjevenie světla božieho, zrcadlo bez poškvrny,
kteréž pHjímá paprslek božské jasnosti, kterýžto paprslek v nich
svítí se«. Protož die, že jest obraz světlosti božské; a skrz ně
zjevuje se světlo lidem. Nebo, jako v knihách Genesis povědieno
jest: »Učiňme člověka k obrazu ... «, tak anděl jest svatý. Jak065
v duši člověka sau Hi věci, tak v duši anděla sau Hi věci. Protož
skrz jeho auřad světlo jest oznámeno a zjeveno prorokuom a Ot58
sq.) -

Dionysi~ts

Areopa.g. ve sPise De coelesti hierarchia (J\!IG 3, c. 119

65 1. M. 1, 26
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Zrcadlo
cuo m svatým. Druhé jest zrcadlo vbe~ pošk~rny, kdežto II jest
tun pravý osvícený, vuole neporusena, pamet bez bludu. Tam
roz
. t milost čistá Boha i všech svatých, 1denzv su, z t oh o t o svevt a
Jes
k nim přišli; nebo světí u vlasti. sal.l andeluom po db'
o ~I V d ~sl. Andelóm po db
o nJ
Item všecky věci činie právě, bez zlého aumyslu, ale v~ecko Jest
dobré, žádný nemá v nen~visti dr~?ého, žádnt se I:~v Jmého nehněvá, každý jiného mil:UJe. Kto JIm bvude p:lto~ansen, blahoslavený jest, a kto od Ulch bude odlaucen, beda Jemu!
Die: »Viděl sem jiného anděla« jako zrcadlo čisté, v kterémžto Anděl zrcadlo
zrcadle vidie Boha. Nebo světí také sau jako anděl druhý a světlo
eVta Druhé, čisté srdce měli J'ako zrcadlo, .v němž se Jest Buoh Čisté srdce
sv·
svítil. Ve všelikém zajisté srdci čistém Knstus rozsvecuJe se a potřebné
aprslky vpauští. Blahoslavení sau čistého srdce! V tom zrcadle
p .děli světí Boha. Protož die apoštol: »N ynie vidíme skrze zrcadlo «.
Vl
A
"
Da'le také, anděl J' akož v sobě jest, toho my neznáme. » le sstupu)1
. k
Jak sstupuj!
k nám« totiž k našemu pochopu se ukazují a podávají a Ja Ž k nám andělé
postadč~je známost naše činiti a pokud muo.ž. vysti~n~uti a. ch~~
piti' a těch věcí, kterýchž nemuožem poChOpItI, zataJUJI, zavIera)1
se, ~lezJ' evuJ·í. Tak světí byli andělé, některá mievali tajemstvie Světf ne všeho
vysoká jako světlosti veliké, mlčeli s těmi velikými v~~~i pÍ'ed vypravovali
sprostnými, ale mléka jim podávali a nízkým věcem ~~Ih. N~bvO
die apoštol: >>Viděl sem ty věci, kterýchž nesluší mluvltI«. »Vldel
90 sem« totiž v studnicech Trojice svaté, veliké věci. Tak Jan tuto
skro~né věci položil prostým. Jako mistr v škole dietkám malým
dává mléka a lehké věci, tak my, když se obracujeme k Bohu,
maličcí sme v Krilstu; smajšlejme o sobě, nízké věc~,. v~~oký:h MaličcJ sme
nechaJ'mel Protož die, že sstaupil; nebo stmem obklicII OCl nase.
.
, .
,
'd'
d vl SpaSItel k nám
95 Tak Spasitel v svém světle nemohl byt! poznan a ~l len o c o~
sstaupil
věka, ale ráčil jest sstúpiti a ponížiti se a učiněn Jest nemocny
a jako mléko dal nám. Ale jakož v sobě jest Kristus, die apoštol,
že ani oko vídalo, ani etc.
Druhé, »maJ'e moc veIikú«. Jako Kristus má moc velikau,
Veliká moc
.
A
100 najprvnější anděl, tak jiní velikau moc mají od Boha; Jako syr~ anděluov
ských mnoho tiskuov pobil anděl. Také velmi umějí hýbati srdCI
a veliký prospěch činiti a umějí veliké věci učiti. Item kteří s~
Boha bojie, svědomie mají dobré; by pak ode všeho světa opuštěnI
byli, mají pomoc velikau od anděla a od Krista Ježíše.
V<

v

V'

V'

80 Mat. 5, 8 - 81 1. Kor. 13, 12 - 88 Sr. 1, Kor. 3, 2 2. Kor. 12, 4 - 98 1. Kor. 2, 9 - 100 2. (4.) Král. 19, 35

89 Podle

"
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»A osvícena jest země«. AUl"ad anděluov jest osvěcovati105
světlem uměnie a maudrosti zemi. NěkteH osvěcují jiné anděly;
i také nás osvěcují, kteřížto sme země tmavá a zastíněná, abychom
byli téhož ducha a připodobněni anděluom. Item k zkažení nevěstky
POŠI~~~~/št6 a šelmy ještě pošle Pán anděla dobrého, totiž řád kazateluov, aby
oznámil pád šelmy a kvílenie. těch, kteH se jie přídrží. »A od 110
slávy jeho«, totiž od slavného učenie a kázanie, »osvÍCena jest
země«, totiž srdce lidská.
Ó Pane, pošliž anděla s velikú mocí a učením zdravým, aby
srdce tmavá osvÍCena byla! Nebo množství lidí mají za to, že
puojdau do života, ano pak k smrti. Mnozí nenávistná mají srdce, 115
a domnievají se mieti lásku. Ó Pane, mnozí věřie, že sme andělé,
Jaci sme
a neumieme osvěcovati srdcí! Hoď námi do kauta, abychom plakali na své hřiechy! Daj své věrné, ať by ti napomínali dobře,
učili dobi"e I
»Osví/tila se země«. Onino světí uměli sau praviti, jaký jest 120
Osvěcovali
svět!
hněv
boží
srdce
} ldery' život zatracenie }. ti ť sau osvěcovali srdce lidská }
v čem se mají Bohu líbiti, kterak světa nenáviděti, kterak jednotu
~n~f;ctf~~~l mieti a pokoj a duchy zlé poznávati. Judikum Ilo.: »Sstaupil
anděl do Galgala na místo plačících řka: Vyvedl sem vás z země
ejiptské a chtěl sem, abyšte modly zkazili etc., a neučinili ste 125
toho«. Tak Pán skrz anděla osvítil jich srdce, že sú plakali všickni
lidé. Kdyby tak při~el k nám, řka: )>Vyvedl jest vás Pán z hřie
chuov, dal své tělo a krev a smlauvu učinil, abyšte byli v něm
a on v vás a abyšte modly zkazili, lakomstvie, pajchu, a nejste
živi dobl:"e«, - mám za to, že by pláč byl veliký tuto.
130
Kaza telové co
Tak světí kazatelové mají srdce osvěcovati, hHechy ukazovati
činiti majl
a k skraušenému srdci pHvoditi a jako déšť dávati. Izaiáš: »Andělé
pokoje hoí"ce plakati budau, a tiem pohnau srdci k pláči«. Ó, by
byl Jeremiáš, kvílil by a plakal na naše hřiechy, kteřížto nedostatky jiných známe, ale svých neznáme! Také sstupují a osvěcují 135
a budaucie oznamují nebezpečenstvie, aby člověk nepotratil lásky
a viery a Krista Ježíše. Jako pokládá sv. Lukáš: Řekl anděl
k Jozefovi: »Budaucie věc jest, aby Herodes hledal dietěte. Protož
ujdi do Ejipta«. Mohl jest Kristus všecky protivníky poraziti
a potl:"ieti, avšak ucházel od tváři nepřátel. PHklad dal potomním 140
Nemáme se mstlti učedlníkuom, aby se nemstili nad nepi"átely a protivníky svými,
ale aby postaupili místa.
Auřad anděluov
osvěcovati

123 Podle Soude. 2, 1, 2 a 4 Mat. 2, 13

132 Podle lz. 33, 7 -

138 Spr. podle
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Item au'í"ad jest anděla božieho napomínati, aby člověk Ježíše
neztratil, ale / aby u viel"e, v naději, v lásce trval a aby všecky
časné věci i tělo ztratil i pí"átely raději nežli dobré věci duše.
v
d ma' b'y t'1 svat'ychmza
l t e1uov, a a b y postaupl
' l d o Do Ejipta
sstúpiti
Takový aura
co jest
Ejipta, totiž úžitečné jest zarmúceným a y času bolestí sstupovati k svým nedostatkuom a k hlauposti své a k životu křehkému;
nebo veškeren náš život jest Ejipt. A sau-li v Betlémě, totiž
mají-li dary, ještě ať v nich nepajchají a sobě v nich nezalibují,
ale kterak bez zvláštní pomoci božské ani modliti se, ani plakati,
ani se muože ponížiti, to poznaj člověk.
»A anděl praví: Buď tam, dokudž neoznámím tobě<<. Když
tobě Pán dá potěšenie a jiné zjevenie, tehdy vyjdeš. Jako by
155 řekl: »Nechtěj pajchati, nechtěj se chlubiti, nechtěj vysoce smysliti,
nechtěj slávy světa žádati. Buď v Ejiptě, totiž srdce skraušeného
chovaj pokoru drž, na hřiechy kvěl, ponížených smyslu ov ná. d'h
' ho se pOClta).
v,
•
Nb"
'
B tl' v V Betlemě
sledu),.' ble
ne o a slepe
e o )lna l
C l v e eme morduje Herode,
také morduje Herodes, totiž ty, kteH mají dary, poráží mečem
160bluduov a pajchy, lakomstvie a nenávisti a závisti etc. Ó, tak ť,
hle, radí anděl Páně, abychom tam byli v pokor"e, dokud by od
Pána nephšlo osvícenie časem svým etc.
I ldičal hlasem velikým fká: »Padlo jest,
pad 1 oje s { Bab y Ion, mě s t o vel i k é<<. Pád Babylona
Vl' h
d Pád Babylona
jest dvojí. Jeden škodlivý, kterým padl od daru ov b ozs cyc a o
škodlivý
života svatého, kterýž sprvu počal vésti a jako oděv pHjal, a tak
5 těžce padl, že i v svém okušení a vidění i také v smyslu vnitřním
jest raněn, takže svého pádu nevidí, ani zná. A častokrát se pHházie, že tajž člověk vniH, tajně, i svého pádu neseznává. II A všecky
ty zevniUnie věci zuostávají na člověku, jako obyčejové zvyklí
a skutkové zevniHnie ctnostní. A že, kdyby jedinká taková byla
10 duše tak padlá a všickni jiní by byli svatí, tehdy by všickni měli
litovati a plakati hojně té duše, krví Kristovau pfedrahú vykaupené. A nynie duše ty, které sau svítily jako hvězdy, již padají
a letie s nebe. Kde tehdy jest ten anděl, kazatel totiž, který by
volal hlasem velikým, aby svuoj lidé poznali pád veliký? Nebo
. ne
v' dk"y Jest cVl oveVlc, na nevhozv b y se Buo h ne h neva
V la lcery
t ' Řiedký
jest, aby
15 nyme
těžce nepadl
by se pádu duše své uvaroval. Divná věc jest nynie, Ido stojí
a nepadne! Jestliže sú kdy morové velicí bývali, tak nynie pád
153 lb.
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veliký jest duší. Protož musí anděl býti veliký, který by mluvil
a oznámil nám pád náš.
Tento pád náš David předpověděl a prorokoval o něm .Hm: 20
»A jako jedno z knížat padnete(<. Pokládá sv. Lukáš: >>Viděl sem
šatanáše jako blesk s nebe padajícieho«. Ale zhovadilost veliká
uvázla jest v duši, takže svého pádu nemuože poznati. A kdyby
možné bylo přiměřiti život náš k onomu životu svatých, temnosti
naše k světlu jich, uhlédali bychme pád svuoj. Protož někteři25
darové sau nám dáni od Krista, pro kteréž měli bychom viece
Krista pHdržeti se, viece nežli šatanáš, neb jest tělo naše pHjal.
A jako die apoštol: »Nikdá jest přirozenie andělského nepřijal,
ale siemě Abrahamovo jest přijal, své tělo a krev svú nám dak
Skrz kteréžto dary měli bychom se zbuditi k velikému božiemu 30
milování. A protož mnozí pHpodobňujíce pravie, že jest větší pád
křesťanuov, kteříž sau Babylon, nežli šatanášuov pád.

I

Protož také v křiku božích anděluov k nám má nějaké osvicenie phjíti; a když to přicházie, tehdy duše svuoj pád poznává.
~~~:t~~o~:~ Měla by zajisté býti řeč živá, veliká a ohnivá, kteráž by hýbala 35
srdci těmi, aby se poznali. Jako též Izaiáš nápodobné měl viděnie
Hm (v kapitole XXI.): »A pHšel muž jezdec na karách jezdcových,
i volal řka: Padl jest, padl jest Babylon«. Nebo ten, kterýž nad
a ne~~~~iáVaj lidem postaven jest zprávce, má volati, že jest padl Babylon,
aby aspoň svuoj poznali pád, a kteHž sau nepadli, ať se ještě40
bojie pádu. Protož die Jeremiáš LID.: >>Vnáhle padl Babylon
a potHen jest«. Nebo někdy velmi rychle po nabytém náboženství
a milosti padá člověk. A die: »Kvělte nad ním«. Ale nemohau se
Nesnadně pláčem pohnauti k pláči, spieše slovem lehkým zbudi se k smiechu na
kázaní nežli k pláči a kvílení. Máme plakati nad vnitřním Jeru-45
zalémem zajisté a nad zbořením stavenie duše. Jako die Jeremiáš: »Kto dá hlavě mé vodu a očima mýma studnici slzí?« Jako
se lidé vespolek pláčí, když přátelé mrau, a rmautí se, viece
slušie duše padlé plakati, kteráž muože povstati. Jako die David:
»Zdali ten, ktož padne, zase nepovstane?« A svatý Jan řekl:50
»Mocen ť jest Buoh z kamenie tohoto zbuditi syny Abrahamovi«.
Ale pohHechu, když člověk neumie sebe. samého plakati, kterak
bude moci nad jinými žalost mieti? Ó, kdyby světí první velicí
byli, ti ť by nad námi lkali! Nebo, když Duch boží jest v člověku,
21 Ž. 82, 7 - Luk. 10, 18 - 28 Podle Žid. 2, 16 - 37 Podle lz.
21, 9 - 41 Podle Jer. 51, 8 - 43 lb. - 47 Podle Jer. 9, 1 - 50 Podle
Ž. 41, 9 - 51 SPI'. Mat. 3, 9; Luk. 3, 8
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55 tehdy duchové zlí nemohau mieti pHstupu; ale když Duch boží

"h
l ' zl'1 ]a
. 1mory
h
zll proč
odchaZl,
tedy h ne d d
uc love
ve1'1
1 ce'Duchové
nás trápiel
člověčí trápie I duši. Neb se čte v podobenství, že žena, když
potratila hhvnu, rozsvítivši světlo, nalezla a svolala sausedy
k spoluradování. Nynie zajisté sousedé ne k společnému potěšení,
l'v' map
"b't'
, . VSIC
v'l'
V-'tl' Mělibychom
60 ale radep v pravdeVlcu pacl
y 1 sezvanl,
C111 pIa e e svolati se ku pláči
aby plakali našeho pádu.
David
Někdy David plakal (II. Královských ID.), když Saul zabit
byl i syn jeho Jonathas, na znamenie, že pádu duše velmi mě~i
bychom plakati. A Í"ekl jest David v tom pláči svém: »Znamena],
65lide izrahelskÝ, ty, kteH sau zemí-eli «, totiž ty, IdeH sau zemÍ"eli
od života milostného, kteh mrtví sau od lásky. »A kterak sú padli
silní v boji«, nebo silní u víře, v lásce, v dobrém aumyslu etc. sna svatých
»Nepravte toho v krajině Geth«. Nechtějte nepÍ"átelóm praviti, nebo
mnozí v kacieí-stvie a v bludy padají. A die dále v tom plačtivém
70 nahekaní: »Zavržen jest štít silných«, totiž štít a pavéza viery.
Mniši
O kterémž štítu apoštol mluví. A na znamenie toho mniší nosili
kápě zzádu, totiž že sáu štít viery zavrhli, takže hřiechóm neodpierají. A die: »Hory Gelboe (totiž srdce pyšná a zatvrzená), nespadaj na vás rosa (milosti božské) ani dešť svatý«, ani pláč,
. 75 ani skraušenie, ani náboženstvie, ani co dobrého etc. »SHela
Jonatova nikdá: se zpět neodvrátila a meč Sauluov nikdá ť nenie
nadarmo vytržen «. Neb sau byli někteÍ"Í tak silní, že sau ne- Pád silných
postaupili žádnému hHechu; již sau padli jako meč Sauluov
a sHela Jonatova. Ó, poněvadž král babylonský (jakož se čte
80 v knihách Daniele proroka) odvrátil se jest k Bohu nebeskému,
tak také ještě jest naděje nynie o těchto, kteHž sau těžce jako
Babylon padli, že zase polvstanau, toliko jestliže lékaÍ"stvie duchovnie pHjmau; jako i syn marnotratný, když se k otci navrátil
a pokoW se, přijal ho a tele tučné jemu zabil. A to též i nám by
85 učinil etc.
od

v
človeka

V"

Pad 1 j es t, pad 1 j es t Bab y Ion vel i k Ý etc.
Slove Babylon veliký pro množstvie padlých v něm. Nebo k božským věcem jsúce děti smysly, pro to rychle padají a klesají
57 L~tk. 15, 8 'nn. - 62 2. Samo (2. Král.) 1, 11 n. - 64 Podle 2.
Samo (2. Král.) 1, 19 1212. - 70 lb. 1, 21 - 71 Efez. 6, 16 - 73 2. Samo
(2. Král.) 1, 21 75 lb. 1, 22 - 79 Dan. 4, 31 až 34 - 83 Luk. 15,
181212.
2 pad I Ý c ft ,korekt'urou z p~tv.: z I é II o
Jakoubek, Ví'klad.

Babylon velikí'
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a Hedcí sau, kteH by v dobrém začatém trvali; ale mnozí, dobře
počnauce, zle dokonávají. Nebo mnozí cesty auzké chopiece se, 5
na širokau se vydávají cestu. Mnozí tělo a krev boží pHjímají,
Velikost Babylona ale Hedcí života polepšují. Babylon také veliký slove pro veliké,
hhechy; nebo ti, kteÍ"Íž dary božie pHjímají, když padají, tieže
dvénásob hřešie. A protož dvakrát die: »Padl« etc. O šelmě krvavé
a ukrutné ne tak mluví, aby jí tolik hrozil jako této nevěstce 10
(černě:) 6 to od Boha odvrácené. Protož k Židóm die apoštol: »Když sau okusili
daru božieho nebeského a opět zase padli, velmi nesnadné jest jim
Těžký pád dvojitý ku pokání zase povstati«. Nebo pád těžký jest, protož ani skrze
pHjímanie, ani skrze slovo božie povstávají. A také podvakrát
Jeden
die »Padl« pro dvojitý pád. Jeden vniHní pí-ed Bohem, tajný 15
a skrytý, a pro to ještě stavenie duchovnie trvátl bude; jako
i žena cizoložnice bude, a zpuosoba zevniHnie ještě zuostává: tak
duše, když v hHechy padá, ještě trvá zevniHnie phjímanie, poslauchanie slova božieho, puost etc. A to někdy dlauho trvá, až
když časem svým uloženým Pán zpuosobí, že to stavenie zevniH-20
nie, kteréž ozdobuje člověka, pfed lidmi také klesne a zboH SE'.
Druhý
A tak tehdy bývá druhý pád.
Pohleďme na se
A II protož jeden každý sám na se pohleď, kolikrát jest vniU
padl, a pro to ještě stavenie zevniUnie trvalo, obyčejové a r'ádové
zevniHní. Kterýmž Pán Spasitel die: »Běda vám, mis Hi a zákon- 25
níci, pokrytci! Podobní ste hrobuom zbíleným, ale vniH ph~o
v vás laupeže« etc., nenávisti, hněvu, sváru ov proti bližním sVýIl',
takže náboženstvie, horlivé žádosti k Bohu umenšuje se v nich
Šat.náš stroji své a uhašuje jako lampy bláznivých panen. Nebo tak šatanáš syny
své činí podobné synuom božím tiem zevniHním stavením, takže 30
mnozí podlé zevniHnieho postavenie saudie také a domnievají se,
že i vnitřnie stojí. A protož někdy učedlníci, paHiece na chrám
Chrám padl
veliký, vypravovali o veliké okrase chrámové, ale Spasitel pověděl jim Hm: »Pravím vám, že kámen na kameni nezuostane«.
A když sau hledali znamenie toho pádu, die jim: »Povstane národ35
proti národu a, královstvie proti království«. Jakož již běží to.
Protož také stavenie babylonské zevniHnie na duchovních
Padá Babylon a na kněžstvu padlo s veliké strany, na nábožnících a jiných mnohých; a tak mnozí padše, viece zase nepovstávají, ale do pekla
padají, jako toho dotýká Spasitel (Mat. VII.), že člověk ten40
Málo dobrýcb

11 Podle Žid. 6, 4 až 6 - 25 Podle Mat. 23, 27 - 29 Mat. 25, 1 nn.
- 34 Mat. 24, 2; Marek 13, 2; Luk. 21, 6 35 Mat. 24, 7; Marek 13,
8; Luk. 21, 10 - 40 Mat. 7, 24 nn.
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podobný jest muži, kterýž postavil duom svuoj na piesku (totiž
kto slyší slova zákona božieho, a nečiní jich), obor'ily se r'eky
a váli větrové na ten duom, a stal se jest pád veliký domu toho
etc. Duom na piesku stavie, kteÍ"Ížto slovo božie slyšíce, phezně
45 lidské, života rozkoší a bohatství hledají, takže života maličko
aneb nic neopravují. A protož die: »Spadli dešťové«, I totiž učenie
zlá od falešných učiteluov; kterážto učenie .pHjímajíce, v svém
svědomí padají a v těžké bludy uvalují se »A i"eky«. Z deště
bývají r'eky veliké; nebo z těch učení zlých hajbe se lid mnohý jako
50l-ek y, takže podvracují ty, kteÍ"Íž na Kristu nejsau postaveni.
Jako dešť na lidi phšel, že by v svátosti velebné nebyl Kristus a
tělo jeho pravé; a pak r'eky, totiž množstvie hajbe se lidu k oblíbeni a k pHjetí toho učenie, a mnohých svědomie podvracují,
kteří sau na piesku a ne na Kristu založeni, nebo hruozami a strachy
55 jiné od viery odvodí.
»A větrové«, ďáblové, silně hajbajíce srdci k pHjetí bludných
učení; takže, kterého ducha pHjímají, domnievají se, že Duchem
svatým mluvie, a od toho žádným obyčejem postúpiti nechtí.
A když padne vniU od lásky, viery, milovánie, úením k Bohu
60 a bázní etc., hodné také jest, aby i zevniH padl.
Ale znamenati sluší ph tom dvojím zevniHním pádu: jeden
jest dobr~l, druhý zlý. Dobrý, když všeliké stavenie zlé, pokryté,
na voko pěkné padá a počne se stavěti zase Kristovo stavenie.
Ten jest pád dobrý. Tak nynie na mnohých Babylon kazí se,
65 totiž stavenie zlé, pokryté, zevniHnie okrasa. Simeon die: »Aj,
položen jest tento na pád a na povstánie mnohých«. A blahoslavený
jest, na komž tak stavenie to padá zlé. Znamená se, že babylonský
král klaněl se modle Bél, a potom božím úízením Daniel zkazil
Béle a král poznal oklamánie býti babylonské, kterýž rozkázal
70 Boha nebeského ctíti. Ó, by také i v nás též bylo, aby babylonské
stavenie v nás padlo I Protož volá anděl hlasem velikým, aby každý
v své srdce nahlédl a svuoj těžký pád a zlý poznal. NěkteH tak
padají tiem hHechem, kterýž ani zde ani na budaucím světě nebude odpuštěn. A toho pádu lituje Spasitel, die Jidášovi: »Lépe
75 bylo j emu, by se byl nenarodil člověk ten« etc.

I

A u čin ě n j e s t p r' i e byt k e m ď á bel s kým. Když
hlasem velikým volal anděl: »Padl jest" padl jest Babylon«, opět
65 Luk. 2, 34 - 67 Dan. 14, 2 n11. - 73 Sr. Mat. 12,,31 a 32;
Marek 3, 29; Luk. 12, 10 - 74 Mat. 26, 24; Marek 14, 21

Na piesku
nestavěj

Řeky co sú?

Větrové
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volá: »Učiněn jest přiebytkem ďábelským«. Znamenitě pokládá,
že po pádu učiněn J' est domem ďábelsky'm.
N eb duše
naše J' akž
,
ďábelským
rychle shí-eší, padá netoliko vniHním páde .TI, ale i zevniH před 5
lidem; tehdy učiněna bývá příbytkem ďábelským a duchuov nečistých. Duše naše zajisté, když byla dcera sionská a Jeruzalém,
nebyla jest phbytkem ďábelským. Ďábel někdy nebyl ďáblem
a had starý nebyl hadem; tak duše naše někdy nebyla Babylonem,
~~:i~eIlě~~lt b';;~~ kteráž jest již Babylon. Někdy jest byla stolicí boží, truonem 10
božím a dražší nežli zlato i všechen svět, nevěsta Kristova a pHtelkyně jeho, předrahau krví vykaupená, oblečená Duchem svatým,
chrám boží, a oděná rauchem rozličnobarevným, pěkná náramně
a nevinná, krásná jako měsíc, ušlechtilá jako slunce, hrozná
ďábluom jako' vojenský šik všelikému duchu, a zevnitř pěkná 15
v mravích, v příkladích, v obcování, krom toho, což vniU tají
se: tak svědomie bylo čisté, že tu Beránek pi-ebýval a Duch boží
byl tu a příbytek měl a stánek sobě učinil v ní. A ona odešla od
Boha, svědomie zmazala, a kteráž byla Jeruzalém, dcera sionská,
pro odvrácenie od Boha a pro zlé žádosti »Učiněna jest Babylon 20
a phbytek nečistých duchuov«.
° ~~i~~i:'~:~iÝCh
To jest plačtivé a žalostné. A to sau proroci viděli. Jeremiáš
lIlo.: »Smilnila si s millovníky mnohými«, totiž raději v stvořed
chlubila si se nežli v Kristu, protož učiněna si ohavná, aby tam
Duom nevěstčl ptactvo, totiž duchové nečistí, bydleli, a jako duom nevěst čí, do 25
kteréhož se cizoložníci scházejí a všickni ďáblové. Protož v zákoně
Páně nalézá se to povědieno od Krista: »Když nečistý duch vyjde
od člověka«, totiž skrz pokánie, když duše má skraušenie a osvícena
bývá, »tehdy chodí po místech suchých, a odpočinutie nenajda,
die: Navrátím se do domu prvnieho. A pHjma sedm jiných du-30
chuov, přichází tam a pl-ebývá tu, totiž bývají té duše kajície
a krásné a osvícené prvé poslednie věci horšie prvních«. O kom
povědieno jest to než jediné o dušech, které sau přijaly dary od
Pána, a potom zpýchaly? A tak z toho učiněny sau příbytek
ďábelský. Opět Izaiáš XIII.: »1 bieše Babylon, totiž někdy slavný 35
v královstvích, v pajše Kaldejských, v pajše duchovních daru ov
převrácen bude a nebude vzdělán až do národu a národu; ani
Arabský tu bydleti bude (totiž andělé boží nebudau tu stráží
svau), ani pastýH odpočívati budau. tu (totiž kazatelové nebudau
pásti jie), ale bydleti budau tu šelmy a naplněni budau domové40
Duše bytkem
zlá jest pH-

14 Piseh Šal. 6, 9 - 23 Jer. 3, 1 11, 24 až 26 - 35 Iz. 13, 19 až 22

27 Podle Mat. 12, 43 až 45; Luk.
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rozličné
~~~
J'ich draky . A bydleti budau tam pstrosové a chlupáči skákati Potvory
budau tam a ozývati se budau tu bukači v domích jeho a vochechule znamenajl
V chrámiech rozkoše «. Skrz potvory tyto rozumí Duch Páně
všecky zlé duchy a ďábly, ktehž bydleti budau v duši babylonské.
45 Item Izaiáš XXXIII I. : )>Vzrostau v do mích jich' kopí-ivy a trnie
a bude pHbytek drakuom« etc. A vajš: »Budau v něm svá bydlenie
mieti bukač, ježek a čáp a havran budau bydliti v něm« etc.
»A zběhnau se pl-eludové, potvorná zvH, onocentaurus a chlupáč, volati bude jeden k druhému. II Tu odpočívati bude lamia,
50 tu měl duom ježek etc., tu sebrali se luňáci jeden k .druhému.
Hledajte snažně v knihách Páně a čtěte: jednoho z těch neubylo«, totiž všecky tyto věci zlé v nie bydlejí. A tak ponížena
bude a tak poražena duše, kteráž Boha svého zavrhla.
Item co se vyznamenává v tom, že Babylon učiněn jest
55 pHebytkem ďábelským? Prorok tajž to vypravuje skrz ta jména,
trnie, kopHvy, bodlák etc. KopHvy sau myšlenie zlá, ne od Ducha Kopfivy co sau?
božieho, ale kteráž se od ďábla rodie a bauHe se a páté svědomie.
Ta dána sau za zloí-ečenstvie zemi, jakož l-ečeno jest k Adamovi:
»Zlořečená země tvá, trnie bude ť roditi«. Trnie skutkové ohavní·
Trnie
60 vnitřní i zevnitřní, skutkové, kteříž rodie kausanie a hryzenie
pekelné; a ty věci se zde začínají babylonské duši a tam se konají
v zatracení. Protož die Pán: »Červ jich neumře«. Bodlák, totiž
Bodlák
hol-kosti v austech a v mysli, haněnie, reptánie. PoHebuje-li kto
rady, toliko bodenie najde, rauhanie, pohoršenie; jestliže Ido
65 potresce, hned odhryze od sebe. »Tam chlupáči volati budau«.
Chlupáči
Jest potvora, tvářnost člověčí, tělo šelmy. Vyznamenává, že duch
nešlechetný dává té duši pěkně nětco začíti podlé saudu lidského,
a to jest tváí-; ale konec skutkuov zhovadilý a neopatrný, takže
mnozí nětco dobrého rozumně počnau a podlé tvářnosti pěkně
70 a doMe i podlé Boha, ale konec bývá najhorší. Jako nynější válka
pro krev Kristovu, kterauž rozumně a pěkně začali, již pak konec
Iakomstvie, lakota a ukrutenstvie, vražda, nenávist a krádež etc.
Tak kazatel častokrát začne pěkně a svatě, ale konec zhovadilý
Kazatel

45 Iz. 34, 13 - 46 Iz. 34, 11 a 14 až 16 - Izaiáše PNPomlná pN
ton/to mis tě Apokal)'ps)' i Beda (ML 93, c. 185): Isaias quoque describit
Bab)'lonem monstris inhabitalldam immundis. Tato Bedova poznámka nejspiše
přiměla Jakoubka k výklad'ům uvedeného místa z Izaiáše. 48 O onocentaurovi sr, Huga de Seto Víctore, De bestiis lib. II., c. 3 (ed. Rotlwmagi 1648,
tOlnus II., p. 419): Superior pars centauro !lominl similis est, inferior vel'o
0110, id est asino. 59 Podle 1. M. 3, 17 a 18 - 62 Mm'ek 9, 44; sr. Iz. 66,
24 - 65 Iz. 34, 14
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pajchy a marné chlauby. Tak v almužně a v nábožném životě
bývá počátek svatý a dobrý, ale na konci šelma a zhovadilost.
Volají na se
To sau ti chlupáči. »A jeden na druhého volá«. Nebo dokonánie jednoho hhechu uvodí jiný hřiech a jeden hhech koná se
skrz jiný, jako nenávist volá na vraždu a lakota volá lakomstvie
Počá tek pěkný
Ó, ti duchové mnohých věcí dobrých dopauštějí na počátku, al~
tajně ukládají, aby konec porušili té duše! Tak ráno slova božie 80
slyšie a pi'ijímají tělo a krev Páně, ale ve dne a k večerau zhovadilý
život vedau a bývají příbytek těch chlupáčuov. A tito duchové
mnoho zlého duši činí, smilniece s ní v tom životě; divným obyčejem
mučiti budau tu duši a rmútiti budau bez konce. A to chce Heci
Jan evangelista. Jestliže Ido tyto věci najde v duši své, ta ť jest 85
Babylon a ta ť jest pHbytkem těch duchuov.
Bukači
»Bukači« z latinského slova ulula; dicitur a lugendo, od
Vochechule
jakéhos' lkánie a llpěnie. Vochechule sau tvářnosti panenské
a tělo ptačie; a hlasy mají velmi lahodné, přitahujíce moi"ských
plav cu ov uši, a tak podvracují je. Hle, odporné potvory! Bukači 90
lkají, vochechule zpievají; vyznamenávají ty duchy, 1cteHž duši
Duch zámutku
trápí duši
babylonskau rmautí. Najprvé duch zámutku velikého; když
přichází duch v duši, uvozuje bolesti, lkánie, jako k zaufalství,
a že nikoli spasen nebude; uvodí tesknost, kteráž nenie z Boha,
aby duše neměla naděje o Pánu Bohu ani potěšenie v Pánu. 95
Zámutek z Ducha božieho naději uvodí, zámutek z ducha zlého
uvozuje zlé domněnie o Pánu, že by byl nespravedlivý, ukrutný,
a nedopauští duši smajšleti o Pánu v dobrotě, ale aby zaufala
o
všelikém milosrdenství. A to Pán dopauští na duši zlau, pokrytau.
Duch veselí
škodného
A proti tomu duchu jiný pHchází duch, aby se člověk veselil 100
a potěšenie měl světské a marné, jsa hí"iešník veliký, aby zpieval
s vochechulemi a aby zapomněl svého zatracenie a služebnosti
duše najhoršie a kterak jest svázán svazky a í-etězy duchuov
zlostných. A to na mnohých vidíme. Někteří trpie a zmordováni
bývají, a jiní se radují a veselí ráno a u večer, kratcchvílem a ve-105
selím se oddávají, a tehdy opět rychlé tudiež pHcházie zahynutie
a veliký zámutek a náhlá bolest a svár a rozdělenie srdcí. A to
Buoh dopauští na Babylon, aby člověk nemohl ujíti těch duchuov,
ale byl jim poddán a aby smilnil s nimi.

I

I

. 76 lb. ~ 87 CI· lsidori Etymologiaru/m I. XII (ML 82, c. 464): Ulula
a~ts ... a pl~,nctu et :uctu 'Izominata. -'- 88 Cf. lsidor. ib. (ML 82, c. 423):
Swenas tres lmgunt IUtsse e,t parte vi1'gines, e,t parte volucres . .. Quae illectos
navigantes suo cantu in na'ufragia trahebant.
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»Pstrosové«. Jest pták veliký, křídla má, a nelétá. A znamená,
že ti Babylonští některak vedau život bohomyslný pí-ed lidmi,
jako by mnoho uměli, o Bohu mluyie, modré se, kážie, a nic pí'ed
Bohem nerozumějí, ani se pozdvihnauti mohau.
»Lamie«. Má tváí' člověčí lamia, a tělo šelmy neb hovada;
115 a vyznamenává, že člověk takový činí někdy dobré slmÚ:y a pěkně
mluví, ale tělo jest šelmy: jméno má panenstvie, kněžstvie, ale
život zhovadilý.
Opět »ježek«, jiný duch. Ježek bode. Někdy v pokoji se rozvine
a oteví-e a viděti nohy, hlavu i bHcho; ale když se ho dotkne, zaví'e
120 se a zakryje bodlavau srstí se všech strán. Vyznamenává ducha
zlého, kterýž tak trápí duší, že najprv odkrajvá ji v zlosti a v šlépějích i na nohách zlosti, a že zlé činí, také sama vyznávati bude;
ale chce-li Ido potrestati zlého a skrotiti, tehdy hned zavi"e a schová
zase všecko: najprvé počátek hHecha, totiž hlavu, druhé ostatek,
125 totiž nohy, Hetie znamenie, jakožto šlépěje a okolky - vymlauvá
se ze všeho. A to se pHhází v lidech duchovních, totiž na kněžích;
na kterémž když se spatH Miecha počátek a šlépěje, ten se hned
v klubko co ježek svine, že všecko zakrývá a zapierá, a jako by
nebyl v ničemž vinen. Tak se i od velmi nábožných lidí pHhází;
130 když mají trestáni býti pro nětco zlého, tehdy všecko zlé schovávají,
, také i svědky se očišťují, a potom bodau od sebe pHsně a hájie se
statečně, potom sekty zbíerají a o smrti ukládají, a to, aby nebyli
postiženi v něčem vinní pi"ed lidmi. - Také ježek krmí a chová
ježčata svá, totiž kteH se pHdržie pokrytcuov, témuž se učie činiti,
135 když shí"ešie, aby se vymlauvali. Tak se učie mladí od starých
a lajkové od kněží, aby skrz chytré vajmluvy a duovodné odhryzli od sebe a odbodli všeliké trestánie zdravé. Běda, běda té
duši babylonské!
Item »luňáci«; vyznamenávají se duchové podobní luňákóm.
140 Luňák laupež miluje a jiného ptáka pochycuje a morduje a sžierá.
A vyznamenává duši, kteráž Ducha božieho okusila prvé, a potom
tak velmi jest svedena, že hajbe i sebau i jinými k laupeži, k lakom-

I

110 CI. lsidor. I. c. (c. 461): Struthio . . . .. in similitudine avis
pennas habere v'iiletur, tamen de terra alf'ius non elevaitw. ~ 114 Lamia;
nestv1Íra, o nU se věřilo, že louPí děti, ba že je i živé polyká. BáJ'ilo se o ní,
že si múže vyndati oči a pak si je zase zasaditi. JI![ohla se prý také měniti v nejrozmanitějšl podoby. Sr. na př. Liibker, Realle;vikon des klass. Altert/tnts s. v.
Empusa a Pauly-Wissowa, Realencyklop. s. v. lantÍa. - 118 Cf. lsidor. ,. c.
(c. 441) s. v. Hericius. ~ 121 Marginálii třeba čisti po slově: odkrajvá. ~ 140
lsidor. I. c. (c. 467) s. v. Milvus.
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ství a k lakotě. Mnozí, kdyby neměli byli zákona božieho, byli
by chudí; ale dnes pod zpuosobau zákona derau, laupie, žádnému
neodpustí, a učiněni sú bohati v brzkém času. A to nepřichází, než 145
t ne,' 1\: t enz
"V ucle d u š'1 b a b
l lmu, a b y se
S 1(tze t y t IJ d uc h
Y zlos
y ons
krmila masem svatých a pracemi, totiž jiných, a krví bližních.
A jeden druhému pomáhá Hekaje: »Buď s námi, a budeš mieti
duom, tvrz a vinnici etc., dáme ť hojně a budeš tudiež bohatý,
j edin é s námi drž!«
150
A die dále: »Pilně čtěte na knihách božích«, totiž co prorokováno jest o duši babylonské, kteráž byla Kristova nevěsta,
krásná, vykaupená krví Kristovau, a potom padla od Pána Boha,
všemi duchy naplněná. »A nic neubylo těch věcí«. Jako by í'ekl:
»Zkuste vašich duchuov a duší, že II najdet~ tyto duchy v sobě!« 155
Bylo by nám potí'ebie přichystati sobě voděnie k zkažení těchto
potvor.
Protož die anděl: »Učiněn jest Babylon příbytkem ďábelským
a nečistých duchuov a ptactva~<. Duchové nečisti slovau, kteÍ'Íž
činí duši zevniU krásnau, a vnití' nečistau a hněvivau a zlobivú.160
v'

»A tu drakové budau«, totiž zlostní duchové, kteÍ'Íž srdce
zbuzují ke všeliké zlosti. »I ptactva«, kteÍ'Íž se vysoce znášejí a sau
ohavné ptactvo, kteÍ'Íž siemě vedlé cesty zbierají. A Kristus vykládá, že sau ďáblové a ti duchové, kteříž dávají duši hledati
vtipuov vysokých a smysluov hlubokých, aby se pilně zeptávali 165
na ně a rozkoše měli v nich a aby smajšleli vyšie věci, nežli sluší.
Apoštol: »Oděnie naše nejsau tělesná, ale duchovnie, proti všelikému duchu, vyzdvihujíciemu se proti Bohu«. Nebo ďábel, totiž.
demon, slove umělý; nebo dává duši té, kterauž vládne, své duovody
zchytralé, nové vtipy a nové smysly vysoké nad Kristuov Híž 170
a jeho pokoru.
»A sau ohavní«: Nebo duši činí velmi ohavnau; i zde na světě
skládají duši s duchy ohavnými, i v budaucím věku činie ohavnau
pí'ed Bohem i svatými jeho. Ó duše křesťanská, jak jest zlé tobě
býti s nepí'átely vidomými, ovšem pak s těmito duchovními! 175
Proč pak slovau ohavní a nenávistní? »Neb sau víno hněvu
smilstva jejieho pili«. Víno smilstva jest milovánie stvoí'enie většie
nežli stvoí'itele, když člověk pÍ'Ízeň, slávu miluje; a z toho rady
pocházejí zlé, příkladové zlí. Když jiní následují takových rad,
151 Iz. 34, 16 - 163 Mat. 13, 19; Marek 4, 15; Luk. 8, 12 Podle 2. Kor. 10, 4 a 5

167

137

tO ktcréž se chajl'é k slávě světa a ke cti, zlehčujíce hHechy, to ť jest
1 víno babylonské ženy, buďto pak že jest na kazateli pÍ'evrálceném,
buďto na jiných. Skrz to víno mnozí hí'eší a blaudie a Buoh se
hněvá velmi na ty duše. A najprv skrz duši babylonskau kněží
Kněžstvo
mnohé sau duše nakloněny k tomu najhoršiemu vínu smilstva,
185 marné chvály, lakomstvie, bluduov, k l1ii1ovánie světa a vymlauvanie z hÍ'Íchuov a zlehčovánie hnechuov.
Protož trpí takové věci duše babylonská pro takové opoj~nie
vínem smilstva, »kteréž sau pili všickni národové. A svedla Jest
mnohé kupce« etC. (totiž prosté) a krále i pány k lakomství a pajše Hrozné svedenie
190 a k marné chvále. Protož takové věci trpí duše a spravedliv}Tm
saudem dopuštěno jest na ni, aby byla phbytkem nečistých
duchuov a ďábluov a ptactva a aby zde nečinila pokánie a potom
budaucně aby zatracena byla na věky věkuov. Protož se varuj
kněz jiných svoditi, hhechuov lehčiti, smysly a rozumy zlé v srdce
195 vlévati, rady zlé dávati, aby Pán nedopustil na něho všech
těchto duchuov zlých etc.

I uslyšal sem jiný hlas s nebe í'kaucie:
>>V y j d ě t e ž z něh o, 1 i dem u o j« etc. V této í'.eči ukazuje
se, že v najposlednějších časech nebezpečných nalezel1l budau volení mezi množstvím zlých. Kterýmž praví Pán: »Vyjděte z něho ... «
5 Druhé Babylon sau, ktehž prvé byli chot Kristova, velikými
okrášlená dary, ale po odvrácení učiněni sau mátě smilství a Babylon a pohoršenie voleným. A tak dvojí lid se pokládá, totiž
volení boží a babylonští. Vyvoleným se mluví: >>Vyjděte z toho Baby- Poznati vole ne
lona«. Kto jest tak osvícený u vide a pozdvižený v náboženství, nesnadno
10 Ido maudrý a stkvaucí v rozumu, aby poznal, kteh volení sau
a kteÍ'Í babylonští? N ynie vidíme mnohé jako ježky a lamie a pstrosy,
ješto je sa~die a mají za dobré; a kteří sau Krilstovy orli~e a ovc:
jeho a lid boží, těch tak neznají, ale nazývají je bludnýmI. Protoz
se oznamuje a phkazuje voleným teď: »Vyjděte z prostí"edku
. .z zlycb,
.
15jich!«
.d ? ITd
d b"? N
h Kde vYj!h
Kam jest vyjíti, k kterým II em. "" e sau o rl. emo au ano všudy zl!?
se nynie nalézti ti, s kterými by bylo uml'íti, s kterými by se bylo
v Kristu radovati Cl~ u vide takových dobrý pl'íklad vzietí. Zdali
v městě, zdali na hradích, zdali mezi duchovními a kněžími sau
20 takoví ? Kterak rozeznáme je? Nesnadn é ť jest mieti jev zná189 »kupce etc. « je PřiPsáno teprve dodatečně Jnezi sloupci.
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mosti. Avšak Pán praví, že sau vyvolení a dobH; ale temnosti sau
v rozsuzování. A všickni, vyjíti chtějiece k choti Kristově, často
krát nalézáme cizoložnici. Kde tehdy máme utéci, od kterého
konce a z kterého místa máme vyjíti?
Neb die Pán: »Vyjděte z něho, abyšte ran s nevěstkau nevzali25
Pán sám zná sve a netrpěli«. II. k Timoteovi IlO.: »Zná ť Pán, kteH sau jeho«. Ó ty,
Pane, znáš sám srdce tajná a nezpytatedlná, kteH sau upHemého
a prostého srdce, totiž kte:H sau shřešili tobě, avšak se obracují
ku pokání a tě miluji, tvá pHkázanie pInie. Také znáš, Pane, která
jest babylonská nevěstka, kterážto vínem smilstva opojila národy30
a která se pravila býti nevěstau a jsúci cizoložnice. Kterak také my
Potřebie
' tU ch Oť pravau.
.
? P Ot re b'le Jes
. t mletI
. . Duch a b OZle
v' h
PáněDucha pozname
o; a b ez
něho nebudem moci najíti, z kterého místa a na které ujíti máme.
Cizoložnice která A
v
jest
postol
v I I e. k Timoteovi lIlo. vypisuje cizoložnici řka: »Budau
lidé sami se milujíce, nevděčnÍ, mrzkými hhechy poražení, bez 35
milosrdenstvie«. Ta ť sau znamenie babylonské nevěstky, bez
pokoje mysli i těla, hánce, nezdrželiví, bez dobrotivosti, zrádce,
rozkoše milujíce viece nežli Boha, netiší, lakomi, hrdí, pyšní,
ruhači, rodičuov neposlušní, zpuosobu svatosti majíce, ale prav/dy
jejie zapierajíce. Od takového lidu jako od nevěstky babylonské40
To ť utiekanie velí Pán utiekati.
Hle, to ť ten cíl a místo, od kteréhož sluší utéci I Neb dopoviedá:
»A těch se varuj 1« Neb někteří z těch Babylonských procházejí
se po domiech a jímají ženy skrz duchy bludné; kteHžto se vždycky
učie nové věci skládajíce, nové věci nalézajíce, čtauce a slyšíce 45
vždycky, ale nikdá právě Boha nepoznávajíce. Ta ť sau znamenie,
učiněná na čele nevěstky, »od kteréžto vyjděte volenÍ«. Jako
Volen! sau neVl( d y l'd'
l l(enl,
'
. svatI,
v auzl<ostech
1 lZI"a h eIsI(y' b y I u vezenI'b a b
y ons
ta I( nynle
boží sú v auzkostech: jestliže od jednoho uteče babylonského
ducha, nalézá horšieho. A tak sú u velikém vězení a se všech strán50
obehnáni jako náspem; žádají vyjíti k pravdě a ku pokání, a nel1l0hau, ano jednák bojuje drak, jednák šelma veliká, nu opět
šelma Beránkovi podobná, jednák nevěstka. A ačkoli někteH
padli v auzkostech, však napomenutie mají, aby vyšli; neb konečně
Volen! povstávaj! volení pokánie činiti budau, ale zatracenci bez pokánie zemrau.55
Ten lid ještě Buoh miluje a chválí. V Deutronomu: »Jeho lid
Lid bož!
svatý, národ veliký« etc. Protož die: »Lide muoj« zvláštní, kterýž
se mnau setrváš; a ač si padl, povstaneš. V Deutronomu: »Ty,
V

v

26 2. Tim. 2, 19 - 34 2. Tim. 3, 2 nn. 7, 6; 14, 21 - 57 Sr. 6, M. 14, 2; 26, 18
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43 2. Tím. 3, 6 -

56 6. M.

~audrý, ač si padl, najdeš maudrost božÍ«. KteHž milovati budau
OKrista, obrátie se k němu a osvíceni budau. Tento ť jest národ,

6 kterýž naději konečně pokládá v samého Boha a má Boha samtho
jednoho, pravého, blízkého, neb~ v srdci s~ém l~~nečn~. Protož die:
»Lide muoj «. Jan sv.: »Ovce me hlas mu OJ slysle«. Ac sau poblaudily na čas, ale slyšeti budau hlas muoj. Ten ť jest lid, kterýž já
65 znám, a hleděti budu na ně, budau-li v hHších a v zámutciech.
»Vyjděte, lide muoj 1« Tento ť jest hlas, někdy vniUnie na- Hlas rozličný bož!
pomenutie, II někdy skrz metly, někdy skrz uši tělesné kazatelno:,
někdy skrz osvícenie, někdy skrz nemoc, někdy skrz pohnutIe
srdce nadpl'-irozené. Die tato slova: »Vyjděte z něho«. Dám vám
o
70 pomoc, abyšte ospravedlněni byli. II. Korint. Vl .: »Jakožto,
Vyj!ti z zlí'ch
. N b 1
'synuom pravím: Nechtějte jha táhnúti s nev~rnýml. e o de~: veli Pán
jest aučastenstvie Krista s modlami a. s BelIalem? « Boh~ totI:
v paměti máte mieti. Babylonští mUŽle sau. tmy; ~rotoz l~:ere
jest aučastenstvie audu Kristova s te~nostml ~ chramu .b.azleho
75 s chrámy modláfskými a s duchy zlýmI? Neb dle: »ChodltI budu
mezi nimi, a posvěcen budu«. A die ť: »Odejděte od nich a vyjděte
z prosUedku jich; nechtějte se poškvrněnéh o dotýkati«, tO:iž
povolujíce srdcem hHšníkuom. »A budu vám ~ohem a vy syn~ve«.
Jeremiáš Llo.: »Utecte z prostředku Babylona, aby spasIl Jeden
80 každý duši svau«.Babylon sau srdce tmavá a zbauí"ená a zaBab,lon
mračená, ješto se pHlišně hnutím škodným poddávají, takže skrz
usta vycházejí hHmanie, pohoršenie, bludové. Z toho Babylonu
vyjděte, totiž z povolení ke zlému srdcem vyjděte. Jako by fekl:
»Životem, mravy, svolením, srdcem vyjděte od zlých, abyšte
85 v ničemž jim nesvolovali, abyšte spaseni byli; nebo nenie tam
radosti«. Žalm: »Nad potoky babylonskými seděli sme«, totiž
viděli sme tam bludy a hHechy na babylonské nevěstce, »a plakali
sme, když sme se rozpomenuli na Sion«, totiž na apoštolskau
maudrost, totiž žádajíce najíti maudrost a osvícenie a zdravé
.
"
. .
v 'v
'd 'h t
Neme potč~eme
90 učenie; »tam sme zavěsIlI varhany nase «, totlz za ne o am po- v Babyloně
těšenie nenie, ale lkánie v Babyloně. Ale jestliže vyjdeme v stav
kajících, zpievati již budeme piesničky sionské; a když z těla
vyjdeme, tehdy budeme zpievati piesničky Jeruzalemských a
synuov izrahelských·l
95
Ale zde v Babyloně uprosUed zlých nenie než strach a bieda.
Kterak pak vyjíti máme? Jistě skrz maudrost 1 Maudrost božie
V

63 Jan 10, 27 - 70 Podle 2, Kar. 6, 13 až 16 - 75 2./(01'.6, 16:76 Jb. 6, 17 _ 78 Jb: 6, 18 - 79 Podle Jel'. 61, 46 - 86 Z. 137, 1 az 3
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jest plná milosrdenstvie a skutkuov dobrých a milostivosti
a dobroty. Najprvé nesvolujíci hhechu, a uchyluje srdce od svolenie zlého. Ano také i místem vyjíti máme, aby člověk nepochybovalhekaje: »Snad sau tito Babylonští, a tito kacieh sau praví 100
P;:,~':;;~~~t ldesťané!« Jakož již tak mnozí pochybují v rozumích a v rozlič- .
nosti duchuov, a viera pohhechu jest hedká; pro tož raněni bývají
mnozí uprostl-ed zlých. A proto die: »Utecte«. Ale někdy vcházejí
v horšie tovařiše a v obce a společnosti; tehdy rada jest takovým,
Srdcem vyjlti aby vyšli srdcem a nesvolovali myslí, ale aby odpierali hHechóm 105
a nemlčeli, ale trestali je jednau i druhé i tl-etie, a jestliže neopravují,
oznámiti viece jiným a potom obci, aby tak stavenie babylonské
kleslo a zbořilo se.
Jste-li lid boží, praví se vám: >>Vyjděte!« Ó, bychom byli'
všickni lid boží a ne cizozemci! Protož slyšte, vám ť se mluví: 110
Zprávcové
V 'd
vyjděte
»Yl ete z prostí'edku 1« Také vyjděte z Babylona zprávcové,
odpierajíce srdcem, usty i skutkem a trestáním babylonským.
Kněžl
Druhé kněží vyjděte z Babylona tresciece, napomínajíce a pHObec
mlauvajíce. Tí'etie obec vyjdi, odpierajíce všem zlostem. Item
HosPOdářové hospodářové vyjděte, netrpte bluduov v domě, smilstvie, utrhánie 115
Kacieři jakých
t B ab
ll ' v
1
obyčejuov sau e c.
y ons m zena a mcieh varují se učených, ale protulují se
po domiech sprostných lidí, kteréž nakažují, kteříž nemohau
falešného ukázati jich učenie; ale učeným osiedlo smrti lécejí,
. aby jich zlost měla cestu svobodnú. Protož slyšte všickni, abyšte
vyšli z prostředku Babylona a kazili hřiechy. A jestliže toho ne-120
Tito nevycházejí
v"t
'd'
,.,
z Babylona
neUCll1l e, za ny z nas neul de ran bozlch. Protož ten nevychází
z Babylona, kto povoluje bluduom a hhechóm smrtedlným, buď.
muž nebo žena, druhé obhajuje a zastávaje je, tl-etie vosvobozuje
a zchvaluje, čtvrté radu dávaje, kterak by nesvolovali pravdě, ale
spali v bludu, páté, ktož skrz moc světskau horlivě posilňuje 125
a potvrzuje zl)'Tch věcí a kacieřuov, šesté nepomáhaje, totiž zlého
kaziti. Kto by viděl jiného bližnieho svého, an se topí u vodě
k smrti, a nespomohl by mu, byl by vinen smrtí jeho; takéž tuto,
Kaziti zlé věci vida v obci zjevné věci zlé proti viei'e, zlé věci lakomstvie a rozdělenie sektái'ských, i nepomáhá těch věcí kaziti skrz dobré rady, 130
skrz modlitby a skrz trestánie. Sedmé, nepi'etrhuje trestáním buďto
v domě, buďto v obci smilstvie, utrhánie a bluduov. Tito všickni
povolují Babylonu.
Vyjlti jak máme
Ale svým voleným praví Pán: »Vyjděte z něho nepovolujíce,
vyjděte tresciece, vyjděte a nechtějte se takovým líbiti, vyjděte 135
a až k smrti se v nenávist vydávajtel Nebo takové jámy strojiti
v

v

v,
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budau vycházejícím z Babylona, a mnozí zmordováni budau«.
Daniel XI.: »V časiech těch z učených mnozí padnau, totiž tělesně,
a vybráni budau, totiž jako kamenové dobH, k životu a zbieleni
140 budau« skrz zámutky. A jestliže od milosti sau neodešli a nevypadli, zbieleni budau velmi. A to bude vítězstvie svatých,
bojujících proti Babylonu. Vyjdětež tehdy, abyšte některé obrátili
k vide! A pakli ť se neobrátí zlý, aspoň nebudete aučastni zlých
a jiní nebudau svedeni, jestliže otevi'ete zlé věci jich zjevně.
145 A blahoslavení budete, když v nenávist upadnete jim. Die ť také
Pán: »Vyjděte v život věčný«. Mat. XXIIII.: »Lidé Ilnútiti se
budau 'pro zvuk moí'ský a babylonský. Ale vy, moji volení,
vyjděte, ve mne doufajte, nebo tehdy blizko bude vykaupenie
vaše«. Jako když hory bělejí se, blízko jest léto, tak, když po150 hnutie Babylona a boj proti tělu jest, vy pi'emuožete. Jestliže
budete zlé věci trestati a nepovolíte, ale kaziece je v nenávisti
budete, a jestliže zemi'ete, spasenie vám jest blízké.
Protož vyjděte, abyšte nevzali z jeho ran a pomsty. Jestliže
nebudete trestati a hhechóm svolovati budete, budete zatracenie
155 aučastni. »Neb již hhechové jeho volajj k nebi«, totiž tak rostau
do samého vrchu; a již jeho zkaženie blizko jest a již Pán ukrátí
jeho zlých věcí a nedopustí viece ruosti, ale tudiež učiní pomstu
nad nimi a vysvobodí své volené. Nebo Pán dopustil Í'k:a: »Dnové
ti budau ukráceni pro vyvolené«. Protož sluší vyjíti z Babylona
160 konečně, totiž nepovolujíce zlým, stuojte v pravdě; druhé trescete; třetie na zlé plačte; čtvrté v pravdě stuojte; páté k prvotní
cierkvi patřte; šesté od falešných prorokuov pilně se vystl-iehajte etc.

Blahosl. ven I

Tresci zlé

Nebezpečnc
mlčenie

Takto vyjlti
máme

Vyj d ě t e z něh O, 1 i dem u O j etc. Od počátku světa
Buoh měl zde zlé, neposlušné, na kteréž Pán hněv svuoj
'v
' 1 a vy- Pánsvévyslllhá
, 1 MVI
vy1eva.
e ta l'
<:e meZI. t enu'l'd
1 nu. db'
o re, lt
<: erez
napon11na
a zlchovává
sthehal od těch ran. A pakli kdy dobH trpěli sú rány na těle,
5 ale rány duše sau netrpěli, rány nepřítele. Jako se pokládá (Genesis VIo.): >>Vida pak Buoh, že by mnohá byla zlost lidská na
zemi, upšen bolestí srdečnau, i'ekl: Vyhladím, prý, člověka od
svrchku země« etc. I rozkázal Pán Noe strojiti koráb, v němž
by zachován byl. Tak Sodoma a Gomorra, když sau shí'ešili pÍ'eobecně

V

138 Dan. 11, 35 - 145 Sr. Mat. 5, 11 a Luk. 6, 22 Mat. 24, 29 a Luk. 21, 26 a 31 - 158 Mat. 24, 22

6 Podle 1. M. 6, 5 nn. -

9 1. M. 18 a 19

146 Podle
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těžkými hřiechy, Pán,' chtěje uvésti pomstu těžkau na ta města
vyvedl Lota, neb sau jich zlosti nepovolovali. Tak II i k skonání
s:,ěta, kdy~ ~.e zlost svě~a na najvyšie rozmuože. Nebo die Spasltel: »Lehce]1 bude zemI Sodomských a Gomorských nežli městu
tomu«. Rány a pomsty dopustiti chtěje, vystHehá své věrné a neraií.uje jich, najméně ranau duše, ranau tau nepl"ítele. A to znaKoráb
'h
co znamená? mena arc U nebo koráb, totiž život ldesťanský dobrý, v kterémž
křesťané zachováni bývají od rány nephtele, kterauž odděluje
dobré od zlých konečně.
Protož tento hlas pochází s nebe k srdcím, aby pokánie činili
~ z prosHedku .Babylonských, totiž zlých lidí tovahstva, aby vyšli, 20
]1m nesvolovalI, aby skrz ně zmazáni nebyli. Jeden hlas pochází,
že padl Babylon, boh se a netrvá. Protož napomíná, aby skrz
Skrz pokánie
1"
vl'
vyjíti
po ml11e vys 1 z prosHed jeho a oddělili se srdcem od nich. Nebo
s takovými (praví apoštol) ani pokrmu nemají přijímati, ale mají
se jim věrní protiviti. A k tomu teď lid boží napomíná se, neb 25
takový Babylon jest cizoložnice a nevěstka učiněn, od Boha svého
odcházeje.
Až k nebi se rozN b hY' h' h
Yl Y '
.
mohlihřiechové
» e O nec Je o pnse az k nebl«. Nebe Jest cierkev, druhé
královstvie nebeské. Tak veliká jest zajisté zlost Miechuov babylonských, neb již zlost jeho pHšla na místa a aui-ady svatých 30
v cierkvi, jenž sau jako nebe. Někdy zajisté Kristus l'ekl onomu
pokolení zlému: »Doplií.te mieru otcuov vašich! « Ale již k skonání
světa jest doplněna, takže na auřady a na místa svatých v cierkvi
pEšla zlost. Druhé k království nebeskému pl-išel jest hHech, totiž
v známost anděluov a svatých. Nebo někdy světí andělé a jiní35
z skutkuov
t'
b' . 1
poznán bývá sva 1 V ne 1 Ja (O neznají člověka, jediné z skutkuov. Jako anděl
člověk
pověděl Abrahamovi, chtějíciemu syna obětovati: »Nynie ť sem
poznal, 'že se bojíš Boha«, tak i zlost lidská nebývá poznána, jediné .
někdy, když zevnitř se ukáže; a tak tehdáž v známost svatých
anděluov jako k nebi pHchází, že se dívie, jak mnoho zlého činie.40
Kterak Pán za'
A
pomlná aneb roz,
»rozpomenul se jest Pán na nepravosti jeho«. Rozpomenul
pomlnáse
1 d
v v
se, totlz {: opustení pomsty, kteréž prvé nedopustil. Nebo Pán,
když nemstí hřiechuov, zdá se, našim saudem, jako by zapomenul
Buoh na ty zlé věci. A to činí Pán z velikého milosrdenstvie, volaje
a napomínaje, aby pokánie činili. A tehdy srdce zlého člověka45
V bezpečném má se pHeliš doufání av smělé všetečnosti. Nebo
die Job XXIIIIo.: »Dal jemu Pán místo ku pokání, a on zle ho
v'

I

'V

13 Mat. 10, 15; 11, 24; Marek 6, 11; Luk. 10, 12 - 24 1. ·Kor. 5,
11 - 32 Mat. 23, 32 - 37 1. M. 22, 12 - 47 Podle Joba 24, 23 a 24
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ku pajše«. Tak také Ekle~iastes: »~eb zajisté, že se ne,vyPyc :
rychle proti zlým odsauze11l:, bez:;se~o ;trachu syn,ove l~dstI
zlé« etc. Ale takovým hnev boZI taJny zachovava se Ja!(O.
.
'v
•
,
V""
' P'
~ 17 R'
Mllosrdenstvle
a tehdaz
lIde
zle pOZIeva]1
mllosr denstvle
. ane.
'L
1- Páně zl" už,váme
Ilo.: »Proč bohatstvím dobroty jeho a trpělivosti a dlauhopohrzieš? Zdali nevieš, že dobrota božie ku pokání tě
? Ale ty vedlé tvrdosti své a nekajícieho srdce svého za poklad
UHLClhLluješ sobě hněv ke dni hněvu a zjevenie spravedlivého
]ezabel
božieho«. Také v Zjevení IlO. o té ženě mluvě Jezábel,
tuto Babylon slove, že pokánie činiti nechtěla, die k andě
»Mám proti tobě málo, že dopauštieš ženě Jezabel pro;_r.lrr""'ti«. Nebo žádný neměl by skrz kněžie pHpuštěn býti k káleč by dobi-e byl zkušený u vide, v mraviech a v životě.
A die: »Dal sem jie čas ku pokání, a nechce se káti« etc. Protož
die, že se jest rozpomenul Pán na zlosti jeho. A to se t.ehdáž .děje, RozP0;l~nul se
když té cizoložnici i všem hHešnikuom pHvodi zlostI a hhechy
na mysl a v srdce jich, kterážto sama zapomněla byla na své
zlé.
A z toho jest zí-ejmo, že těm, kteh na své zapomínají hl-iechy,
všec/ky hHechy, když Pán chce mstíti, ja:{:~ n~ smrti ..v ostatn~
hodinu, chtěje umrtviti, pl-ivodí ku pametI hnechy ]1ch, kdyz
trpěti budau za ně hanbu pí-ed Bohem i anděly jeho. Neb ť Buoh
nezapomíná na ně, ale činí sobě tak, jako by na ně nepomněl.
.
.
, h h
Nezapomina]me
A protož, jestliže my, VYJdauce z Babylona, na sve nec y ne- na své hřiechy
zapomeneme, Buoh ť na ně zapomene, totiž že n~dopustí pomsty
samI
a ran. Jako die apoštol, že, kdybychom my samI se rozsuzovalI,
nebyli bychme ovšem sauzeni. Dobré ť jest zajisté zde na své
skutky zlé nezapomínati; a tehdy bychom se varovali pilně všech
hl-iechuov a nesvolovali bychme jim. Ale pohhechu člověk, maličko
J 1 tak učinil hřiechuov
Lehce vážlme
svých
PoželeJ'e hHechuov svých , po t onl na ne zapomene. •a (O
o' •
zlost
onen Achab král, kterýž smrt Nábotovu zpuosobll pro V111111CI,
Achab
a když byl trestán od proroka, tehdy se ponížil pl'ed Páne~,
.80 pytel, žieni a popel na se vzal; potom pak od Boha odstaupll.
Tak i naši nynější kající na malau chvilku poželejí a tělo a krev
David
Páně pHjímají, a potom v též hHechy se zase navracuj.i. Ale David
právě kající ve dne i v noci plakal a lkal na své hhechy, postel
svau slzami a pláči umývaje etc.
V '

v

48 Ece!. 8, 11 - 52 Řím. 2, 4 a 5 - 56 Zj. 2, 20 - 61 Zj. 2, 21
- 73 1. Kar. 11, 31 - 78 1. (3.) Král. 21, 1 nn. a 27 nn.; 22, 1 n·n. 82 Ž. 6, 7
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Skutkové bož!
velice váženi
bí-ti ma';!

Skutek dvoji

(černě:)

144
Skutek
spravedlnosti

Ti'! králové

Bauřka

zlí-ch

pro ti do br)'ffi

D aj t e ž j emu, j a k o ž t o i o n d á val j es tvá m.
Všickni světí velmi pilně sau ctili skutky Ježíše Krista, kteréž
od počátku činil a činí. Žalm CX.: >>Velicí skutkové Páně a vyhledaní, totiž kteH sau pošli, na všecky vuole jeho«, totiž ze všech
volí jeho. V Deutronomu XXXII.: »Dajtež velebnost Bohu 5
vašemu«. Boží skutkové dokonalí sú a zvláštie skutky v duše ch
lidských divné puosobí. Sv. Jan píše: »Otec muoj dělá až dosavad
i já dělám«. To dielo jest naše spasenie a zkaženie Babylona. A opě~
die: »Já ť musím pracolvati, dokavadž den jest«. Nebo šest dní
pracuje, ale sedmého bude odpočinutie, totiž v slávě.
10
Práce neb skutek jest dvojí: jeden slitovánie a milosrdenstvie
druhý spravedlnosti. Skutek slitovánie jesti ť lásky skutek. Žalm;
»Slitovánie jeho nade všemi skutky jeho«. Jiní skutkové spravedlnosti, ktehž z hněvu jeho spravedlivého pocházejí. Ten skutek
jest nad nepřátely, kterýž zde začíná a tam koná. Žalm: »Kto zná 15
moc hněvu tvého a Ido muože hněv tvuoj zčísti?« Protož teď
dva skutkové Kristovi pokládají se, nebo dvoje pokolenie práce
jeho, milosrdenstvie a spravedlnosti. A Ido bude moci skutky
spravedlnosti vypraviti? Nebo hlubocí sau ti skutkové. Tuto
posielá slovo z stolice velebnosti, kteréž pi"íleží k skutku milo- 20
srdenstvie, řka: »Vyjděte z něho«, totiž čiňte pokánie a buďte
hotovi vyjíti vsUíc Kristu. Druhé posielá slovo z truonu svého,
pHležejície k spravedlnosti, Dca: »Odplaťte jemu, jako i on činil
vám«.
Najprvé vyvódí z Babylona jako z Ejipta, dávaje mannu25
pravau a slovo své, abychom šli, ani se lénivě v staních hhešníkuov zastavovali a odpočívali, dále před se majíce jítí. A vede
své volené jako tři krále k jeslem puovodem hvězdy, totiž viery
veliké. A v Zjevení 1°.: »Já rod Daviduov, já hvězda světlá jiHnÍ«.
Také jest on Ježíš Kristus etc., kterýž dává v srdce světlo viery,30
abychom vždycky puovodem jejiem přibližovali se k Kristu. A ti
ť sau kněžie národ svatý, královské kněžstvo. A když vycházejí
z Babylona, tehdy se bauh vškkni duchové, všeckeren Babylon
a Ejipt a všecko mOÍ'e. Jako když přijeli třie králové do Jeruzaléma,
zbauhlo se množstvie lidu s Herodesem, totiž 1/ s ďáblem. Mají35
však proto pospiešiti, aby vyšlí a přiblížili se k Kristu; nebo slovo
božie jako meč ostr)T dává jim cestu a proniká zástupy falešných
3 Ž. 111,~2 - 5 5. M. 32, 3 - 7 Jan 5, 17 - 9 Jan 9,4 - 13 Ž.
145, 9 - 15 Z. 90, 11 - 29 Spr. Zj. 22, 16 - 32 Sr. 1, Petr 2, 9
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prorokuov. Nynie pohřiechu lidu božienm sau na pí"ekážku kaciel'i, Překážka na cestě
falešní proroci a pokrytci a vškkni duchové. Ale slovo mocné
volá: >>Vyj děte «.
A hvězda, totiž viera, vedlé čtenie svatého cestu pÍ"Ípravuje
Hvězda
jdaucím z Babylona. A to ť jest dielo božie, kteréž Pán pod pokorau
a pod sprostností a pod auzkostmi puosobí. On ť činí své skutky
slitovánie s lidem a vyvodí divným obyčejem tajně do vlasti
nebeské. Jako Herodes zchytrale chtěl cestu králuov zboHti a pře- Herodes pl'ekáž!
kaziti a strachy měli, hvězdu potratili na čas, - tak volení vieru
v zámutku. Však pro to proti vuoli všech ruhačuov dovede nás
Pán do země upHmé. Toto ť toliko sluší opatřiti, abychom byli lid Toto opatřme
boží, k Bohu prohlédajíce, a byli opatrní, jeho poslauchajíce.
On ť dovede nás do Betléma, totiž v jasné viděnie, abychom se
jemu klaněli lépe nežli Hie králové a viděli a ctili a milovali jej,
ne v této zemi, ale v nebeské vlasti.
Již nastává pověděti o skutcích spravedlnosti jeho. Viděl s~r:~~~\~~~ti
Jan, kterak žena, kteráž byla nevěsta Kristova, okrášlená, ale
že jest opustila Boha, kterak se již hněvá na ni a pomstu dopauští
na ni, netolik zde, ale na zatracenie posielá. A ta slove žena babylonská, o kteréž die: »Odplaťte jemu«. Komu pi"ikazuje hlas
boží: »Odplaťte«? Jistě lidu božiemu a svatému, kterýž jde z Babylona k rozkázaní božiemu. Die někto: »Kterak světí mají zlé OdPO~/t~á se
60 bíti a mordovati, ano Kristus na kříži í"ekl: Otče, odpusť jim?
Opět Štěpán kleče nakolenau modlil se; a Spasitel na hoí"e pověděl:
Modlte se za nepÍ'átely. Což praví jim: Odplaťte jemu!, totiž
zlé za zlé? Co jest to Heci? Zdali zákon Nový změnil se jest a již
pominul, a tak viera křesťanská změnila se a pominula?« Ale od65 stup to od srdce vyvolených, aby zákon Nový proměniti se měl
a pominauti v kterém časU a viera vedlé čtenie svatého, kterauž
vždycky se zpravovati budau lidé k životu věčnému! Ale mluví
se to svatým božím, kteHžto sau skrz napomenutie z Ejipta
a z Babylona vyšli do vlasti. »Odplaťte se jemu«, totiž vám moc Pán d!:~ sv)'m
70 dávám nad hlavau jejie. Prvé vidiena jest, že krví svatých se vopila
a potlačila svaté; pro ten hřiech, že věrné v nenávisti měla, když,
vyjdauce z tohoto světa, stanau na saudě spolu dobU i zlí, dá Pán
moc dobrým odsúditi ji Hca: »Odplaťtež jie!«, totiž: »Jakož sem
tajným saudem pi"epustil na vás, abyšte trpěli od této ženy, aby P;~~š~t t;~ ~-

I

ženu?

45 Mat. 2, 8 nn. - 57-8 »hlas božl« je PřiPsáno púv. rukmt až dodatečné in margine (černě). - 60 Luk. 23, 34 - 61 Skutk. 7, 59 62 Mat.
5, 44 -

70 Zj. 17, 6

Jakoubek, Výklad.
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vás očistila, abyšte mne následovali skrz zámutky, což jest i dc- 75
konala na vás, tak i já puojčuji vám moci, abyšte se pomstili
nad ní, neb jest všecky dary mé potupila, mnau pohrdala, mne
nemilovala. Křivdu mau vidíte. I vás zmordovala, mé přátely.
Litujte najprvé mé křivdy a odplaťtež jie!«

Kto zná moc hněvu tvého, Pane, že ti světí poníženi, ztrápení, 80
jako od Boha opuštění a v zapomenutie daní a zmordovaní od
ženy, jakau moc budau mieti nad ní! Jako by í'eld: »Vám poraučím súditi ji, ne pro vaši křivdu, jako světští činí ; ale již jasně
vidíte, a jasněji nežli na syětě pohleďte na khvdu mau a na hHechy
a na potupenie. Druhé, co jest učinila vám, odplaťte se a odsuďte 85
ji. Navraťte jí tolikéž!« Skutkové divní sau a hněv velikaj, kterýž
Na toto hleďme ukáže na zlé. Dobré by nám bylo na tyto saudy mysliti, nechajíce
marností světských.
Jeden z ni(h í'ekl: »My sme opustili všecko a následovalil
sme tě skrz zámutky«. Odpověděl jim: >>V druhém rození sednetj gO
na XII tl stolicech, saudiece XIItero pokolenie izrahelské« etc. .
PřátelysoběčinitiLuk. XVlo.: »A já pravím vám: Čiňte sobě přátely z mamon
Poslyšte, boháči! nepravosti, aby se vám odplatili v věčný( h stánciech «.' Boháčóm
dává se rada, aby poníženým a nuzným spomáhali; kteřižto,
když vycházejí z tchoto světa, mají tam dobři chudí stánky, %
kteÍ'iž mohau své dobrodience pHjíti k sobě, a budau jim přátelé;
a od Boha moc mají pokorní ti a ponížení pÍ'Íjíti je k sobě, aby
na věky nezahynuli. Ó, jak úžitečné jest činiti almužny a činiti
sobě přátely z chudých! Zde sau byli chudí ti poníženi, tam budau
bohatí chudí etc. Tak, kteÍ'iž trpí od jiných žaláře, bitie i smrt. 100
Dobh jdau s tohoto světa a zli také se berau z světa; a jdau
k saudné stolici spolu a postavují se na saudu. Tu Pán praví
zlým: »Dal sem dobré věci vám a rozličné své dary, a neučinili
v vás prospěchu. Všickni vy moji, kteréž sau zli v nenávisti měli,
mau ph najprvé suďte a od~uďte ji. A odplaťte jí za to, co' jest 105
učinila vám«, totiž z nenávisti a z zlosti ku potupě mé. >>Vám
poraučím, abyšte byli saudcové, vám ť dávám moc divnau«.
»A odplaťte se jí dvénásob vedlé skutkuov jejích«.
I<aciet-sky"
Kacieř vykládá daleko jináče, nežli Duch boží chce. Světí zde
načejšl výklad
modli se za nepřátely, i z světa jdauce modré se a dobře činí jim. no
Ale toto se rozumie po vyjitie s tohoto světa, aby tu cizoložnici
údsaudili. »A dvénásob odplaťte jie«, totiž že jest dvojím obyčejem

I

80 Sr. Ž. 90, 11 -

89 Podle Mat. 19, 27 a 28 -

92 Lttk. 16, 9

i
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hřešila.

To se nerozumie na tomto světě. Když jednau dobrý
zamordován bývá, již se viece nebojí; tak, když zlý bývá zabit,
dosti zde v tomto životě má pomsty. Což tehdy tomu dieme,
abychom smyslu bludného uvarovali se, kterýmižto smysly bránie
se pokrytci v hříších? Protož se takto rozumie, ze cizoložné Rozum jest tento
pokolenie, kteÍ'iž Sétu dary vzali od Pána, ti viece dvénásob hřešie
nežli jiní národové pohanští a nežli prostí, kteříž takových daru ov
nevzali od Pána, jako posluchači slova božieho dvénásob viece
hřešie ne.žli židé a pohané a jiní, kteÍ'iž neposlauchají slova božieho,
a neznaJÍCe vuole božie. Jakož die Spasitel: »Služebník, znaje
vuoli Pána svého a nečině« etc. »Ale ktož nezná, ne mnohými
ranami bit bude«.
Auvech, mnoho kněží trpěti budau, kteřiž phjímali Kristovo
tělo a krev, viece nežli jiní, a učení byli! Též posluchači slova
božíeho, kteřiž života nepolepšovali, málo Krista milovali, dvénásob viece hí'eší nežli jini, hlaupí, a jiní párodové. Jako by Í'eJd:
»Ó, vy moji světí, této ť sem dary dal, a mé chvály nehledala,
130 ale pajchala, velikau křivdu činila mi; veliký hněv muoj proti
ní jest, suďte spravedlivě mezi mnau a ji. »Odplaťte jie dvénásob«
trápenie a muk na jejie hhechy. Běda, kteÍ'Í se v hhechy na- Zlésen~yracovati
. t 1 t v, v 1
b v.
v hnechy
vracuJe e, \: enz sova oZleho věrně nephjímáte, tělo a krev
Kristovu přijímáte, a od hhechuov se nevysHíháte! Nebo dvé135 násob viece takoví budau mučeni a sauzeni.
Protož hněv veliký jest na lid dnes. Nebo perly pomietáme Hněv velik)' Páně
a potlačujeme, protož trpíme. Ó, bychom zde trpěli dvojnásobní
pomstu, a tam aby nám odpustil etc. ! Jeremiáš XVlo.: »Oči mé
na všecky cesty jich a nejsau skryty od tváh mé cesty jich«.
140 Oči mé sú na všecky aumysly vaše a skutky, jací sau skutkové
a jaké milovánie a ja:ké srdce.
.v»A . odplatím najprvé za dvoje nepravosti a hřiechy jich«,
tohz naJprllvé hněv muoj proti těm, kteří viece dvénásobně hí'ešie
a kteří má dobrodínie mnohá phjímali. »Najprv, že sú dědictvie
145mé poškvrnili«, totiž mé volené a dary mé a mne Boha opustili.
Spravedlivá
»Protož oplaťte se jí dvénásob! NápOJ', ktery'ž J' est směšovala vám., pomsta
bude
sn:ěstež jie to dvé«, totiž tauž měrau, jakož jesti ona potupila
~e z hněvu a z nenávisti a mé učenie zavrhla a bludem jsúc opojena
Jl11é všecky opojila a pí'evrátila, navraťtež jí hořkosti za bludy,
150 kteréž šenkovala.

I

122 Luk. 12, 47 a 48 142 Jer. 16, 18 - 144 lb.
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Jako sláva věčná jest nevypravitedlná z strany božieho
a radostí a tovarystvie svatých, tak zatracenie nevěstky
a mauka jest nevypravitedlná; v kterauž uvržena bude pro pajchu.
A, jak veliké hon:osti vezme pro svau pajchu pro své bludy!
Nebo jako světí zde poníženi bývají a tam povajšeni, tak zlí zde 155
pajchají a vyzdvihují se, a kterak tam budau sníženi náramně
a podestříni a poddáni budau najvětším mukám a trápením
a hoí'kostem! Který maudrý srozumí těm věcem, Ido na ty věci
mysliti bude, odstupuje od jiných zlých myšlení a marností?
Ó, by tyto věci vstupovaly nám na srdce, abychom sobě činili 160
přátely etc., druhé, abychom činili hodné pokánie, abychom nebyli
odsauzeni s tauto cizoložnicí etc.!
viděnie

a

Světí
Zll

K t e r a k ť sej e s t vel m i chl u b i I a a v r o z k 0š ech byl a, t a k mno hod a j t e j i emu k a I k á n i e
etc. Tato řeč jest od Pána zástupuov, Boha všemohaucieho, když
die: »Jak velmi se chlubila ... « A k komu jestta řeč? Jistě k svatÝm
jeho, kteÍ"Íž vyšli z Babylona a z tohoto světa, kteříž mnoho trpěli 5
od cizoložnice. Jako na konci XVII té • kapitoly vykládá anděl,
že ta smilnice jest město veliké, Babylon. A proti komu jest ta
řeč? Že proti té ženě babylonské a tomu městu. Prvé napřed
rozkázal Pán Buoh navrátiti jí dvénásob, protože tato cizoložnice
nenávidí svých bližních, »a kto nenávidí bratra svého, vražedlníÍr 10
jest « a takoví královstvím božím nebudau vládnauti, a krví
svatých opila se jest. A protož die, aby dvénásob odplatili jie za
tu nenávist.
~~á!':n~~Ý ~~~~fa
Již teď za jiný hEech nastává jiná pomsta, takže za každý
hEech pozuostává jednomu každému zvláštní mauka; jakož teď15
opět za pajchu pokládá jinau pomstu: »Kterak se jest velmi
Pajc~l~e~~1iký chlubila« etc. Nebo ta pajcha jest počátek všeho zlého. Ona činí,
aby Duch svatý odstupoval od nás. Protož, čím viece se vyzdvihovala a chlubila a proti Bohu v své mysli se nadajmala, vy, .
kteří ste ponižovali duší sV}Tch, znajte a suďte, jak mnoho trpěti20
má a jak velikými mukami trápena. Nebo světí v nebi lépe poznávají hhechy nežli zde a umějí rozeznávati mezi malomocenstvím
a malomocenstvím, a který jest hHech, ješto odděluje Boha od
. duše; toho zajisté zde tak velmi rozeznati nemuožeme. A protož
jednomu každému podlé zaslauženie provinněnie odplacuje se po- 25

I

6 Zl. 17, 18 -

10 1. Jan 3, 15 -

11 Zf. 17, 6
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msta. A v to ovšem trefiti zde žádný nemuož z lidí dokonále.
nebo v temnosti hřiechuov smE uvaleni. Ale Pán Spasitel, jakož Mistr pokory
častokrát učil pokoí'e, aby, kto větší jest z vás, byl všech menší
a služebník, tak pí'evelmi nenávidí a potupuje pajchu.
30
Z té pajchy pocházejí svárové a nesnáze v lidu ldesťanském;
nebo mezi pyšnými vždycky hadruňkové sau. Protož bude řečeno
pokorné choti Kristově, setrvající do konce v dobrém: »Jak se
jest velmi onano chlubila, tak mnoho dajte jí pláče«. Ta ť jest k~it~~~~ ~~~~á
_zajisté strana Antikristova, kteráž jest pyšná a nadutá. Nebo
35 mluvě o Antikristu, die apoštol k Tessalonicenským: 1>>Vyzdvihovati
se bude nade všecko, což slove Buoh«. A každá duše má se báti
pomsty tuto položené. Riedképohřiechu srdce nafézá se pokorné Řied~~a~kora
právě, a protož Krista nenásledují v jeho pokoře, jiného pak ve
jménu svém pHcházejícieho přijímají. Nebo mluvě Pán Spasitel
40 o postu, o modlitbě et sic de aliis ve čtení svatého Mat. V. VIo.
etc. kapitolách, vždy napomíná varovati se pajchy vnitl-nie duchovnie. Nebo v nebi začata jest a v našich rodičích najprvnějších
místo jest měla. Vždycky zajisté ten červ marné chvály hledí se
v nás vvrtati etc. Nebo die skrz Izaiáše: »Chválymé jinému ne45dám(<. Ze všech zajisté daruov člověk Bohu má chválu vzdávati.
Neb praví David: »Co se chlubíš v zlosti, kterýž mocný si v nepravosti? « A znamená se, že všeliká zde pomsta a pád v tomto poms;:al~dejšie
světě jest toliko jako stín onoho pádu cizoložnice babylonské,
kterýmž na věky má padnauti. A nemohau ty veliké věci uplně
50 oznámeny býti, jediné po některakém podobenství zdejších muk
a pomst, kteréž se zde dějí na světě.
A že tato tajn~ pajcha a marná chvála tajně vcházie vnitl-,
protož lidé z viery vypadaji. T<é> však pajchy světí velmi sau
se obávali; jako sv. Jan, chválu boží od sebe odháněje, die: »Nejsem
55 hoden rozvázati řeménku obuvi jeho«. A když se Kristus chtěl
"t't' d J ana, 'SV. J
ln11
' se n f"'l
Pokora svatého
an ve
Zl .
Jána
1U110
A kterak velmi se chlubila v prázdných řečech, v pokrmích
etc., tolikéž bude dáno mauky a lkánie. Kterak velmi se j.est
zvelebovala v okrase raucha, v pěknosti tělesné, v pověsti chvali60 tebné tohoto světa! Nechce zajisté Buoh, silný milovník, aby duše
.
'h
' " Vkochaj
samém Pánu
V jl11ém
nežli v samém Panu
c lubila se a (och
ala, l
rterazto
se duše
V zemské věci vlehnúci, v Kristu nemuož se kochati a radovati,
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28 Lttk. 22, 26 - 352. Tes. 2, 4 - 40 Mat. 5, 11; 6, 1 nn. - 441z.
42, 8 - 46 Podle Ž. 52, 3 - 52 vcházie korekturou z Ptiv.: vcltázl - 53
Psáno: Týe -- 54 Marek 1, 7; Mat. 3, 14; Jan 1, 27
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nebo milostí cizoložnau jest nakažena a zastíněna; a protož potře
buje duše vyčištěnie skrz poniženie veliké. Protož die Izaiáš
XXVII.: >N mieře proti mieí'e, když zavržena bude, súditi budu 65
ji«. A v pátých kniehách Mojžiešových XXV.: »Podlé miery
provinněnie bude i počet ran «. Protož jest potřebie duši potěšenie
a radosti tohoto světa varovati se a v Pánu Bohu samém se kochati
jako napomíná apoštol řka: »Radujte se v Pánu vždycky« etc~
N e b o v s r d c i s v é m p r a ví: Sed í m j a k o k r álov n a a v d o v a u ne j sem etc. Jako die apoštol II. k Tessalonicenským Ilo., že přijde Antikrist ve všelikém svedení. Jako
Mnohá pokušenie by Í"ekl: »Nemá ť jedné sHely a chytrosti, ale ve všelikém svedení
_,
,pHjde proti voleným«. Ale toto znajme, že ty, kteH sau z strany 5
Dabel kterak sve A t'l . t
d
'
mistruje
n 1,:nS ovy, C1111 Je po obny synom božím a všelikau svatost
uvodí na ně kromě pravdy lásky, kteréž zavržení od Pána nedoA nechce matných sahují. Druhé, že zvláště vyvolených pokauší a kteH sú najlepší
jako Jordán, neb naději má, že i ti vplynau v usta jeho. Třetie,
kteH sau viece daruov vzali od Pána, těch pokauší náramně. 10
Protož pokládá, že takové vajborné svoditi bude v hHechy mnohé,
a ti sami do sebe nebudau znáti takových věcí, ani jiní o nich
toho poznávají; nébrž ani svatým nynie dáno jest poznati těchto
zlých věcí zatracencuov, ale po oslavení vzkHšenie. Protož ti,
kteH byli vajborní, nábožní kněžie, kazatelové a jiní světští,15
a zpajchali a tajnajmi hřiechy padli, kterýchž sú neznali sami
do sebe, ani jiní o nich toho znali, ale otevrau se v budauciem
životě jich hHellchové.
A ty nazývá tuto ženu smilnau, jichžto hí'iechové budau
zjevní. Nebo všem svatým zjevuje již o ní pajchu jejie Hm: »Jak20
jest velmi chlubila se« etc. Druhé zjevuje jiný tajný jejie hřiech,
kteréhož kryla pod zpuosobau svatosti, že jest Í"ekla v srdci svém.
Tajn! hř1chove Hle, die, že v srdci í'ekla! To jest hHech pajchy a cizoložstva tajného, kterýžto hHech v budaucím životě otevl'e. Ale to nám
o všech snad zde jest tajné a skryté, kto jest nevěstka taková. 25
Nesúditi před P
t v d'
P
I N ec h teJte suditi před ča!Sem, dokud nepHjde
časem
1'0 oz le sv.
ave:»
čas, v němž tajné věci srdcí otevÍ"e Pán«. Nemáme tehdy zde
všetečně toho pÍ'ed se bráti, abychom saudili onoho neb tohoto
na zatracenie. Neb tajný saud otevřín bude, když praviti bude
V'

,.

V'

65 Podle Jz. 27, 8 -

3 2. Tes. 2, 10 -

,

66 5. M. 25, 2 -

7 Jb. -

69 Filip. 3, 1.

9 Sr. Job 40, 18 -

26 1. ]{or. 4,5
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Pán:· »Hle, tato duše mluvila: Sedím jako královna«. Hle, jed Jedp~~~~liVý
od šatanáše, že ta duše chtěla býti podobná Najvyšiemu,
dala místo duchu pajchy, duchu lži, a vyhnala Ducha božieho
a l'elda s Luciperem (Izaiáš XlIII.) v srdci svém: »Nad nebe
Luciper
vstaupím, nad hvězdy povajším stolici mau, sedu na huoÍ"e sve35 dectvie na stranách puolnočních. Vstaupím na výsost oblakuov,
podoben budu Najvyšiemu. Alevšak do pekla strčen budeš v hlubokost propasti«. A bude jí Í"ečeno: »Kterak s' spadla s nebe,
dennice, ješto s' ráno (totiž na počátku světa) vzcházela?« etc.
Řekla s': »Postavím stolici mau na puolnocÍ«. Hle, tajný jejie
40 hHech zjevil prorokuom! Tak ducha lži pHjala tato žena duchovnie Dj\~~j l~is~!eři.
a tajný hHech počíná v srdci svém, kterýž Pán otevÍ"e svým svatým,
řka: »Hle, tato pHpustila ducha zlostného, a na mne jest zapomněla s nemaudrým, kterýž řekl v žalmu: Řekl nemúdrý v srdci
svém: Nenie ť Bohal To jest ležl« Takéž tato připisovala sobě
45 to, čehož neměla, a těch věci zlých, které měla, neotevÍ"ela jest,
a tak myšlenie má o své chlaubě a chvále, o jménu dobrém, o počestnosti, o povýšení a o pajše z daru ov, mluvila jest v sobě a saudila se za lepší, nežli jest, řkúci: »Sedím jako královna«.
vpuštěný

I

se
Hle, pHčítá sobě dary, kterýchž nemá, a zlé věci, kteréž má, zChlub!
daruov,
kterých nemá
50pHkrajvá a pH, by je měla! To veliký hřiechjest této ženy a každé
duše svedené. Protož phčítá sobě pokoj, a to jest pokoj lživý,
nebo před lidmi má pokoj, ale ne s Bohem. Jako falešní proroci
Hekali: »Pokoj, pokoj«, a nenie pokoj, tak tato žena položila
Duše svedená
sobě pokoj, a jsúci v velikém hněvě božím. Tak i dnes duše svedená,
majl1 se
55 že pokoj má zevnitř, domnievá se mieti i vnitř. Jako by Í"ekla:
»Dává mi Pán zevniH' pokoj, protož miluje mne, a sedím jako
v pokoji dobrém«.
Druhé, že praví: »Jako královna«, phpisuje sobě duostojenstvie choti Kristovy. Jako by Í"ekla: »Já sem krále najvyšieho
60 nevěsta, protož královna sem«. A to lživě mluví. A ten hEech
zjeví se o ní před svatými a bude jí k veliké hanbě, když die Beránek: »Hle, slyšte, světí, a suďte to! Tato pravila se býti chotí
Kristovau dobrau a duší věrnau, ano duch lži svedl ji, a byla
veliká nepřítelkyně má a pokrytá nevěstka«.
Hřiechuov zapierá
65
Třetie, že zapierá, by hÍ'Íech měla žena babylonská.

33 Jz. 14, 13 až 15 - 37 Jz. 14, 12 - 42 »tato připustila« korektttrou
z pův.: »tento připust'Íl«; rovněž »zapomněla« z pův.: »zapomněl«. - 43 Ž.
14, 1; 53, 2

153

XVIII.

Kapitola

152

v' Tak v bohatství naději pokládají s bohatcem, o kterémž
ten Izl.
'v
1 v
Lukáš pokládá: »Duše má, mnoho dobrého mas s ozeno .za
. há léta. Raduj se a vesel a odpočívaj a hoduj, žádného se neboJ !«
mno
..
O
vdvl P'
D
t
Hl duch lži prorokoval v srdcI Jeho!dpove e an:» USl vau
tét~ noci vezmau od tebe, a co si nahromaždil, čie to bu~e? « Tak Kněžstvo
jest učinilo kněžstvo lakomé, a již póčíná Pán odj~~natI.
v
Troštuje sobě
Tak Heká: »Budeš ještě dlauho živa, smrt nephJde. Nebudes duchem lži
t zatracena, dobrá jsi, libíš se Bohu, nebudeš sauzena«. Item:
»~kryješ se od tvál-i meče a od zámu~l~u a od auzko::í«. To ~uch
ten praví; jako. by í·ekl: >>Vdov~u neJsl«. Iten~: :>Plac~ ~eUZIlm«,
totiž dobře stoJím, dobre sem Zlva, Bohu se hblm. Ja ť sem. nezblaudlla, já ť sem nikdie nepajchala. Já sem nepadla od vlery.
Já sem na cestě dobré. Já sem nevěsta Beránkova«.
Tak mluví ten duch lži a pajchy těm dušem, kteréž sau od
lásky a od viery dávno vypadly, aby nečinily pokánie. Tak najhorším mluví srdcím ďábel řka: »Měj naději, miluje ť tě Bu~h,
nebude ť tobě saud zatracenie«. Tak mluví těm, které sau potratIly Chot Kristova
čistotu. Ale duše, chot Kristova, vždycky stojí v bázni a v pokoře, jinak se má
a tu ť jest Buoh v nich a dává světlo poznánie ke dvojí ~ěci: ~aj:
prvé k Bohu II mocnému a dobr'ému, druhé k sobě samému, Jak vehky
jest hhešník a kterak hyne v milování božím a v dobrých skutv~ích. Potupenie žádá
125 A tak duše ta ponižuje se a v bázni Páně stojí, potupena pro hnchy
žádá býti, velmi kaje se a skraušenie má, tváH Páně se stydí a z toho
milosrdná bývá a tichá a sebe zamietá pí-ed očima svýma.
Pani manžel1m
tanova jak ť
Ale nevěsta šatanova mnoho všetečně o sobě smajšlí a duofá (!) šasobě
počíná
a neleká se božích sauduov; domnievá se, že ona vždycky dobí-e
130 činí. A to sau viděli proroci. Izaiáš XLVII.: »Zjevena bude zlost
tvá. Já pomstu učiním, a neodolá mi člověk. Seď (totiž posadíš s:
zle), mlč a vejdi ve tmy, v veliké totiž sedneš slepotě a v zatr~cenI,
a nebudeš nazvána paní, neb totiž v těle nebudeš panovatI. Obtiežila si jho, totiž moc tvau nad poddanými; a í-ekla s': J á b~du
135 paní na věky. A nepoložila si toho na srdci svém, totiž budaucle,ch
sauduov. Protož toto slyš, rozkošná, lderá si v doufáni takovem
živa byla a pra vila s': Nevěsta sem a královna, nad yn~ duše mil~
Bohu. Nebudu seděti vdovau a nezvím o neplodnostI. AJ, tyto dve
věci tobě pHjdau rychle, neplodnost a vdovstvie, totiž že od dobrých
Boháči

»A pláče viděti nebudu a vdovau nejsem.« Tak mnozí sobě
lásku phpisují a čistotu, kteréž nemají. »Vdovau nejsem.« Když
duše dává Krista v zapomenutie a jako mrtvého od srdce, tehdy
Vdova plačtivá vdovau učiněna bývá plačtivau náramně, kteréž by všecken svět
oplakávati měl. Jako Jeremiáš s pláčem kvílí Hm: »Kterak sedÍ70
samo m~sto« etc. P~otož ta duše, kteráž jest od Krista ovdověla
a ode vsech ctnostI a daruov a od Ducha svatého a od lásky
Chlauba škodlivá ještě pří toho, totiž ph kraj vaj íci ; a protož praví: »Nejsem
vdova« etc., nejsem zlá, nejsem nepamětlivá na umučenie Kristovo
~ na zákon jeho, ale já ho velmi miluji, pro pravdu jeho bojuji,75
Jemu sem usnaubena; jméno mám dobré, neb hodna sem tohů
jména; poněvadž sem p1'ítelkyně králova, s sebau mám Krista.
Kněžstvo chlubné
P
v panováni
. . ro~oz dle:
»Vdovau nejsem«. Tak kněžstvo na najvyšie
Stol~~l cIerkve posazené zpajchalo. Zevnitř panují, jiné zpravují
a uCle, a tak se zklamávají, že řiekají: »Já sedím«, totiž zevnitř80
i vnití' pokoj mám, >>nejsem vdovau«, totiž opuštěni nejsme od
Ducha božieho, ano jest to lež. A tak znamenaj to každá duše
do sebe. Která koli duše bHe veliké dary bo'ží za mnohá léta od
Boha, hleď, aby nehekala toho: >>Vdovau nejsem a dobr-e stojím,
čistoty ostí'iehám a panenstvie, jemu sem poddána«, ano nenie tak. 85
Chot Kristova P
kterak vpravdě
ravda ť jest choť Kristova věrná, má od Boha pomoc, vládne tělem
sedl
a sužuje se a nedopauští mu svobody k skutkóm zlým tělesným,
Boha se bojí a miluje; ta ť sedí jako na truonu, - tak jest královna
Kterak padá silná a ušlechtilá. Ale jakž brzo duše podmaněna bývá žádostem
tělesným, tehdy Duch Páně odchází, a tak tělo, moc a panovánie 90
béře nad duší a pr-emáhá ji na každaj den hřiechy a podnětem
zlým a činí z nie biednau dievku; a tehdy duch lži uvodí tam
temnosti, že hřiechuov nebude číti ani hněvu Páně ale některé
Zevnitfnl skut.t
1 I
,.
. v
'
kové trvajlvpádu zeVnI rnIe s mt cy dobre v nIe zuostavuJe satan, pro kteréž ještě
donmievá se mieti milost od Hospodina.
95
Protož praví: >>Vdovau nejsem«, totiž >>neshl"ešila sem, dary
Drzost chlubná'
zlá
n~:n~ a. s~Uvd'1. mě dobrau bý~i ještě; pHjímám velebnau svátost
tanu, Jeste Jest ve mne naboženstvie. Protož vdova nejsem, ale
milost ve mně Kristova nenie prázdná«. Protož již jest vzdálen
Pán ocl nie. Co jest takových cizoložných štípení, pro zákon Kristuov 100
bojujíce a sobě mnohé věci dobré připisujíce, a jsauce v hněvu
velikém Kristovu! Tak sobě mnozí pokládají cllauhé časy života
a pokoj budauCÍ, a nečinie pokánie, až i hněv pl'ijde. A to činí duch

I

Ú

v

V

•

'

v

70

Pláč

1, 1

101-

V'

105 Podle Luk. 12, 19 a 20 - 110 »živa« korekt1.t1'oU z p~'tv.: »živ «. , 128 Zdá se, že »duofá« je korigováno (označen/nt slabých čárek nad »U« a nad
»o«) v: doufá - 130 Podle lz. 47, 3 až 9
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skutkuov oblaupena budeš. Druhé, že s' pravHa, že nejsi v hněvu
božím, ale v milosti, uzřieš saud boží a hněv jeho«. »Rekla si
v srdci tvém«, totiž tajně si mluvila a jako za dobrau si se postavovala. »Maudrost tvá«, totiž vtip tvuoj, smyslové tvoji a bludové
oklamali sú tě. »PHjdau ť na tě jedné hodiny pomsty najvětšie.
»A rady tvé, totiž od duchuov bludných, ty ť sau tě zklamaly, že 145
si vypadla z viery a lásky; však s' pravila: Lkánie neuzřím« etc.

o obyčeJ' e a řády a zevnitřnie věci zachovává. Ten život duše
. ',
.
h v' t
pro t
. t nad všecken tento ŽIvOt .zhovadlly, a ztracellle to o ZIVO a
J.es t smrt takže odlaučenu býti od tol'oižIvota
'
. t umrl
v't'I; ICt eraz
' vto
Jes
]es
,
hY' h l'd'
'v'
t
1
smrt jest těžší nežli která tělesná .. ~ že po ~1:C u I e nevazle 010
'ivota, znamenle ť jest, ze sau Je] potratIlI.
Z
.
B h
život tento
Toho života nikdá člověk nepotracuje, leč milost Pána o a kterak s~ porvé člověk ztratí a od ní se vzdálí, a vdaHch když člověkzpajchá,
tracuJe
p
1 d od toho života dobrého vypadá, jenž jest těžká smrt duše,
.
te 1 y
. v I'
t t Ozdoba zevmtřnt
Nebo zevnitř člověk bývá častokrát ozdoben, a vllltr p ny neClS ~ ~
falešná
a laupeže, a protož bývá jako hrob :bielen ý , j,eš,to, kdyby mozne
40 bylo, aby Buoh dal světlo některak~ ku pozna~l vsmrdute mrchy;
té duše, uúel by, kterak pohřben Jest ten vllltr obraz, ohavn,y
mrzký učiněn. Protož se vší pilností skrz modlitby a posty a obra~enie k Bohu měli bychom se k tomu zpuosobiti, abychom ten
život Bohu líbezný v sobě měli a abychom nepajchali v mysli naší"
45 ale Bohu se ponižovali.
A ta. duše má se, jako by královna byla a jako by se tak ~o~r'~
'h
1 tI
Pád tajný
měla před Bohem, ana již vniH tajnau pa dl,a pyc ,au ~ nenavys
k bližním a bratřím etc. A tak duše mrtva, kdyz Vyjde z tela,
tehdy upadá v jinau smrt, aby tuto, kteréž }e~t necítila, Roz~ala,
50 A protož die: >>V jeden den přijde smrt a lkallle«, tak t~~lZ, zv~ od
toho života vypadnau, o kterémž die sv. Jan: »Te~to ť Jest Zl::~t
věčný, aby poznali tě pravého Boha a kterého s, poslal, JeZlse
h t
r stva Mauka najtěžši
Krista«. A ta ť jest najtěžší mau1m, od toh o sva t yc ova Yv
býti odlaučenu ; a tehdy tu biednau smrt, kterauž zd~ ~y~a umr~l,::
55 pozná, kteréž, uvalivši se v zhovadilost, neznala, zde ]SUC.I na sve~e.
A takovému člověku bylo by lépe, aby se byl nenarodIl na svet.
V'

»Protož v jeden den přijdau rány jejie, smrt a pláč a hlad«
,
,etc. O té ženě babylonské, duši nevěrné svému ženichovi, kteráž,
v ~":~~~c~~rh pHjavši dary božie, v nich zpajchala, pokládá jejie rány těžké,
Protož poHebie jest, aby žádná duše v dařích božských nepýchala,
nebo těžce takový trestán bude. Ale ktož pokorný jest a v božie
Ó blahoslavená
'1 d ens tvle
' d ou f'a, ve vsec
v
h vecec
v
h b ozs
Vl'
pokoro!
mlosr
ce se po dd"avaJe vuoh,.
Zlá duše, slyš I těžké rány Pána Boha ujde. Zlé duši za ta zdejšie kochánie a rozkoše
dává lkánie a pláč, za hodovánie rozkošné hlad dává, takže skrz
tyto čitedlné rány onano rána boží nevýmluvná a mauka duší
těžká vypravuje se.
10
A die, že pHjde jie smrt etc. Však duše jest v sobě věčná,
Duše kterak
'
umierá
kterakž tehdy umierá? Tak tuto smrt a život sau sobě odporni.
I~~~~U~:::t Nebo věrné duše život jest Kristus Ježíš, nebo v poddanosti pravé
a v ponížení k Kristu Ježíši záleží žÍvot duše; ale budaucie život
věčný záleží v vidění a poznání Pána Boha. Jan XVII.: »Tento fl5
jest pak život věčný, aby poznali tě pravého Boha«, aby v něm
totiž duše pásla se, krmila a kochala. Nebo die apoštol: »Ale nynie
vidíme v zrcadle a v podobenství, tehdáž pak uzříme tváří v tvář«,
totiž jasným tiem viděním, k kterémuž duše jest stvořena, aby
v něm měla pokrm, radost, bohatstvie. krásu. A to zde má se počíti 20
duši skrz světlo viery a potom jasně v nebi kollati.
v
•
Sám toliko Buoh
Neb O t Yt O Zevnl't rnle
v
••
'
nasytiti muož duši
veCI nemo h au d use
nasytItI,
a1e sam
Buoh Kristus Ježíš nasycuje ji, nebo se samého dává duši vnitř
svým božstvím a svými dary a milostmi. Nebo die: »Já sem pHšel,
aby radost má byla v vás«. A pakli se duše strhne Pána ]ežíše25
Krista a počne se v ci7010žných rozkošech kochati, tehdy potracuje
radosti Pána Krista a kochánie. A jako cizoložnice, lože své přeDj~~, ~i:o~lná staupieci, ještě zevniH jednostajně má se k muži svému, tak duše,
odstaupieci od Pána Krista a viery jemu nedržéci, je9nostajné

I

V'

I

141 lb. 10 -

144 lb. 11 a 13

15 Jan 17, 3 -

17 1. Kar. 13, 12 -

24 Podle Jana 15, 11

I

»A lkánie přijde jí« za rozkoše a kochánie, kteréž zde na světf'.
měla dáno to bude té duši. Jako bohatec Lazara viděl v luonu
Abr:hamovu, tak tato cizoložnice uzří nevěstu Pána Krista a radost
60 velikau její; a toho želeti bude, že jest ji kdy ztratila a že zde ~:
světě na Boha zapomneIa, a tak lkáti bude, takže tam bude plac
a škhpenie zubuov a budau v temnostech, neb sau světlo věčné,
totiž Pána Krista, potratili.
TI'etie hlad za to, že zde v rozkošech živa byla; a tam těch
65 hoduov věčných a chleba nebeského, kterýmž světí paseni budau,
41 »uzřel by« je napsáno až dodatečně (pův. rukou) in marg., červeně51 Jan 17, 3 - 56 Ohlas Mat. 26, 24; Marek 14, 21 -- 58 Luk. 16, 23 61 Sr. Mat. 8, 12 a j.
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zbavena bude. Také od té radosti a všeho toho dobrého, rozkošného
odlaučena bude. Protož die skrz Amosa: »Dám na vás hlad, ne
chleba, ale slova božieho hlad«; nebo Kristus nebude v nich ani
oni v Kristu. A zde každá duše babylonská trpí hlad, neb~ neokušuje slova božieho, živého těla Kristova a krve jeho, ale tesk-7
nostmi se trápí a biedami. Protož mluví Pán skrz Jeremiáše: )>Viz O
kterak zlé a hoHeé jest tobě opustiti Pána Boha tvého!«
'
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. Čtv~té: »A ohněm pálena bude«. Oheň zajisté tělesný tento jest
tolIko shen onoho ohně. Die Pán skrz Izaiáše: »Choďte v plameni,
který ste sobě zanítili«. Nebo člověk hřiechy svými jest sobě pÍ'Íčina 75
toho ohně a z hřiechuov rodí se ten oheň. Ten ť jest, o kterémž die:
»Jděte, zlořečení, do ohně věčného« etc. A jakž duše tam bez
těla jde, béi'e se do toho ohně. A všemi věcmi a stvořením vším
kte~ýchž zle požívala, každé to stvořenie bude jí pi-íčillnau k tom~
ohm ..Protož andělé ta~žie na tu duši a praví: »Léčili sme Babylon, 80
a neme uzdr~v~n«. I dle tuto: »V jeden den« samému Bohu známý,
v d:n,povo.lame s tohoto světa. O tom zajisté dni žádný neví, ani
andele božle.
.

N e b s i I n Ý j e stB u O h, k t e r Ý ž j i s ú di t i bud e.
Ti zajisté, ktei-í zavedeni sú skrz tu ženu babylonskau, lkáti budau
tam, neb pro ni trpěti budau; ale světí nad ní budau se radovati
jakož die níže: )>Veselte se nad ní andělé i apoštolé«. A pokládá
pi-íklad na žernovu mlajnském, kterýž uvrhl do moře, protože tak 5
Babylon zkažen bude. A jako die David: »Když povýšeni budau
hřiešníci, rozptajleni budau a zahynau«. A všecky, ktei-íž nad ním
lkali, jmenuje je tuto ve tfech stavích, totiž krále zemské, druhé
kupce, kteří sú s ním kupčili, Hetie zpráv ce mOl'ské na lodech.
Protož die, že silný jest Buoh. Žena ta silná byla, jednak všechen 10
svět s sebau majíci; ale Pán Buoh všeliké moci jest silnější a mocnější, nebo i andělu mocnému neodpustil, aniž také této ženě odpustí. Neb, jakož se pokládá v Maudrosti VP., »Mocní mocně
mučeni budau«. Zeptá ť se zajisté Pán Buoh na jednom každém.
o jeho aui'adu etc.
15
A plakati budau sami na se pro ni králové
zem š t í. KteÍ'Íž sau k té cizoložnici zí-enie měli, ji sú zbohatili,
41 -

67 Amos 8, 11 80 Jer. 51, 9
4 Zj. 18, 20 a 21 -

71 Jer. 2, 19 -

74 Podle Iz. 50, 11 _

6 Podle Ž. 37, 20 -

13 Moudr. 6, 9

'17 Mat. 25,
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tili té cizoložnice poslauchali; a ona pochlebovala hřiešníkóm
neb sú chlipnost a rozkoše milovali i ona nevěstka·
sama. A protož spolu lkáti budau a sčítati budau vinu na ni, že jest
příčinau jich zatracenie, že sau jie následovali. Neb jv~st b~lo po~
vědieno ženě, nevěstce té, skrz Jana svatého: »NechteJte mllovah
světa« etc. A že jest toho cizoložnice sáma nečinila, protož jiných
netrestala. A tak spolu trpět~ budau. Nebo, ktei-í sau byli sobě vespolek příčina a pochop k hi-ešení, budau sobě také pi-íčina a pochop
mauky. Protož die Spasitel: »Běda vám, ješto se smějete, nebo
kvieliti a plakati budete«. Odjata zajisté bude od nich všeliká
krása a moc a rozkoš. Protož v biedě budau, v lkání a v pláči a kvieliti budau, ne aby želeli té cizoložnice, ale že sau tak těžce skrz
tu ženu zatraceni.
Protož, nechceme-li hřiechóm svolovati, na budaucie věci
máme pamatovati. Neb die Ekleziastik: »Synu, pomni na poslednie
věci, a na věky nesh!-ešíš«. Spravedlivá božie pomsta, že, když
zprávcuov pravých a věrných a spravedlivých poslúchati nechtí,
35 dáni jim bývají zlí, kteÍ'Íž odvodí je od cesty pravdy a uvozují do
pekelného ohně; a tehdy spolu plakati budau.

~ r;zkošl1ým,

I

Kteřf

spolu

hřešili, spolu
trpěti budau

Proč

plakati
budaul

A die: »PaHiti budau zdaleka«. Však spolu budau v pekle,
dalekost
kterakž tehdy stanau zdaleka? Totiž volí, ne místem; ne b vuo 1e Jakábude
jich nesrovnává se spolu, ale sau rozděleni; a rozdělenie vuolí
40 lidských na ruozno jest počátek pekla, když totiž v dobrém nebudau
spojeni. A že budau na sebe spolu paHiti, budau sobě pÍ'Íčina
.
Rodičové zJl
většie mauky, tesknosti a lleánie a biedy. Tak také též Jest o routrpie
dičích zlých, kteÍ'Í sau synuov dobi'e nevedli a ne zpravovali ; hodně
trpěti budau spolu a budau sobě Pl'íčina mauky a synové nar-iekati
45 budau na rodiče, že sau jich netrestali. Též i nynie také duše baby- Duše babylonská
Ionská, k kteréž mnozí hledí; a vtipná jest, uvodiec bludné věci
a mnohé od cesty pravdy odvodieci, bude mnohým pHčina k zatracení, neb sau mnozí blud počt1i za pravdu.
A die: »Pro dajm« ; a sau nechuti, zlobivosti, rauhanie. Budau co ;;:~ná?
50 r-ieci: »Prbč jest nás stvol'i! a proč tak těžká přikázanie vydal,
kterýchž sme naplniti nelmohli pro náchylnost přirozenie svého
k zemským a tělesným věcem?« Jako v dobrých křesťanech zde
se začíná některaké božské milovánie a láska a tam v nebeské
vlasti se koná, tak také zatracel~cuom zde se rauhanie začíná a hry55 zenie svědomie, a tam se koná etc.
221. Jan 2, 15 -
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Běd a,
běd aj
mě s t o o n o ve li k é Bab y Ion.
Mluviti budau takové věci ti kteř'í budau v pekle že sau byli od
ženy smilné nakaženi a svedeni. Duch Páně z tohoto viděnie napomíná každau duši k bázni boží. Dotýká každého města a obce
a duše: »Boj se každá duše, aby nebyla ta babylonská«. Nebo die, 5
že kvieliti budau nad ní I'kauce: »Běda, běda, nebo v tu hodinu
Kte~~:ra~ude přišel saud jejÍ«. Běda duši a obci té, kteráž dary od Boha vzala
mnohé a zpajchala a od života božieho a Ježíše Kristova vypadla
a v bázni nestála! Běda tomu městu! Jako skrz jméno Tyra Izaiáš
(XXIII.) hrozí Hm: »Kto jest pomyslil o Tyru, někdy korunovaném 10
nade všecky vlasti (že totiž muože zkaženo býti), jehož sau kupci
knížata a slavní a bohatí?« Odpovídá: »Pán zástupuov myslil ty
věci«, a žádný toho nebude moci změniti. Tak duši křesťanské
zvelebené, ješto v dařích pajchá, pohruožku jie činí strachem
~~~;;:u~!n najvětčím. Tak sv. Mat. (XI.) pokládá: »Počal domlúvati městóm, 15
v nichžto činěno jest mnoho divuov, že sau pokánie nečinili, řka:
Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Neb, kdyby v Tyru
a v Sidonu byly činěny moci, které sau činěny v vás, dávno by
byli v žíni a v prachu pokánie činili. Alevšak pravím vám, že Tyru
a Sidonu lehčeji bude v den saudný nežli vám. A běda tobě, Ka- 20
farnaum, že si se vyzdvihlo až k nebi v dahch! Zdali nebudeš
strženo do pekla? Nebo, by v Sodomě byly činěny moci, které
sau činěny v tobě, snad by byli zuostali až do tohoto dne a pokánie činili. Alevšak pravím vám, že zemi Sodomských lehčejie
bude v den saudný nežli tobě«, a nežli totiž té obci a duši, v kteréžto 25
moci a darové mnozí sau od Pána učiněni, a nečinili pokánie, ale
pajchali.
Nás tuto
dotýkaj!
Řeci tyto doty'kaJ' í obcí našich i všech osob. Pán činí veliké
řeči
moci s námi, bojuje pro zákon svuoj a přemáhaje nepřátely, a pajchají z toho pohřiechu velmi lidé. Také mnohé slajchají rady 30
a kázanie a pozdvihují se v sobě tajně náramně, potupují se vespolek. Item kalich krve Kristovy posvátný pijí, a přieliš proti
Bohu vystupují a hřešie. Item Pán podmaňuje protivníky a podNe~zg~:~~ se dává této obci české. A zdaliž pozdvihovati se z toho žádáš a sobě
připisovati? Jistě, učiníš-li to, prach si před obličejem Páně, budeš 35
stržen do pekla, nebudeš moci státi, jakož ani která moc a kniežectvie před obličejem jeho co muož svítěziti. Item, jestliže v dařích
božských pokorně státi nebudeš a po cestě božie choditi nebudeš,
PCk;ln!ci, hrozně
narékatI budau

.J

I

v

10 lz. 23, 8 a 9 -

15 Mat. 11, 20 až 24
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stane ť se tobě jako Kafarnau a Babylónu, a mnohem tieže. Světí
v hd ar
Ví ch po1(Oru zach
' I'1 a b'azenvP'ane,
Y ne1"
a bázeň
ve vsec
ovava
mJ1ce: »T obYe 'Pokora
svatých
chvála, tobě čest, tobě sláva!« A David: »Ne nám, Pane, ne nám,
ale jménu tvému daj slávu!« Item Pán potěšuje v těchto zámutcích
smutných; čím se mu odplatíme? Žalm: »Co odplatím Pánu za (černě:) CXV.
všecky věci, kteréž mi odplatil?« totiŽ tresktaje a očišťuje mne.
45 Aspoň nehl'ešme, ponižujme duší, pro něho umříti žádajme; a to
ještě přieliš málo jest. Svatý Jan pokládá lkánie kupcuov babylonských řka: »Lkáti budau nad ním kupci«, totiž že kupectvie Kupcuovlkánie
jich nebudau moci státi. A kupci nejsau bezpečni na cestě, rmautí
se, že zisku nepřibývá II peněžitého. Tak krčmál'i, že ziskové nemají Krčmáři lkaj!
50 svobody, lkají. A vyznamenávají se všickni lakomci, kteřížto v trhu,
Lakomci
V í'emesle, v krčmě nehledí těch věcí, které sau Kristovy, ale které
věci sau lakomstvie. Apoštol zmožďuje hlavu lakomstvie řka:
»Nic sme nepřinesli na tento svět, bez pochyby že« etc. A opět:
»KteÍ'Í bohatí chtí býti v světě, upadají v pokušenie« etc.
55
Také jest to, že chudí, zbohacení skrz jméno zákona božieho, ~~~~~~:i~ht
padají v bludy; a kteÍ'Í sau položili naději v vládařstvích, když
pominau a otejdau, lkáti budau zde. Item, ješto platu ov pHčiňují
a rozmnožují. Item dluhy vyhledávajíce, upomínajíce, lkáti budau
nad ní, totiž nad tau ženau, řkauce: »Proč si nás zanedbala a ne- Na ženu lkánie
60učila, v hřiechy uvodila, netrestala s', ale. mlčela?« Izaiáš: »Běda
mně, že sem mlčel!« Nestojte, proti kněžím bude křik v pekle, že
sau mlčeli! Item tržní lidé, že sau oklamávali, že sau lhali, že
lakomstvie následovali hoÍ'Ící k tomu žádostí, plakati budau velmi
\ na kněžie řkauce: »Hody sme mievaliz toho, a neuvedli ste nás
65 v pokánie«.
Item jiné kupectvie duchovnie od onoho Šimona pošlé, totiž
svatokupectvie, že mnozí běhali do Babylona velikého, do hmské Svatokupectvie
cierkve, kupujíce oHál-e, kostely a obroky, duostojenstvie, cti,
rozkoše; budau praviti zde, když kaziti se budau takové věci,
70 l'lmuce: »Aj, nemuožeme již kupovati, ale v chudobě lkáti!« Tak
v pekle bude lkánie etc. To zapoviedá Kristus řka: »Darmo ste
vzali, darmo dávajte!« Ale potřebu tělesnau, pracujíce předním Pot:;~fv~1~ná
aumyslem pro čest boží, mohau vzieti. - Item jiné kulpectvie,
když se dobré prodává za zlé; jako když člověk bývá v milosti Kupectvie zlé
V'

41 Ž. 115, 1 - 43 Ž. 116, 12 - 52 Před »Apoštol« fe v rkpise O, patrně
místa., - 53 1. Tim. 6, 7 a 9 ...:... 60 lz. 6, 5 - 64 )>ne« v slově )>neuvedli « fe PřiPsdno červeně mezi řádky. - 66 Skutk. 8, 18 '/tn. ---.:. 71
Mat. 10,8

výplň

boží a v synovství božím, potom pro časné věci, kteréž sobě nade 75
'všecko předkládá, potracuje dobré věci věčné. Kdyby kto sto
kop dal za haťéř, oklamal by se: tak, maje právo k nebeským věcem
Ezau ťtl kupec a potracuje pro malé věci časné, zklamává se náramně. Tak Ezau
potratil prvorozenie pro špatnau kaši; tak prvorozenie nebeské
milosti a dědictvie pro žádost lakomstvie. A skrz koho bývá 80
zklamánie takové, »plakati budau na ň náramněřkauce<<: »Ó, potratili sme milost pro časné věci, a to z tvé přišlo rady«. - Item,
Zle ~!i~k~iupčl jestliže Ido pro pHzeň lidskau potracuje přízeň boží, pro milost
lidskau milost boží, to ť jest všeho kvílenie hodné kupectvie. Item, ktož pro hněv potratil tichost. - Item dcery a synové, kteříž 85
pro čest a krásu a ozdobu dopustili sobě potratiti čistotu a pokoru
Učedlnlci na
a královstvie věčné. - I tem učedlníci na mistry nedbánlivé
mistry
Zprávce
kvieliti budau. Item obec na své zprávce, že sau nepředpovídali
zlých věcí v trhu jich.
Kupci toto dobřl
Jiní sau kupci dobří, když pro bohomyslnost sladkau, pro 90
okušenie hodné těla Kristova a krve jeho dávají život svuoj, všelikau marnost, všeliké světské kochánie, ráno vstanauce umučeriie
jeho rozjímají, nábožně se modlí, v Pánu přebývají, marných
mluvení se vystřiehají, utrhánie nenávidie, aby lépe slova božieho
poslauchali, v Pánu se těšili a chléb pravý a živý chutněji přijímali, 95
ve všech světských věcech se zapierají, lakotu, lakomstvie a marnau
chválu opustili. Ale také ti dobří pláčí na Babylon, kteříž sau pro
dary božie všecky marné věci opustili. Ti však někdy Dulcha
božieho potľacují a zlého ducha přijímají; a takoví zde vedau
zlé kupectvie. Někdy člověk poslauchá Boha i bližních a mnoho 100
dobľého od Boha phjímá, a potom pro svau vuoli všecko ztľacuje:
potom neposlauchají, vuoli svau mieti chti, a tak všecko zmľhají;
kteříž někdy byli pokorní, potom ducha marné chlauby tajně při
jímají. Ti budau lkáti nad Babylonem, nebudau-li se káti; pakli
budau činiti pokánie, ještě žalovati budau na Babylon, že někdy 105
oklamával je chytře a pokrytě etc.

ZIOřeČej~i:una

K u P ci zem š t í pIa k a t i bud a u nad ním. Zjevuje
se hněv boží veliký na hřiešníky. N eb časové sú nebezpeční z. stľany
nás duše i těla, a všudy již ta zlořečenstvie Mojžiešova jdau: hlad,
mOľ, meč; »a zlořečený budeš v domě« etc.; a to na každého zpurného a hrdého a nekajícieho. Pohřiechu mnozí sau bez lásky, 5
mnozí v hříších, mnozí umierají i na duši i na těle. Žalm: »Kteľý
78 1. M. 25, 30 nn. -

3 5. M. 28, 15 nn. -
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6 Ž. 89, 49

jest člověk, j ešto živ bude a neuúí smľti?« Jako by řekl: >>Všickni
tém ěí' umieľají na dušÍ«. »Kde sau milosrdenstvie tvá stará, Hospodine?« etc. Protož ukazuje zlořečenstvie těžká, kteráž přicházejí
na všecku zemi i na ty věci, kteľé sau líbezné člověku, totiž zlato,
stHebľo, ovoce, raucha, domy etc., a pľoto lkáti budau, nebo
Buoh jich byl jest to vládařstvie. Protož se rmútiti budau. A tato
ľána tělesná figuora jest věčné mauky. Sv. Jakub: »Čiilte nynie, Mal;o:z~:jŠie
Ó boháči, totiž pokánie v biedách, které přijdau na vás a již jdau:
I5raucha vaše od moluov sežľána etc., všecka zbožie vaše vydadie
svědectvie k mukám vaším(!). Za poklad shľomáždili ste sobě
hněv boží veliký k posledním časuom«. A tato ť jest rána zevniUnie
těllesná, kteráž jest dosti těžká.. Protož, jestliže v duši člověk
opuštěn jest od Ducha božieho, že nemá potěšenie v duši, ale sstrčen
20 bývá od naděje dobľé, a z toho zbuzuje se k nenávisti, k hněvu,
a většie bude múka. A že všecka srdce sau ľozdělená, že se neutiekají k sobě pľo potěšenie, ale každý se štítí dľuhého, protož
jest větší zámutek.
A tak jest viděl Jan pláč hřiešníkuov, scházejících s tohoto
25 světa. A kteří sau ti kupci, totiž zlata a střiebľa, tľpěti budau
velmi. Někdy chľám Šalomaunuov stavěn jest od zlata a sthebľa Chrám Šalomúna
a z dHvie cedrového, ješto nehnije, a jiné nádobie zlaté, sHiebrné,
a všecko k chvále boží. V tom jest figuora byl chrámu cierkve
svaté. 1. Korint. uro.: »Chľám boží svatý jest, jenž ste vy«. Ten
30 chrám cierkve z zlata jest, totiž kněžstvie z uměnie, daruov Ducha
svatého a maudrosti jako z zlata a střiebľa. Též jiní stavové,
panenstvie. Ačkoli mnoho hhešníkuov jest, však Pán dává tyto
znamenává
d ary. Sluz zIa t o znamena' se nlau d ľOS t b OZle. V Mau d ros t'1 VIlO .: Zlatomaudrost
»Žádal sem Boha, a dán jest mi duch maudľosti, a předložil sem
35 ji královstvím, aniž sem jie připodobnil kupectví zlata a sUiebra«.
Skrz zlato, jenž jest najlepšie, vyznamenává se maudľost. V Přísloví 1°.: »Počátek maudrosti bázeň Páně«. Ktož se bojí Boha, :~d~~~:
hl-iechuov se varuje, čisté svědomie chová, maudľý jest. Maudrost
jest počestné milovánie a počestná bázeň Páně. Kdež ťnenie bázně
40 boží a studu a svatého milovánie božieho a bližních, tu ť nenie
maudrosti božie, ale bláznovstvie. Pľotož mnozí, chtiece býti
maudH, blázni učiněni sau, neb sau bez bázně božie. A tak ti kupci,
V'

8 Ž. 89, 50 13 Jak. 5, 1 až 3 26 1. (3.) Krdl. 0, 1 nll.
29 1. Kol'. 3, 17 34 Podle Moudr. 7, 7 až 9 37 Přisl.
1, 7
Jakoubek, Výklad.
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totiž duše, které sau měly maudrost a potratily ji, plakati budau
na saudě a v zatracenie. II
Střiebro

StHebro sau výmluvnosti Páně. Žalm: »Výmluvnosti Páně4~
zkušené«, rady božie smyslové Ducha svatého,
zkušení jako sHiebro. A žena tato, totiž duše, častokrát okusila
slova božieho dobrého, a neostřiehala. Protož lkáti bude. Kamenie
drahé sau ctnosti, sau perly v poli, pro kteréž prodala všecky věci
duše věrná. Pokora, stydlivost, poctivost, spravedlnost, milovánie 50
Boha, láska sau ti kamenové a perly. Kment sau svatých spravedlnosti a skutkové spravedliví. Zlatohlav krví skropený vyznamenává mučedlnictvo a stav kněžský, krví Kristovau vykúpený, kněž
stvo svaté a národ svatý. Ty dary duše ke zlému obracovala a zle
požívala těch dobrých věcí ku pajše; protož lkáti bude.
55
střiebro vohněm

Kamenie drahé

Kment
Zlatohlav

Nádoby ke cti
a ku potupě

Vonné

věci

Kupčiti máme
v těch věcech

Hřivny

Nádoby zlaté, sHiebrné a mramorové sau také v chrámě
božím. II. k Timoteovi Ilo.: >>V velikém domu božím sau jiné
nádoby zlaté, jiné střiebrné a jiné dí'evěné, jiné hliněné, některé
ke cti, jiné ku potupě«. Ke cti nádoba byla Pavel svatý. Některá
sú zlatá, láskau ozdobená, věrau. Blahoslavené sau ty nádoby I 60
Jiná sau nádobie střiebrná, kteráž mají víno dobré a nosie jméno
Kristovo pí'ed národy. Dřevěné a hliněné sau v chrámě božím.
V chrámě také sú byliny drahé a kadidlo vonné, kteréž měla duše
babylonská, totiž náboženstvie veliké a milosrdenstvie a čistotu.
Apoštol die: »lVIajíce obdarovánie mnohá, náboženstvie, auřadý,65
služebnosti« ku pohodlí bližních.
»Víno, olej, běl a pšenice« etc., totiž dary najvětšie velebné
svátosti těla a krve Kristovy s božstvím a člověčenstvím, s čisto
tau a ctnostmi barev. A skrz ta jména vypisuje duchovnie dary,
kteréž dává dušem, a ony jimi pajchají. Takové sau babylonské70
duše.
Ó biedná duše, kteráž viece vzalla od Boha nežli duše pohanská, a zle požívá I Běda jie etc. V těch již pravených věcech
kupčiti máme, v zlatě a stHebře a v kamení drahém a v nádobách
a v rozličných vonných věcech, prodávajíce a kupujíce. Tito darové 75
sau hřivny, kteréž rozdal služebník6m, abychom zisk přinesli,
a když pHjde počet klásti, aby ohledal, jak mnoho jest Ido prospěl. Jakož pokládá sv. lVIat.: Jeden, který mel pět, podal jiných
pěti, totiž viece prospěl treskce, uče, volaje; modle se, bližnie,
45 Ž. 12, 7 - 49 Sr. Mat. 13, 45 a 46 - 53 Sr. 1. Petr 2, 9 2. Tím. 2, 20 - 65 Řím. 12, 6 a 7 - 76 Mat. 25, 14 un.
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své k spasení pHvodě. Jiný, kterýž měl jednu, skryl ji; vyznamenává
toho léního, kterýž měl statek a možnost a zdravie a maudrost,
a neprospieval jiným: těžce trestán bude. A všickni lidé dary
mají a dlužni sau prospievati jiným ke cti boží. A to ť jest kupecsvému, Životalsohběmt~me
t vie ) skrz dary života sobě zasluhovati věčného i bližniemu
.
zas tl ova 1
85 totiž věrau, nadějí a láskau, maudrostí boží viece a více.
Tak v prvotní cierkvi zasluhovali sobě milosti za milost,
totiž dávali milost bližním a zase brali milost. Apoštol: »lVIilostí boží sem to, což sem«, totiž milost mám a milost dávám,
a větší zase pHjímám. lVIarek sv.: »Žádného nenie z vás, kto by
opustil otce, matku etc., aby stokrát viece nevzal«, totiž tovařistvie anděluov, domu svatého, samoho(l) Pána nebeského,
a stokrát viece zde, totiž mnohé milosti, mnohé dary, a potom
věčnau slávu. Ale pohřiechu zle křesťané nynějšie kupčie; vezmauce Zle kupčíme
dary boží, jimi pajchají, sami se milují a jako sami sebe prodávají,
95 za práci kázanie úžitek zemský berauce prvním aumyslem, totiž
dary obracují k pokryctví a ku pajše. Protož nepostadčují rány
čitedlné na tomto světě, ale věčné v budaucím.
Protož die: »Již nekupčí s ní«, totiž prvé za dary veliké božie
chvály své hledali, již nebudau mieti svobody činiti toho. Šalo100maun padl v dařích. David, Ducha svatého maje, jako zlato a v :a~'i:e~~~ali
sWebro od Pána vzal, avšak zlý byl. Tak i dnes dary své dává, a
duše babylonská vždycky trvá v pajše. Phjde ť čas, kdyžto nebudau
kupčiti ty duše. PHjde čas, když padne Babylon, ta duše, a nebude
kupčiti viece těmi dary, již za ty dary nebude se líbiti Pánu; tehdy
105 podlé nich nebude sobě zasluhovati královstvie nebeského, již
tu tajná srdce budau otevřiena a zastydie se před oblíčejem božím. Již tu bude druhé seHenie, jako die Jeremiáš: »Dvojím
potřením seHiž je«. Zde sau potheni, a tam pak konečně již nešlechetná duše nebude se chlubiti v daÍ'Ích jako zde, ale darové'
110 ti v mauku se jí obrátie. lVIěli zde lásku jako zlato, kteraužto
potrativše v kořenu, ukazují se ošemetně, jako by smysly lásky
rosievali zevnitř; kterážto láska slove pokrytá. Glossa ordinaria:
»Potrativše pravé zlato lásky, upadají v pokrytau lásku a voše- Pokrytá láska
metnau, a tak v pokrytstvie, aby mluvili veliké věci a krásné
115 a písma«. Jako bratí'ie Jobovi krásně sú mluvili velmi a maudÍ'e,

I

871. Kar. 15, 10 - 89 Marek 10, 29 a 30 - 95 »prvním« je nejasné, zdá se, že vzniklo opravou z: pravým. - 107 Jer. 17,
18 - 112 U Strabona (Glossa ord.) ve Výklad'l! k Zjevení tento citát nenl. ~
115 Job 4, 111.11..
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Šatanáš své
připravuje

Střiebro

Perly

Zlatohlav,

mučedlnictvo

Pšenice. Vino
Kment

Jablka

Fik
Vinu)'

kořen

Kapitola

ale všecko vošemetně a nepříhodně pHvozovali' Písma. Tak ť
zpuosobuje šatanáš služebníky své jako služebníky božie a pi'enáší
všecko dobré na ně a rozumy některé lásky, aby láska byla OŠemetná, bez bázně a pokory. A proto lkáti bude.
Item sthebrobývá pěkné, totiž výmluvnost; a slovo božie 120
káže, ale k jiným rozumuom phlepuje, a tak jiným pád obmajš1i.
Nébrž i k perlám pHstupuje, totiž k velebné svátosti oltáÍ'ní
a spolu mají zlato i sthebro i svátosti; a všickni pHstaupají, jiní
právě, a jiní ošemetně. Kto zná takové? Sám Pán. Apolštol die:
»Zná ť Pán, kteH sú jeho«, A tak kupčie spolu v těchto věcech,125
ale zlí plakati budau. Item zlatohlavy kupují; a vyznamenává
mučedlnictvo. Také i zlí umierají v kacíeÍ'stviech svých a jiné
svodí, že bez lásky umierají; již na onom světě budaucíem nebudau
oklamávati tiem zlatohlavem, jako ani skrz ošemetnau a falešnau
130
mincí zlata a sHiebra a perel.
Item babylonské duše kupčí v pšenici, u víně a voleji, totiž
v ctnostech svatých, totiž skutky milosrdné činie; ale konečně
padajíce, také skrz tu spravedlnost nebudau svoditi. Opět v kmentu
také bývá jich kupectvie; a vyznamenává čistotu zevniHní na
zlých, ale vnitř porušená jest mysl a ohavná, porušená viera 135
pokrytstvún a hřiechy. A tau čistotau chlubie se na světě. Phjde ť
také čas, když otevÍ'iena budau srdce a vidien bude hněv Páně
nad nimi; a lkáti budau takoví, mukám již sauce přidáni naj'větším. A ta hanba veliká a rána slove lkánie duší.
Vyčítá v napřed pravených řečech dobrodínie duši nevděčné,
kterauž nazývá cizoložnicí a městem babylonským, tak totiž, že
sobě jich neváží, bude jí to ukázáno. A protož mezi jinými dobrodíními praví: »l jablka žádostivá duši tvé odešla od tebe«, totiž
ovoce drahé, kteréhož si zle požívala, z stromovie rajského. Jako 5
mluví David o tom člověku, kterýž tohoto času neodšel v radě
nevěrných, že blahoslavený bude, a phrovnává jej dÍ'evu štípenému
podlé tekutých vod, ješto nesvadne, když udeÍ'í horko, takže
někteH sau jako fíkové dÍ'evo, sladké ovoce z sebe vydávaje, jiní
sau jako vinný koi'en, víno z sebe vydávající, takže květ první 10
člověka /I jako vinnýho koÍ'ene jest viera živá, z niež pochází život
120 Sr, Strabona (ML 114, c. 742): argent'u11I divilla eloqttia. 2. Tim. 2, 19.
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125

11 »vinnýho kořene« korekturou z p'/Iv.: vinni' kořen.

dobrý a dobH skutkové. Nebo spravedlivý z viery živ jest podlé Viera potřebná
apoštola: »Nebo žádnému nenie možné líbiti se Bohu bez viery«.
A někdy bývá malý strom nový a mnohé nese ovoce. Protož dře
Kristus: »Ktož zuostává ve mně a já v něm, ten ť nese ovoce
mnohé«. A.David praví: »Já jakožto olíva plodná v domu božím« Ps~~~~:'iI.
etc. A že věrná duše všecky věcí k chvále boží činí a zachovává,
protož die v Piesničkách VIlo. d.: >>Všecka jablka, nová i stará,
milý muoj, zachovala sem tobě«; tak totiž, že cíerkev svatá skutky
prvních i posledních svatých jako stará jablka a nová ku pHkladu co !~~~~"naji
věrných zachovává, takže duši věrné zechce se túžebností velikú,
aby tak živa byla jako první světí. A tehdy nevděčné duši i'ečeno
bude, že jest zle požívala životu ov svatých jako jablek drahých,
aby počet těžký vydala.
25
A protož sám Spasitel ph počátku Zjevení oznamuje zprávcóm
cíerkve, aby se drželi pH prvních skutcích svatých, jako starých
jablek. Apokalypsis Ilo.: »Mám proti tobě málo nětco etc.,
že s' opustil lásku a první vieru«. A die jemu: »Prvnie skutky
v
••
. ,Ja1{O ovot ce d ra h e.' A 1{GIt
čin«,
totIž
Cler1{Ve prvotllle,
a a uom Prvnich
mámešetřiti
30Vo. vyčítá ovoce, které má člověk, kteréhož Duch svatý navštěvuje. A die: »Ovoce pak Ducha jest láska, radost«, totiž v Bohu Duch~v~~~tého
a v zámutcích. A to jest jakožto jablko duši drahé. Ti'etie ovotce,
pokoj v Bohu, v svědomí, v upokojení mysli, pokoj také k nephteli.
Čtvrté ovoce, trpělivost v protivných věcech; kteréžto ovoce jest
35 nynie velmi Hedké. Páté, dlauhočekánie, totiž božského milosrdenstvie očekávanie jest v něm, takže nezaufá, ale dlauho oče
kává. Šesté dobrotivost, totiž dobrá ohnivost; latině benignitas,
quasi bona igneitas, chtivost a žádost hoHcí k dobrému znamená.
Sedmé tichost; ve všech zámutcích jest tichý a krotký. Osmé viera,
40 totiž věrnost; což koli Bohu slíbil, všecko plní, všecky věcí k chvále
boží čině. Deváté sthedmost ve všem, co činiti má aneb mluviti. .
Desáté zdrželivost, totiž od hřiechu, že, což koli slyší zlého, nepovoluje tomu, aby také byla mysl, netoliko tělo, čistá.
Tato ť sú jablka a ovoce svatých. Ale těchto časuov nebez45 pečných stromové nenesli sau tohoto ovoce, neb léto pominulo
a zima pÍ'išla, nepravosti se rozmohly a láska ustydla jako léto.
Protož, když zámutkové pHcházejí na lidi, věrných potěšuje Pán Potěš~ánsvých
a die: »Pozdvihněte hlav, neb se pHbližuje vykaupenie vaše,

I

12 Abak. 2, 4; Řím. 1, 17; Gal. 3, 11; Žid, 10, 38 - 13 Žid, 11, 6 15 Jan 15, 5 - 16 Ž. 52, 10 - 18 Pís. Šal. 7, 13 - 27 POdle Zl'. 2,4 a 5
--c- 30 Gal. 5, 22 37 PS.: S/e/tye - 46 Mat. 24, 12 - 48 Lu.k. 21, 28nn.
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a tehdy zakvítati počnau« etc. Nebo tehdáž věrní počínají život
St~~::~l~.!i~d- dobrý vésti. Ale my pohřiechu sme jako stromové podzimní,50
nebo ještě slunce jest daleko od nás, a již sekera k kOl'enu p1-iložena
jest; nebo zlý strom nen~se ovoce dobrého. Protož duši babylonské, když tam pHjde, předloženo bude před oči její, že svatých
životové byli sau jí dáni ku přikladu, kterýchžto však zle jest
požívala, a jablka žádostivá zmrhala na sobě. Protož die: »Odešla55
sú jablka žádostivá od tebe«, v nichžto někdy kochala se a pajchala v daří ch božích.
Vonné masti
A die tuto, že jest měla kadidlo, víno, olej, pšenici etc. Vonné
masti sau milosrdenstvie, bolest, skraušenie na hřiechy, kteréž
se zbierají na hnoji, v trní a v kOPl'ivách. Některým zajisté dušem60
Pán dává skraušenie na hHechy, avšak to všecko potracují a zmrhají.
A die apoštol: »Kristova dobrá vuoně sme«, totiž pověst dobrá
Kadidlo
svatých, kterauž si na sobě zmrhal. Kadidlo sau modlitby nábožné, když se duše shrnúci uzavierá, jakož učí Spasitel, aby
myslí svau i pc:!mětí před Bohem se postavila, všech věcí zde na 65
Y
Modlitby takové
,. a b y t y mo dl'ltb y pre
v d B h l ' .
býti maji
sveYt e zapomenucl,
o a vstupova y Jako
kadidlo vonné. A kteréhož člověka takové sau modlitby, má
doufánie mieti. Neb takovému die Pán: »Proste, a vezmete«.
Protož toho kadidla duše zle požívá, nebo dobré modlitby v zma~
řenie pl'ivodí sama v sobě. Nynie zajisté k konci světa některým 70
dušem toto kadidlo dává se, aby se k Bohu pozdvihovaly; ale duŠi
zlé k většiemu lkání a zámutku to bude zjeveno, nebo takových
dobrých věcí zle jest požívala etc.

Pšenice jes t
Kristus

»Pšenici, víno a volej « etc., že v těchto věcech právě nevedla
kupectvie, nenie pomštěna; protož jie toto budaucně bude zjeveno.
O pšenici mluví Spasitel o této řka: »Zrno pšeničné padna v zemi,
nebude-li« etc. On sám jest ta pšenice, chléb totiž živý u velebné
svátosti oltářní; kterýžto chléb a víno z kořene vinného, Krista, 5
pochází, jako die: »Já sem vinný kořen pravý«. A učedlníkóm
mluví: »Tato ť jest krev, kteráž za mnohé vylita bude«. Z kteréhožto
vína a pšenice plyne olej zdravie a milosrdenstvie. A že těchto věcí
duše zle jest požívala, protož jí to bude zdviženo a v těchto věcech
15 -

51 Mat. 3,.10; Luk 3, 9 - 521Vlat. 7, 18; Duk. 6,43 64 Mat. 6, 6 - 68 Jan 16, 24.

167

XVIII.

Kapitola

62 2. Kor.2,

1 »v těchto « korekttwou z pův.: na těchto - »nevedla kupectvie « phpsá'l1o
až doda.teč·ně in marg. - 2 >menie pomštěna« je podtrženo černě. - 3 Jan
12, 24 - 6 Jan 15, 1 - 7 Mat. 26, 28; Marek 14, 24

viece nebude moci kupčiti. K tomu i Zachariáš die: »Co dobrého
jeho a co pěkného, jediné pšenice vyvolených a víno, ješto rodí
panny v čistých myslech a u vieře celé? «
Protož dvojí sú křesťané zlí, kteří sau nevděčni této pšenice Dvoji kl'esťané zli
božské nebeské. Jedni, ješto nepr-istaupají a netbají jie požívati,
15 jiní pak, přistaupajíce častokrát, ale ~au zle ~~vi. Nebo ~en~lé:~
se pH nich taková poctivost k to~u, Jako slusl, a t~k~va ba~en.,
í'ed pí-ijímaním nemají vážnostI, nebo se nezkusu]l v bazm,
,h
't
h
Nevážnost
P
V aumyslu a v srdci. Bojím se zajisté po znamemc zevm rmc, k tělu Páně
že lid hyne u viel'e pH velebné svátosti. Ani po přijímaní nemají
20 se vážně, nebo jazyk svobodně rozvazují v utrhání, v marnoste~h
a v hněvu, jako by ten den nepHjímali. PJ:-istaupají jako zatvrdllí
a zkamenilí. A tak sau duše babylonské rozmnoženy. Nebo sám
Spasitel die: »Podlé viery tvé staň se tobě!« Jestliže jest viera
mrtvá, neprospievá, jako by pokrm mrtvého tělu dával se etc.

I

V

'

Protož by kněží měli znáti povahu a stav a obyčeje toho,
kterýž pr-ijímá, aby svatého nedávali psuom. O těch také dařich
praví Pán: »Zamiloval Pán zemi svú a od?us:illidu SVé~l~ a}el~l: (černě:)]ohellI'.
Nedám vás v potupu pohanuom«. A dle, ze chce datI psemcl
, ,
1 A
v
d' I . d t' t Vzdálenie ocl těla
a víno, jakož poldada Johel proro (,
protoz vz a eme o e o Páně škodné
30pšenice jest vzdálenie od Pána Ježíše Krista a jeho života, jako
pHblíženie k ní jest spojenie s Kristem. Nebo díe: »Ktož jie mne,
ve mně pl'ebývá a já v něm«. A vzdáliti se od něho jest škodlivá
věc duši. A také nehodně přistúpati jest velmi škodlivé. Nesluší
zajisté Heci, že jinak dává se také Kristus duši kromě velebné
35 svátosti, tehdy svátost ta ~ajzbožilejší má zanechána býti. Nebo,
ktož obyčej Kristuova cestu jeho potupují, nejsau hodni, aby ho
.
'l . d
. Yt v • v ,
't ť dr hé pH Znamenal škodu
jináče našli. Skrze vz d a eme ona]sve e]Sle sva os 1
a
velikau .
chází veliké zpuštěnie duše a bázeň boží umenšuje se a nenie tak
veliké pilnosti ostl'éhati se od hr-iechu. Odtud se náboženstvie
40 umenšuje, láska k Bohu i k bližním, jiné potupuje a sobě samému
doufá. A z toho jest, že se umrtvují žádosti svaté v člověku. Potracuje také zevnitř dobré skutky, jako milosrdné skutky, netresce bližnieho slušně, kterýž blaudí. Nebo v tu II ctihodnú svátost
složeno jest všecko k spasení nám. poHebné proti hr-iechuom.
45 Protož upadají v mnohé a rozličné hřiechy. A tak Kristus jest
některým ku povstání, jiným ku pádu v té svátosti najsvětějšie.

25

10 Podle Zach. 9, 17 - 23 Mat. 8, 13 - 26 Ohlas Mat. 7, 6 Podle Jode 2, 17 až 19 - 31 Jan 6, 56 - 46 Ohlas Luk. 2, 34
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.
nekázanl

v jed zlí'm
se obracuje

Prostředek

milujme
Zlá bázeň
a pokora

Magdalena
Kananejská

KteÍ"Íž hodně pHjímají, v zámutdch se radují a nerepd; ale ne
v,
h
a C 1, eten ne odně pHjímají. O kterýchž die David: »Budiž
stuol jich pÍ"ed nimi v osiedlo a v odplacenie a v pohoršenie«.
Pyšní: pok:~tí, ~adutí, ~šeteční padají pH této najzbožilejší pšenici; 50
a to tI, ktenz vtIpem svym porušeným Hekali: »Zdaliž v té svátosti
jest ~vuoh, kte~áž se nosí? Neb ť Buoh nepoHebuje, aby ho nosili;
kteryz nese vsechen svět! Neb nenie v tom mrtvém chlebě vidědlném ten chléb živ}'r!«
t 1 t' 1

Kto nehodně
pI-ijímajl

Ruhačl

Kapitola

Protož jest viděl Jan, že zle a nevěrně duše babylonské 55
v tvo.mt.vo. chlebu a. vínu .kupčie. A takovým ť ta svátost naJ'blb
Z OZl eJSle O racuJe se v Jed; a takoví plakati budau na vuodce
sv~ a zprá,"ce, !e .sau je od cesty pravdy odvedli. Nebo tehdy
duse od teto psel1lce odcházejície podtie, co Jeremiáš praví:
»Kterak zlé a hořké jest, že si ty opustila Pána Boha tvého!« 60
Protož jděme prosHedkem, pokánie totiž čiňme, hřiechuov
se pilně varujme a tak z chleba toho J'ezme a z kalicha piJ'me, však
n;. tak t~ké tak~vau bázeň mieti, aby duše, pHliš sobě obtěžujíc
hnech.y, .1 nechtela k té najsvětější svátosti pHstúpati. Neb jest ne
tak uČll1lla Magdalena, hHešnice veliká, ale poníživši se pHjímala. 65
~e tak zajisté opět učinila kananejská žena, kteráž psem nazvána
Jest, ale pokořivši se v duši, drobtuov jest žádala. Tak i duše
bázeň majíci rozumnau, ponížieci se přistupiž. Nebo, jako k slov~
Ježíšovu Petr zavrh siet a popadl ryb množstvie, z toho skutku
Kri~t~ pozn~l ~ýti pravého Boha, tak duše pokorně phstaupajíci 70
pOCltI umensel1le pokušení, božského milovánie milost a lásku
velikú; a to čijíce v sobě, poznávají v té předrahé svátosti božstvie
a pravého Boha z toho skutku etc.

I

Úžitek veliký

N ádo by

rozličné

Mezi jinau Í"ečí, ještě mluvě o dařích a milostech mluví

~c .~0~1U ještě i o nádobách kamenných, slonových, mram~rových

Darové dvoji

Nádoby zlaté

Měděnné

1 J1nych. Neb on věda, že cizoložnice ta bude jemu nevěrná, však
ty dary dává jie, také i andělu v nebi. Protož někteÍ"Í sau darové
z milosti daní, kteÍ"Íž se dávají i zlým. Jiní sau darové milosti 5
kteÍ'Íž milostného činie Bohu, jako sau láska a viera živá, kte~
řížto darové v zlých již státi nemohau. Dává nádoby jako zlaté
totiž svědomie ozdobené bázní velikau a maudrostí boží. Jiné
sau nádoby měděnné. Nebo některá sau srdce, ješto mají í"ečňo-

nn. -

48 Ž. 69, 23 - 60 jer. 2, 19 69 Luk. 5, 4 ·Im.

65 Luk. 7, 37 nn. - 66 Mat. 15, 22
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vánie a vajmluvnost velikau, kteréž činie lektánie v uších; a ten
dar muož býti bez lásky a bez boží milosti. Jiné nádoby železné.
Železné
Železo jest tvrdé a drstnaté. A jest nádoba hněvu božieho, bez
zlata, lásky boží, jenž jest plná pomsty. A té nádoby Buoh dobí"e
požívá. Protož mnoho daruov mají duše křesťanské zde, kterýchž
15 zle požívají.
A opětuje na:Hekanie o té duši babylonské a o tom městě
aneb o té cizoložnici; a die: »Běda městu tomu«, kteréž bylo tolik
okrasami ozdobené; a vyčítá ty ozdoby. O kterýchž vypravuje
apoštol (1. Korint. XII.): »Rozdielné sau milosti, ale tajž duch,
20 neb od jednoho Ducha svatého pocházejí«. A vyčítá ty dary
apoštol tu pořádně. V zjevení rozličných pravd vždycky Duch
svátý se zjevuje. A ti darové někdy dávají se člověku bez milo- Dávar:lý!arové
vánie synovského a lásky a ne k úžitku a prospěchu člověku tomu,
ale k jiných mnohých úžitku. Nebo dává se někomu Í"eč maudv
v V' svat'ych
l
t '1, dávají
Rozliční darové
25 rostI,. a b y mau Idre umeVl'1 reCI
proro cuov
vypravova
se od Boha
jinému viera veliká, jinému divy činiti, kteÍ"Íž však neprospievají také i zlým
některým k spasení. Nebo v ten den Í"eknau: >>Však sme ve jménu
tvém ďábly vymieta1i a divy mnohé sme činili«. Kterýmž odpoví:
»Amen, pravím vám, neznám ť vás«. Jinému dar proroctvie,
30 také zlému. Jako Kaifáš a Balám měli ty dary. A ti všickni darové
sau jako perly najdražšie, kteréž duše potracuje, a již Babylon
nazývá se. Jinému rozeznánie duchuov, jako, jest-li v kom duch
pyšný, nadutý a hrdý, anebo duch pokrytý nebo lstivý, poznává ?o~l~~~~~
se. Někdy také ten dar dává se tomu, ješto nenie v milování
35synovském a v lásce. Jinému rozličnost jazykuov. Jinému dává
bohatstvie, krásu,. vtip vysoký, kteÍ'Ížto všickni saudarové boží.
Jako v jednom těle mnoho jest auduov a mají rozličnau práci,
tak tělo duchovnie cierkve svaté rozdielné má dary a audy duchov- Rozl~~~;k~~dové
nie, takže někteÍ"Í sau jako voko, jiní jako ruka.
40
A vyčítá ty aUÍ"ady řka: »Najprv zajisté dal apoštoly« etc.
A těch daruov rozličných rozličným zpuosobem bývá vyprážďněnie a zmaÍ"enie. Nebo pHchod Antikrista bude ve všelikém A;~\~~fs~a
svedení, takže rozličně od rozličných odvozovati bude daruov
lidi. A potom dotýká daruov synovstvie a milovánie; nebo tak
45 die: »Milujte dary Ducha svatého, lepšie a duchovnějšie. Ještě ť
19 Podle 1. Kar. 12, 4 až 11 - 27 Mat. 7, 22 a 23 - 30 5. M. 23, 4:
joz. 13, 22 - »ti všickni da.rové « je připsáno dodatečně in margine. - 37
1. Kar. 12, 12 nn. - 40 1. Kar. 12, 28 - 42 Marek 13, 22; 2 Tes. 2, 9 a 10
- 45 1. Kar. 12, 31
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vám ukáži cestu vyšÍ«. A že předpovědění darové mohau býti bez
lásky, protož dopovídá: »Bych jazyky lidskými mluvil etc., a lásky
nebudu-li mieti, nic mi neprospievá« etc. Ano i vieru někdy člověk
má bez lásky. A takové sau duše babylonské etc,
Zřejmo jest z těchto í'ečí, že mnozí mají auřad posluhovati 150
v cierkvi, a to bez lásky. Protož napí'ed mluví k andělovi: »Máš
jméno, že by živ byl, a mrtvý si«. Avšak nazývá jej andělem.
To jest proti těm, kteÍ'Íž praví, že by neposvěcoval zlý kněz aneb
biskup že by jiných nesvětil na kněžstvie, poněvadž i zlá duše
také teď má dary mnohé. Kdyby zlý neposvěcoval, bylo by z toho, 55
že by každý kněz sám o sobě pochyboval, posvěcuje-li či nic,
a to proto, neb neví, byl-li by nenávisti aneb milosti hoden; tehdy
také neví, posvěcuje-li. A nečíslní zmatkové pocházeli by z toho etc.

A k a ž d Ý z p r á v c e moř s k Ý i v š i c k n i, j e š t o
se poj e z e í' e pIa v i e a nad ale k o. Činí tuto zmienku
o lodí a o zprávci. A na mnohých místech zmínka se činí o nich.
Lodie
Nebo život dobrý křesťanský u vieře živé lodie jest, na kteréž se
co znamená?
vezau mnozí k brehu a k městu velikého krále. Slove také život 5
církve, život Kristuov lodie, život svatý ld-esťanuov. Lodie Petra
Zprávcové Iodie,
druhý Kristus podlé
totiž cierkve apoštola najprvnější zprávce jest Buoh,
člověčenstvie, kterýž ř'ekl: »S vámi ť sem do skonánie světa«;
třetie proroci a apoštolé prvotnie svaté cierkve, všickni Otcové':
A této nynějšie cierkve zprávcové sau všickni světí a dobH kněží, 10
kteříž dnes věrně pracují v cierkvi. Naše pohUechu lodí a život
náš jest v nebezpečenství tohoto bauřivého moře položen. Protož
svatým dnes na tomto moU bauí-ivém potřebie jest patí-iti k prvotním svatým. Nebo větrové pí-icházejí mnozí těchto dnuov a duchové
odporní náramně proti vieř'e a lásce; ale usaditi se jest potřebie 15
na této lodí, patHece na apoštoly, a odpierati větróm studeným
až do smrti. A tehdy s nie sstaupíme, když zemřeme.
Koráb
A figuora této lodie jest koráb Noe. Vlnobitie II sau strachové
a hruozy až k smrti. Spasitel prorokoval řka: »Schnauti budau
lidé pro strach zvuku moí'ského«. Ale to jest nedostatek víry, že 20
se bojie ztratiti tělesnéh) života.
~fvboeti~;::~~!~~
Alevšak: na této lodí Petrově dosti jest nebezpečný život pro
ského
velikost skaYé, pro odpieranie mocných, totiž pro mnohé hory,
47 Podle 1. Kar. 13, 1 až 3 - 51 Zj. 3, 1 str. 459 - 57 Sr. Ece!. 9, 1.
8 Mat. 28, 20 -19 Podle Lnh. 21, 25 a 26
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totiž krále a duchy zlé. Také pro větry, kteříž vycházejí z propastí
25 země; ti ť sau duchové pokrytí, kteÍ'Íž podvracují lodí, a sem i tam
sebau zmietá lodí a kolébe se na všecky strany. Pohřiechu mnozí
na této lodí dnes nebezpečně sebau viklí od větruov pokrytstvie ;
mnozí přišli proti vieře Kristově a velebné svátosti. A usilují
o to pokrytci, aby vyvrhli najlepšie z lodie. A jistotně vidíme, že,
30 kteréž vymietají, spáleni bývají a mrau v kacieí'ství; a bojím se,
že potopeni bývají pí'evelmi zle. Item některým se přihází, že
,všickni z lodie vyvrženi bývají v hlubinu mOÍ'skau. Tak dnes v neb~~!~enstvl
mnozí z dobrého života vypadají pro zlé rady a pro bludy, upa- s těmi~;,~ž sau
dajíce v pokrytstvie, v blud a v smrtedlné hí-iechy. Item voche35 chule lahodným zpievaním také uvalují v vlnobitie mOÍ'ská,
některé dnes mluvíce pěkně a pl-átelsky proti vieře. Item šatanáš
se všemi duchy, sektami a svazky kacieÍ'uov rozličnými šturmuje
na tuto lodí. Ó nebezpečné moí'el Ó lodí, kdy přijdeš k brehu
a k městu velikého krále Ježíše Krista?
40
Protož, když na moí-i větrové se zbauhe a vlnobitie se nadýmají, napomínají se k modlení, a aby k Bohu volali. Tak dává se
rada sedícím na lodí dobrého a svatého života, aby se modlili Rada
dobrá
plavcuom
S velikau pilností a snažností v pravdě, s bázní a s pokorau, s dobrými skutky a s almužnami a s poznáním svého života zlého.
Item na moU žádají jasného a tichého času, Tak potřebie jest
žáldati od Pána, aby skrotiti ráčil toto nepokojné moře. Kristus,
když na lodí spal a moÍ'e proti učedlníkóm se bauHlo, vzali smělost
statečně volati í'kauce: »Pane, spomoziž nám, neboť hynemel«
Dnes v srdce mnohých vody bluduov nalévá se, a nevolají k Bohu,
50 neb sau hubené viery; těm spí Kristus. Ale kteH sau živé viery,
takovým ť bdí, těm pomáhá pí-iplaviti se do města. Ač pak malé
viery byli sau učedlníci Kristovi, však pro to sedí s nimi a tresce
je Hm: »Malé viery, proč pochybujete? Proč mně nevěříte? Proč
nemáte doufánie a ke mně nevoláte? Já sem sám najvětší zprávce
5510die skrz pravidlo zákona, kterýž sem vydal«.
Item plavci mají uměnie proti větróm a bauřem odporným,
kde mají státi aneb co činiti; jiní vezau a zpravují lodí, jiní rozkazují. Kdyby všickni rozkazovali, musili by zblúditi. Takéž dnes
na lodi někteÍ'Í mají zpravováni býti, jiní zpravovati. Jestliže ti,
60 kteÍ'Íž mají zpravováni býti, zpravovati žádají anebo zpravovati
zhajují a překážejí, bývá blud a nep0Í'ádek. Jakož se nynie to
45

48 ]Ylat. 8,24 1/,n.; l\1arek 4, 3711,11.; Lttk. 8, 23 nu.
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ukazuje, že by mnozí chtěli z hřiechuov trestati, učiti; sau pak jiní,
ješto se postavují proti nim, nechtějice zpravováni býti, ale také
chtiece zpravovati a rozkazovati. Protož bludové povstávají etc.
Také na lodí bývá zima; item žiezeň, hlad. A ty všecky ne- 65
dostatky rádi snášejí a pí'emáhají, aby jediné spieše přišli do města
Páně. Item někdy se všecka lodí ztroskotá; jako se pokládá v Skut~
cích apoštolských, však pro milost Pavlovu všickni sau zachováni.
Tak dnes lodie cierkve divným obyčejem roztrhla se jest, takže
onenno na jednom prlmě veze se, tento na jiné dště a tabuli 70
k bí'elm připlaviti se žádá a pospiechá a na jiném listu, totiž
tento jiný artikul věÍ'Í, a onenno jiný; onen jináče smajšlí o Kristu
a o velebné svátosti, a tento jináče, onenno sám chce svuoj býti
a neposhkhati.
Item na lodí zlodějové moÍ'Ští bývají laupiece. Tak dnes mnozí 75
u vieÍ'e laupie a svláčie a phstaupají pod zpuosobem pl:'átelstvie,
a potom ani ť ranie u víí'e, v lásce, a tak oblaupie. Item neduhové
sau na moÍ'i. Tak dnes mnozí neduhové rozmohli se, takže tohoto
trápí nedověra, onoho ukrutenstvie, jiného lakomstvie, tohoto
nenávďst, onoho zaufalstvie. Kdybychom měli svaté před očima, 80
jednomyslné u vieí'e, v poslušenství, v trpělivosti, kteÍ'Íž Boha
milovali a jeho se báli, smrti žádali, kdybychme na prvotnie cierkve
lodí pohleděli, i my bychme pospiešili také rádi k bl'ehu!

I

Zlodějie mořšt1

Neduhové

Vymietanie
poHebné

Cierkev jest
lodie veliká

Item v lodí na moři někdy vyvracují a vymietají, a to někdy
k dobrému přichází, vyvrci blud a zlé, což neduh rodí a škodí 85
zdraví čl,ověka. A když člověk žefé Miechuov, pláče a radu béí'e
jako lékařstvie a au mysl dobrý, muož to phjíti k velikému dobrému
zdravie a spasenie. Ty všecky věci trpie na moři, ale volení konečně
přijdau k břehu; a vyvolení ze všelikého národu a krajiny, ačkoli
sau zde rozděleni a roztrženi, ještě vstaupie na lodí a phjdau do 90
města, toliko potí'ebie jest nám modliti se, aby ráčil phkázati
větróm, aby pí'estali od vienie odporného. Ale to ť se nestane,
dokudž hřešiti nepí'estávají etc.
A k a ž d Ý z p r á v c e m o l' s ký. I máme věděti o lodí:
jest jedna lodí veliká zde, všecka cierkev svatá, kteÍ'Íž sau u vide,
v naději a lásce pevné; a takoví sú jako svrchu na moÍ'i. V kteréžto
Kristus sedí a světí jeho ji zpravují a ti, kteÍ'Íž tam již k břehu se
phplavili. Ta lodí zduolu jest zaví'ená, ale shuory oteví'ená. Po- 5

I

67 Skutll, 27, 14 un,
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čátek a konec lodie jest auzký; tak počátek obrácenie hhešníkuov
ku pokání a svatých a smrt jich: pÍ'i obém auzkost. Protož v PÍ'Ísloví XXXI . napsáno o té lodí: »Učiněna jest jakožto lodie kupcova,
zdaleka pÍ'ÍŠedši a chléb svuoj phnesšÍ«. Ne b sám die: »J á sem
10 chléb živý, který sem s nebe sstaupil«. Hle, z daleké krajiny chléb!
Rozděluje

se

Ale tato lodie dělí se na mnoho lodi menších, neb jest mnoho
lodie
cierkví obvláštních; jako každá osada jest obvláštní církev a světí
Zprávcové lodi
byli sau zprávcové jich, totiž těch lodí. A tehdáž dobÍ'e zpravovány pilnl byli
byly osady, a tak, že najnižší prostí'ednie nad sebau měli zprávce,
15 vstupujíce vzhuoru až do najvyšieho zprávce, Pána Ježíše Krista.
A zprávcové se vespolek poslauchali. Ale nynie poMiechu těchto
časuov roztrženie jest cierkví a osad a zpravovánie neslušné a nepořádné pocházie z nezpuosobnosti zprávcuov. Protož takoví jdau
na onen svět »a státi budau zdaleka, vidauce místo zapálenie jeho«,
20 totiž toho Babylona aneb té ženy. Neb sau dalecí byli zde od spasenie svého, daleko od Boha, daleko od cierkve prvotnie, daleko
od dobrého života a lásky; tam, na onom světě, daleko budau od
Boha, daleko od oněch zprávcuov prvotnie cierkve, neb sau oni
phšli k Mehu Jeruzalému, totiž královstvie nebeského, ale tito
25 poslední nepHšli tam.
Každého k.í'esťana svědomie a život jest jeho lodie, kterauž ~~ťa!~r{~;
má zpravovati a rychtovati. Kteréžto když neumie člověk a kazatel zpravovati, kterak tehdy osadu zpraví a k bí'ehu královstvie
nebeského pHvede? Kterak hHechy v lidu stavovati bude? II Ne30 bude moci za)'isté obyče)'uov zly' ch v lidu kaziti) ktož svy' ch vášní Nebezpečenstvie
zprávcuov
nekazí sám v sobě. Jako těžké bylo by člověka obhájiti, na kteréhož by mnoho stí'el vysHelovali, tak, že na cierkev, tu lodí,
jednak pokrytstvie, jednak lakota, hněv, pajcha etc. vějí a ženau,
protož těžko jest jie hájiti.
35
A die, že křičeli. KHk znamená bolest velikau, ukrutnau. >>Vidauce místo zapálenie jeho«. A to jest místo vnití' v srdci a v mysli,
rozpálenie k velikému hněvu a zlobivosti a ku pomstě. Nebo
.
zlým vnití' v srdci jest peklo, kteréž trápí a pálí je. Jako v dobrých Voheň <zl)'
dobry
zapaluje se oheň dobrý Ducha svatého, kterýž je rozněcuje a k ra40 dosti pozdvihuje, tak ve zlých rozpaluje se voheň zlý, a praviti
budau: »Které jest bylo podobné tomuto městu velikému? «, totiž
že sau dary veliké a duostojenstvie od Boha phjali; kteréžto město
opojilo národy milováním světským, takže milovánie božské
8 Pf/sl. 31, 14 -

9 Jan 6, 51
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v nich jest zastaveno a zkaženo. A jako to babylonské město nad
jiná v dařích bylo povýšeno, tak také v mukách nad jiné sníženo 45
bude a potlačeno. Nebo čiem jest stupeň a duostojenstvie vyšie,
tiem jest pád těžší.
A die: »Sypati budau prach na hlavy své«; to jest, že, což
sau zde milovali, jest marnost jako prach a popel. A tak sypati
budau na hlavu, totiž na pamět a na mysl svau. Někdy ť sau zajisté 50
zprávcové lodie zastavovali marnosti v lidu a očekávali odplaty
tepruva u bl'ehu královstvie nebeského, odplaty čekajíce; ,Ale zlí
zde radovali se, a potom tam budaucně lkáti budau; dobří pak
zde lkali, a potom v nebi radovati se budau. Protož Johel napomíná
řka: »Obraťte se v celém srdci, v postu, v pláči a v kvílení«. A die: 55
»Mezi obláčnicí neb kaplau a oltářem plakali kněžie a l'iejkali:
»Odpusť, Hospodine, odpusť lidu svému« etc.
A l'iekají: »Běda, běda, to město veliké«, babylonské, neta babylonská, cizoložnice. »Jímžto sau zbohaceni všickni,
kteří měli bárky na moři«, totiž fary neb osady, a každý najméně60
svědomie své. Běda, že jest krásu a dary, kteréž na světě měla,
potratila! Běda, že jest královstvie nebeské zmrhala a ztratila!
Běda, že jesti mnoho duší od cesty pravdy odvedla etc.
věstka

Šesté viděnie

Veselé bude
svat)Tch

Veselte se nad ním nebesa i světí apoštolé
i pro r o c i etc. Toto ť jest šesté viděnie o zatracení zlých po
tomto životě, a zvláště o pádu Babylona, kterýž tuto vidien jest
jako nevěstka; a vyznamenává zástup zlých a potom káždau (!)
duši, kteráž, pl'ijavši dary božie, v nich pajchala. A bylo praveno 5
napřed, že někteří jako zprávcové lodie, jiní jako kupci přijdau tam
a uhlédají místo zapálenie jeho a lkánie věčné mieti budau. Tuto
již ukazuje, kterak světí u věčném odpočinutí a u věčnosti postaveni budau a phjdau do věčné radosti a v tovahstvo sladké.
A takoví nad spravedlivým pádem Babylona radovati se budau; 10
a protož die: >>Veselte se nad ním nebesa«. Nebo jako farao syny
izrahelské honil až k mol'i a Pán bojoval za ně, nebo nepřátelé se
ztopili, a tehdy sau zpievali píseň řkauce: »Zpievajme Pánu, nebo
slavně zveleben jest« etc., tak světí, k břehu vlasti nebeské phjdauce a vidauce nad zlými spravedlivau pomstu a pravý saud,15
radovati se budau a veseliti. Tehdáž zajisté pravé bude vesefé
55 Joet 2, 12 11 2, M. 14,

56 JOel 2, 17
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13 2. M. 15, 1

a radost; nebo nynie, že sme od města Jeruzaléma, vlasti nebeské,
.vzdáleni, nemáme se veseliti. Jako die David: »Kterak budeme
zpievati pieseň Páně v zemi cizie? «
A že pohHechu nynie lidé zapáleni sau hněvem a zlobivostí,
a protož v těch věcech j chodiece, nemohau se veseliti. Nebo die
Izaiáš: »Choďte v ohni a v plameni, který ste sobě zanítili!« Nebo
vlnobitie mOl'ská vafé se na lidi a odvracují mnohé od čistoty
viery; ale onino u vlasti nebeské, v tvá!" Boha Otce patřiece a v to
25 drahé zrcadlo hlediece, vuoli Páně poznávají, a protož vědí, z čeho
se radovati, nebo v světle poledním kráčejí. Ale nynie v nás zde
. vI'
V
t ozV cas
v tolna't blau d'le neveVd auce, z ce
v ho
jest mahc
(e svet
o; I
pro
se mají radovati. Onino zajisté mají jistotu radosti, ale my sme
zde v nebezpečenstvích v osídlách velikých.
30
A protož nenie se zde z čeho radovati. A tak i Spa,:;itel, zde
jsa, nad nepl:-átely svými neradoval se jest, ale plakal. Castokrát
bývá zde radost kromě vuole boží. Nebo velí Pán skrz Jeremiáše
ještě Babylonu přiložiti flastry a lékařstvie, zdali by snad ještě
uzdraveni byli. Nebo mnozí z protivníkuov jeho některé potupují
35 a odsuzují, ano ještě Pán k spasení přivodí mnohé, a z této strany,
která se boží zdá býti, mnohé zatracuje. A protož tajní sau saudové
boží, a brž žádný nevie, jest-li milosti hoden čili nenávisti. Protož
každý v bázni boží buď živ. A jest nám poHebie obětovati Bohu
obět ducha zarmauceného, srdce skraušené a ponížené etc.
. P rocv ty na40
I die: »Veselte se nebesa i světí apoštolé i prOrOCl«.
pomíná k veselí, dopoviedá pHčinu: »Neb jest spravedlivý a pravý
saud učinil Pán Buoh nad ním«, tak totiž, že ten Babylon jest tak
poražen a potlačen z veliké boží spravedlnosti. A protož z spravedlivého saudu se radují, jako die David: >>Veseliti se bude spra45 vedlivý, když uzřie pomstu«. Nebo vjšecky věci vedlé pořádku
božieho sau zpuosobeny. A když Ido hřeší, boH a kazí ten pořádek,
a to Pán spravedlivě mstí. Nebo člověk, když hřeší, hned pomsta
pHjde na ň, neb od milosti boží a synovstvie oblaupen jest, zpuštěnie od náboženstvie. A čím viece kto hřeší, viece oblaupen bývá,
50 jako onen z Jeruzaléma do Jericho sstupuje, upadl mezi lotry.
A že lidé necítie té rány vniHnie nevidědlné, protož dopauští
Pán ránu zevnitřní, čitedInau, kteráž jest mnohém většie oné rány
vniHnie. A po těch ranách čitedlných Pán chce, aby lidé poznali
18 Ž. 137,4 -

'1/.11.
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rány své nevidědlné, nečitedlné. Jako i lotr řekl k druhému na
kříži: »My zajisté hodnau pomstu za své skutky béřeme«. A někdy 55
dává se lidem poznánie ran vnití-ních, takže rádi snášejí rány ze~
vniUnie č.itedlné. A Heká člověk, že ty rány ještě nic nejsau za
Miechy jeho. A tak takový raduje se z těch ran na sebe dopuštěných
od Pána. A poněvadž člověk sám se raduje, proč by tehda i andělé se
neradovali?
60
trp~t~I~::'br6djest
A jestliže pak člověk babylonský trpí zde, ještě dobré jest
jemu: jedno proto, že, když trpí člověk, tehdy nemá svobody
tak k Mešení a nedokoná tak hHechu; druhé proto, že skrz tyto
zdejšie rány umenšuje se jim mauka pekelní. Neb die Písmo, že
nemstí Buoh dvakrát na jednom a témž člověku. A poněvadž zlým 65
prospievají rány, čiem viece prospievají rány a pomsty věrnými
A protož die Spasitel: »Blahoslavení, kteHž protivenstvie trpí pro
spravedlnost«. Ale našemu vtipu porušenému a smyslu někdy
takové věci nezdadie se býti dollbré. Pán však vie, že myšlenie lidská
Radost svatých marná sú. Protož veseliti se budau světí, že sau již z nebezpečen~ 70
stvie moí-ského ušli a v upokojenie pHšli a že již bezpečni sau a že
již všeliká slza a lleánie odjímá se od očí jich, a že spravedlivý
saud učinil Pán nad Babylonem, kterýž pl'ijatých daruov božích
mnohých zle požíval. A kto nám dá to, abychom, z tohoto moí-e
vyjdauce, k bí-ehu nebeské vlasti pl'išli? A jmenují se apoštolé75
a proroci, aby se radovali. Nebo ty věci, kteréž sau viděli, již
v skutku se pInie; nébrž i pohanským mudrcuom to bylo zuostaveno, že se jim líbilo, aby ti, kteHž zavinnie, trestáni byli.
I zdvihl jest jeden anděl silný kámen
j a k o žer n o v vel i k Ý a u vrh I cl o moř e etc. Babylon jest duše babylonská a zástup těch duší, kteréž v daHch
božích pajchají; a takové klopotné ke zlému zkaženy budau.
A toho pHklad ukazuje na kameni velikém, žernovu, uvrženém 5
~:be.zpeBčnbé
vyseme
a yPloona skrz anděla do moí-e. Nebo rychle z slávy světa tohoto sstrčena
bude. A dotýká dvau věcí: najprvé vyzdviženie, druhé rychlé
svrženie. Nebo Pán Buoh duši babylonské dopauští velikého povýšenie na duostojenstvie a auI·ady. A to se vyznamenává, že anděl
vyzdvihl kámen vzhuoru. A čiem stupeň neb auřad vyší, tiem pád 10
bývá těžší. Nebo mnohým Pán dopauští vzhuoru povajšenu býti,
aby tieže padli. A protož Pán, kterým dopauští zde pajchati, ale
55 Luk 23, 41 -

67 Mat. 5, 10.
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potom člověk ten pozdvižený má těžkého pádu svého čekati.
Nebo anděl v nebi, který se pozdvihl v velikých daHch, avšak,
jako die sv. Lukáš: >>Viděl sem šatanáše jako blesk padajícieho
s nebe<<. Tak lid izrahelský, tak o králích a kniežatech pyšných
má rozumieno býti tolikéž.
Jest však jeden pád vnitl- v duši, který se tají, nevidědlný, Pádori~ltt~zličnl
kteréhož člověk někdy do sebe nezná. A bývá tak: čún viece člověk
20 v srdci se pozdvihuje, tiem viece pí-ed Bohem padá. A takový byl
Luciperuov pád, vnitl- tajný, kterýž slávu boží sobě osoboval.
A čiem déle stojí člověk v té pajše, tiem tieže padá. A potom bývá
pád druhý, hmotný, kterýž jest menší, kterýž dopauští Buoh Druhí' pád
na člověka, aby svuoj pád poznal člověk vniUní, kterak těžký
25 a ohyzdný jest ten pád vniUní. Protož jest dobré lidem pyšným
zde poníženu a opovrženu býti, aby sami se poznali. A některá
duše tiemto pádem zevniUním nenmož vyčištěna býti, že tak jest
velmi nakažená. Protož Pán dopauští Uetí pád brzký, na smrti, TMl pád
a potom konečně dopauští pád zatracenie věčného.
30
A to se v těchto slovích všecko zavierá. O kterémžto pádu
pokládá se v druhých knihách Mojžiešových Xvo. v piesničce
Mojžiešově: »Vozy faraonovy i vojsko jeho Pán uvrhl do mol'e.
Pravice tvá, Pane, zvelebena jest v síle a porazila nepÍ'Ítele«.
A die dále: »Buďte nehajbajíce se jako kámen« etc., totiž ať se
35 nepohybují k dobrému, a aby viece nepovstali. Die, že uvrhl je
v N eb
' 1ua' 1ovs tVle
' Královstvíe
do more.
o vl
pel
c e sr d ce sau h Ol'vl'
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enl
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1
začlnajl
neb es1ce o za rnsu)1 z e u Vlere, v ml ovanl a v na e)1, a \: zatracenci mauky pekelné zde začínají mieti, když mají hOl'kost
srdečnau mezi sebau. Nebo ta pajcha náramně jest v srdcích
40 lidských uvázla, takže pokora Kristova nemá místa. A protož
z toho pocházejí hněvové mnozí, svárové a utrhánie. A z té pajchy
jeden každý z svého vymlauvá se hHechu; jsa vinen, ještě usiluje
se vymluviti.
A protož, jako jeden druhému byl pÍ'Íčina hřiechu, tak do45 pauští Pán, aby jeden druhému byl pÍ'Íčina zámutku, biedy a trápenie. Protož znamenitě častokrát proti pyšným mluví: »Kto
' 'dí vas
I t 111 Pokory
pravt':
se povyšuje, bude ponížen«. N eb o prava' 1
po mra nenaVl
znamenie
chvály, a miluje své potupenie Hm, že spravedlivě trpí pro své
hl'iechy. R.iedké ť jest zajisté srdce takové, aby se nebauhlo, když
50 trpí. Srdce také pokorné, když tyto rány jdau, ponižuje se pod
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mocnau rukau boží. A kdybychme pohleděli na prvnie svaté
cierkve prvotnie, kterak sau oni se ponižovali, n::jí~e velil~é dary
božie a tak pokůrau pí'emohli svět a sau poVa]Senl velmI. Jako
die David: »Náramně uctěni sau pí'átelé tvoji, Bože, pheliš upevněno jest kniežectvie jich<c A opět jinde die: >>Vyvajšený nade55
všecky národy Hospodin a nad nebesa sláva jeho«. Neb on na
ponížená srdce paUí. A die: »Z lajna vyzdvihuje chudého, aby
posadil ho s kniežaty, s kníža~y l~du svého«. On zajisté pyšný~
Přičina,sváruov se protiví, ale pokorným dáva mIlost. Nebo nebude konce svapajoha
ruom, leč pajcha l'řestane, nebo mezi pyšnými vždycky svárové60
sú. V Přísloví XVlo. napsáno: »Rozhněvánie králc;>vo posel
smrti«. Když král najvyší svuoj hněv oznamuje, tehdy posielá
posly smrti. »A člověk maudrý ukrotí ho«. A die: »V ochotnosti ob1íčeje králova život jest«. Nebo Pán, svým dávaje život, dává jim jasnost a čistotu svedomie. »A dobrotivost 65
jeho jakožto příval večerní«. A die dále: »Pajcha pí'edchá~í poUeníe« a poníženie, neb ona jest počátek a kOl'en všech J1ných
hHechuov. Nebo, když předchází pýcha, již sau otevHeny dVel'e
a pÍ'Ístup bezpečný jest jiným hhechóm k těm dveřím. Die také,
že před pádem povyšuje se duch. Jako i tento anděl: »Uvrh170
kámen do moí'e« etc.
A pHpodobňuje duši babylonskau kameni pro tvrdvos~
velikau a studenost v duši. Nebo, pozdvihši se v daÍ'Ích a v povesh
Žernova
chvály, byla studená a zatvrzená ode všeho dobrého. A volu.auhlost
ol~rauhlost
žernova vyznamenává točenie jakés' v hneších, vždycky z Jednoho 75
hhechu do druhého. A to se děje na moři, jenž sau nevěrní a nemilostiví. Nebo die Izaiáš: »Nemilostiví jako moí'e vraucie, kteréž
se upokojiti nemuože«. V těch bývá zde ten pád, a potom v pekle
ostatní a najtěžší etc.

I

A hlas hudcuov a zpěvákuov a na píšťaly
j e š top í s k a j í etc. V tomto vidění Duch Páně ukazuje, že
v časy jisté Pán odjímá od lidu svého všeliké utěšenie; jako od
slyšení hudby odjímá, od vidění krásu, v dotčení všelikau věc
Radostisvětské rozkošnau o dJ'ímá, a to jistými a uloženými časy. Prorokuom5
varovati se
•
d
h
rozkázal skrz viděnie mluviti k lidu, aby se zdrhovalI o tec,
věcí, kteréž uvodie radost světskau v hlasiech, v hauslech, v utěv

54 Ž. 138, 17 (vulg.) - 55 Ž. 113, 4 - 57 Ž. 113, 7 a 8 - 61 Přísl.
16, 14 a 15 - 66 Přlsl. 16, 18 - 67 Eccli 10, 15 - 69 Přísl. 16, 18 77 Iz. 57, 20

šení ženicha a nevěsty. A pakli se nechtí zdržovati a varovati
od těch věcí, Pán mocnau rukau odjímá to skrz odporné moci.
Jsau tedy časové, dnové, léta, měsícové, věkové, v nichžto
mají se lidé oddati v pokánie, v pláči a v kvílení. Daniel Ilo.:
»Jeho ť jest maudrost, jeho jest sila«, totiž nás od osiedl zachovati.
Ktož hHech' přemáhá, to ť jest božie múdrost, »On proměňuje
časy«; nebo někdy dopauští veseliti se v světě v slyšení, v vidění
15 i v dotčení, a někdy takové všecky věci odjímá, a tak proměňuje,
Jiné časy dává zde, jiné po smrti, a tak královstvie své utvrzuje
v srdcích lidských. Někdy dopauští šatanovi trápiti člověka;
někdy maudrost a tajemstvie svá lidem otvierá; někdy zarnmllcuje,
někdy potěšuje. Čas zajisté' náš nynější pro množstvie Miechuov
20 jest čas kvílenie a zámutku; spravedlivě dává nám takové časy
pláče, Potřebie jest všem ponížiti se a pokánie činiti a podlé všech
zevnitřních smysluov utěšených a rozkošných věcí varovati se
a káti se věrně.
Nebo praví: »Nebude slyšán hlas hudcuov«, ale pláče a kví25lenie pro množstvie zlých věcí našich, A běh času tohoto napomíná
nás k žíni a k lysině, By pak jiného nebylo Písma nás napomínajícieho, což očima vidíme, zapí'Hi nemuožeme: kolik jest jich
zmordováno, kolik zlaupených, kolik do vězenie jatých! A toho
všeho phčina jest hHech náš, Nebudem-li činiti pokánie, téhož
30 na se čekajme zde i v budauciem času, Spasitel Pán (Lukáš XIII,)
die: »Jediné leč pokánie činiti budete, všickni vy též zahynete.
Co mníte, že by oni najhorší byli ze všech« etc.? Protož obec naše
ať již nechá hlasuov lahodnozpievavých a diškantovánie i hudení
a pískaní :t:ozličných, ale raději lkáti a plakati, Jeremiáš Vlo.:
35 »Dcero lidu mého, pí'epaš se žíní a posyp se popelem, lkánie jednorozeného učili sobě«, Nebo, když přítel sejde s tohoto světa a jednorozený syn matky, bývá veliký zámutek; tak, seznaje vlastnie
skutky zlé, kteréž od mladosti činil, oddaj se v lkánie, Item, ktei'í
sau hHechové v srdciech, znamenajíce a na ně plačiece, jiných
40 Miechy kazme vedlé možnosti, z lásky,
První hhech jest nevěra, že Bohu nevěde právě, ani v Boha
ani těm věcem, které božie sau, a tak ani sami sobě k:í'esťané věřie,
Jeremiáš VD.: »Lidu tomuto učiněno jest srdce nevěhcie, totižto
že ani Bohu, ani bližniemu věřiti mohau, odstaupili, totiž od
10
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vierya od života spravedlivého, nebáli se Boha, ani řekli: »Bojme 45
se Boha našeho, kterýž dává nám déšť«. A die dále: »Nepravosti
vaše oddělily sau vás od Pána a nepravosti vaše odjímají od vás
dobré věci«, totiž nevěra a blud a hněv a nenávist etc. A že srdce
sau, kteráž pochybují o sobě vespolek, pokládá se a jde z toho
druhý hHech, totiž auklad a lstivá oklamánie, že jeden druhého 50 .
hledí podvrátiti. Jeremiáš vo.: »Jako pletky plné ptákuov, tak
domové jich plní lsti« etc.
)
Jiný hHech, pro kterýž se hněvá na nás Pán a radovati se
nám Písmo zapovídá, ale plakati a kvieliti velí, jest lakomstvie.
Jeremiáš yo.: »Zveličeni sú, zbohaceni sau, pI'estaupili sau l:-eči55
mé pl:-evelmi zle«. A jestliže pokánie nepl:-edejde v rychlosti, bez
pochyby že veliký hněv Páně nad námi se ukáže.
Jiný hhech, nenávist, hHech proti Duchu svatému, kterýž
zastěňuje duši pWiš. Jan v kanonice: »Ktož miluje bližnieho
svého, v svetle pI'ebývá«, totiž že ten zná sebe a okušuje Ducha 60
božieho, »ale ktož nenávidí, v temnostech zuostává a nevie, kam
jde«. Neumie totiž dobl:-e mysliti o bližním ani jemu poraditi ani
ho milovati, a tak světlo to bývá zastíněno a pI'emáhá duši ďábel
tiem Miechem a morduje; a vede tEn Miech k vraždě, také tělesné.
Izaiáš P.: »Co mi obětujete a slavLosti slavíte? Ruce vaše plné 65
sau krve«. Jako by řekl: »Nic neprospievá modlitba vaše ani
obět vaše«. Jako by l'ekl: »Leč rychle pokánie činiti budete, pomsta
pHjde«.
Jiný hHech, laupež 'veliká chudých. Jiný hHech, násilé na
statku a na dobrých věcech phrozených.1 Item vražda ukrutná 70
náramně pod zpuosobem zákona božieho. Opět lež těžká. Jeremiáš
IX.: »Natáhli jazyk svuoj lživý jako lučiště«, v uoči pěkná vydávají slova, a krom vočí zrazují se vespolek. »Jeden každý vystřiehaj se od bratra svého«. Často se bratH jmenují, a hledí jeden
druhého potlačiti fortelně; pozdravovánie bratrského sobě pO-75
dávají, a v srdci meč proti sobě vostřie. Protož Pán nenie s námi
aniž bude, dokud nebudeme činiti hodného pokánie.
Item lakota v jiedle a v pití, v sedání dlauhém večerním,
a při tom mnohomluvenie. Úžitečněji by bylo kleknauc na kolena
modliti se a plakati, zvláště v saukromí. »Již sekera k kořenu 80 .
dl:-eva p1'i1ožena jest«.
46 Jer. 5, 25 - 51 Jer. 5, 27 - 55 Jer. 5,27 a 28 - 59 1. Jan 2,
10 - 611. Jan 2, 11 - 65 Podle Iz. 1, 11 a 15 -72 Jer. 9, 3 - 73 Jer.
9, 4 -- 80 Mat. 3, 10,' Luk 3, 9
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Pajcha jest
Item hřiech obecný v lidu, jenž odjímá radost, jest pajcha, mnohého
zlého
pHčina
kteráž jest matka své vuole a sváru ov a hadruňkuov. Prorok
die: »Rada má stane a vuole má naplněna bude«. Jako by l'ekl:
85 »Ačkoli z pajchy ustanovujete rady a mnohé věci všetečně pI'ed
se bél:-ete, nebudete moci pro to změniti vuole mé. Yy budete zahanbeni, a má vuole pl'emuož. Chcete-li tehdy raditi se pro obecné
dobré a úžitečně postaviti a stále obecné dobré a jednotu v cierkvi,
srovnajte s mau volí vaši, a to ponižujíce srdce vašeho«. Opět
90 pajcha trápí člověka, aby neposlauchal žehránie a trestánie Páně.
Item nechce se člověku poddati druhému pro Boha. Item drží
člověka, aby se za hHechy nestyděl, aby nedostatku svého nevyznával a nehanbil se pl-ed lidmi. A z té pajchy povstává hněv,
svár a nenávist v domích. I potřebie jest nahlédnauti v srdce
95 jednomu každému z nás a činiti pokánie hodné a poddávati se
trestáním.
Item jiný hhech, že smějí všetečně, v nenávisti stojíce a v pajše Všetečná smělost
ležiece, k velebné svátosti oH ál'n í těla a krve Páně pHstúpati.
Ruce některých plné sau krve, plné krádežuov, vraždy, a nikdá
100 pravého pokánie nečinie, a svátosti najzbožilejšie bez náboženstvie a bez ~kušenie sebe samých pl'ijímají. Neslyší takový ldesťan
apoštola l'kaucieho'. »Kto nehodně ]'ie) saud sobě ]'ie« . PohHechu maDle
Ne~odné
pdj!rnnohych
po pHjímaní žieznie hhechuov, kterak by provodili ukrutenstvie,
žádají cizích' věcí, jeden druhému, bližniemu svému, protiví se,
105 štítie se jeden druhého a varuje, místem i domem i stolem. Na
mnohých ani prvé, ani po phjímaní nenie zkušenie života; v jiných po phjímaní nikdá pHpomínanie nebývá toho dobrého
a umučenie Kristova. Y jiných nenie zevnitřnie veliké poctivosti,
jako byla v prvotní cierkvi veliká poctivost a vážnost, poctivost "r~~~~n~~~tl~srr
110 také i raucha k tomu pokorně úízeného. Jiní s chvátaním velebnau svátostí posluhují, na zemi upauštějí, jiní rozlévají z kalicha
krev Páně na raucho, na kuklice, na zemi. Item ženy valby mešné
a lajkové v ornáty se obláčejí, aby se rauhali Kristu jako Herodes,
pl-ed svátostí velebnau puosobí se smiech. Toto ť jest ohavnost
115 veliká. A protož máme kvieliti a plakati, ne zpievati vesele, ani
na húsle hausti. Za času Dionyzia a svatých prvotních byla váž- P~~~~i:tC~~;<~v
nost taková, že hhešník nesměl tu státi pHtomně, když se tu
velebná svátost posvěcovala, aniž dopustili, ale ven vyháněli.

I

84 Iz. 46, 10 - 1021.1(01'. ll, 29 - 114 »Toto« lze čísti i »Tato«;
o po T je nejasně psáuo. - 116 Dionys. Areopag., De ecel. hier., e. III.
(MG 3, e. 426)
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Ale tuto již nynie ovšem na odpor se puosobí. Protož meč na.
120
Pastajíi rozděleni
rtem jiU}T hí'iech, že pastajři" a kněžie měnie se u vieře a v článciech viery sau rozdielni a nesrovnávají se, rozličně o božských
věcech blaudie a jednomyslně nesmajšlejí ki'"esťansky o pravdách
Písma. A z toho lid roztrhuje se u vieí'e a v pravdách čtenie svatého.
Apoštol die, že odstaupie něktel'í od viery. Protož nemáme se 125
radovati, ale plakati. Proto i Pán vztahuje ruku silnú p:r;oti nám,
neb sme od matky prvotnie církve uchajlili se v článciech viery,
v rozumích, v učení, a tak lid a stádo Páně rozptajleno jest.

sám zuostávaje

vostřu je se proti nám etc.

LehkO slyšenie
slova Páne

Pohánie jest

Item jiný hNe ch, že lid slovo Páně lehce slyší a zlehčuje je,
mnoho slyšie, ale nerostau v pokol'e, v trpělivosti, v tichosti a po-I30
kánie nečinie a nestydie se za hNechy své, ale jiným pHpisují
trestánie, sami pak života nepolepšují, všetečnau čeledností
a smělostí n1.užie i ženy slovo Páně glozují a vykládají, hádanie
puosobí ženy bez studu z svých rozumuov a sváhe se viece, nežli
života polepšují.
135
Protož pí'estává hlas hudcuov, ale čas jest pokánie. To pi'ičas kázal činiti Pán na počátku kázanie svého Hm: »Pokánie čiI'íte! «
Kteréžto jediné leč budeme činiti, meč aneb válka, mor a hlad
pohubí nás a zžieí'e. A již ty rány běžie, a neobracujeme se. Jeremiáš
die: >>Ve všech těch věcech neobrátila s' se ke mně c~lým srdcem, I~O
ale ve lži«, totiž na čas, a opět se zase v hi'"iechy navracují. Báti
se má~e, abychom viece ohavní nebyli před oblíčejem božím
nežli Zidé, někdy modláři. Protož die: »Hlas hudcuov«, totiž
smiech, žert, tanlcové, chechtánie a smiechové, ať jest to vše
opuštěno, a pokánie v hOl'kosti aby činili po všech domiech, al-I45
mužny a milosrdenstvie aby činili a náboženstvie aby s pláčem
bylo, abychom s Magdalenau uslyšali to slovo od Spasitele: »Odpauštějí ť se tobě hhechové«.

.
A hla s hu d c u o v etc. Pán Buoh rozd.ěluje časy. Něktel'í
Časuov rozličnost sú ku potěšení, jiní časové pláče a kvílenie. Nebo, kteÍ'Íž dobrovolně
nechtí činiti pokánie, dává čas Pán Buoh náš, v němž přestává
všeliké veseYé. Ekleziastes lIro.: >>Všecky věci čas mají a svými
změí'enými běhy míjejí všecky věci pod sluncem, čas narozenie 5
a čas umřenie« etc. Hle, rozličné má časy v pokladích svých,
125 1. Tlm. 4,1 4 Ece!. 3, 1 a 2

137 Mat. 4, 17 -
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neproměnitedlný, proměňuje časy

a skutky

~ nich. Čas narozenie skrz pokánie k milosti, čas narozenie z Boha.

S asitel mluví: »Leč budete učiněni jako maličcí (totiž znova
oz:Ození), nevejdete do královstvie nebeského«. On ť zná čas o~rá1 cenie hNešníkuov, čas smrti .on zná, když dveře budau otevheny
k onomu novému životu.
A ty časy ukládá voleným, když ráčí, o nichžto volení nevědie. »Čas štěpovánie a čas vykopánie toho, co bylo štípeno«.
5 Zahradník čas má vykopati, vytrhati a vykoí'eniti a opět rozl sévati' takéž Pán zná, kdy viera, naděje, láska má vštípena býti
a hÍ'ie~hové vykoÍ'eněni. Ačkoli z vuole dobré někto pokauší se
zkaziti zlé a nasieti dobrého, však neprospěje pÍ'ed časem; ale
Bohu pro to líbí se jeho pilnost a práce sna~ná e.tc. Prot~ž čas
20 jest vytrhávanie a zkaženie hi'iechuov a rOZSlevallle ctnostI, ~b~
byli nový strom, Ivydávaje ovoce ži:ota. ~ ,k t~mu ~asu nabada
nás skrze zámutky, abychom v Knsta vstIpelll bylI.
»Čas zabitie a čas uzdravovánie«. On dopauští častokrát
onoho zabiti v času bojuov, a onoho uzdravuje, onoho raní, onoho
25 uléčí' a to činí podlé spravedlivých sauduov. Item častokrát
šata~ášovi dopauští dobré věci časné odjíti ~ zamordo.vati, a op~t
uzdravuje, čas lkánie uvodí i potěšenie. »Cas boÍ'ellle« staven~e
babylonského v našich vnitřnostech, jenž jest pýcha a pokrytstvle
a milost porušená; aby ty věci padly, čas má k tomu Pán. A komu
30 dává ten čas blahoslavený jest. »A čas stavenie«. Nebývá dobrého
postavenie, l~č bude zlého zbořenie. Zná to sedlák, že musí naj?rvé
zlé věci vykol'eniti a potom rosévati dobrá semena. Tak Knstus
nedá viery a lásky, leč prvé kOÍ'en pajchy bude vytržen z pro. středku; nemuož strom dobrý ovoce nésti zlého, a zase též etc.
»Čas pláče« na hhechy. Apoštol: »Ej, nynie čas vzácný« etc.
Pravá bolest na hřiechy hedká jest; nalézá se spieše želeti škody
časných věcí nežli škody duší. Protož dává časy Pán, abychom
plakali na hřiechy. Nebo die sv. Jan: >>V té duši babylonské nebudau slyšány hausle«. A po pláči a lkánie úžitečném nastává
40čas jasný. Protož die: »Čas veselé« a p,ot.ěšenie v Pán~ .. Na ,zl~
z hněvu dopauští časy zlé; a opět poznallle sebe a pokallle d~va
časy; opět čas kvílenie a nahekanie. Učiníme-li to, potom phJde
čas plésanie, totiž radovánie v Pánu.

35

140 Jer. 3, 10 _ 147 Lul!. 7,48.
-

9 Mat. 18, 3 - 14 Ece!. 3, 2 - 23 Ece!. 3, 3 34 Mat. 7, 18 - 35 Eccl. 3, 4 - 2 Kol'. 6, 2

27 Jb. -- 30 Jb,

Sám Pán zná
ke všemu

časy

Zabitie

čas

Čas bořenie

l:as stavenie

Čas pláče

Čas vesel'é
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Item »čas rozmietanie kamenie«. Petr sv. die: »Vy ste kamenové živÍ«. A sau srdce lidská, v kterýchžto lidé se strachují a P OI-45
,znávají se v hheších. Dává časy, aby se hl-iešníci rozdělovali na
ruozno a roztrhli, aby ve zlém nebyli tak silní.
Zbieranie čas
A opět jest »čas zbieranie«, totiž' čas shromážděnie má Pán
Obj!manie
v jedno srdce lidská. Item »čas objímanie«, totiž duše s Kristem;
to mají duše v času poledním, totiž v nebeské vlasti. V Zjevení: 50
»Již nebude lkánie«. Toho času očekávaj duše věrná,kteráž zde
dlauho taužením zdychá, všecko opauští, jej žádá viděti a s ním
se objímati. Blahoslavené sau ty duše, kteréž lkají, kteréž sau zde
N ynie jin Ý čas tesklivé, nebo čas budau mieti dobrý! Ale zde ť jest čas vzdáliti
se od objímanie, nebo zde hněv, nenávist a Miechové. »Čas 55
dosáhnutie života«, viery, pokánie, daru ov velikých od Pána
Boha. A jestliže kto v těch daHch zpajchá, bude »čas ztracenie«
takových věcí všech, totiž náboženstvie, viery a: lásky. A opět
Ostřiehanie čas
»čas opravenie« a dojitie těch daruov. »Čas osHiehanie«, totiž
čistoty svědomie a dobrého stavu svého. A takový duch zlý nemá 60
pHstupu k němu.
»Čas zmrhánie těch věcí«, jestliže člověk nestojí v bázni
Rozdělenie
boží. »Čas rozdělenie a roztrženie« dopauští pro hhechy tajné
Pán, rozdělenie srdcí od sebe na ruozno, kterážto srdcí rozdělenie
nebyla sú známa také jim samým. A pak, když to seznají a zámutek 65
Spojenie
z toho mieti budau a žalost, dává »čas zase spojenie« v jedno:
Již nynie, Pane, jest čas rozdělenie, rač popHti času spojenie!
Mluvenie
»Čas mluvenie«, což jest úžitečného a dobrého; a umie v kažl\Ilčeni~
dém člověku mluviti. A »čas mlčenie«. Prorok die: »Opatrný
času toho pomlčí«. Když Kristovo učenie a trestánie neprospievá, 70
opatrný má dlauho mlčeti. II Častokrát člověk dobrého mlčenie
ZM mlčenie
zanedbává a též dobrého mluvenie. Běda, když my kněžie mlčíme,
kněž1m
když čas jest mluviti! Izaiáš die: »Běda mně, že sem mlčal!«
Apoštol: »Běda mně, nebudu-li kázati!« Mnozí u velikém saužení
v poslední hodinu na smrti volali: »Běda, běda mně, že sem mlčel!« 75
Také proti zlým věcem v domích mlčeti těžký hHech. Item velikým
a znamenitým osobám lahoditi nad hřiechy těžký jest hřiech.
Ktož obětuje Pánu usta svá, umie zachovati čas mlčenie a mluvenie.
Milovánie čas
»Čas milovánie«. V prvotnie církvi byl svatý a šťastný čas,
když bylo jich srdce jedno a duše jedna, když pořádek byl v cierkvi 80
Rozmietanie

čas

44 Eeel. 3, 5 - 1, Petr 2, 5 - 48 Eeel. 3, 5 - 49 Jb. - 51 Zf. 21,
4 -55 Eeel, 3, 6 - 57 Jb. - 59 Jb. - 62 Eeel. 3, 7 - 63 Jb, - 66 Jb. _
68 Jb. - 69 PNsl, 11, 12 - 73 ]Z. 6, 5 - 74 1 Kar. 9, 16 - 79 Ecel. 3, 8
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a staH i mladí Boha milovali. Bieše čas ten milovánie, nebo Buoh
ten lid miloval a lid také Boha. Ale již jest »čas nenávisti«, nebo Nenávisti čas
lid tento jako od Jeruzaléma do Jericho sstaupil, zlý jest život, žádné
viery, žádné lásky. Pro tož jest čas nenávisti, neb nás Buoh ne85 návidí a srdce lidská vespolek se nenávidie. Ó, brzo-li pomine čas
nenávisti a pÍ'ijde čas milovánie? Ó, by brzo pí-išlo zkaženie ženy
a phšel čas milovánie a plněnie phkázaní božích! Jan: »Ktož
miluje mne, phkázanie má zachovávati bude«. Ktož miluje, Ido
pravdy osthehá, v srdci zákon má, to skutkové ukazují.
90
»Čas boje«. Někdy v království tomto byl čas pokoje v hheČas boje
ších, kněžstvo i sedláci i měšťané všickni svět milovali; a to byl
čas nenávisti, čas hněvu božieho. Již se zjevuje a ukazuje Pán čas
boje. Lukáš XIX.: Kristus plakal nad Jeruzalémem Hm: »By
poznalo i ty [by] ty věci, které sau tobě ku pokoji ... « Raduješ se
95 a veselíš; by věděl zlé věci budaucie a pád svuoj, plakal by. My
sme Jeruzallém zlý, na nás jest plakal, kteÍ'iž den pokoje máme. n!;r~~a;é~),
Bychom znali, co nás potkati má zde i po smrti, plakali bychom.
Čas boje, vylévanie krve dopauští Pán k vyčištěnie hhechuov Vylitie krve čas
na mnohých. Daniel XI.: »1 z učených padnau«, totiž když krá100 lovstvie proti království povstane a duom proti domu, tehdy učení
u vieře padnau, skrze smrt časnú, aby vyvoleni byli a zbieleni,
totiž skrz zámutky až do času uloženého; dokavadž srdce nebudau vyčištěna, čas vždycky státi bude válek a zamaucenie,
a po času uloženém vyčištěnie. Když hněv, nenávist, kacieí'stva
105 pi'estanau a budau lidé dobH, dá Pán pokoj v duši i na těle. Ale
zde ť nebude dokonalý pokoj, nl:;ž některaký; v budaucím pak
životě bude pokoj dokonalý, čas obřezánie a očištěnie, a to najviece v pláči. Protož čas hudcuov nenie zde nynie etc.
A h I a s h ude u o v a z p ě v á k u o v etc. Shromážbabylonských duší kterak se bude mieti p=> tomto životě,
ukazuje Hm, že žádného potěšenie nebudau mieti na věky, aniž
navštieví jich Pán kterým slovem, ješto by potěšil duší jich skrze
5slyšenie, - to se nenajde tam. Ó duše, poznaj, »kterak zlé a hol'-ké
jest tobě opustiti Boha<<! Nebo po smrti žádného slova veseIé Zlé
'a potěšenie nebude moci uslyšeti na věky věkuov. A protož J eremiáš cítil to v osobě této babylonské duše Hm: »Znaj a viz, jak
děnie

82 Jb. - 87 Podle Jana 14, 15 - 90 Eeel, 3, 8 99 Dan. 11, 33 a 35 - 100 Sr. Mat, 24, 7; Dnk, 21, 10
5 Jer. 2, 19 - 8 Jb,

93

L~tk.

19, 42-

opustiti Pána
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velmi zlé« etc. Nebo totiž vždycky v tesknostech a v auzkostech
bude Hm: »Hlas hudcuov (totiž kazateluov) a hlas trauby« apo-lO
světě
štolské a slova božieho, kteréž potěšuje, >>nebude nalezen«.
Ale znamenati máme, který jest hlas marný; kterýž potěšuje
duše světským obyčejem a upokojuje v šťastných věcech a v pokoji světském, a v těch věcech, které sau k utěšení tělu, nebude'
tam slyšán . Nebo ty věci na světě oslepovaly duše. Izaiáš vo.: 15
ves~!te;~f!Ské »Hausle a smyčec a buben i piešťalka a víno na kvasích vaších(!),
a diela božieho zanedbáváte«. Jako by řekl: >>V světě potěšenie
máte, a co božského jest, o ty věci nepečujete«. Izaiáš XXII.:
»Povolal Pán ten den ku pláči a kvílení, a aj, radost a veselé
nabiti telat a skopcuov, jísti maso a píti víno«. Takové ť věci 20
činie pohhechu tohoto času zarmaucenie řiekajíce: »Jezme a píme,
neb zajtra zemÍ"eme« etc. Ty věci viděl očima Páně. Protož se jest
rozhněval, neb dopovídá, že se stal hlas Pána zástupuov jako pod
zaP~~~!~ie pÍ'Ísahau, že >>nebude vám odpuštěna nepravost tato«. Tento hlas
světského potěšenie, kterýž duši oslepil, již v pekle nebude slyšán, 25
Nebo ten hlas odjat bude od nie, a z toho většie ruosti bude
mauka a tesknost a bolest veliká, že taková babylonská duše
spojena byla s tělem a s těmi věcmi, které sau líbezné tělu. Ale když
oddělena bude od těla, ještě tělesné věci zuostanau uváznuté
v duši, a tak zuostane milost tělesná, a té nebude mieti radosti 30
tělesné, protož bude mieti toho bolest. Nebo, když ta věc, kterauž'
člověk miluje, vzdálena jest, činí bolest. Ale duši ty porušené
milosti zuostanau a v ní uváznau; než ty vf'>ci, kteréž miluje,
vzdáleny budau od nie. Jako, kto miluje přítele a nemá ho pH
. sobě, tesldiv bývá velmi, tak duše, ztratieci tělo, kteréž milovala, 35
a ty věci toliko, které sau těla, žalost mieti bude velikau. Takéž
na světě, když zmrhají dobré věci, šťastné a pokojné, že milují
je, protož po nich taužíe, a tak bolest mají. Ale takové ť sau malé
bolesti proti oněmno po tomto životě.
Také jest hlas chvály lidské. Ten hlas také miluje duše baby-40
Ionská, neb jest hlas jako hauslí zvučných; tam již v pekle nebude
slyšán, ale bolest, a to ne za jednu hodinu, ale na věky. Item jiný
hlas jest potěšenie Ducha svatého, kterýž dává Pán; a Písmo.
napomíná k tomu i svati, aby duše, opustieci hlas jiný kterýž koli
marný, veselila se v Pánu Bohu. Jako die Spasitel: »Já ť sem45

~~~;::'~an:~~

I

I

16 Podle Jz. 6, 12 - 19 Podle Iz. 22, 12 a 13 Jz. 22, 14 - 25 Ps.: jwetjkijeO - 45 Jan 16, 11

21 Jz. 22, 13 -
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pÍ'Íšel, aby radost vaše plná byla«. Milovník duší nenávidí jiného
veseYé duše kromě Boha, ale chce, aby hledala v něm potěšenie.
A to pHcházie z milovánie; čiem viece duše miluje Boha, tiem
viece má Ducha božieho vnití', viece okušuje ducha potěšenie
50 a rozkoše, tak viece umie se radovati v něm. Apoštol probuzuje
k tomu potěšení Hm k Efezským: >>VsÚdí ty, ješto spieš«. Nynie
jako panny všickni zesnuli. »Vstaň z mrtvých«, mrtvá na duši,
Ducha božieho nemajíci, »a osvítí tě Kristus. Buďte opatrní«, neb
jest pád veliký kJesťanuov od viery a veliká pýcha duchovních.
55Protož die: »Opatrně choďte« v zlém a pfevráceném národě a hledajte, která by byla vuole božie. Vuole božie jest jako tvrdá a pevná
skála, na kterauž padají mnozí a urážejí se; chtí se jie vyhnauti
svými radami, a nemohau, jediné leč života polepšíme.
»Nechtějte se opíjeti vínem, ale naplněni buďte Duchem sva60 tým, rozmlauvajíce s sebau v žalmích a v písničkách duchovních«
etc. A ti ť sau hlasové duše dobré, kteráž vstala z mrtvých, kteráž
vyčistila svědomie 1/ od hhechuov, kteráž oplakala hhechy své.
Takovému srdci dávají se potěšenie skrz slyšenie. Žalm: »Slyšení
mému dáš radost a veselé«. A zvláště duši vyčištěné phcházie
65 potěšenie z poslauchanie slova božieho, druhé z phjímanie těla
Kristova, Hetie z trestánie, čtvrté z žádostivých zdychánie 1, životu slávy, páté z traubenie přicházie potěšenie duši. Izaiáš die:
»Jako trauba povyš hlasu tvého« etc.
Duši babylonské cdjímají se všecky tyto věci, kteréž zde měla:
70 měla náboženstvie, měla potěšenie Ducha Páně, měla hlasy hudcuov, totiž prorokuov, a trubačuov hlasy, totiž svatých kázaní;
již zbavena bude všech hlasuov, i světských i duchovních etc.
Jidáš zajisté slyšal jest hausle, pěkná Kristova napomínanie,
a hauby, svaté kazatele, a pHjímal tělo Kristovo a Dncha božieho
75 měl do času; a těch všech věcí již jest zbaven. Tak duše ta babylonská, kteráž v takových daHch zpajchala, zbavena bude
dobrých rozkoší a potěšení v slovu božím jako v hanbě; a čím
viece daruov zde měla, včtšie toho bude mieti žalost, oblanpena
jsúc z nich.
80
Jiný hlas jest u vlasti nebeské, v onom slavném životě, hlas
Beránka, hlas potěšenie Kristova, pravého Šalomúna, hlas v sly-,
šení, kterýžto na srdce člověčí nevstupoval. Ty věci měla by duše,
51 Ejez, 6, 14 - 52 Sr. Mat. 26, 6 - 52 nu. Ejez. 6, 14 a 16 Ejez. 6, 18 a 79 - 63 Podle Ž. 61, 10 - 68 Jz. 68, 1

59

(černě:)

V".

Probuzuje nás

Potěšenie

duši

věrné.

1.

Druhé
Třetie

Čtvrté

Páté

Jidáš

Hlas nebeské
radosti

188

XVIII.

I( a pit o 1 a

by byla nezpajchala zde v daHch. Hlas nevěsty v objímaní ženicha
(černě;) 35
v Písničkách: »Hlas zajisté tvuoj sladký a lahodný«. A Izaiáš:
»l choditi budau, kteí-íž vykaupeni sú. Obráceni budau, totiž 85
od hí-iechuov, a pHjdau na Sion, totiž do nebe s chválau a s slávau
a vesefé věčně nad hlavami jich a obdržie vesefé a radost«.
Kdyby duše byla opatrná v tomto životě a zachovala svědomie .
v pokoí-e, byla by došla těchto hlasu ov Beránka v nebeské vlasti;
ale že jest zpýchala, protož těch hlasuov zbavena bude. A tak sv. 90
Jan v Zjevení víděl Beránka, an vytáhl rohy na protivníky a zvívá
bludy a zmietá jimi. A viděl sto čtyhdceti a čtyh tisíce. »A slyšel
sem hlas, ješto mi se líbil velmi, jako hudcuov, ani hudau«, totiž
Hausle duehovnie sladké piesničky zpievají a Boha chválé. Hausle sau srdce plná lásky,
plná Ducha božieho, plná potěšenie v zámutku, kteráž měla 95
dary božíe a dobí'e osHiehána byla ta srdce v pokoí-e.
Protož sau zpievali, totiž chválili Boha a novau pieselí zaReptánie zl)'eh čínali. Ty všecky věci ztratí duše babylonská, ale viece reptati
bude í-kúci: »I proč stvoí'eni sme? Běda nám! v nebi veselé, a v nás.
zámutek! « Jako bohatec, viděv Lazara, viece se mučil, tak Moj-lOo
žieš pro nedověru viděl zemi zaslíbenau, a nevšel do nie, a větší
měl pro to žalost. Tak pro nedověru mnohým dává zde okusiti
daruov, a potom v budaucím času všecko odjímá od nich. Ta ť
Zbavellie hlasu
jest
bieda ;veliká a škoda. A taková duše nebude mieti hlasu modpotč3enie
litby, hlasu trauby, totiž kazateluov, ani bude míeti hlasu i05
Ducha božieho, ani hlasu svorného anděluov zpievajících a svatých
všech veselících se pí'ed oblíčejem Beránka.
Tyto věci napsány sau nám, abychom poznali bíedu budaucie
zlých. Kto jest maudrý a rozumný a slyšeti bude tyto věci, aby
hHechy poznal, aby na ně plakal, pokánie činil, v bázni stál, IlO
radosti světské opustil a pajchu a marnost a v daí'ích aby nepajchal,
ale v srdce své aby sstaupil a tyto budaucie věci aby sobě rozjímal, kteréž se pí'ihoditi mají dušem pokrytým, a zachovávaje
pHkázanie Páne, aby Boha miloval a pod mocnau rulmu boží
se ponížil a v veliké bázni boží aby živ byl a zámutky rád snášel, 115
aby hlasuov poslauchaje trub a Ducha božieho osHiehaje, hlasu
věčného dobrého dojíti mohl s svatými v nebeské vlasti? Ó pí'ešťastná duše, ktetáž zpievatí bude piesničky dcery sionské s Kristem etc!

I

I

84. Podle Pfs. Šal. 2, 14 - 85 lz. 35, 9 a 10 Zj. 14, 3 - 100 L1tk. 16, .23 nn. - 4. lVI. 20, 12

91 Zj. 14, 1 a 2 -
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A žádný í-emeslník ani které í'emeslo bude
v i e c e vně mna I e z e n o. Nenie zajisté toto viděnie o Babylonu pohanském, ale o Babylonu duchovním, kterýž mezi
l<Jesťany vidien jest a má Tajemstvie napsané na čele. Ale tato
5 viděnie obcem ldesťanským sú poslána.
»Všeliky' i'emeslník
« Zde sau v ld'esťanství i'emesla Re.mesla
těl~sná
A die'
.
'
1 duchovme
rozličná, tělesná i duchovnie. V tělesných mnohá lest a oklamánie
běží a zisku svého téměí- všickni i'emeslníci hledají. (Tuto dotkni
i'emesl nynějších nezHzeností!) Protož duše ld'esťanské, které
10 saU měly býti Jeruzalém, skrz tyto nepoi'ádnosti učiněny sau
Babylon, a těm konečně odjat bude zisk jich i'emesl i i'emesla
spolu. Tak panstvo, rytiei'stvo, dvoi'áci, že sau vystaupili z svého Páni, dvořáei
stavu, protož těžce za to trpěti budau; kterýmž však povědieno
jest od Jana KHitele: »Nižádného nepotupujte, žádnému bez15 právie nečiMe a dosti mějte na svých žoldích«.
Jiná sau pak i'emesla, ješto k hHechu ponaukají, jako hudci Zl! řemeslníci
a pištci. A všecka ta í-emesla a zlé jich požívanie babylonské duši
bude zjeveno. A ti, kteH vedau životzahalečný a nečinie nějakého
úžitku, počet vydadie z toho.
20
Sau jiná í'emesla duchovnie, zlé i dobré. Zlé, kterýmž člověk
umie pokrytě a Izchytrale uvésti bližnieho v hhech; jako někto
s někým mluví o duchovních věcech, a pod tiem puosobí se milost
tělesná, aneb pod slovy božími uvozuje blud. A nad to nade
všecko naJ'horší í'emeslník dábel, ktery' žto svy'mi chytrostmi Remeslník
najhorši
25 člověka uvodí v hhech; a protož slove tisiece í-emesl, obyčeji
rozličnými uvozuje v hHech, onoho pýchau, jiného lakotau, jiného
trápí lakomstvím anebo bludem ně/kterým; onoho zaufalstvím trápí,
tak totiž, aby provazem Jidášovým člo,ěk sám se oběsil. Onoho
tak zklamává, aby svého nedostatku a Miechu jiným neoteví-el etc.
30 Tento i'emeslník, ďábel, svá provozuje í'emesla skrz duše babylonské.
A protož die, že >>nebude viece nalezeno v tobě«, aby totiž
i'erneslník takový k oklamání duší nebýval. A nynie, že sau dvě
strane sobě vespolek odporné, v jedné každé straně jest l'emeslník,
35 svá i'emesla dělaje; ano také i v bojích nynějších i'emeslník tento,
ďábel, mnohá provozuje i'emesla, hi'iechy na bojovníky uvozuje,
neb umie ty zklamati, k kterým veliké mají úenie, aby mnozí
padli a klesli. Protož viděl sv. Jan, že takový i'emeslník svého
i'ernesla konec vezme.
4 Zj. 17, 5 -

14 Luk. 3, 14
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Ale jest také l"emeslo duchovnie dobré, činiti duchovní život, 40
duchovní stánek, duchovní chrám. Jako někdy chrám Šalomaunu ov udělán a postaven byl z zlata, z kamení drahého a z dHeví
setim; také dal jim Bezeleele rozumného, který by uměl udělati
archu, jakož se pokládá v druhých knihách Mojžiešových v XXXyé.
a v šesté kapitolách etc. A bylo rozkázáno skrz Mojžieše, aby dary45
obětovali k stánku, a obětovali sau viece, nežli poHebie bylo.
A znamená se tiem, že chrám duchovní křesťanský, má-li stavěn
býti, mají býti 1/ k tomu rozumní, maudrost Ducha svatého majíce:
tito uvozujíce vieru, jiní lásku, jiní trpělivost, jako dhvie setim
milovánie k nepřáteluom uvodiece. A sám Pán štiepí vieru, na- 50
ději a lásku a posielá své dělníky, aby srdce lidská vzdělávali
a stavěli, co by v nich mělo býti štipeno a co odtináno, jako i tesal"
totéž činí etc., tak, aby všickni dávali a snášeli k stavení toho
chrámu a aby všickni byli jeden chrám, jako die apoštol, jiný
almužny dávaje etc. A ženy byly sau k tomu umějíce dielo Vy-55
šívané místerně. Yyznamenává se spojenie ctnosti vespolek, onenno
modlitbau, jiný postem slauže.

Kristus
syn tesařuov

A protož Kristus slove syn tesanlOv, Boha Otce všemohúcieho,
najlepšieho Í"emeslníka; neb jest dobré dielo dělal. A v Skutciech
apoštolských čte se, že apoštol dělal ř'emeslo stany dělajících, 60
na znamenie toho, že jest stánky duchovnie uměl dobře strojiti.
Jako i jiní apoštolé rybáH byli na znamenie, že sau lovili lidské
duše. Nebo Kristus die jim: »Poďte za mnau, učiním z vás rybáře
lidÍ«. Nebo, jestliže tito řemeslníci dobH mají co dobrého v našem
srdci stavěti, musí ť se prvé zbytečné a škodlivé věci vytrhati. 65
Bojo~~a~~~fážeji
A protož boj ové a svárové pl"ekážku činie stavení chrámu
duchovnieho. To se ukazuje u figuoře (II. Králov. YO.) za času
Davida, že sau bajvali bojové ustaviční, nemohli stavěti chrámu
Pánu; ale když Šalomaun kraloval a když se již bylo královstvie
upokojilo, poslal jest k králi Iram, aby mu di"ívie poslal k stavení, 70
a í"ekl, »že si znal vuoli otce mého. Nemohl jest zajisté pro války
chlrámu stavěti«. A znamená se, že nynie, v času válek, že jest
láska ustydla, nestaví se chrám duchovní Pánu, ale mnohá srdce
v těch bojích maží se a poškvrňují a v těžké padají hřiechy. Ale
S~6:~eř~:~~I~~~i pohHechu nynie ť sau řemeslníci, to jest kněžie, nezpuosobní 75·
41 2. M. 35, 1 nn., 36, 1 1/n. a 37, 1 nn. - 541. Kor. 3, 16 - 58 Mat.
13, 55; Marek G, 3 - 60 Skutk. 18, 3 - 63 Mat. 4, 19; Marek 1, 17 67 2. Samo (2. Král.) 5, 6 1111. - 71 1. (3.) Iú'ál. 5, 3 1211.
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k stavení chrámu, nebo častokrát ne z Boha, ale z svého rozumu
mluvie etc.
A zvuk žernova nebude v tobě slyšán
v i e c e. Znamená se, že všecko, což pHsluší k rozkošem života,
80 nebude to slyšáno. »Hlas žernova«. Skrz žernov práce veliká
v životě pracovitém k dobývaní zbožie mlení se. O tom die Spasitel:
»Potřebie jest jemu, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho«.
Toho času práce a pečovánie pro dobývanie zbožie nebude. Dva
budeta pH žernovu: jeden bude phjat, a druhý opuštěn. Nebo
85 dva povedau život pracovitý, jeden s boží bázní a ten bude
phjat, a druhý bez bázně božie a bude opuštěn.
A světlo lucerny nebude svietiti v tobě
v i e c e. »Lucerna (die David) nohám mým jest slovo tvé«. A lucerny, které sau měly v rukau svých panny. Znamená se, že duše
90 babylonské již tam nebudau mieti napomínanie slova božieho
a potěšenie, ani světla viery. »A hlas ženicha a nevěsty nebude
již slyšán v tobě«. Hlas ženicha, totiž Pána Krista, zbuzující
k milování svatému potěšitedlnému, kterýmž Pán vniH mluví
dušem svatým, aby se zbuzovaly k dobrému milování svatému a
95 čistému. Nebude to dáno dušem babylonským etc.

Žernov
co znamená?

Lucerna

Hlas ženicha

Babylona jménem všecky duše l<:l:"esťanské slovau, kteréž Du!e babylonské
sau dary od Pána měly mnohé, v nichžto sau zpajchaly a pokánie
nečinily. A takový Babylon trojieho dobrého zbaven bude: jedno
radosti to Ihoto světa; druhé trauba boží nebude jim trúbiti, totiž
5 slovo boží nebude dáno jemu ku potěšení; třetie zbaven bude
slávy věčné nebeské, aniž najmenšie kruopě bude jemu dána.
Jako bohatci zlatohlávkovi, kterýž volá (Ekleziastes IXo.): »COŽ
koli muože ruka tvá dělati, ustavičně pracuj; neb ani práce, ani
rozumu, ani maudrosti, ani uměnie nebude v pekle«. Proč to tré
10 bude odjato té duši, pokládá Jan: »Nebo kupci tvoji byli sau
knížata země«.
Třetie pokládá hřiechy duše babylonské, napsané tajně na Hřiech kupectvie
čele jejiem, pro kteréž zbavena bude královstvie nebeského.
Protož nás Duch boží vystHehá, abychom neupadali v hhechy
15 tyto. A pohHechu již se zjevují ti hHechové v lidu. Najprvé v lidu
82 Mat. 18, 6; Marek 9, 42; Luk. 17, 2 17, 35 - 88 Ž. 119, 105 - Mat. 25, 1 nn.

7 Ece!. 9, 10 -

12 Zj. 17, 5

83 nn. Nlat. 24,41; Luk.
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to zlé a tajné, že náchylni sau k rozkošem a k libým
věcem těla a světa. Duše stvor'ena jest k svrchovaným dobrým
vě:er:1: ~{dež ~y ~ěl~ upr~eti srdce své skrz milovánie. Ona pak
zpet ClUI; spoJena ]SUC s telem, uchyluje se raději k tělu a k šťast~
ným věcem tohoto světa a k libostem tělesným. A to jest jeden 20
hhech těžký pl-ed oblíčejem Páně. Nebo skrze žádost oblíbiti·
mě.l.~ ~ě~n~ dobré věci, tato pak oblibuje zemské věci a míjejície;
a J1Z ]SUCI napomenuta, výstrahu majíci, již tělem Kristovým
a krví jeho jsúc posilněna, a proto ještě neopustila ,milováním
světa etc.
25
A toho teď dotýká r'ka: »Nebo kupci tvoji« etc. Jsau ti ldesťané,
Zlé duchovnie 1 t v, v l '
kupectvie
{enz s {rze naboženstvie, skrz uměnie, skrz maudrost žádali
najíti marnú chválu. Duše měla svetlo viery a lásky a Ducha
svatého; potom chtěla mieti bohatstvie, slávu světa, a ty dobré
věci potratila. Měla také dobra u vuoli; tu ztratila skrz žádost 30
zlau. Měla také čisté svě·domie; již je '0mrhala a prodala za žádost
světa a za lakomstvie. Měli zákon v srdci, již jej prodali za marnau
naději a všetečnost smělau své dobroty. Pohhechu mnohé duše
první chtivostí a žádostí a aumyslem následují marnosti světa
za dobré ctnosti duše. Protož slovau kniežata.
35
Dobré
bylo
Někd
t
'
.
1
.
db'
b
l
l
.
něi<dy kupectvie
Y V prvo nI cler {Vl o re yo {Upectvle, nebo pro
nebeské věci zamietali všecky věci světa jako lajna, za život
tento časný kupovali věčný, za slávu nebeskau dávali slávu svět-'
sImu, pro radost nebeskau opauštěli radost světskau, pro pravdu
čtenie svatého opauštěli všecky bludy, pro čest věčnau všecku 40
vyvolili potupu. Již nynie vopak se děje mezi ldesťany a šatanáš
Stavové všickni t l '
v
v
t oh o h nech u neseZnava]I
, . , v sobe.
v
vystaupili
a <: mamI'duse,
ze
Stav rytieřský
a bojovný tak pro zákon bojují, aby v světě bohatstvie nahromaždili. Tak nižší městský stav mnohých věcí pod jménem čtenie
svatého sobě dobyl. A též také stav panenský mnohé věci činí45
v duchovenství, totiž v daHch duchovních, pro chválu a pověst

I

V

'

světskú.

A ti hhechové tajně sú napsáni v mysli duše babylonské.
Kterážto mysl otevr'e se na smrti a zahanbena bude; a ta zatracenie dědičně obdrží a hanbu trpěti bude, že dary božie směnila 50
za časné věci, a za věčné hleděla minutedlných. Protož hol-eti·
bude a zb<ivena bude věčného života. Kdybychom již prohlédli
k těm dušem zatraceným a babylonským, kterak se mučie a trpie,
37 Filip. 3, 8
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nalezli bychom, čeho bychme se měli báti. Nestojte, v boji tomto
zákon Páně mnozí 1/ naplnili komory a truhly, mnozí zpýchali
v vítězství! Ti ať činie pokánie rychlé!
»Kniežata tvá«. Což v duši jest najlepšieho, totiž žádost,
to jest kniežectvie. A že tu žádost pl-edložil v zemských věcech
a k nim phlnul a věčné dobré věci zavrhl, protož die: »Kniežata
60 tvá«, totiž lid tvuoj velikau žádost naklonil k časným věcem
a pfední mysl ve všec h věcech měl k zemským věcem a opustil
věčné. Izaiáš: >Ny ste spásli vinnici mau a laupež v domích vašich«. »Druhý hhech, že v tráveninách tvých blaudili Sll všickni
národové«. Najprvé tělesně někto zamorduje jedem druhého, Trávenie dvoje
65 totiž otrávie; druhé, že vniHní člověk z živé viery živ jest, z viery
někto celé a zdravé a živé upevněn bývá. Z té jestliže činí skutky
milosrdné, nábožně se modlí, rady dává zdravé, ten člověk zdravý
jest; ale když duše odstupuje od viery k bluduom, ku pajše,
k smyslóm porušeným, již jest jedem zamordována, již jest ne70 duživá.
V člověku jest rozum. Jestliže jest rozum osvícený věrau,
zdravý jest člověk; pakli se uchyluje k bluduom, již rozum zbaven
bývá viery, a tak zamordován bývá. Protož viděl duše Kristu
oddané. A kteUž dary od Boha vzali, aučastenstvie brali z těla
75 Kristova; a ješto perly mají ctností, potom tajně pajchají. Druhé
vcházejí v ně tajně smyslové porušení pod jménem zákona božieho.
A tak se již tu nalézá jed v takové duši; a potom z té vychází
do jiných mnohých duší v obci některé. Jakož sme to již skutečně
shledali, že kněžie i lid obecný s nimi phjímali tělo a I krev Kristovu,
1\ajhoršie
80 a již ti porušeni sau u vier'e a jedu šatan 118lil v ně bluduov; a
trávenina
z těch jest vyšlo trávenie těžké k smrti mnohých, totiž blud proti
velebné svátosti. Tato nevěry trávenina jest najnebezpečnějšie
nežli která koli tělesná. Řiedko takoví trávenci přicházejí ku pokání. Všeliká obec má se od takového jedu babylonské ženy velmi
85 pilně varovati, totiž od rady kaciel-uov a od kázanie převráceného
proti vieře, od učenie bludného proti velebné svátosti oltál-nie
najzbožilejšie. Neb ť jest to jed aspiduov a králíkuov, těch haduov
j edova tých.
Protož pHčina druhá zatracenie ženy babylonské ta jest,
90 že v nie jed nalezen jest, kterýmž zmordovala mnohé; a nečinila
pokánie s svými učedlníky, vidauce trápenie taková, kterýmiž
55 pro

62 Iz. 3, 14 - 87 O hadech zvaných asPis a králik (tat. regull/s) sr.
Isidori Etymologial'ulH lib. XII., c. IV. De serpentibus (ML 82, c. 443).
Jakoubek. Výklad.
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by se měla varovati, aby nepočala bludu, druhé, aby ho do jiných
nenalévala, třetie, kterýmiž by měl posluchač zkusiti duchuov
~poštol pověděl: >>V najposlednějších dnech odstaupie něktei'í od
vlery«. Jakož již zjevně vidíme, co se jest stalo, a národové J'i '
,y.,
h
m 95
uraZe],l se. a orSle na tomto království. Druhé zhajují ženiti se
a vda-:atIya stavy ~1anželské podlé Ježíše Krista vykoi'eňují
a pravle, ze ,se n.emaJí .t~ svadby puosobiti. Třetie zle smajšlejí
o velebné svatostI, a taJne se kryjí v zlosti své a pHstaupají s jinými k stolu Páně. Ty duše častokrát bez pokánie scházejí st~hoto 10
. jdau.
O
sveVt a, pro t
oz Y
na zatraceme
Y'

Třetí hhech duše babylonské, kteráž poznala duchovnie
dary :.~obré věci a v nich zpajchala a padla, jest hřiech vraždy,
~ro, ne J: zatracena bu~e. V duši jest mocnost jedna proti nehbym vecem; tu by mela duše křesťanská obrátiti k těm věcem 105
Hnčv dobrý a zlý které se Bohu nelíbie, a tak by se hněvati měla na protivné věci
Bohu a na ty věci, které se nelíbie Bohu. Ale ona v tom blaudí
že se hněvá viece na to, co jest odporného té duši, a nic nedbá
na ty věci, které sau protivné Bohu. Jakož to vidíme dnes kterak
sau duše ustydly od lásky, a tak nenávidie se vespolel: velmi; 110
a Y~ toho svár vychází v nich a protivenstvie až k smrti, ne pro
knvdu boží, ale že se jim samým nětco protivného činí od člověka.
Kněži nedostatek I{neVzYl'e na]'pr ' . 1
' " na kazam
,
, protI. těm, .kteréž
ve Sle ne UVl'h au nenavlstI
mají v nenávisti, a lid, poslauchaje jich, vychází ven, hotov jsa
viece krev vylévati nežli prvé pi'ed kázaním, a potom v domích 115
hněvivost, svár a pokrytstvie a mysl hotová k uškození bližniemu
Zápověd
svému až k smrti. Ti sau vražedlníci a dnes se jim zapoviedá ode
všie, ~po~~o~s~(é ci;rkve přijímanie velebné svátosti, aby prvé
pokame Clmll. A ze mnohé duše nebudau činiti hodného ovoce
pokánie z hhechu nenávisti bratrské a z hřiechu vraždy, protož 120
mnozí zatraceni budau.

I

v

Modla v lidu

Dnes navraťte se k srdci, bojovníci pro zákon boží, všecko-li
ste činili z ponuknutie Ducha božieho a z lásky! Jestliže jest
nebylo z lásky činěno, tu ť se shledává vražda. A že sau Hedcí
to : lásky ?inili, m~lo jest jich, kteří by tu viece stupňuov lásky 125
sobe dobyh, protoz na mnohých nalézá se vražda. Pokládá se
v knihách Numeri XXXI.: Dokud v lidu božím nebyla nalezena
modla, nic jim uškoditi nemohli nepr'átelé jich; ale když sau
93. 51'. 1. Jan '4, 1 ~ 94 1. Tim. 4, 1 ~ 123 O t01ll, že válhamd býti
vedella Je7/. z pontthn1ttl Ducha SV., viz více v Úvodu. ~ 127 4.1\1. 31, 3 un,
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shřešili, opustil jest je Pán a zmordováno jich mnoho a kniežata

I

saU zvěšena. Potom poslal Pán proti Madianským lmiežata a vejvody; a navracujíce se z boje Madianských, zahájeno jest jim
jíti do stanuov, leč by očištěnie prvé pHjali. Takéž i dnes, kteÍ'Í
počínají dobrým aumyslem bojovati a Ducha božieho hajbajícieho k tomu mají, ještě navracujíce se z boje najdau v Mojžiešovi,
totiž v zákoně Kristově, co by oplakati měli a z čeho pokánie
činiti; a jestliže se nebudau toho káti, aučastni sau vražedlníkuov.
Izaiáš die: >>Všecky spravedlnosti naše sau jako šat nečisté ženy«.
Častokrát káže a mše svaté slauže kněz najde, čeho by plakal.
A tak v každém dobrém skutku; tak v zpoviedaní, tak v jedení, tak v čítaní Písem, v mluvení tudiež člověk shřeší a bez
nedostatku nenie ve všech těch velikých skutcích. Těžké jest se
uchovati bez nedostatku a zachovati všecky příčiny a povahy
k tomu pHležité; nechť jest pak najlepší člověk, Samson neb
Gedeon, za našich časuov. má se báti. Nebo časové nebezpeční
sau a lidé velicí hřiešníci a pyšní a marnochlubní. Protož kněžím
nenie snadné raditi k takovým bojuom, nebo pád a osiedlo pohotově jest. Job: »Stydieval sem se za všecky skutky své«. Poněvadž
v i'eči osiedlo jest na snadě, nadto v boji proti tělu a člověku tisiec
osiedl jest. PoHebie jest kněžím opatřiti se, kteří sau byli na vojně;
150 snad najdau, z čeho by pokánie činili, jinak zatraceni budau.
Item »krev prorokuov«; sau slova a smyslové Ducha svatého
v prorociech a v apollštoléch, kteréž mordují, když jim zle rozumějí aneb odvracují aneb kacieřský smysl z nich berau. Také
v bojích těchto tělesných častokrát lepšieho člověka zabijí, nežli
155 jest kto u vojště, které se zdá býti z strany Kristovy. »I svatých
jeho«. Mnohé těchto dnuov zmordovali, ktdíž k pravdě přistúpiti
chtěli, kteÍ'Íž pokánie činili, a neodpustili jim. Čehož sobě nechceš,
jinémU: nemáš toho činiti. Naši mnozí křesťané nechtěli by samým sobě toho, aby zmordováni byli v hříších, ale jiným nechtf
160 dáti prodlenie ku pokání.
Tyto všecky věci položeny budau na mieru duši babylonské,
a všem tuto položeni sú hřiechové. Chcete-li pokánie činiti, najdete
milost; pakli zanedbají plakati na hřiechy, zatracenie takové
potká s dušemi babylonskými etc.

*
129 4. M. 25, 4 nu.

~

137 h. 64, 6

~

147 Job 9, 28

Máme se

čeho

čistiti

Kněz

také

Krev co jest?
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Pot o m s 1 y šal sem j a k ohl a s vel i kým n ohý c h t rub na ne b i í' k a u c i ech: »A II e 1 u j a« etc.
Napí'ed povědieno jest, kterak Bohu milý Jan, kterémuž Pán
Ježíš zvláštním darem tajemstvie království nebeského zjevil,
viděl zezpod i svrchu stav Babylona a Jeruzaléma: zduolu zatracenie Babylonských, svrchu stav jeruzalémský; zezpod pláč,
svrchu Jeruzalémských radost; dole hluboké zatracenie Babylona,
a zvláště k:í'esťanuov, kteříž sau dary měli; pokládá nahoÍ'e rado~t
Jeruzaléma z zatracenie Babylona, vezpod všelikau biedu a ani
najmenšicho potěšenie. A ač uhlédají Babylonští svaté, ani selO
radují, to se jim obrátí v najvětší bolest, totiž Baby/Ionským,
jako bohatcovi viděnie Abrahama.
Protož viděl Jan dvě věci v vidění svém v velikém rozdielu
a daleké od sebe a náramně odporné. A to viděnie dává dobrým
naději. A blahoslavený, kto čte a rozumí! Nebo služebníkóm ll;
Viděnie
sau
božím dána sau viděnie ku potěšení a ku posilnění a k naděJ'i
dobrým
ku potěšeni
V času zarmúcenie. Viděl Babylona zatracenie hluboké náramně
a radost svatých v Jeruzalémě nad pomstau Babylona.
Tyto věci duše čtúci a přečtúci, hýbati má srdcem k Bohu
a k bázni. PoMiechu mnohá srdce, slyšiece tyto řeči, žádné bázně20
nemají v srdci, života nepolepšují, ale duchuom jiným věÍ'Í; jiná
B:~~teb-:'6~~~ie srdce k zaufalství slovo pHjímají. Dávají tato slova bázeň boží
duši, druhé naději; jedno bez druhého zahanbuje a poráží mysl.
Protož die, již po viděních hrozných a strašlivých táhna duši
k naději a ku potěšení: »Potom«, totiž po zatracení Babylona.25
Jako by řekl: »Ó duše, když se rmautíš za času Antikristova
a hajbáš sebau k zaufalství, popatl' k těmto viděním, kteráž napomínají k bázni a ku potěšení a pozdvihují naděje k Bohu«.
Protož se čte v Izaiášovi: Když Achas byl obehnán a v starosti,
mluvil k němu Izaiáš: »Pros sobě znamenie!« Kterýž nechtěl. 30
I dopověděl mu: »Toto ť bude tobě znamenie, že budeš vysvobozen: Aj, panna počne ... «.
Zna::,e;i~;oi:,uory
Protož sau viděnie tato od Boha, některá z duolu, totiž 1atracenie, jiná s huory, totiž slávy věčné. Že tehdy duše babylonská,
když Boha poznala, ne tak jako Boha velebila, pro tož zatracenie 35
došla jest a pláče ve/likého, to viděl; druhé na odpor na svatých
viděl radost velikau. Protož die: »Potom sem slyšal« etc. Když
12 Luk. 16, 23

11. -

se stal saud s duší babylonskau, viděl sem potěšenie těch, kteÍ'Í
sau byli v zámutku, a radost. Kto je z nás, ješto by mu toto
dvé vážně vstupovalo na srdce, bolest pekelní a radost nebeského
královstvie? Protož pokládá svatých svornost a stav a veseTé
a některak i viděnie babylonské duše, položené v mukách, a z toho
jich radost.
Protož die: »Potom sem slyšel«. Svrchu praveno jest: »Veselte
se nebesa i země nad ním(<. To mluvil Pán svatým po dopuštěnie
pomsty nad Babylonem, aby se radovali a veselili. Již viděl plésanie a chválu a radost. Protož die: >>Viděl sem a slyšel hlas jakožto
trub mnohých«. Ó blahoslavená duše, kteráž v těchto pl'emyšluje PI-emyšlovánie
blahoslavené
viděních! V cierkvi prvotní rytěí'ující sau některé trauby a vneseny
budau potom do vlasti nebeské; a trub těch světí užívati budau
v nebi. A sau světí kazatelé, kteÍ'Íž traubí k boji zde, a u vlasti Trauby co sú?
jináče tľúbiti budau v hlasiech. Trubami těmito napomínán bude
lid, aby se pomstil nad hněvivostí, nad pýchau, nad lakomstvím.
A kteÍ'Íž věrně lidu posilňují, totiž naději dávají srdcím k dobľému,
velikau odplatu mieti budau v nebi a zde pomoc.
A trauba na počátku s pí'ednieho konce tenká jest a rukau
se drží a duch v se béře po tenším konci a vypauští zase druhým
koncem, šiľším. Sám Pán Spasitel jest trubač, kteľÝž dľží traubu Trubač Kristus
V ruce své, totiž svaté on zpravuje. Jinak, leč držeti se bude v ruce
60 trauba, zlaupá se neb zlámá. Druhé phčiií.uje se k ustóm Kristovým
trauba svatých, že on dme svým svatým Duchem, a / tak zní, co se
má mluviti, co trestati, čeho nechati, co se Bohu nelíbí. Ty trauby,
které sau připojeny ustó::n Kristovým, umějí otvierati a umějí
mluviti úžitečně lidu. Nadarmo nic se nemluvie těmi trubami,
65kteréž Pán dľží v ruce své a v austech svých: což z něho, mluvie,
a bez něho nic nečinie. Padají všecky zlé věci k jich tľaubení ~~~~~e~l~;~~~i
a všeliké stavenie babylonské. Jakož se pokládá v knihách Jozue,
majl
že Jeľicho padlo k zvuku tľaubenie, tak dnes skľz nádoby úžitečné jako skľz trauby měli by padnauti všickni Miechové smľte70 dlní. Jako také v čas poUebný tľauba traubí, ne vždycky ani
v každau hodinu, ale když trubač ji nadýmá, tehdy se zbuzuje
k zvučení, tak ani kazatel muože co pověděti, jediné leč dáBuoh
Ducha svého.
Protož by se mělo tľúbiti v tľaubu, aby 'panny, kteľé sau se
75 zdHemaly, vstaly. Sv. Pavel byl jest tľauba vysoce hlasitá; jednák Pavel byl trauba

29 Iz. 7, 11 až 14
44 Zj. 18, 20 -

67

Joz.

6, 20 -

74 Mat. 25, 5

11.
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smutných potěšoval, jednák radostné v světě zbuzoval k pláči.
Tak Petr sv., tak proroci mnohé zdi babylonské porazili. Da'
nám, Pane, Ducha svého, a abychom byli trauby tvé a držán;
v ruce tvé, a rač vdechnauti ty, Pane, v nás Ducha tvého, abychom
nic bez tebe nemluvili a kromě Ducha tvého nevypravovali! 80
Tehdy by v CecM~h také všecko zlé proti Bohu a proti zákonu
padlo. Izaiáš LVIII.: >>Volaj, nepÍ"estávaj, a jako trauba povyš
hlasu. svého a oz?amuj «, jací sú duchové bludní povstali a jaké
panuje pokrytstvle a hněvivost a lež. Povyšuj hlasti svého, ó kazateli, jako sau světí apoštolé traubili v traubu, že sau se truonové 85
ciesúští pohybovali a srdce smutllná se potěšova1a a tvrdá se ob~
měkčovala. A ty trauby v žaláHch i na smrti mluvily sau. Jako
sv. Pavel, nakloňuje hlavy pod meč, mluvil ještě slovo boží.
Blahoslavené trauby, kteréž mluví dnes z naděje vypadlým a
tesklivým a ukrutní kóm slova mí1osrdenstvie, slova trpělivosti,90
slova napomenutie. A dnes epištoly Pavlovy sau trauba, kteráž
hlasitě zní. Již ty trauby sau do nebe pfGneseny, kteréž také
rozléhají se, prorokuov, apoštoluov a kazateluov, skrz kteréž
traubil zde v cierkvi Pán a mnoho dobrého vzdělal v domu cierkve.
v

Silué bylo
traubenie

Divné trauby

Rozličné

trauby

co~~~~:ná

V i děl sem a sl y šel jen a n e b i. Kteréžto trauby
již s Kristem kralují. Za času prorokuov jiné byly trauby, apoštoluov jiné, mučedlníkuov jiné; ale všickni tajž hlas a pra vdu jednostajnú zvěstovali sú a z jedněch Kristových aust mluvili sau.
Již sau sneseny do nebe mnohé, kteréž se rozléhají s radostí a s láskau a s žádostí k Bohu. A kterak tam Krista chváTé, milují a sauduov jeho potvrzují, Hekajíce: »Budiž chvála a sláva i čest Bohu
a Beránkovi«, že jest sstrčil doluov Babylon do pekla, neb jest
slyšal je jako trauby v cierkvi rytěí'ující, ani traubie a ku pokání
volají, a nechtěl jest uposlechnauti! Protož die: »Slyšal sem«.10
Jako by Í"ekl: »Svatí zde napomínají tě, ó Babylone, a ku pokání
volají, aby daruov božích ne nadarmo pHjímal. Jestliže jinak
UC111lS, uslyšíš hlas radujících se nad tvým zlým a Í"kaucích: Alleluja!« Řecké slovo jest a vyznamenává veseTé nevýmluvné a tajné,
82 Iz. 68, 1 - 8~ Sr. staročeský Passioná1 ke dni 29. června (ve vydání
z r. 1496 na 1. F XI). Sr. i Dionysiův list (apokr.): Episto1a de morte s. Pattli
ad Timotheum.

14 Sr. Bedu, Exp1anatio Apocalypsis 1. III. (ML 93 c. 187): Alle1uia
ením dicitur: Laudate Dominu/JIl.
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15 kteréž nevstupovalo na srdce člověčie, kteréž budau mieti světí
. z zatracenie Babylóna.
Ó, kterak pÍ"esladké jest zpievanie a traubenie těch trub Sladkost trauben!
V nebi a chválících skutky Páně nad Babylonem! Čiem viece se
oni veseTé, tiem viece Babylon lkáti bude: »Ó Pane!« Položiece
20 ale, jako bychom my byli v počtu Babylona a že bychme slyšeli
trauby nebeské, pomyslili bychme i-kauce: »Co sme mnoho dobrého vzali od Pána, a pokánie sme nečinili!« Jak bychom velmi
zahanbeni byli! A položiece sobě opět tak, že bychom byli v nebi
s trubami, jaké by naše bylo veselé a radost, Í"kauce: »Ó Pane,
25 že nejsme zahanbeni s tau ženau babylonskau! Ó Pane, tobě
~v~tých
b udiž čest a chvála! « Žalm' »Blahoslavení kteÍ'Íž bydleJ' í v domu Chvála
vehka
tvém, na věky věkuov chváliti budau tě«. Ale zlí rauhají se, lkají
bez konce.
.
A vykládá, co jest to »Alleluja«. Kde jest Duch boží, váží ť
30 každé slovo Hm: »Chvála a čest«. Jako by Í"ekli: »My sme v nebi
odděleni od Babylona, kteÍ'Í sme s ním spojeni byli a smíšeni na
zemi. A nemiloval ť jest tebe Babylon a nedoufal v tě. Budiž
tobě chvála a sláva i čest v zatracení jeho a buď tobě čest v slávě
svatých, kterauž si nám dal. Síla a moc, kterauž si dal nám, abychme Sva!t~tamoc
35 přemohli svět a pHjíti mohli k tobě. Dal si nám moc a sílu a pomoc.
Budiž tobě slával A pHpisujem tobě tyto všecky věci, Hospodine,
Pane Bože náš! «
Ó, duše naše viec, než muože věÍ"eno býti, sau oslepené, že Slepota naše
nic těch věcí nečijeme, ani rozumieme, ani sobě vážieme, abychom
40 odtud našli nějakou bázeň, skrz kterauž bychom života našeho
polepšili, vidauce konečné nebo naposledy mauky najvětšie!
Jako Šalomaun die: »Synu, pamatuj na poslednie věci tvé!«
Druhé, abychom, prohlédajíce k budaucím dobrým věcem la k radosti svatých, k naději se utekli a dobí'e abychme činili, dokud
45 čas máme, a snášeli pokorně protivné věci pro odplaty svatých,
kteréž vypoviedá v tom slovu: »Alleluja« etc.

I

•

J

I

S 1 Y šal o d t rub mno h Ý c h hla s ves e 1 í: A II e1 u j a. Trauby pravé božie zde vždycky chválu Bohu prozpěvo
vali; protož ještě zuostává jim v nebi, že ty trauby chválu a čest
Bohu zpievají. Dobré ť jest to trubám božím, aby, což koIi činie
26 Ž. 84, 6 -

42

Eccli 28, 6; 38, 21

1 Slova: »Slyšal . .. veselí « jso'U rozmazána a misty i

červeně renovována,

200

1~~~~~\Y ':~l~e lidé, V tom chvály Pána Boha hledali, netoliko ti, kteří trauby 5
všickni

Oko

~~;: micti

Naučenie všem

AlIeluja

Věčné zpievanic

mají býti, ale všic1mi jiní. Neb se zapoviedá, aby žádný chvály
nehledal vlastnie v svých skutcích. A pro tož, když se Kristus
narodil, 'od anjeluov oznámeno jest věrným: »Sláva na výsostech
Bohu!«
A nehledajte vlastnie chvály v skutcích. Neb, ktož hledá io
chvály boží, ten ť má úenie a oko milostné k Bohu a líbezné.
O kterémž praví Kristus: »Bude-li oko tvé prosté, všecko tělo
tvé světlé bude a Bohu líbezné«. Jinak, jestliže člóv~k neupHemě
hledí, od Boha opuštěn bývá a Pán nevzhlédá na něho míle. A ktož
slávy božie nehledá, znamenie ť jest, že takový mrtvý jest člověk. 15
Nebo dobh Bohu chválu, ale sobě hanbu pHpisují, jako die David:
»Tobě čest a chvála, ale nám pohaněnie« etc. Protož ti světí,
vidauce všecky skutky boží dokonalé, jej chváYé a velebí. A tak,
kteHž nynie okem uphemým paUie k Bohu, chvály božie ve všem
hledajíce, tehdy Pán neopauští jich bez své pomoci, ale prospěch 20
činie veliký a úžitek. Pakli bude úenie člověka zkHvolačené, tehdy
neberau pro/spěchu, aniž docházejí jakého úžitku. A od věrných
pravých ještě chvála a sláva Páně v nebeské vlasti jasnějším
obyčejem a dokonalejším dieti se bude.
A Z toho dává se naučenie zprávcóm, konšeluom, auiedníkóm25
i kazatelóm, všecky věci, kteréž začínají činiti, aby to činili k chvále.
boží a hedili.
A najprv jmenuje »Alleluja« jedním slovem, v němž se jmenuje jednota osob v bytu. A to slovo potom třmi jinými slovy
vypravuje se, kdež die: »Sláva, síla a čest«, totiž že ťH osoby30
v božství chváYé, božslní. moc, maudrost a dobrotu pilně v tom
znamenajíce. Zde zajisté častokrát člověk, jestliže co béí'e od Boha,
tudiež v tom zpajchá.
A dopoviedá: »I opět í'ekli: Alleluja«. Ne tak, aby, jednau
í'eknauce, pí'estali od té piesně, ale zpievanie jich jest věčné,35
stálé, ustavičné, jako i srdce dobrá vnitř chváYé Boha ustavičně
až do smrti, a po smrti dokonaleji. Ale znamená se, že z některých
skutkuov jest Bohu chvála věčná od svatých, a z jiných skutkuov
také jiná chvála; jako z Kristova umučenie zvláštnie chvála
věčná; a z toho, že sau svatí došli života věčného, opět jiná chvála; 40
a z toho, že Buoh spravedlivau pomstu nad zlými činí, zvláštní
pieseň zpievají Hekajíce: »Alleluja«.
6 Jan 7, 18 1; sr. i Dan. 9, 7

8 Luk. 2, 14 -

12 Mat. 6, 22; Luk. 11, 34 -
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17 Ž. 115,

,v v
, Dvoje
přlčina
»A opět řekli sau: Alleluja «. A zvlaste
z toh oto dve'h o chva' I'e,
chvály
že jest nad tau, kteráž naka~ila zemi, po~stil ~ ji z:~~zil: ~ruhé,
že jest krve prorocké pomstIl. Nebo, kdyz duse, pn]mUCl da?
božie, jimi v sobě se zalibuje a k jiným věcem s nimi se obracu]e
a kochá se jinde nežli v Bohu a chvály jinde nežli v Kristu hledá,
již cizoloží. A že takovým cizoložstvem ta nevěstka porušila
zemi a své srdce i jiných duše, II i protož svatí chváYé Pána Boha,
že jest nad ní pomstu učinil. A nynie Pán, takovau cizoložnici
chtěje k sobě obrátiti, opletuje trním cestu jejie, kterauž od
Pána odcházie; jako die skrz Ozé: »Opletu cestu tvau trním«.
v
chvál'é
Druhé povedel
sem, svatI, ch va'l"e B oh a, ze Jes·t 1nve sva t'ych z pomsty
Pána
pomstil. Nebo toto dvé nev~stka a cizoložnice .m~, ~o sebe, ~e
55 milostí cizoložnau byla porusena, sebe samu mllu]lcl. Jako dle
apoštol: »Budau lidé sami se milujíce«. Druhé také, že to, což
by měli milovati, jako nevěstu Krista Ježíše, 'jeho věrné audy, to
pak mají je v nenávisti. Nebo Kristus ženich s tohoto světa odšel
a žena cizoložná od Krista phjala dary a jich zle požívá a od Krista Cizoložnice co čin I
60se odvracuje. A sau jiní audové věrní, zde na světě zavržení; ale
ta cizoložnice praví o sobě, že jest chot pravá Krista Ježíše, a nenávidí jeho nevěsty, jako dvě ženy častokrát vadie se o jednoho
muže. Tato pak cizoložnice svými radami a napomínaními vyYéval a
krev svatých; druhým obyčejem, jich živnost odjímajíci, odjímá
65 život, a tak vylévá krev. A Pán mstí krve těch svatých svých.
I die tuto: »A dajm jejie vystaupiljest na věky věkuov«.
Jest i zde i tam dajm. Jest jeden dajm tělesný, dobrý, jako kadidla Dajm dobrí' a zlý
a jiných vonných věcí a bylin dobrých; jiný jest zlý, očima škodlivý. Takéž tuto dým jest zlý. V Zjevení IX. pokládá se, že hvězda
70 upadši s nebe otevÍ'ela klíčem propast, a vyšel jest dým. Nebo
z srdcí zlých hlubokých vycházejí myšlenie nečistá. Dobrý dajm,
. o kterémž jest v Zjevení VlIlO.: »1 vstaupil / jest dajm z zápaluov,
z modliteb svatých, z ruky anděla pí'ed Boha«. Nebo svatých sau
.
lml
' ml'1'e a roz 1(O šn é Modlitby
svatých
modhtby
v nebesl'
(e v1astI,. 1derez sau B oh
u ve
v nebi
75 jako najrozkošnější a najvonnější zápal. A tak se pokládá v Kantikách lIlO., že modlitby nevěsty vstupují jako dajm chutný
a vonný. Jakož die: »Která jest toto, ješto vstupuje jako slaup
dýmový?« Duše někdy k Bohu pozdvižené pozdvižení a rozmlauvaní jich s Bohem také andělé se divili. A die: »Kteráž vstupuje
v

v

•

>V

52 Podle Oz. 2, 6 -

56 2. Tím. 3, 2 -

- 77 Pis. Šal. 3, 6 - 79 lb.

69 Zl. 9,

11111. -

72 Zf. 8, 4
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pr'es paušť«. Nebo tehdáž v pozdvižení k Bohu bývá opuštěnie
veliké světa a těla. Jako apoštol, u vytržení postaven, die: »Nevím,
bylo-li to v těle, čili kromě těla«.
A proč tak mysl pozdvížená(!) slove dajm chutný? Na znamenie, že takové pozdviženie chutné a milostné jako dajm pomíjí.
Jako die David: »Dnové moji jako dým pominuli«. Nebo, jako
dajm rozptyluje se, tak také pokušenie, kteráž vějie, odjímají
to pozdviženie k Bohu, sladké a milostné; nebo duše zde v brzkosti
pí'ekážku n1.á. Ale ten dajm kde ť má býti, má ť býti srdce, zapálené
nějakau jiskrau; nebo jinak ustydlé srdce nemá takového dýmu.
Takovému srdci ani se chce modliti, ani s Bohem státi. Ten dajm
bývá z mirry, totiž z trápenie těla a z zdrželivosti veliké. A tento
dajm dobr)T trvá dokonaleji v nebi. Tak dajm zlý na onom světě
budaucím, o kterémž teď die: »A vyšel jest dajm jejie«, totiž
z vohně zlého pekelnieho. Nebo srdce zatracencuov zapalují se
k hněvu, k závisti proti sobě a k rauhaní proti Bohu, proč jest
Buoh je stvohl; ten da j m vychází a bude s nimi na věky věkuQv.
Onino zajisté v nebi rozumem zdravým rozsuzují, že všecky věci
dobře Buoh činí, ale tato nevěstka všecko Bohu ke zlému phčítá
a že by všecko nespraved1ívě činil, takže nic nemohau o Bohu
v uphemnosti srdce smajšleti etc.

I

Starcicoasu?
z.vieřata

Starost

jaká chváli se?

A čtrmezcietma starcuov padlo jest a čtvero
z v i e r' a t a'k 1 a n ě 1 i seB o h u, jen ž sed í n a t r u o nu,
í' k a u ce: »A m e n.· A II e 1 u j a!« O čtrmezcietma starcích
a čtyr- zvier-at(!) praveno jest nahor'e v II lIté. kapitole, kdežto
se pokládá, že sú se klaněli Bohu, hekajíce: »Amen <<. Kteří sau 5
to starci v počtu čtrmezcietma a čtvero zvier'at? Odpověd, že
sau svatí staH na]'větší ) ktery'mižto cierkev boží se zpravovala
jako otci. A slovau starci z příčiny vážnosti a maudrosti a dokonalosti u vieí'e, jako sú byli proroci, apoštolé a mučedlníci. A ti se
skrz ten počet XXIIII znamenají, kteÍ'Ížto sau velikého měli lIJ
Ducha a prvotiny Ducha a podlé téhož Ducha saudili lid boží.
Slovau starci pro velikau maudrost, kterauž sau měli na najvětšírn stupni nade všecky potomnie. V Maudrosti II Ilo. : »Starost
ctihodná jest ne dlauhého věku, ani počtem mnohých let; ale
šediví sau jich smyslové«, totiž maudrého člověka. »A věk starosti 15
81 2.

](01'.

12, 2 a 3 -

4 Zj. 4, 4 a Gnu.. -

85 Ž. 102, 4
13 lVIolldl'. 4, 8 a 9
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život svatý jich a nepoškvrněný«. Takoví ť sau byli starci tito,
na kteréž vylil Pán prvotiny Ducha a hojnau milost v dahch duchovních učinil s nimi, j ešto z nich jako z studnic rozumové pro. rOctvie a Písem vyplajvali sú k životu svaté cierkve. »A starost
20 jich« tato jest, »život nepoškvrněný jich«. Nebo musí každý, Ido
chce spasen býti, k jich smyslóm a životu paHiti. A ktož nemá
úenie k nim, neumož býti jist spasením svým.
A ti svatí prvotní i potomní vyznamenávají se nynie skrz
čtnnezcietlma starcuov pro velikú maudrost a pro zprávy, kteréž
25 sau měli o každém stavu, a pro život nepoškvrněný. Sau někdy
také ti jednostajní světí, zvier'ata i starci, neb sau velmi osvícení,
chce-li
i jiné osvěcujíce, a čistí a pracovití. Má-li cierkev nyne]Sle dob re Cierl(ev
dobr'e státi
býti zpravována, musí ť k těmto svatým ZÍ'enie mieti a jich zachovávati zprávy, smysly i života nepoškvrněného osHéhati,
30 ačkoli ne k jednostajné mír-e mohau vysáhnauti maudrosti a ducha
a života velmi vysokého. A mušejí ť kněžstvo i saudcové světští
mieti tyto svaté za phklad. Jako se pokládá v knihách Exodi:
Když MojžÍeš měl viděnie veliké na paušti ve kh hor'ícím, r'eklmu
Pán: »J diž do Ejipta, shromažď staršie a mluv jim, že sem já
35 ukázal se tobě«. A vyznamenává se, jestliže má lid vyjíti i Ejipta
a z hhechuov, musí, aby najprvé Pán ukázal se starcóm, a skrz ně .
bude vyjitie z hřiechuov. Item Mojžieš zákon znamená; tepruv
VIt
nie k starým
zákon dává se lIdu skrz starce svate. Opet, Jest l'lze
;: o ma'dob re' Zr'emáme
mlti
zjevenie od Pána a pravé, musí takový jíti k starcuom a s nim~
40 se srovnati a mieti v poctivosti svaté a přídržeti se jich. Bude-ll
to viděnie podobné svatým prvním starým, kteréž někto potomni.
má, měj to za jistau zprávu, že to viděnie božské jest. Tak sv"
Pavel odeslán do města a od Ananiáše vzal zprávu; a potom s jinými
apoštoly v Jeruzalémě srovnával své kázanie ve čtení svatém
45 rozmluviv s nimi.
Těchto dnuov chceme-li zkusiti duchuov, kteh se vyprajšti1i
široce v cierkvi, srovnajme je s svatými starci, dospělými II v dahch
božích. Kdybychom našli svornost v duchu, přijměm je; pakli nic,
tehdy zavrženi mají býti. Kdyby těchto let byla tato zpráva
1 b ' OdkudznUdí
bludové
50 držána, nevyřítilo by se tak mnoho bluduov protI Vlere a ve e ne
svátosti oltál-ní, jako sau se již vyřítili a rozmohli. A žádný nenie
hoden kázati a phjat býti k kněžství, ktož se k svatým nephv • Y'

•

,

V

V'

•

•

29 P~·tV. život nepoškvrn.ěný,· ale opraveno pú.v. písařem. 2 až 16 - 43 Skutk. 22, 10 nn.

v

32 2. .M. 3,
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podobňuje

a jich maudrosti a spisuov nemá v poctivosti. Šatan to
zpuosobuje, že se již knihy jich staré páfé, aby maudrost jich nepřicházela ke dveřuom cierkve. I. Timoteovi vo.: »Staršiemu 55
zllohvě nephmlauvaj, ale cti jakožto otce«.
A netoliko svatí nynější sau starci, ale i prvnie. Apoštol k Židóm: »Pamatujte na svaté prvnie, kteříž vás učili a vedli«, totiŽ
po cestě upřímé, pamatujte, abyšte je milovali a ctili a písma jich
l
pilně osUíhali. Jakož se pokládá (Esdre): Když se navrátili z Ba- 60
bylona, to se jest dálo skrz ruce starších. Druhé stavěli skrz ruce
K ~~~~rr;:ý~ienie starcuov Jeruzalém nový. Jestliže také lid má vyjíti z zlosti a z bludu, to skrz svaté má býti; a nový Jeruzalém v nás, totiž chrám
Ducha svatého, ten také skrz svaté proroky má stavěn býti, a ne
jinak.
65
Jsau také zvieí'ata jako svrchu čtyí'i, pro velikau práci. Najprvé, že sau silní v pokušení a v protivenství stálí a trpěliví, silní
Lev
V duchu jako lev; kterýchž sau se ďíblové báli, kteHž měli zmužilost a smělost ne z ducha tělesného, ale z Ducha Pána Boha.
Volové
Byli jako volové, obětujíce těla svá v obět živú a svatau, a jako 70
ovce najtišejší, čistí milovníci boží a pí'átelé jeho najvětší. »A jako
Člověk
zvieí'e tváH člověčie« pro pi'íčinu zdielnosti a slito Ivánie a tichosti.
Nebo, ačkoli silní jako lev, však krotcí a milosrdní velmi. »A jako
Vorlice
vorlice«, v životě boLomyslném vzhuoru pozdviženi. A že Sal"~
mnoho o blahoslavenství znali, mysl jich v poznání Boha hořela. 75
Tak sau byli zvieí'ata všickni světí prvotní a najvětší proroci
a apoštolé a ti všickni, kteří nás pí'edešli. Na ty svaté hleďme,
nechceme-li zblúditi na cestě této, táhnauce se k blahoslavenství.
Neb oni k nám mluvie: »Následovníci naši buďte etc. a šetřte
těch, kteříž tak chodie« dc.
80
,\[aud~~~r:~~III.

»Když prostřednie mlčenie držely všecky věci« a upokojeny
byly v zlosti »a noc byla«, totiž ohavnost byla po všech srdcích
rozšířená, »vyšla, Všemohúcie, í'eč tvá«, totiž odvolávající nás ku
pokání. >>vyšla řeč« prorokuov a apoštoluov, hlas stvoí'ení všech a
hlas nepl'áteljako bič nutkající nás ku pokání. >>Vyšel také z truonu 5
nebeského«, dávaje Ducha svatého, a oko jeho na spravedlivé,
kteréž vyčišťuje, ale oblíčej zuořivý jeho na zlé a pokrytce. »Hlas«
55 1. Thn. 5, 1 - 58 Podle Žid. 13, 7 Sr. Zj. 4, 7 - 79 Filip. 3, 17

60 Ezdr. 1, 5 nn. - 66 n11.

1 Moudr. 18, 14 a 15 - 5 Nad )}nutkajicí« je (červeně) háček;
!át značka je in margine se sldvem: pomrskávafící. - 6 Ž. 34, 16?t.

jeho pomsty, kterauž umyslil v radě své, aby trestáni byli ze. zlt'ho:
Mat.: »Nejsem hoden, aby všel pod střechu mau; ale tolIko rCI
lOslovem«, totiž já sem poznal, že řeč a hlas tvuoj jest velebný a veliké
moci, toliko r'ci. Já zajisté hubený sem mezi stvor'ením lidským.
»Tomuto diem: Učiň!, a učiní«. Tak ť já mám za to, že ť tvuoj
hlas jest větší a mocnější, a stanau se všecky věci, kteréž die~.
•
v'
v'
• v
hl as b OZl
v ,
'v
Bojové, pálenle,
laupezove,
roztrzenle
u Vlere
sau, 1ct eryz
15 vyšel na nás z spravedlivého božieho saudu. Vyznávajme vieru tu,
že nižádná rána na nás I ukázati se nemuož, leč na jeho palácu
uložena a usauzena bude. Kto jest tak maudrý a porozumí těmto
věcem, kterak těmito zámutky mluví nám a volá v auši mysli našie,
abychom procítili k dobrému? NěkteH spie a nečinie pokánie.
20 Ve čtení se pokládá, že k hlasu Páně všecky panny vstaly a ozdobily lampy. Potřebie ť jest nám phhlédnauti k vieí'e a opraviti
a lásku obnoviti a svědomie i srdce svá napraviti.
v
' napomma,
, , ze
Tento hlas z truonu skrz zámut Icy d ob l'e nas
čas jest nám ze sna povstati a činiti pokánie a život svuoj znamenati
25 a opraviti a v lepšie prospievati. A pakli hlasu Páně neuposlechneme, sami sme vinni kázaním naším. Protož vyšel hlas z truonu.
A ačkoli někteH probuzují se a činie pokánie, někteÍ'Í pak dHmie
a nerozumějí, který by ten byl hlas; ještě obžerstvie, lakomstvie
nad nimi panuje, a již dávno hlas kázanie vyšel, hlas skrz rány
30a zámutky, avšak ještě v stínu smrti sedie. Nebo mysl naše táhne
v se žádosti těla a ty věci, které sau světa, a zrak i sluch zavhen
jest od Pána. A hlas boží volal: »Pán jde, slunce vycházie, noc
pomíjí a stien; vstaňte! « A nechtí se zkolaubiti, ale držie v sobě
srdce tvrdá, zatmělá, plná hněvu a pajchy, a neslyšie hlasu. 1za35 iáš VI.: »Oslep srdce lidu tohoto, aby vidauce neviděli«.
Ta ť jest rána veliká, že se tělo pálí, seká, a nečijí, jak veliké
sau rány, jak velicí a mnozí bludové, kolik páduov, kolik hrozných
pobitie a morduov, vylitie krve, kolik bojuov běží, a nepovstávají!
Kolik jest kazateluov, kolik dobrých věcí a I dobrodínie otevl'e40 ných a zjevných v cierkvi a v chrámě božím, v phjímaní velebné
svátosti, a nepovstávají! Ale jako kraupy veliké spadly na zemi
a rauhali se lidé jménu Páne, tak se jest rozmohla a zatvrdila
zlost naše a srdce v zlosti oslepené, že žádného hlasu neslyší
z truonu řkaucích: »Blahoslavení, IdeU bdie, když Pán volá ku
- - - , , " " - - , - ,

10 -

---------

9 Mat. 8, 8 a 9 - 20 Mat. 25, 7 35 lz. 6, 10 - 41 Zj. 16, 21

24 Řím. 13, 11 -

30 Sr. Ž. 107,

Divni a rozlični
hlasové božie

Hlas napomi·
najíc!

Rána veliká

Zatvrzeni naše
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pokání, a slyšie, když napomíná srdce, že vuoli jeho povoluji.45
Běda těm, kteřiž neslyšie; strach, aby pozdě neprocitili!«
Chváliti Pána
»Dajte chválu Pánu Bohu vašemu!« Tento hlas napomíná
máme tIS tavně
vyvolené, abychom vzdávali chválu Pánu. Najprvé z skutkuov
jeho, kteréž učinil nám na tomto světě. Divný skutek boží, že
stvol'-itel stvol'-enie, nesmrtedlný smrtedlný učiněn jest, že trpě150
jest za nás a na khži mul'-el! I napomíná nás lmor andělský,
zástup nebeský, abychom chválu vzdávali, totiž jako by l'-ekli:
»Ó vy lidé, zpievajte s námi s anděly: Sláva na výsostech Bohu«
etc., že jest nám dal tělo a krev svú, že dává vítězstvie, že tresce
v tomto času pro Miechy, že odjímá škodlivé věci duše, jako 55
vládaí-stvie, zboží.
»Dajme chválu Pánu!« A že mnohé mordují a páré, bojme
se Boha a vzdajme mu chválu! Žádný Antikristuov služebník
uškoditi nemuož, jediné leč vajpověd z truonu jeho vyjde, kterého
Nesvlutšie t,~ep(tati času a kterak mnoho škoditi má nám Ido. PoHebie J' est nám to znáti 60
nereptati, ale nížiti se a heci: »Zaslaužili sme viece, Pane, trpěti,
vděčni sme!« Musíme políbiti metlu a pHjíti a Heci: »Tobě chvála,
tobě čest a sláva, ale nám pohaněnie!« Ten hlas slyšel jest svatý
muž Job; když děti zmordováni, dobytek zajat," tělo raněno,
žena jeho na ň žehrala, odpověděl k těm hlasóm H:a: »Pán dal, 65
Pán od jal; jakž se j' Pánu líbilo, tak se stalo «.
Ještě když se nalézají, kterýmž činí šatanáš z dopuštěnie
božieho škody, ješto hekají: »Nermautím se z těchto phhod, než'
toliko že sem tě rozhněval«, takoví vzdávají chválu Bohu. OhleNeslyšíme
dajme sami sebe, slyšíme-li ty hlasy! V Phsloví ID.: >>Volal sem, 70
hlasuov
a nechtěli ste slyšeti«. Jako by l'-ekl: »Nynie hlas vypauštím a metlu
dopauštím, a nechtí povstati k chvále Páně«.
»Kterýžto vyšel z truonu«. Nebo ze všech skutkuov chváliti
máme Boha, ovšem pak, že jest žena babylonská padla. Ten ť jest
hlas Páně a z něho vzdávají chválu světí Pánu. A že dnes zlí 75
trpie v pekle, z toho světí velebie Boha. A že trauby zde hlasitě
znějí, kterak bychom dobl'-e živi byli a života polepšili, svatí
chváré to ; že sau nechtěli činiti pokánie, ty trauby v nebi chváliti
budau z zatracenie jich Boha.
1\Ia11 i velic!
»Mali i velici«. Job lIlO.: »Tam sau malý i veliký«. Žádný80
kteří sau?
Boha nemuož chváliti, kto nemá bázně (protož die: »Kteh se bojíte

_m

'

62 Dan. 9, 7 80 Job 3, 19

65 Podle Joba 1, 21 -

70 Podle

Příst.

1, 24 -
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Boha«), a ldo nemá veliké viery (protož die: »Velici«). Kto má
chválí Boha takový člověk. Jako obraz jest k chvále
maléN, kterýž jest ozdobný, tak obraz svědomie dobrého, kteréž
miluje Boha právě, ten obraz jest k slávě a ke cti Páně. Kto má
umazané svědomie, ten ť nezná skutkuov Páně, a tak i nechválí
také Boha. Protož malí a tiší a pokorní a bázliví chválu vzdávajte
Bohu. I velici, ktehž mají velikú lásku, chvalte, a kteh se bojíte
bázní, ne služebnau, ale čistau a poctivau, kteráž trvá na věky,
90 bojte se ho! Anjelé bojie se a tl-esau. Nebojie se ďábla ani zatracenie,
ale synovskau bázní služebníci Páně, ne hhecha. Jan VII ID. :
»Kto činí hHech, služebník jest hHecha(<. Napsáno jest: »Nenie
drahá neb vzácná chvála v austech hhešníkuov«. Ti nemohau
chváliti Boha. A kteh spie, nemohau chváliti. Ale služebníci,
95 kteh se bojie rozhněvati Boha a svoliti hhechu, ti Boha velebte
a chvalte!
»Malí i velici «. V domu velikém božím sau nádoby netoliko Rozlične
nád?by
v domu Pane
zlaté, sWebrné a kamenné, ale dl'-evěnné i hliněné. Tak v tomto
životě i v budaucim někteN velici i malí. Malí, jako děti a ženy,
100 kteréž nechodí do boje. Malí, totiž prostí u viel'-e, kteHž vysokých
věci nechápají, aniž na srdce jim vstupuje vysokost boží, kteHž
se hhechuov varují, Boha se bojie, phkázanie plní, almužny činie,
malí sau; žena, kteráž jinému jest poddána, kteráž od jiného se
učie: sami se takoví zpravovati nemohau. Tento ť jest národ také
105 Páně, boží světí. A ačkoli vysokých rad nechápají, však světí
sau. A kteH Hekají: »Nemohu naplniti rady té: Jdi a prodaj
všecky věci, které máš«, a kteH Hekají: »Nemohu tak trpěti jako
světí mučedlnícÍ«. Opět: »Nemohu tak milostiv býti nepl'-áteluom,
jako die Písmo«. Tyto ť sau nácl.oby malé v domu božím, kteréž
110 mají naději k spasení. Item křivdy odpustiti nepHteli nen1Uože ani
snášeti muože statečně. Item žaláři se poddati dobrovolně, smrti
pro Krista rád očekávati nemuože. To maličci sau. Ale velici sau,
kteHž mají vysoký život dobrý a lásku dokonalau a milují všecky
pro Boha (Mat. VID. a VIra). »Ktož činí a učí, ten veliký slauti
115 bude v království nebeském« i zde i v budauciem. KteHž velikau
trpělivost maJ'í, !deN dolbré svědomie maJ'í ) ldo ld-ivdy rád snáší ) h o dVIIel1ic1zpravova
takoví t 1,
na smrt pro pravdu se vydává, ti ť sau velici, hodní zpravovánie
jiné
svědomie čisté,

I

92 Jan 8,
ord. ('ML 114,
III. (ML 196,
7, 1 - Mat. 5,

34 - Eccli 15, 9 - 106 Mat. 19, 21. Sr. Strabona, Glossa
c. 743) a Richardi a S. Victore In Apocalypsim 1. VI. c.
c. 846). - 108 Mat. 5, 44; Lttk. 6, 35 - 114 Mat. 6, 14;
19
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cierkve. Ktei::-íž opauštějí pro Krista všecky věci a následují ho,
kterýmž Pán dává dary a mnohé skryté věci jim otvierá, a velikého
Ducha božieho mají a svatost života, kteHž nepadají v protivných 120
věcech, ale stojie, ti ť bývají velmi řiedcí, ti ť nepadají v času pckušenie.
Mall sau tito
Ale malí časem odstupují od viery, od upokojeného svědomie,
kteříž ucházejí konce pro slovo protivné, kteHžto pro radu zlau
a falešnau odstupují od viery a pochybují v pravdách čtenie 125
Běda ma1ičkí'm! svatého. Běda těm maličkým, kněžím i laj kóm, kteříž rychle
padají, po zpovědi zase se v Miechy navracují, po přijímaní těla
a krve Páně hadrují se svárlivě a pohoršenie rozsievají! Takoví
maličcí mají i:-iezeni a zpravováni býti staršími jako děti rodiči
svými, v kázaní, v radě a v stráži. Ale že velicí sau Hedcí, běda 130
maličkým! Kdyby mnoho bylo velikých a péči měli o malé, všickni
by spaseni byli.
A ke všec1měm jest hlas dobrým, velikým i malým, kteh sau
doMe živi, Boha se bojie, kte:Í'Íž sebe nepohoršují vespolek, ale
rádi metlu boží snášejí, zámutky od Pána p'djímají vděčně. Malí 135
starších poslauchají a dobře se zpravují od svých starších nižší.
Velicí učí, malí pHjímají a osmehají. Velicí rady zdravé dávají,
malí takové věci oblibují. Velicí kráčejí po cestě upHmé a malí
za nimi jdau. Velicí pHkázanie drží a malí též činie. Velicí svět
potupují a malí také srdce vzhuoru pozdvihují. K takovým v~e-140
ckněm trauba z truonu zvučí řka: »Chválu vzdálvajte Pánu Bohu
našemu« etc. A pakli sau kteří nepřišli k dobré velikosti viery
a k malosti pokorné, ještě se obraťte a vzda jte chválu Pánu Bohu etc.

Srdce pozdvihnauti máme

A sl Y šel sem j a k o h l a s t r a u b y v e 1 i k é.
K těmto věcem velikým a spasitedlným máme potřebie srdce pozdvihna1iti i uší mysli našie, abychom porozuměli těm věcem,
které jest viděl Jan, a abychom viděli a slyšeli, která jest trpělivost
svatých, jaké setrvánie v lásce a které jich odplaty. Nebo služeb- 5
níkóm božím napsány sau tyto věci; a které mauky zlí s šelmau
a s nevěstkau trpěti budau, tomu se nauč a poslauchaj, nevěsto
Kristova, již kterak by se k boji phpravila a k odplatě. A již
k bázni, již k vidění povstává, již k slyšení těchto velikých věcí;
nebo die: »Slyšel sem«.
10
Častokrát napomíná Duch svatý řka: »Kto má uši k slyšení. .. «
11 Mat. 11, 15; 13, 9 a 43; Marek 4, 9 a 23; Lttk. 14, 35; Zl. 2, 7
a 17 a 29
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A O vidění mluví apoštol: »Nynie v podobenství vidíme«. A Kristus
die: »Blahoslavené oči, kteréž vidie, a uši, kteréž slyšie, co vy
vidíte a slyšíte«. K těchto věcí slyšení a vidění poH-ebujeme veliké
15 bázně a třesenie a pokory; a k těmto slovuom, kteráž z truonu
pocházejí, totiž učenie, phmlauvanie, vajpovědi a saudové, i H-iesti
se máme. Neb die Pán skrz Izaiáše: ;) Nad kým odpočine Duch
muoj? Jediné nad pokorným!« Protož k těmto věcem, kteréž
slyšel a viděl Jan, prosím, pohněte srdci k bázni a k milování
20 pravému těch věcí a ku poctivosti boží.
»Slyšel sem hlas«. Tělesri, kteříž svět milují dece nežli Krista
a nebeské věci, mají pokažený sluch II k slovuom Kristovým.
Jako Izaiáš die: »Uši jeho obtěž« etc. I dnes nalézají se slepé oči
k nebeským í-ečem a uši zacpané k spasitedlným naučením; nebo
25 nenie bázně a pokory v srdciech jich. Mat. XI.: Pán Spasitel rozveselil se, že úžitečné věci k spasení toliko pokorným zjevuje
Otec. Pokora pak nezáleží na zevnitřní postavě a tvářnosti snížené
a pošmauřené, ani v ovčím rauše, ale v opovržení sebe samého
až do najvětšie potupy. Taková srdce sau zpuosobná k těmto
30 saudóm, kteřížz truonu božieho pocházejí. Ale jiná, marnochlubná
a pokrytá srdce sau nezpuosobná k těmto velebným věcem božím.
Nebo, když nezpuosobná srdce v vidění a slyšení pHcházejí k slovu
Páně, aby ho poslauchali, hněvá se na ně Pán a dopauští padati
v blud a v slepotu. Tak když k velebné svátosti oltMní pokrytec
35 p~istaupá, zlořečenstvie tu a saudu hrozného Páně nabil de, jako
dle apoštol: »Kto nehodně jie a pie, saud sobě jie a pie«. Ale věrné
srdc~ život př'ijímá a milost a požehnánie; a takoví nepadají
v hřlechy smrtedlné, v pohoršenie, v lakomstvie a v bludy etc.,
ale nehodně phstaupajíce padají zase v hhechy. Tak po slyšení slova
40 božieho, po phjímanie těla a krve Páně čistá a upřiemá srdce
zraku upřímého vnití'nieho a sluchu ostřiehajíce, mnoho dobrého
~dtud ~abývají, mají Ducha božieho, viera roste a láska a trpě
lIvost, Jest milovánie spasenie bližních.

d, kterak sau to dobrá srdce, která sau pokorná v poslauchaní

45 slova božieho! Potom bývají viece pokorná a viece I Boha milují;
a viděnie tato dávají jim rozum, dávají potupiti svět, dávají
poznati Boha, pí'emáhati hhech, radovati se v zámutku tělo
přemoci. A protož posel Páně die té duši, dotýkaje viděnie á 'slyše-

"

12 1. Kol'. 13, 12 - 13 Ma·t. 13,16 - 17 Podle h. 11, 2a 57,15
23 Iz. 6, 10 - 25 Podle Mat. 11, 25 - 36 1. Kol'. 11, 29
]akůnbcl<,
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nie (David): »Slyš, dcerko, a viz a nakloň ucha tvého, nebo požádal
král krásy tvé«, aby ji vyčistil od hHechuov, aby jí slovo SVé50
oteví'el a novau věc z truonu. Protož připrav srdce i ucho i oči,
aby se jemu samému líbila, aby tyto věci k Bohu obrátila. Ó, by
každé srdce, i mé, k sobě samému se navrátilo! Kterak jest hotovějšie rozjímati světské věci nežli božské! Z toho bychom pokánie
všickni činiti měli, že, mnoho dobrého slyšiece, úžitlru v sobě ne-55
nalézáme; nebo nenie upHmé srdce a ikušenie viery a ucha i voka
našeho k slovu Páně.
Zkušenie srdce jest láska, druhé jednota, Hetie bázeň, čtvrté
potupenie světa. A ti sau také úžitkové silnější po slovu Páně a po
kázaní a po pHjímaní velebné svátosti oltáí·nie. A pakli takové 60
věci netvrdie se a nenalézají v nás, znajme to jistotně, že nehodně
poslaucháme a těla a krve Páně požieváme.
Die: »Slyšel sem hlas jakožto trauby veliké a jako hlas vod
mnohých a jako hlas velikého hromu«. V prvotní cierkvi učený
byl lid, že všecka slova o království nebeském uměl sobě vážiti,65
a slyšeli sú hlasy s nebe jako trauby a vod a hromuov, skrz svaté
zprávce byl lid v jednotě a v svornosti shromážděný, v bázni,
v lásce. Protož sau slyšeli hlas jakožto trauby a vod. Trauba
k boji zbuzuje; vyznamenává vuoli Páně, kteráž volené napomíná
k boji. Nebo vyvolených život jest rytěí'ovánie a pokulšenie.70
Job: »Rytěřovánie jest život člověčí na zemi«, nepovolovati
světu a jeho pochlebníkóm a tělu a žádostem jeho. Jest to dobrý
bOJ' a světí boží mužie)
zprávcové
vždycky traubili v traubu:
)
»PHpravtesrdce k boji duchovniemu, buďte na cestě lásky a jednoty a pokánie a pokory!« A tehdy tak dobře stáli, všecky věci 75
přemáhali. Bychom to byli v království našem též učinili a k tomu
boji hajbali lidem k lásce a ku pokání a k bázni, a aby se postavovali statečně proti šatanovi a aby daruov božích osHiehali, dobře
bychom byli učinili, lid by dobře stál pí'ed Hospodinem. Ale pohřiechu nevydávali sme úžitečného zvuku v traubě slova Páně,80
abychom držali lid k vysoké zprávě a naučení boje duchovnieho,
kterak by svědomie měli osHéhati a srdce dobrého chovajíce,
a kterak bychom zavÍ'eli brány jeruzalémské, totiž duší v lásce,
a tak bychme dobré vítězstvie obdrželi. A pakli by nepÍ'átelé
zmordovali těla, blahoslavenstvie by nás našlo.
85
A že sme toho zanetbali, protož jest lid těžce shl'ešil a vypadl
49 Ž. 45, 11 a 12 -

70 Job 7, 1
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od pravé viery a v hřiechy smrtedlné upadl. A protož těžký Pánu
dáme z toho počet, neb se jest stalo veliké pohubenie měst a srdcí
svatých
a duši. Svatí zajisté měli sú velikau péči; když jest ďábel pokaušel Péčeprvnlch
proti ďáblu
90tajně, volali řkauce: »OsUiehajte srdce, již ť šatanáš chce oblehnauti a obehnati nás!« Byl-li jest zjevný hřiech, hned trauba
svatých slyšána jest: »Rychle vstaňte a zlé to přemozte!« Ale
již pohl'iechu nenie, Ido by zvolal a lid vystřiehl od osiedl šata'nových, kteráž polékl všudy okolo města Páně. Kdyby srdce
95 byla pokorná, ještě by dával trauby svaté, aby zbuzovaly k dobrým
bojuom duchovním.
Druhé: »A jako hlas vod prudkých«. Světí byli sau tyto vody.
Svrchu povědieno: >>vody mnohé sau lid mnohý«. A zvláště ti,
kteří od žádostí těla a od bluduov navracovali se Iru Pánu Bohu
100 a vod božích chopili se, slovau vody. Kristus pověděl: »Kto věří
v mě, řeky potekau vody živé z něho«. Mnozí se chlubie věrau,
a nemají jie; ale apoštolé a proroci velikau měli vieru a živau,
protož sau v nich byly živé a hluboké studnice. Protož slovau Studnice a řeky
řeky a vody a studnice v Písmě svatém. A dnes, v kom jest viera,
105 hned z něho teče láska, příklad dobrý, sHiedmost dobrá, mlčeli
vost dobrá, trestánie dobré, naučenie dobré. Takoví ť sau byli
světí. A ti, kteHž mají pokušenie od vedra a horkosti šatanášovy,
mají k těmto běžeti vodám božským, a tu vezmau prochlazenie
a potěšenie; a od zvuku jich bývá člověk silnější a obveselenějši.
no Protož svatá cierkev prvotnie dobrý sluch měla a laskavý, a tak:
sau slyšeli hlas vod v pokušení a posilňovali se a potěšovali;
a studnice, svatí kazatelové, byly sau takovým otevřieny. I dnes
potřebuje lid hlasuov těchto vod, a nemuož jich mieti; a to pHchází pro hříchy. A jestliže Ido dobrý pHjde a mluví jim z Písma
115 slova božská, prostí lidé potěšují se a děkují.
Dnes ty studnice sau zavřieny, dobi'í světí. Nebo srdce sau Zavřené sluclnice
hluchá a oči oslepené, lid chce novin poslúchati a kochati se v ci- Cizie vody
zích vodách; a když čistau pravdu slyšie, nepotěšují se, ale prázdní
odcházejí, jiní se II pak potěšují. Tak u velebné svátosti někteH
120 Ducha svatého' přijímají, jiní toliko svátost. Takéž se v slovu
božím nalézá, jakož se pokládá ve čtení: »Již vy čistí jste pro
řeč mau«, ale ne všickni. Nebo Jidáš nebyl pochopný vod z studnice přehojné Ježíše Krista; ale jiní se spolu radovali vespolek

I

97 Slovo »Dru.hé« je PřiPsáno
100 Jan 7, 38 - 121 Jan 15, 3
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a spolu potěšovali a posilňovali. Pán skrz Izaiáše 1°. radí r'ka:
»Umajte se a buďte čisti!« Ó, by ještě hlas těch vod přišel na125
zemi a lid aby s potěšením slyšel!
Hlas hromuov
co jest?

Ti'die die: »Slyšal sem hlas j~ko hromu ov velikých«. Vyznamenává se, že jest lid slyšal od svatých slova taková, ješto
sau dávala srdcím velikau bázeň; jako starci od tváH slov padají
a třesau se a andělé jeho, kdež žádného nenie hHechu. A když
sau ti světí pHjímali slova z truonu, přicházeli k lidu, napomínajíce
Bázeň byla
v posluchačlch jej ku pokání; a lid s třesením bál se od tváH těch slova poznávali,
že veliký jest Pán a mstitel zlých věcí, a kterak jest zlé nebáti
se Boha a hřešiti proti němu. Protož se báli, když světí tyto věci
kázali. A proto sáu slauli kazatelové ti synové hromu. Když sau 135
předkládali velebnost boží a saud jeho a mauky pekelné, Hekali:
»Běda nám, že sme hřešili! Čiňme pokánie rychle!« Také proto
slauli synové hromoví, že sau srdce najtvrdšie jako skály rozráželi
a k báwi boží napomínali, že sobě nic nevážili hanby trpěti v světě
pro hHechy, ztratiti přátely a potupiti svět a ztratiti tělo, ješto 140
to nic nenie proti hněvu Páně, a lekali se s ti'esením od .tváH všech
slov jeho; a v mluvení, v jiedle a v pití vždycky v paměti Boha
Kněžlm blaze
měli sau a nade všecko báli se Boha. Běda nám khěžím, že sme
pohřiechu od bázně božie vypadli a lidu sme neučili! Běda nám,
kolik jest jich zahynulo v válkách bez bázně a jinde! Jak velmi145
těžce odpoviedati budeme za ty duše! Běda nám, že neumiem·e
l'ečí božích tak k bázni srdcí pHvoditi, aby pH všech skutcích
svých bázeň boží měli! Již veliký lid čitedlně od bázně boží odstaupil s svým kněžstvem, a tak širokau cestu mají spolu k zatraceni. Pane Bože, rač pohleděti na nás, neb ť sau nebezpeční 150
časové, a pošli hlasy hromuov, abychom bázeň dobrau k tobě
měli, od tváři slov abychom se s třesením lekali, života našeho
polepšili a po cestě tvé s bázní abychom chodili až k slávě tvé etc. I
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Ř k a u c í ch: »A II e 1 u j a«. Pieseň zajisté ta, »Alleluja«,
jest dokonalých s tohoto světa jdaucích. A světí někteří zde Boha
tak jako trauba chválili a jako hlas hromu, kteříž sau dobře živi
byli. A pro tož die: »Řekli sau: Alleluja! Neb jest kraloval Pán
Buoh náš všemohaucí«, tak totižto, že již v nich ďábel nekraluje. 5
Když v duši člověka pHcházie plné královstvie božie, tehdy tu

bývá radost veliká, aniž muože ta duše neveseliti se, aby se již
bála bázní služebnau, ale synovskau. Ale dobr'e hlasové ti Boha
chváféce zbuzují k bázni synovské jako hrom. Tato také chvála
svatých, v nebi kteří sau, a radost pHvodí strach v pekle zatracencuom jako hrom. Ačkoli zajisté cíl veliký jest mezi Lazarem
a boháčem hodovníkem, však sau slyšeli $vé hlasy vespolek; tak
zatracenci svatých slyšie radost a veselé, ale to jest k velikému
. 1co peII
' h
jich strachu a báznI.. KteÍ'Í sau pa1c z d e Ja
c o a ď'a b
e vlmc
15 kraluje, nic nevědie o těchto hlasiech veselých a o radosti co
praviti, ale jest jim lkánie a běda, nauze a bieda tohoto světa.
Nebo nemuože srdce číti té radosti v sobě Ducha svatého, když
jest nezpuosobné a ke všemu dobrému zpozdilé a zavi'ené etc.
Rad u jme s e a ves e 1 m e s e etc. Všem věrným
20 a kajícím nastává boj veliký proti zástupu Antikristovu. A to
bylo od počátku světa. Ale za času Antikristova větší jest boj,
a mnozí pohřiechu pi'emoženi sú, nebo nebojují podlé zprávy
Kristovy a svatých jeho. Světí opatrně a maudi'e sú bojovali
a na každý den vítězstvie obdržievali; nynie pak častý boj, a i'iedké
25 vítězstvie. Alevšak bojujícím dává Pán po vítězství pravú radost,
jakož jest Jan viděl, kterak sau svati rytieH po skonánie vítězstvie
radovali se. A ta radost skrytá jest, avšak Jan viděl tu radost.
Budau se radovati, že sú pl'emohli šelmu, druhé, že nejsau v počtu
zatracencuov, Hetie z videnie Beránka, čtvrté z jeho veselé ochot30 nosti k svatým vítězitelóm.
A to teď die: »Radujme se «. Jiná jest radost pí'edcházej ície
boj a uprostřed jeho i na konci. Protož Ezdráš napomíná bojovníky řka: »Radost Páně síla vaše«, totiž, budete-li se v Pánu
radovati, budete silní a nepí'átelé budau zemdleni. A sv. Jakub 1°.:
35 »Za všelikú radost to sobě položte, když v rozličná pokušenie
upadnete«, totiž tu buďte silní a stateční, podlé zprávy této radujíce se v Kristu, a pakli opuštěni budete od radosti v Kristu
a povrženi budete v žaláH a v uokovách, v pokušení, v nemoci.
Protož na počátku i na konci i v prosti'edku strana Kristova po40 třebuje radosti v Kristu Ježíši a naděje veliké v Hospodina. V lmihách Maudrosti: »Boj silný dal jemu«, totiž svému zástupu, a hajtmany a zprávce boje, proroky a apoštoly dal, aby lid k .nim zřenie
měl. Dal také anděly své. Job VIlO.: »Rytěí'ovánie jest člověčí

I
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33 Nehem. (2. Ezdr.) 8, 10 -

35 jak. 1,2

O~~~,:rb~~!i?

~~~~~\~Y:i~t~~.

vespolek
Peklonevie
° radosti

Bojové svatých

Při~~rtý~goSti

214
Nepř~~~~,::noho

život na zemi«. Se všech st rán nepí'átely obklíčen jest člověk
a svědomie člověka čisté duchy nečistými, kdež kolivěk člověk45
se obrátí, mezi lidi i na paušť, se všech strán sau osiedla a sieti
polečené (!); a kolikrát člověk napomenut bývá k vysUiehaní
sebe, avšak tudiež polapen bývá a zapomíná na osiedla. Protož
boj veliký jest vyvolených a odplaty zástupuov božích veliké
sau. Viděl Jan, kterak jeden druhého napomíná, Hm: »Radujme50
se«, že sme již přemohli, a koruna a odplata veliká dána jest
nám. Protož dává se boj a zpráva v boji. A který rozdiel mezi
bojem Antikristovým a Krista Ježíše, kterak strana Kristova
bojuje, ukazuje na sobČ Kristus; a kterak strana ďáblova, ukazuje se na ďáblu, kterak jest pokaušel Krista (Mat. lIlIo.) etc. 55

l~adujme se a veselme se a vzdajme chválu
j emu. Jaká jest to svadba, na nichž se napomínají vespolek,
Div~án~~~dba řkauce: »Radujme se a veselme se!«? A pokládá pt'íčinu: »Neb
jest pHšla svadba Beránkova«. A na té svadbě jest jiné spojenie
nežli zde na světě t<é> ne vesty s ženichem svým. A protož 5
tato cierkev rytěřujíjjcie, kteráž nynie rytěíl1je, a ona druhá svítě
zi1á, když se spolu sejdau a spolu se uhlédají, to ť bude divná
svadba! Nebo, když koleno zemských a koleno pekelníkuov sejdau
se s kolenem nebeských, spolu se spojíce, to budau ty divné svadby.
Radost na svadbě Na kterýchžto svadbách staří i mladí volají Hmuce: »Radujme se; 10
již jest svadba Beránkova přišla a již se nevěsta pHpravila tak,
jakož konečně má se připraviti a zpuosobiti«.
Nynie zde na světě zajisté jako skrze mHži se ukazuje a jako
v podobenství, ale tehdáž vidiena bude tváH odkrytau. Jako
die skrz Ozé Ilo.: »Usnaubím tě sobě v milosrdenství«. Nebo 15
ta chot spojená jest ze všech auduov Kristových, a viece jest
spojena nežli audové některého těla přirozeného. V kterémžto
těle jejiem divné sau oči, a jaké ruce a nohy a prsi, a jaké hody
Sába l<rálovna a jaci pokrmové! Někdy zajisté královna Sába pHšla poslúchati
maudrosti Šalomúnovya viece jest viděla a od něho slyšela, nežli20
jí praveno bylo. A tak také nemohau tak veliké veCl praveny
býti o této svadbě, aby viece neshledali, kteHž tam přijdau;

43 Job 7, 1

~

55 Mat. 4, 3 n11o.

2 Phwál >ma nichž« svědči, že Pt/'v. a,si zněl text: »Jaké lsú to sva,dby ... «
(sr. ř. 9). ~ 5 t<é>; v rukoPise ps. tie (ale »i « mohlo vzniknouti také slitím
z »e«). -13 Ohlas 1. Kar. 13, 12 - 15 Podle Oz. 2, 19 - 19 1. (3.) Král.
10, 1 nn. a 7
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lépe to spatří, nežli skrze vieru o tom slyšel. A tehdy ť se bude
diviti, tehdy ť pozná, že on jest Pán, tehdy také pozná lásku
25 velikau boží.
Ta zajisté nevěsta pHpravu mieti bude divnau, krásu také Příprava nevěsty
té
í a jasnost, nebo všecka v Krista bude oblečená. Jako ve XIl .
pokládá se kapitole, že jest videI Jan ženu oděnau sluncem. Tehdy
bude nsjpodobnější Pánu Kristu. To ť jest ta, kterážto zde v svém
30 mladém věku jest vyvolená Pánu Bohu, kterážto také nevěsta
i zde na světě byla Kristu usnaubená skrze vieru. Jako píše sv.
,Mat.: »Podobno jest královstvie nebeské člověku králi, kterýž
učinil svadbu synu svému«. A zde, jsúci usnaubená Kristu, došla
jest okušenie onéno svatby, kteráž bude dokonále v nebi. Té choti
35 své zpuosobil pěstauny, jako apoštoly a proroky; a po nich zákon p~~a~~~~é
svuoj nevěstě své vzkázal a poslal. A ona, poddavši se ve všem
božské vuoli, oblečena jest II drahé raucho. A té nevěsty krása
najvětšie záleží vnitř v duši, v obrazu božieho obnovení a napravení a podobenství.
40
A poslal posly své k ní, snubiče, aby jí vypravovali vajtečnost a krásu jeho, totiž Pána Krista, kteraužto krásau jsúci raI něna, aby ho milovala a nade všecky ho sobě zalíbila, a ti snubiči
aby poselstvie jeho vypravujíce k ní dokonali a vyplnili; také
svaukrev proroci a apoštolé vylili sú. Posielá i anděly k stráži An~~~ti~~~elá
45 její a dary své jie dává a posielá, aby se na něho rozpomínala
a jej nade všecky věci milovala a jiné milovníky opustila. Ale
:král pajchy, ďábel, závidě jí, proměňuje se v anděla světlosti,
jal se jie pokúšeti a svoditi, takže poněkud ta nevěsta byla se odvrátila a cizoložila s ním, takže zlý král ten pod jménem této
50 nevěsty uvedl na místo jejie jinau cierkev, pokrytau a vošemetnau,
jako by nevěsta byla Ježíše Krista, ana pak jest jeho nephtel( kyně; a taková protiví se jeho nevěstě. A tak jest raněná a krásu
svau potratila.
Ještě posielá řeči prorocké, apoštolské, své tělo a svau krev :a~~~~ ';!~~
55 dávaje, aby tak aspoň ku Pánu Bohu svému se obrátila a činila
pokánie z svého cizoložstva a z své mrzkosti, aby vyvedena byla
z jezera biedy a z bláta bahnivého. A když tak bude vyčištěna,
když pHjde konečně k Bohu svému, tak mnoho majíci svuodcuov,
ješto, »kdyby možné bylo, i volení byli by svedeni« v blud, ona
60 ještě bude se styděti a pokánie činiti bude. A před obličej Boha Stydě~uŠ: bude
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59 Mat. 24, 24; Marek 13, 22
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svého pHvedena bude, a jsúci tam J>hvedena, bude mieti radost;
a všickni světí veseliti se budau í"kauce: »Radujme se a veselme
se, neb jest přišla svatba Beránkova«, a to, když nevěsta Kristova
phvedena bude od andělu ov, všie poškvrny jsúci již zbavena
a očištěna.
65
Apoštol, mluvě o manželství, v kteréžto vcházejí skrz svadbu,
~.Ianžels~v~e
zde die , že J' est to manželstvo znamenie a figuora onoho manželstvie
I v nebI Jaké?
v království nebeském Krista s jeho nevěstau. Protož k Efezským Va. die: »Svátost tato veliká jest v Kristu a v cierkvi« etc.
A tak také, když Kristova duše s božstvím a s člověčenstvím 70
spolu jest spojena, byla tehdy veliká svadba. Když také svatí
věrní spojují se s Pánem Kristem, s svau hlavau, takovým spojením, že ani smrtí nemohau odlaučeni býti od něho, jako die apoštol:
»I{to nás oddělí od lásky Kristovy?« etc., také byly tehdáž veliké
a slavné svadby. I dnes bývají, když tak s Kristem se spojují. 75
N~e;~~Om~V~!bě A když my zpuosobni budeme k té svadbě? Na této zajisté svadbě,
zpuosobně
totiž kde Kristus jest svým božstvím a člověčenstvím a svau duší
u velebné svátosti, kdy budeme zpuosobni, abychom hodně jedli
a pili? A poněvadž sme k této svadbě tak nezpuosobní, kterak
pak na onuno budeme zpuosobni v nebeské vlasti, kteráž bude 80
odkrytau tváří, a ne v podobenství, na kteraužto ti, kteh padli
v hřiechy, budau-li mieti přijíti, mušejí se vyčistiti a sníženi býti
skrz zámutky a trápenie?
A všickni světí tam v nebi jako trauba trúbiti budau a veRadost
v nebi spolek se ponúkati í'kauce: »RaduJ',me se a veselme se« etc., totiž 85
svatých
že opět znovu sau Pánu Kristu svému připojeni a že sau již také
všeho zlého ušli a krásy té božské a nebeské došli sau. A tehdy
všeliká bolest a lleánie otejde, a již ne v potu tváh své jiesti bude
chleba; a tehdy již slavau domu onoho naplněn bude. A tehdy
bude plné napravenie cierkve a tehdy tepruva všecka pohoršenie 90
vyvržena budau, ale ne zde na světě; tehdy také zákona psaného
nebudeme potí"ebovati, tehdy již v Pánu člověk a Pán kochati
se bude v něm a radovati radostí plnau a nevýmluvnau bez konce.
Ale pohřiechu, že mnohé sau v našich dušech poškvrny, protož
se musejí čistiti dlauho, mají-li na tuto svadbu přijíti etc.
95

I

Radujme se a veselme se a vzdajme chválu
B o h u etc. O té věrné choti Bohu oddané Jan měl jest viděnie,
66 Efez. 5, 22n1t. -69 Efez. 5, 32 -
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aby Boha chválili, že jest se připravila k zalíbení svého ženicha
Beránka. Neb jest toto viděnie o ženách dvau. Prvé o nevěstce, o dvau ženách
5 kterážto zevnitf byla okrášlená slavau světa, ozdobau, ctí; a každá
duše má pečovati a mysliti, které bude připojena, ženě-li nevěstce,
čili pravé jeho choti. Chot jeho pravá, ta samému Kristu při- Chot pravA
pravila se líbiti, ale cizoložnice samému světu. Pravé nevěsty
jest sláva jejie a krása od vniHnosti. Ona zajisté zde vždycky se
10 připravovala ku pokušení a k vítězství a připravovala se k boží
bázni. Ekleziastik Ilo.: »Synu, phstaupě k službě, stuoj v bázni
boží 1/ a pHprav duši svau ku pokušení«. Nebo ďábel také vedlé
cesty klade auraz a pohoršenie, kterak by věrné duše zklamal.
Připravila se k boji. »Rytěřovánie zajisté jest život člověčí
15 na zemi«. K bojování s tělem, světem a s ďáblem. Ekleziastik
Ilo.: »KteÍ"Í se bojie Boha, připravie srdce svá« etc. Phpravila vole~~fha~'kohu
se také k modlitbě; nebo tu jest poťí'ebie phpravy jako pí'ed
králem velikým. Ekleziastik XVI Ilo .: »Před modlitbau pHprav
duši svau« pomysle na to, co jest člověk, že biedný a křehký,
20 a Buoh velikfT a všemohúcí, kterýž má prošen býti. Jest hanba
veliká neuměti se slušně postaviti před Pánem Bohem. Nebo,
má-li kto pí'ed saudcím mluviti, zpuosobuje sobě k tomu slova;
Příklad
a pak před Pánem Bohem všemohúcím neumí se člověk ponížiti a
phpraviti? A to jest neslušná věc velmi. Phpravila se také k boji. J{ boji se připrav
25 Jeremiáš die P.: »Připravte se proti Babylonu v uokolí!« Aby
člověk nedal se svésti, ale aby ve všech věcech pí'emáhal, připraviti se má člověk k smrti, aby, když smrt pEjde, nalezen byl
K smrti
bez vrásky a poškvrny. A tak potřebie jestmieti bedra pí'epásaná,
a tak aby lidé byli podobní lidem, očekávajícím pána svého, když
30 by se navrátil z svadby.
Ale duše cizoložná toliko myslí tomuto světu se zpuosobovati
a ozdobovati, a nic o smrti své nepečuje. A tato phprava záleží N;ř~~';'a::leží
na dvau věcech, najprvé na tom, aby se odepřel světských žádostí,
marností a hřiechuov, obyčejuov a zlostí, druhé obléci se v Pána
35 Krista, v život ctnostný, vuoli dobrau a v aumysl svatý, v bázeň
k Bohu velikau, 1 aby ta chot byla svatá vniH i zevnitř, příklad
dobrý každému dávajíci. A to radí apoštol, abychom, svlekauce
starého člověka, oblekli se v Pána Krista. »A obnovte se duchem
mysli vašie«, aby ten člov~k den ode dne obnovoval se, pokánie
11 Eccli 2, 1 - 14 Job 7, 1 - 16 Eccli 2, 20 - 18 Eccli 18, 2325 Jer. 50, 14 - 29 Lull. 12, 36 - 36 »ta chot« opravou z pův.: duše. 37 Podle Kolos. 3, 9 a, 10; Efez. 4, 23 a 24
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hodné Clmce. Jako i žena pHpravujíci se v zrcadlo
když se potkati má s frejieřem, tak, že s Kristem potkati se
máme, nahlédněme v svědomie naše a oblecme se v ctnosti,
v bázeň, pokoru, stud na hHechy etc. A pečlivá jsúci o té pHpravě vniHnie, duše zapomíná na tu pHpravu, kteráž bývá
zevniH, nebo netbá na utrhánie a posmievanie, ale toliko mys1i45
Kristu se zalibiti, aniž žádá okrasy zevniťí'nie těla. Nebo, jakož
Maudré panny se pokládá Mat. XXV. v podobenství o pannách lampy osví-,
cené majících, kteréž, potkati se chtějíce s Kristem skrze smrt,
stal se jest khk, a ozdobily lampy své, a bláznivých zhašené
byly, neb sau od lásky a viery zhynuly, ale opatrné jako jedna50
nevěsta, ozdobivše lampy, vešly sau s ním na svadbu; tak i na
nás jest kbk. I proč spieme? Života našeho polepšme a pH-;
pravme srdce svá i svědomie! Tak v knihách Genesis XXrrII.
Rebeka
iak
se
čte se o Rebece, kteráž na velblaudu nesena J' est Izákovi " a
měla poctivě
uzřevši zdaleka Izáka a sskočivši s velblauda, pHkryla se pláštěm 55
a k Izákovi šla poctivě, a pHjal ji do svého stanu. Duše, ssedajíci s velblaudu, totiž z těla vycházejíc, má býti oblečená
v ctnosti, aby od Krista byla pbjata. A protož sau světí zvláště
z tbho se radovali a radovati budau, že se pHpravila nevěsta
tato Pánu Kristu. A protož se radujme, I >>neb se jest připravila60
manželka jeho« etc.
.
Ale že ta příprava nenie od nie od samé, protož dopovídá':
»A dáno jest jí, aby se oblekla v kment stkvaucí a bielý«. A vykládá
P!~;:;'V)~!,;á řka: »Kment sau spravedlnosti svatých«. Jako by l'ekl: »To ť jest
jie shuory dáno od božské spravedlnosti, aby se tak ozdobila a Pl'ed 65
Pánem zpuosobila«. »Dáno jest jie« shuory od Boha; neb cd Bora
Otce všeliký dar výborný a dokonalý, světlo to nebeské a pl'e- I
divné. Nebo dala jest Bohu, což k Bohu přileží; bližním zajisté
poslušenstvie, Bohu bázeň, zřenie prvnie, stud na hHechy, bolest,
bližním milosrdenstvie, litost. Neb to jest býti spravedlivému, 70
jednomu každému dáti, což jeho jest.
A to jest oblečenu býti v raucho spasenie a v kment, když jest.
svědomie čisté pl"ed Bohem a zevniH <život) příkladný. Neb die
žJ~~i ::j~t~h Spasitel: »Tak ať svítie skutkové vaši dobři« etc. A jako kment
kment
dlauho se připravuje a bieli a čistí, znamená se tiem, že život 75
člověka dobrého ustavičně má se čistiti zámutky, auzkostmi, což
by se koli přimísilo tu marné chlauby, pokrytstvie, hněvu aneb

PHprava ženská

47 Mat. 25, 1 nn. - 531. M. 24, 61 až 67 - 67 Jak~tb 1, 17 <život> J"e v rukopise vyn., doPlňuJ"e vydavatel - 74 Mat. 5, 16
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zlobivosti, aby vyčištěno bylo. Ale srdce nezpuosobná nejsau
hodná, aby které potěšenie Ducha svatého pHšlo v ně. Nebo ve
čtení svatého Mat. IX. die, že nižádný vína nového neleje v sudy
staré, dokud kvasnic a nečistoty staré nevyklidí, jako hněvu,
zlobivosti, pokrytstvie, utrhánie a jiných takových věcí. V životy
lidské porušené a zašlé pokrytstvím Pán nevlévá daruov své
milosti, nebo člověk vniHní porušený jest a všeho dobrého zbavený.
Ale nevěsta tato, že se jest připravila, protož dáno jest jie i raucho ~~j~\~r~~~~'
dobré a darové Ducha svatého, a činí radost anděluom božím.
Neb i z tohoto světa když vycházie nevěsta, světí se veseli i traubením a divnau radostí, a Kristus vyjde proti ní a die to, co jest
napsáno v Kantikách II IlO. : >>Všecka krásná si, phtelkyně má,
90a poškvrny nenie na tobě«, totiž v tvém svědomí, neb od všeliké
nečistoty hhecha jsi vyčištěna. Ale pohl-iechu my muožeme heci:
»Plní sme poškvrn«. A die jí: »Poď z Libanu«. Vykládá se bielenie.
Nebo stkvaucí abielau činila s' se a pro tvé zbilenie ustavičně s' pracovala. Protož podiž již, musí ť radost býti všemu dvoru nebeskému
95 pro tvuoj příchod. A andělé divíce se praví o ní (v Písničkách
VlIlo.): »Která jest toto, kteráž vystupuje s pauště«, totiž z světa,
kterýž měla za tesklivau paušť, »plná rozkoší«, totiž duchovních
daruov, a ne rozkoší tohoto světa, »zpolehši na milého svého? «
Ale někteH zpoléhají na bohatstvie, jiní na cti světa tohoto.
. sau prava«.
, Al e Napsánie
100
I die Janovi: »Napiš etc. T ato slova božle
jaké jest

I

neměl jest Jan tehdáž černidla! Ale napiš, v své paměti slože
a věře, že tyto věci vyplnie se. A kdyby v nás tato svadba byla
napsaná, tehdy by se člověk veselil a radoval. Ó Pane Bože, prstem
svým rač napsati v nás pamět té svadby! Ale jako na kuoži mokré
105 neb na papieře nemuož se psáti, tak, že mysl naše jest mokrá
a syrová, rozkošmi světskými zmazaná, protož nemuož se žívě
napsati pamět těchto divných Páně skutkuov. Ale Jan byl k tomu
zpuosobný.
A die: »Věrná sau slova«. Nebo o posledních věcech a o radosti
110 poslední; nebe i země změnie se, ale slova tato neproměnie se.
A ponaukaje II k té večeH a na tu svadbu, die: »Blahoslavení,
kteH k večeři svadby Beránkovy povoláni SÚ«. Netoliko zevniH
v
V'
I
.v
l'
d . 1 t v'v
d Vv ' t h
l' . Vděčnost
svatých
V reCI, a e vnltr v mys I a v sr Cl <: enz sau v ecnl z o opovo anle
ul<azuje se

80 Mat. 9, 17 - 89 Pís. Šal. 4, 7 - 92 lb. 4, 8 - 92 Cf. Lexicon
nominum hebr. (J\ITL 23, C. 1265): Libanu.s, dea.lbatio. - 96 Pís.
Šal. 8, 5 - 110 Ohlas Mat, 24, 35,' Marek 13, 31,' Luk. 21, 33
-

Graec~tm
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a pHpravili se k té večel"i. K Římanuom VlIlo.: »Které vyvolil
ty i spravedlivy učinil«. Hle, to ť rauGho kmentové! A těch všecke~ lll>
svět nepřenmože.

»1 padl jest Jan k nohám jeho«. Neb jest měl viděnie, jako
by člověka viděl, jakož svrchu praveno jest v první kapitole.
Ne, aby Jan tak hlaupaj byl, že by anděla za Boha mieti chtěl, ale
čest vzložil na ň, jakož jest slušalo. Tak Jan, od něho osvícen jsa 120
a naučen, vděčen byl toho; nebo, ktož od někoho bél"e nětco dobrého
Kterak andél
'1
t't' Al e an dVl
v
odpieral cti své ma 10 CIL»
e mu to h o zbranoval«.
Jako by řekl: »Tvé'
cti nežádám; ale mám před Bohem čest a na té ť pl"estávám«. Tať
jest byla povaha svatých, zde slávy nehledati, ale pl"ed Bohem.
A ta jest čest svatých, Boha nade všecko ctíti a svatých následovati. 121>
Tak v Skutcích apoštolských XO. pokládá se o Korneliovi etc.
A die: »Spoluslužebník tvuúj sem«, to jest: »Ty nynie si
veliký a slávy budeš moci tak veliké jako já dojíti, a většie«.
»Protož Boha cti a jemu se klaněj «. A vypravuje o svědectví
o svědectvi
'v
1\,r'"
1
Ježíšovu
mze: »maJ1CIC 1 svědectvie Ježíšovo«. Nebo věrní, dobl"e živi jsúce, 130
srdcem, usty i skutkem svědectvie vydávají Pánu Kristu; a všickni
duchové proročští vydávají svědectvie o Kristu Ježíši. Protož
Spasitel die: »Když přijde Utěšitel, svědectvie bude vydávati
Ducha Ježíšova
t A kl'
.
kdež nenie
O mne« e c.
pa I neme Ducha Ježíšova v člověku, tehdy, jestliže
kteH začínají o Kris/tu mluviti, ale hned sobě takoví stesknau etc,13S
v

Přildad

K bázni nás
napominá

Zrádce

mčs ta

vyčítá

I v i děl sem ne b e o t e vře n é, a a L k u o ň bíl ý.
Toto viděnie patH k časuom posledním. Příklad pokládá se obecný:
Jako kdyby v městě zemuli všickni lidé a nepl"átel nmožstvie
dobývali by ho, hrozné by to bylo: tak naše duše město jest Jeruzalém; kteréžto všecky pohHechu zesnuly, a nepřátelé bojují S
a dobývají, dobré věci duchovnie odjímají, a nenie bázně božie
v pastýřích ani v lidech - to ť jest hroznějšie.
Tiemto viděním napomíná nás k bázni a k bedlivosti. Prvé
vidiena jest šelma veliká a na ní svrchu žena smilná, která se
nazývá Beránkovau nevěstau a opojila zemi. Druhé, die, viděllO
proroky falešné v podobenství šelmy, kteráž měla rohy Beránkovy.
Ty všecky věci bojují proti Jeruzalému, šelma a žena chytrá
a zbarvená zpuosobami svatosti a falešní všickni proroci. Tl"etie
šatanáš se všemi nečistými duchy osobně vedau šik proti Jeruza114 Řím. 8, 29 a 30 Jan 15, 26
9 Zj. 17, 3 nn.

118 Zj. 1, 13 -

126 Shttk. 10, 11211. -
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15lénm a proti všelikému svědomí dobrému, a tak tělo naše s podnětem a se všemi mocnostmi. Čtvrté srdce naše, kteréž se zpěčuje
zákonu božiemu a protiví se Duchu svatému. Tito sau zrádce města.
O kterýchžto pověst slyšíce a napomenutie, nebojíme se, nejsme
bedliví. Jak ohavné jest to slyšeti o nás!
20
Protož praveno jest prvé o šelmě á. nevěstce a o jménu tajném
na čele napsaném: >>Veliká mátě smilstva«, kteráž se zdá svatá
zevniH. Třetie viděl, kterak ta zkažena bude zde v kráse, v štěstí,
v panování a v moci od šelmy. A to dopauští Buoh, aby šelma
svrhla s ní smilstvo, jakož bylo praveno svrchu, totiž dal lidu ukrut25 nému, krvavému, tvrdému, aby zhovadile, bez lásky, roztrhali
a rozsápali jejie zbožie časné i duchovnie. Item viděl, kterak
ta žena, kteráž vládla šelmau, mocně poražena jest, jakož poněkud
to jest zl"ejmo v Čechách. Item, kterak šelma s ženau bez pokánie
odešla a zahanbena jest a zatracena a věčným ohií.uom dána.
30
A tak, nevěstko, slyš tuto, že budeš poHiena dvojím poHením.
Ale vyvolená chot, kteráž se umyla od poškvrn a mnoho trpěla
•
v..·
v· k . Andělé z čeho se
Jest,
pn)ata
Jest na svadb u. A pro t o se an dVl'
e e ra d'"
Ull I VSIC
m
raduji
světí, jak.o v traubu traubiece chvály Pánu, a také že jest šelmu
a ženu zatratil spravedlivě, mstě krve svatých nad ní. Již se pokládá,
35 kterak ještě zde trvá šelma, kteráž zjevná jest zde. Jako die apoštol:
»Zjevní sau skutkové těla«. Prvé tak zjevně nenie položeno zkav
Šelma zkažena
ženie šelmy, ale ženy. Již tuto pokládá se o šelmě, ldera1{ ta zImzena
bude, kteráž
má býti, kteráž pohHechu ještě kraluje na mužiech i ženách, nynie kraluje
cizoložstvo, smilstvo, hněv, zkaženie jednoty Kristovy a lásky,
40 lež, svárové, rozkoš, lakota. Tito skutkové sau oznamujíce šelmu,
kteráž zemi naplnila. Protož, pl"edpověděv o zkažení ženy skrz
šelmu, již teď zkaženie pokládá se šelmy. A pokládá šelmu s falešným prorokem a s svuodcí; nebo po zkaženie smilnice uvodí
šatan šelmu a falešné proroky a svuodce. Jakož již některak raněna
45 jest žena smilná v české zemi těchto let, a potom šatanáš uvodí
šelmu, kterauž divným obyčejem rozvazuje a osvobozuje v tělesných
. 'dostec,
h d IUh'e uva d'1 proro1{y f a1esne
v,
' v a svuo d ce, seKacieI-i
sÍl
za
a l
{aClere
vzali; kde
a nenákterýchžto v Čechách pohlHechu nemalý jest počet v domích, ve vidie kněži
vsech, v městech; a takoví nemohau milovati kazateluov, kteHž
50 proti takovým povstávají. Skrz ně vycházejí spisové škodliví proti Traktáti bludní
čtení a proti velebné svátosti oltářní a z těch se rozsievají svárové
a ruoznice a nenávisti a netrpělivost. A z toho žen i mužuov sekty
rostau proti Ježíšovi uldižovanému.

I

21 Zj.17, 5 -

25 Zj.17, 16 -

30 Ohlas jer. 17, 18 -

36 Gal. 5,19 a 20
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Dieky buďte Pánu Bohu, že jest poněkud žena ta smilná
totiž kněžstvo lakomé a panovánie, padlo! Ještě povstaňme a ne:
spěme proti šelmě a falešným prorokuom, neb nastává těžký
boj. Rozličná jest šelma, některá silnější, některá mdlejší, a nenie
vítězstvie bez Krista. Protož po zkažení té smilnice .dává některak
Ne:eZ~\~~:~éné potěšenie Kristus; protož pl'išed die: »Viděl sem nebe otevřené«.
Kristus Pán prvé potěšil věrných v pHjímaní krve své z kalicha60
a v kázaní slova svého, a opět na nás zámutek pHpadl pro šelmu
a pro falešné proroky. Protož poUebie jest, aby opět Kristus
přišel a bojoval za nás. Někdy prvé, za času nevěstky, v české
zemi hlad byl slova božieho jako za času Achaba krále a Eliáše
proroka a nebe duchovnie zavřelo v sobě rosu a déšť. Jeremiáš die: 65
(černě:) 3° b >>Viz, kde nejsi prosUiena v těch dnech!« Slepá si byla, a nepoznala
si; Boha si urazila a vzdálila s' se od něho, a neznáš toho. Protož
kruopě dešťové sau tobě zabráněny, aby poznala, a země tvá
nevydává tobě než trnie, totiž pokrytstvie, hněv, nenávist, svár.
A v Deutronomu: »Pilně se varujte, aby srdce vaše nebylo zkl ct-70
máno, abyšte totiž neodstupovali od Pána k bohuom cizím, aby
nezavl'el nebe« etc. II
Zavl'ené nebe
Tak dnes nebe v mnohých jest zavHeno, že nenie skraušenie
ani bolesti v srdci ani milovánie božieho, ta země suchá jest a zlořečená ta zeme jako hory Gelboe. A to se puosobí za časuov Anti-75
kristových. A ačkoli v traubu setraubilo a sprvu mnoho deště
bylo - kázaní -, však již nebe zavHeno a poznali sme většie
hHechy a většie sau bludové, hněv a pád a nenávist. Ale Doražena
jsúci žena ta zlořečená, již lid věřil, že by dobře stál, - sebe samého
nepoznal. A tak opět nebe zavřieno jest, že země naše zplodila 80
Kacieři
kacieře bludné, pokrytce, a nepoznali sme toho, jediné skrze
pád náš veliký.
Někdy v prvotní cierkvi nebe bylo oteví'ené, totiž nebeské
věci dobré a Duch boži. Ale když šelma s ženau trápena bude
a potrestána, ještě nebe bude otevHeno. Jako nad Kristem po- 85
křtěným nebe jest otevHeno a Duch Páně viděn jest, tak Pán ještě
otevře nebe, totiž nebesKé dary, a dá Ducha svého, a budau mnozí
synové jeho a budau dobU časové a dobH stromové fíkuov a jablek
a vinného kol'ene. Jako pověděl Spasitel: »Když země kvísti bude,
90
blízko jest léto«.
64 1. (3.) Král. 17 a 18 - 66 Jer. 3, 2 - 70 5. M. ll, 16 'I/.. - 75 2.
Samo 1, 21 - 85 Mat. 3, 16; Marek 1, 10; Luk. 3, 21 a 22 - 89 Mat. 24,
32; Marek 13, 28; Lttk. 21, 30
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v
,
A'Jeste
v,
"Nebebude
otevřlno
A tuto die: »Viděl sem nebe otevrene«.
pn s1Wnalll
světa plijde Kristus k zkažení ženy, druhé k zkažení šelmy. Otevl'e
nebe, totiž dá kazatelóm Ducha svatého a dary své a rozmnoží
vyvolené a očistí; a kterak přijde, jistě zbudí svaté vyčištěné
sl{fz zámutky, kteÍ'Íž se vyznamenávají skrz koně bilého, povstanau
z nevhmých a maličkých, kteÍ'Íž se zákonu Páně učili. Bělost koně Bielý kuoň
vyznamenává čistotu srdce. A takoví budau posláni ještě a očištěni
budau a očišťovati budau jiné Hekaljice to lzai. P.: »Umajte se Jakjo~~~~~nie
a čistí buďte, čiňte saud«, totiž pokánie etc. »Budau-li hřiechové
vaši jako brunát, jako snieh zbileni budau«. Hle, bělost koňuov
bude! NěkteÍ'Í tak zbíleni bývají, jiní pak, jako pokrytci, hHechy
zčerněni bývají. Item Daniel XI.: »Z učených padnau, aby zbíleni
byli, až do času uloženého«. A v kapitole XIl té .: »Zkušeni budau
a zbíleni a vybráni jako pšenice z kaukole, a jako ohněm zkušeni
budau a porozumějí pravdě a poznají, že to dobré jest, ale nevěrní
ani sebe sami ani jiných dobl'e poznají«. A z těch budau nádoby
Páně a koňové Páně, na kterýchžto Kristus posadě se bojovati
bude proti šelmě a proti falešnému proroku.
.
. 1
b'l ' ? N"
' Dobřl
proč slovau
P roc db'
O re JmenuJe wnem 1 ym.
aJ prve pro pos1usenstVle.
lmoň bielí'?
110 Nebo Kristus chce pHvésti lid svuoj ku poslušenství. Nebo vyšedše
dnes lidé z poslušenství Antikristova, již nechtí poslúchati také
i v slušných věcech, a žádný druhému nechce poddán býti ani od
jiného trestánie pHjieti. Protož k zkažení šelmy poUebné jest
poslušenstvie to Kristovo, o kterémž apoštol die: »Učiněn jest
115 poslušen až do smrti kl'íže«, aby nás naučil poslušenství. Tak andělé
světí sau poslušní, na nichž se posadil Kristus. Abakuk lIlo.:
»Kterýž vsedáš na koně své«, totiž anděly; a skľz ty činí jiné
koně, totiž pľoroky a kazatele, a lid svatý pojímaje v uzdu pod- KoňovekteHsau?
danosti a bázně a poslušenstvie. Nebo všickni kající sau koňové,
120 jakož nahol'e praveno bylo. >>Viděl sem, a aj, kuoň bílý. A kuoň
bieše věrný a pľavdomluvný« a s ním zástup veliký.
Ale že poslušenstvie nenie v kněžstvu ani jednostajného
. t vz d'aI
kazanle, a proto z pora'de1( pľavy, .
Cleľ1(ve Jes
en,t l
a ( tal(e' zVystaupili
řáduov a srne
z po_
v
'h
.
I
v
•
A
t
1
d
v 'd 'h
v' d
.
V svetskyc nellle pos usenstvle.
a ( nes za ne o ľa 11 nelllť. slušenstvi
125 Již duchové rozliční vyšli, kteHž žádnému nechtí poddáni býti,
žádnau uzdau zprávcuov nechtí dľžáni býti ani svatých doktoruov
naučenie následovati. I. Královských XV.: Že jest Saul zavrhl
Boha a neuposlechl, í'ekl jemu Samuel: »Zdaliž chce Pán obětem,
V'

v

v

v

I

J

, .

v

v

98 Iz. 1, 16 až 18 -102 Da:}/.. ll, 35 - 103 Podle Dan. 12, 10 -114
Filip. 2, 8 -117 Aba/i, 3, 8 - 127 Podle 1, Samo (1. Král.) 15, 22
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a ne raději poslušenství? Ale chce ť viece poslušenství; nebo lepšie
jest poslušenstvie«, totiž Bohu a uloženým věcem od Boha, nežli
oběti, kteréž člověk vymyšluje z vuole své vlastnie. Poslúchati
Boha viece jest vzácné Bohu nežli tuk obětovati, totiž čistotu
zachovati nebo nábožně se modliti.»Jako hřiech čarovánie, tak
jest neposlúchati, a jako hřích modláí'stvie«. Maličko sobě vážíe
Hesťané neposlušenstvíe, ale směle běžie k velebné svátosti oltářní
~r:~~~:: v hřiechu tomto. »Protož zavrhl tě Pán« etc. Mnohé zavrhl na
neposlušenstvie za tracenie pro neposlušenstvie, bojím se!
Protož Písmo věrně vede všecky stavy každého věku ku
poslušenství, děti aby poslauchali rodičuov a jim poddáni byli,
služebníci pánuom. Item všeliká duše mocem vyšším poddána
buď (k Římanuom XI II.) . A k Židuom XI II.: »Synové poslauchajte
rodičuov a starších«. Dnes duchové pod náboženstvím nechtí
poslúchati. A Ido se s duchem jeho nesrovnává, nechce žádnému·
poddán býti, ale tomu věh duchu a viece chce smysliti nežli který
z kazateluov. Protož pravím, že po zkažení babylonské ženy
navštíví nás s dary a Duchem svým. Tak k zkažení šelmy navštíví
cierkev Pán a dá Ducha svatého a bude s nimi; ale prvé ť zbílí
Dá
Pán
své,
' v d'a D uch a vraucle
. h o, a b y se postavIh
..
"teřl šelmu zkazie a OCIS t'I mnoh'
e, 1ct erymz
proti falešným prorokuom a kacieřóm.
Protož die: >>Viděl sem nebe otevÍ'ené« etc.; a zahyne šelma 15Ó
a falešný prorok mečem a slovem kázanie, jakož nahoí'e povědieno
jest, že v oteví'ení pečeti prvnie viděl koně bielého a potom rajzieho. Nebo na počátku světa sprvu světí byli mnozí Ducha božieho
majíce, a potom přišli tyrranové a černí kacieH a bledí pokrytci,
již po zkažení té šelmy, o kteréž se tuto vypravuje, kteráž zkažena 155
bude skrz koně bílé s prorokem jejiem. A potom nebude ryšavého
a bledého neb plavého etc. Ó, kdybychom dnes na koni bílém,
totiž s naučením a napravením a s láskau navštievili nepÍ'átely
naše, viece bychom jich obrátili, nežli sme obrátili skrz koně
Modhne sel
rajzieho a vylitie krve! Modliti se nám sluší, aby Pán navštívil160
nás a vedl ku pokání, abychom zbíleni jsúce jako koňové silní
kazili zlost šelmy a prorokuov jejích, aby již lidíčkové Ježíše
Krista měli slovo božie a phjímanie těla a krve Páně etc.
V'

I

l o t e v ř í no j es tne b e. Za času Antikrista zavřieno
bude nebe pro hEechy. Ale phjde ť čas a hodina, že bude otevříno
pro vyvolené, ale po zámutcích velikých, aby zkažena byla ne133 lb. 15, 23 -

140 Ř-tm. 13, 1 '/In. -

141 Žid. 13,17 -151 Zj. 6,
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věstka a šelma. Protož die: >>Viděl sem nebe oteví'ené«. Viděl
Jan pokrytce Hesťany poHené zde i v budaucím času. Zde skrz

šelmu poHiena bude nevěstka, ale šelma dobrau vyplní svau
vuoli a šelma ještě panovati bude po království nevěstky; a volení
trpěti budau od nie. Proti ní vyjde Pán na koních bílých a šelma
bojovati bude proti němu ukrutně pheliš. Ale Král veliký a Pán,
Beránek náš, svázal jest ji a pGdmanil ji pod nohy!1 své.
A že již vyvolení znamenitě trpěti budau od šelmy a faleš- Voleni utrpie
ných prorokuov, oni skrz to očištěni budau od hřiechuov a zbíleni
budau a poddadí se pokorně mocnému panování božiemu a uzdě
poslušenstvie Kristova, a tak vyzdviženi budau v duom králov15 ský ovci Kristových a pojímati budau jiné ovce v uzdu poslušen.
N eb o 1mez a kaž dÝ Kristuov auí'e d111'1C Kněžie
kořlOVé
stvie a zákona Knstova.
bí'ti majl etc.
kuoň má b~rti bielý a Krista Ježíše má na sobě nositi a jíti tam,
kdež on, Pán, chce. A tehdy jiné bude moci učiti poslušenství
zachovávati a zákon Ježiše Krista. Každý posluchač má panovati
20 žádostem tělesným a poddati tělo v poslušenství Krista, jako
koně v uzdu pojíti a podrobiti a zákon a přikázanie plniti; a tehdy
bychom dobí'e stáli proti šelmě.
Jestliže my nejsme koňové bielí, majíce na sobě Krista a Ducha
jeho, hned tedy sme koňové vraní aneb rajzie aneb plaví, kteříž l{oňové jini, zli
25 neseme ďábla a zlostného ducha, kterýž nás zpravuje. A tak
z toho úejmo jest, že každý člověk, buďto duchovní, buďto světský,
neb jest kuoň bielý Kristuov neb ďábluov. Proto neb každý člověk zpravuje se nebo Duchem Páně, aneb ďábelským. Dar jest
Dar božl
zajisté boží býti koněm božím. Jestliže panuje nad tělem a nad
30 žádostmi jeho, znamenie jest, že koněm Kristovým jest. Protož
skrz koně Kristovy í'ád v cierkvi má napraven býti. A to nenie
z nás, ale z Ducha jiezdného Beránka, Ježíše Krista. Izaiáš: »Ó, by
probom nebesa a sstaupil«, totiž na koních bielých; a »PHď,
navštěv nás!« A opět: »Rosu dajte nebesa shuOľY a oblakové
35 dštěte spravedlivého! « Neb totiž z nás, jakž bychom koli pokaušeli se o to skrz rady zpuosobiti koňuov a posllušenstvie a
svatého života a poi'ádku v cierkvi, nemuožeme. PHjdiž tehdy
z oblakuov a ty obnov koně a stav cierkve svaté! Job XXXIX.:
»Zdaliž dáš koni sílu a na hrdlo uzdu?«, totiž: »Pane, v tobě ť
40 jest počieti i dokonati(;. Člověk někdy pomyslí učiniti a domnívá Nest~!~~nost
se, že bude moci dokonati, a nemuož, leč se uteče k Bohu. Protož
v

32 lz. 64, 1 ]alwubek, V)'ldad.

34 lz. 45, 8 -

39Podle Joba 39, 19
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die: »Ty dáš koňovi sílu«, totiž má tvuoj kuoň mieti ducha síly
proti strachóm světským. Jako apoštoluom koňuom, vstupuje na
l{az:~e~~;asiIa nebe, r'ekl: >>Vy pak seďte tuto, dokud nebudete oblečeni mocí
z vajsosti«, totiž nebudete moci přemáhati strachuov a zbol'iti
osiedl beze mne, ale darové moji sau to. Nebo kolikrát člověk
bez vuole boží pokauší se nětco učiniti pro obecné dobré, nemuože'
ale když B'!l0h přičiniti ráčí ruku svau v jistau hodinu, kterauŽ
sobě chová, tehdy všecky věci dobře se vedau.
I die tam: »Zdaliž ty dáš sílu koňovi? «, totiž ty vieš, kdy 50
máš dáti to. A die: »Zdaliž sviežeš hrdlo koni?« Když kuoň jde
do boje, tehdy l'ehce. Die: »Zdaliž svížeš l"ehtánie to?« Jako by
r'ekl: »Když kazatel má mluviti pravé věci a svaté, dává jemu
o~iu~~i~ar Pán mieru mluvenie, kdy a kterak má mluviti«. Jako by řekl:
»Zdaliž člověk muože trestati a kázati úžitečně zevnitř k lidu55
bez tebe? Jistě nic I On ť uvazuje l"ehtánie hrdlu«, totiž dává
Ducha svého, aby s bázní kázal a v mieni a maudl"e, a lid také
aby poslauchal maudře. Protož die: »Řeč vaše buď solí ozdobená«,
:t~~~~~
totiž maudrostí. PoUebie jest, aby se prvé modlil kazatel ten,
kterýž obecné dobré opatruje. Též to r'ehtánie koně pHvazuje60
k hrdlu jiných lidí, totiž zpuosobuje, aby to kázanie mělo úžitečný
prospěch v lidu a aby lid pHjímal slova božie a života polepšoval
a sebe zpravoval a osUiehal. Jako by r'ekl: »Já zpuosobuji, že,
~h~~~~e~~lě když kuoň l"ehce, já to řehtánie pHvazuji k hrdlu jiných, totiž
zpuosobuji, aby slova ta od učedlníkuov přijata byla a zachována 65
a skrz ně aby přivázáni byli ku poslušenství pravému«.
Kobylky
Třetie: »Zdaliž oni budau jako kobylky? «, totiž tvoji koňové
vypisuje
zdali sau pokrytci? Jistě nic! Ale dáš poznánie koňuom tvým
bílým, aby se poznali hHešné a podobné pokrytcuom. Jako kobylka jednak skáče nahoru, jednak pfipadne k zemi, tak budau 70
koňové bielí jednak na modlitbě, jednak v práci, jednak v upokojení se Pánem, již bude od Pána, ne z strany člověka. A jestliže
Bez kazatel
Ducha sva,
' 1{aZat e1 D ue h em b""
tého
nic ne b u d e zpravovan
oZIm, nIC neprospe)e v t echt o
neprospievá
věcech. Protož vždycky k Bohu paUiti máme s bázní a s milováním.
75
Opět, Pán které věci dává koňuom svým, praví Job: »Sláva
Hruoza rtuov rtuov jeho hruoza«, totiž, když kuoň l"ehce, mluv( káže a vydává
svědectvie pravdy, on pl"emáhá hruozy žalářuov, muk a trápení

I

v'

v

44 Luk. 24, 49 -:- 50 Job 39, 19 ~ 58 Kol. 4, 6 ~ 63 Nad sl. 321b1
Ex Gregorio beato ista de equoru'IIl hinnitu ei>:cerpta s~mt. Cf. Gregorii
Magni, Moraliwn 1. XXXI. (ML 76, c. 597 ss). ~ 67 Job 39, 20 ~ 76 lb.
(lerveně):
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i smrti, ale doufá v Pána. A kuoň bielý, v uzdu Páně pojatý,
maje. na sobě sedícieho Krista, budaucie nebezpečenstvie cítí
a v srdci svém přemietá, že dřieve, než kázati bude, domajšlí se,
co trpěti bude pro to.
I die teď: »Sláva chhpie jeho hruoza«. Světí, což koli dobrého
a svatého bylo, s zámutkem a s teskností a s strachem a s vylitím
krve to uvodili. Tak, jestliže pravda, jestliže poslušenstvie a Í'ád
v cierkvi nápodobný prvotní cierkvi má uveden býti, musie se
to puosobiti skrz zámutky, cítiti to mají v chřípích, totiž v svém
srdci kazatelové, prvé nežli počnau, a předvěděti dřieve, než
přijdau,a doufati v Pána a modliti se jemu, aby ho neopauštěl. \
To ť jest dar boží. A také kuoň takový jiným pl"edpoviedá, že
trpěti budau. Jako ten drahý kuoň, kterýž měl Krista v sobě
mluvícieho, die: »Zdali jistoty duovodné hledáte toho, kterýž
ve mně mluví, Kristus?« Neb on zpravuje mne, jeho poslauchám,
má 'sláva srdce mého jest hruůza. Jakož die k Timoteovi: »Já ť
95 se již k oběti na smrt chystám a čas rozdělenie mého nastává«.
Hle, cítil smrt svau blízkau! A to pl"edviděl; to jest dar Páně.
»Dobrý sem boj bojoval, jako dobrý kuoň vieru sem zachoval«.
Jako by řekl: »Potřebie jest koňóm tak bojovati, vieru zachovati«.
My pohfiechu bojujeme, a vieru opauštíme. »Nebo nepokládal
sem se co jiného uměti kromě Krista. Naposledy složena jest
mi koruna jako věrnému koni; a netoliko mně, ale všem potomkuom apoštolským a náměstkuom, ktehžto se Kristu poddali
v uzdu poslušenstvie a cesty jeho osUiehali i apoštolské«. Složena
jest jim také koruna, a to jest sláva jich.
105
Item koňové držie se v uzdě takové, že myšlenie zlá vymietají
z sebe i z jiných. Protož die: »Nohama svýma zemi kopá«. A protož
r'ečeno jest Adamovi: »Země si a do země puojdeš«. Kuoň boží
bielý kopá ji, totiž otvierá trestáním učenie v přimlauvaní pravém,
aby lidé sami se poznali. Kto nám dá kopati zemi, svědomí, a siemě
110 dobré uvrci, aby úžitek nesla? »Raduje se směle«, totiž v protivenstvích. A ačkoli zevnitřní rmautí se člověk, ale vniUní se
veselí. Jako kuoň v boji tělesný k zvuku trauby raduje se pÍ'ed
bitvau a tudiež potom bývá zabit, tak, když Pán dává Ducha
dobrého kazateli, on v žalál-i raduje se řka: »Ty pro mě, Pane,
115 trpěl si, umřel si, krev si vylil, pro tvau II pH trpím, úmyslem
dobrým pracoval sem«. A tak dává Pán jemu posilněnie v naději.
92 2. Kol'. 13, 3 ~ 94 2. Tim. 4, 6 ~ 97 Podle 2. Tim. 4, 7 ~ 99 Podle
2. Tim. 4, 8 ~ 106 Job 39, 21 ~ 107 1. M. 3, 19 ~ 110 Job 39, 21
15 2*

Kazateluom
naučenie

Kuoň

drahý

Povahy koně
vypisuje
Kopá

Raduje se
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Lid prvotnie
cierkve

Směl)'

do boje

Zahání strach

Nebojl se

meče

Takový byl kuoll také sv. Pavel apoštol. Jakož se pokládá
v Skutcích apoštolských: Když v chrámě Diany byla modla
on kázal proti tomu a zbauřilo se město všecko. On chtěl ta~
běžeti a vydati se k smrti pro Krista, a učedlnici drželi ho, aby
ještě prospieval viece; on í'ehtal, chtěje běžeti k množství ukrutného lidu. Ta ť jest byla smělost, kteréhožto hlas Beránka ... V Zjevení Vlo. viděl, kterak jest vyšel kuoll bielý a na něm Kristus.
Takový byl lid prvotnie cierkve a kazatelové, že sau byli kající
pí'átelé Kristovi, na nichžto bieše Kristus. Moc veliká mocně vylévala krev. Ale již nebezpečněji jest: kOllové rajzie a vraní a plaví
povstali proti sobě vespolek na smrt, a nenie viděti ještě kOlluov
bielých, kteÍ'Í by pro Krista umr'eli.
Protož die: »Směle vchází do boj e«. Proti králóm, ciesaí-óm
a knížatóm mluví, káže, žaláře se nestrachuje, a heká: »Zdravie
mé v ruce tvé buď; dokudž ty chceš, pracovati budu«. »A zahánie strach«, totiž tělesný, nebývá oslepen pro bázell. Ne' tak
jako my: směle mluvíme v pokoji, a potom se jazyk změní pro
hruozy. Ne tak bylo při apoštoléch, ale všech voděncuov silných
a mocných a šelmy strach potupili sú. Ještě jest boj šelmy ne-135
pominul, poUebujeme kOlluov bílých. »Aniž postupuje meči«.
Ti koňové bielí, pěkní, majíce Krista na sobě, řehciece: »Kto nás
oddělí od lásky, kteráž jest v Kristu Ježíši? Jist sem, že ani smrt«
etc., jako by řekl: »Muožeme trpěti, umHeti, ale lásky v nás ne'mohau uhasiti«, kde sau ti koni? Jak velmi sau nám neznámí! 140
J ad sme kOllové a který duch v nás?
»Nad ním znieti bude tauk Taul jest nádoba, v kteréž se
tajně chovají sUely; a vyznamenávají se tajné rady zlých proti
koni bílému. Když řehce kuoň směle proti hřiechóm, zlí také
kopají tajně jámu a rady skládají a chovají se s tím do času; 145
a potom vytasie se s tím. Dnes každý užívá taulu, také i ti, kteří
prvé byli sedláci, na znamenie, že všicfmi ve lsti chodie s bližními
svými; strany sau v uobci těžké a nenávisti, auklady a rady pokryté, a potom vycházejí skrz kazatele ty rady na světlo z vuole
zlých. Ale kOllové bielí nevšímají takových aukladuov; ačkoli 150
slýchají o sobě ortelovánie smrti a ostré sUely proti sobě a vycházejí jim až i v uši jednáním Páně, však se pro to oni neboji.
Item: »Postavují proti němu kopie«. Vyznamenává se zjevné

I

Taul co jest?

Kopie

118 Skutll, 19,23 1/n. a 301/'Il, - 123 Zf. 6, 2
131 Job 39, 22 - 136 lb, - 137 Řt11l. 8, 35 a 38 153 Job 39, 23
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jímajiece, tepauce mečem, kopím, voštípem, vě
zením a vokovy svazujíce. To vycházie z taulu zjevná smrt jeho etc.
~elma má proroky falešné, ktel'iž jie ostnem pobádají ke
'
u
aby se kOlluom bílým protivila, mečem, kopím a sUelau.
zem,
.
l
A to se již pohHechu puosobí na některých. »Povstane proh nem~
Štit
štÍt«. Kuoll bielý, chce-li trestati hřiechy někteTrých,v Plokry~c~
5mají vajmluvy v hHeších, totiž štíty n~b p~v;zy. y ':,sec s..y ~e~l
saU z strany nepr'átel, sHela, tau!, kople a shí, aby v:ecky ve~l,
kteréž činí kuoň bielý, ke zlému vykládali. »Dychte a frkaje
a řehce rozmietá zemi, aniž váží sobě, když zní zvuk trauby«. ,
Světí, když sau bývali bez protivenstvie, ne tak sú se vraucn.ě PHčiny k modleni
10 modYévali ani tak váži ně srdce k Bohu pozdvihovali; ale v ~rohvenství a v auzkosti hned srdce nábožněji se modlí, zapalUje se
vniH v sobě v pravdě a v jiných toté~ činí.
»A jie zemi«, totiž nesau úžitek veliký a prospěch v p~oti- Jiesti zemi
venství větší nežli v štěstí. Tu zemi - obec - obracovah na
15 vieru a ku pokání. Častokrát ďábel zpuosobuje pokoj a marnú
chlaubu jako uzdu ďáblovu, aby neprospievali v dobrém; ale světí
zamietali tu slávu a očekávali radostně protivenstvie.
Vl v·
v I
Světi nebojie se
»Neváží sobě zvuku trauby«. K d yz znCl moc se my, panuov pohruožek
a kniežat světských, strašiece, nedbá na to, nepí'estává od skutku
20 dobrého. >}A když uslyší boj, die: Vach«, totiž raduje se. Vach vyznamenává potěšenie. Když sú jim řekli: »Již budeš jat, již umřeš«,
a on odpovědělr'ka: >>Vach«, totiž: »Chvála Bohu, raduji se v Pánu!
Již konec bude zámutku mého, musím se těšiti v Pánu«. Ale poně
vadž my slova hoí'kého strpěti nemuožeme, když nás po~aněj~
25 a tresd, spolu se zbydliti nemuožeme, bez pochyby saml ~obe
svědkové sme, že koňové bielí nejsme ani Ducha božieho mame.
Oni radostně očekávali jímanie a vězenie a trápení a viece sau Podiv se tomu I
Miechu nepřátel a katuov želeli nežli svého vlastnieho )Ůučenie,
ale dieky vzdávali Bohu z tohoto daru, že jest pro pravdu svau
30 puojčil jim trpěti. Ale také sau tito věděli, kdy měli p~s~úpit~
místa a kdy státi hotoví k smrti, a to, že sau zpr.avovall1 by,h. Všetečnost
Duchem božím. Mnozí z slepé smělosti a všetečnostl ch t í d ost a t 1 mnohých
smrti, a potom přichází ldehkost, že ani mluviti umějí; a to prot~
p'hcházie, že ten nenie kuoň bielý. Apoštol die: »Zkuste samI
v

'ol'

129 Job 39, 21
142 Job 39, 23 -

3 lb. [(01'.

13, 5

7 Job 39, 24 -

13 lb. -

20 Job 39, 25 -

I

34 Podle 2.
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sebe, jestliže vieru a lásku máte, a tak trpělivost mieti budete \
a přemuožete protivné věci«.
Nedostatek v nás
A Vtl
'h 1
veliký
. ze a mvyc wnuov nemame, protož lId zpuštěný jest.
Jedmé když povstane zámutek, hned koňové utiekají od lidu
svého a ovce opauštějí, nebo nenie v nás viery, lásky, trpělivosti
a nezpravuje nás Duch svatý. Protož bychom plakati měli, to zh~
vidauce na koních těchto. PohJ:'iechu všecko zlé v obci povstává
od koňuov vraných, a nenie kde najiti bilého. Prositi má všecka
obec čistau žádosti, aby Pán dal nám viděti koně bielé a silné
v duchu a ješto by řehtali proti hřiechuom, aby šelma již začínala
padati z stolic cierkve svaté a přestala se rúhati.
45
V tom vidění Jan Duchem svatým oznamuje duostojenstvie
Krále králuov Hm: »Jemužto jméno Pravdomluvný a Spravedlivý
OČ\(~~~~~;ie oči jeho jako plamen«. Oči jeho, totiž Ježíše Krista, sau oči du~
chovnie, zrak jeho ostrý,. takže žádné srdce nemuože se zastřieti
a ukryti; všecky vnitřnosti vidí a spatřuje. Vidí také i vieru 50
jakau leto má. Kdyby tyto věci každý věrný sobě rozvažoval:
jistě by se lekal a bál by se, aby ho nerozhněval. Nebo zde mnozí
se domnievají o něm, že by neviděl tak vnitřně a vos tře také všech
myšlení; uhlédají ť v poslední hodinu na smrti! A jakož sau mnohá
Rozličně vidl Pán a rozličná srdce, tak rozličně na ně patří; nebo jináče hledí na 55
. srdce pokrytá, jináče na dobrá a prostá. Jako die David: »Oči
Páně na spravedlivé«. A sau ti, kteříž mají srdce upřiemá k Bohu
a kteříž poslauchají Boha, kteříž s pláčem k němu volají, modféce
se. A Ol} takové slyší; ale na hřiešníky zlé, kteříž vylévali krev
lidskau ukrutně, na takové hrozně hledí a na ty, kteH sau lakomí, 60
pyšní, vopilí a Pl'evrácení. Die: »Ale zuoÍ'ivost Páně II na ty, ktefíž
činie zlé věci«. A patře na taková srdce zlá a převrácená, tepe
ranau velikau náramně a tak obličejem hrozným patří a rány
své dopaušti na ty, kteříž činie zlé věci. On zajisté na tyto obě
strany patří, kto srdce má upřiemé k Bohu i k bližním. Die Izaiáš 65
LXVIo.: »Na koho pohledím?«, totiž v kterém svědomí kochati
se budu? I die: »Na chudíčkého a skraušeného srdcem,' kterýž
se bojí velmi Boha a bojí se také přestupovati přikázaní mých«.
Vuolobětovati I die dále: »Ktož obětuje vola, jako ten, jenž zabíjí muže«. Vuol
jest, ktož činí skutky dobré a veliké před Bohem. A jestliže jich 70
nečiní v lásce, nic neprospievá takovému a tak jest vzácné, jako
by zabil muže. A die: »Ktož zabíjie hovado, jako by vyvrátil
v

56 Ž. 34, 16 -

61 Ž. 34, 17 -

,

•

66 Podle Iz. 66, 2 a 3
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mozk psu«, totiž bez opatrnosti a maudrosti boží což činí, bude
to ohavné. »A ktož obětuje obět, jako ten, ješto by krev sviní
obětoval«. A znamená život zlý a smilný, pokrytý, a tak jako by
krev sviňskau vyléval. A die: »Ktož se rozpomíná na kadidlo,
jako ten, jenž by dobroÍ'ečil modle«. Vyznamenává kadidlo modlitbu nábožnau a vraucí. A jestliže doufá sobě samému v té modlitbě, jako by sám od sebe měl, takový kto jest a tak bez lásky
80modlí se, zklamává se a jest ohavná Pl'ed Bohem jeho modlitba.
slušl
A tak všecky skutky naše abychom činili v lásce, v pokoře, a jemu Všecko
dobře činiti
všecky věci takové připisovati. Nebo na všecka srdce a skutky
naše hledí, kterak se kto má, jest-li lakomý, jest-li hněvivý, jest-li
pokrytec, aneb vražedlník, krve nevinné vylevač. A tak jeho
85 pomsta na všecky běží, neb on šelmu béÍ'e sobě za metlu prchlivosti své, aby činila vuoli boží. A ty věci pro hl'iechy dopauští.
Die'.
\ »Jako oheň«
OheňcoDucba
sva'
' Nebo Kristus dobrá srdce ohněm Ducha tého
puosobl?
svatého zapaluje. Die Pán v knihách Mojžiešových: »Buoh náš
ohel1 spalující jest« a hOl'eti bude až naposledy do pekla. I die:
90 »A oči jeho jako plamen ohně«. Oheň Ducha svatého vyčišťuje
a vypaluje hl'iechy, jako v Mal'í Magdalenské, kterážto s bolestí
a s skraušením plakala na ně. A jako voheň hmotný obměkčuje
železo a v jinau barvu ohnivau proměňuje, tak Kristus, král nad
králi, srdce zatvrzená obměkčuje a vyčišťuje; a jest-li co v nich
95 vodnatosti, totiž smilstvie, lakomstvie, vysuší a vyčistí a v jinau
barvu promění.
Die: »A oči jeho« etc. Hle, takový Pán všie země, kterýž právě
saudí a kterýž zpravuje své volené, po které cestě měli by ho následovati a co by člověk měl oblíbiti a čeho se varovati, dává oči
100nápodobné, byl-li by leto v Mieších, aby činil pokánie hodné! Die
skrz Jeremiáše v kapitole VIté.: »Stuojte na cestách a vizte a znamenajte a ptajte se na cesty staré boží«, kteréžto sau pl'ikázanie
Kristova a prvotnie cierkev co jest držela a zachovávala, jak sau
se měli k svému Pánu Kristu, jak prvotní cierkev měla se při
105 slaužení mše svaté a ph posluhování velebnau svátostí oltářní
plnau božstvie, abyšte se nedali svoditi, jestliže by kteří jiní jináče
na odpor vás potahovali. Praví Kristus, že v času posledním budau
bojové a povstanau falešní Kristové a falešní proroci a svedau
mnohé. Die Pavel apoštol II. k Tesalonicenským Ilo.: »Stuojte
88 5. M. 4, 24 - 91 Luk. 7, 38 - 101 Jer. 6, 16 109 2. Tes. 2, 15 a.ž 17

,Marek 13, 22 -

107 Mat. 24, 24;
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a držte, které ste věci phjali od nás buďto skrze slovo naše aneb
po listu«. Die: »A on, Pán Ježíš, kterýž dává potěšenie, potvrdiž
vás ve VŠem dobrém v skutku i v í"eči«. A die: »Dále pak, braHie, II
modlte se Bohu za nás«. A poněvadž sú apoštolé poHebovali
Za kazatele
modliteb poddaných, mnohem viece za nás modliti se máte, co·
modliti se
bychom těchto časuov nebezpečných mluviti vám měli podlé U5
Ducha svatého naučenie. A níže: »Tak se modlte, abychom vysvobozeni byli od nezbedných lidí«, kteÍ"Íž nás svodí a nepokoj
činie a těžcí sau nám. A die: »Neb ť nenie ve všech viery«, totiž
ne všickni mají pravé viery živé. Die Kristus: »Zdali, když pHjde
Syn člověka, najde vieru na ·zemi? « Nebo srdce zchopná sau od 120
mladosti ke zlému a vždycky k novinám pathece, a phkázanie
Páně nezachovávají, kteráž sau od starodávna dána od samého
Boha a od svatých jeho ohlášená. Nebo, kteÍ"Íž nemají viery pravé,
sau dobrým k veliké škodě. Die potom: »Račiž Pán srdce vaše
zpl,losobiti v lásce a v trpělivosti Kristově«. Nebo, »kteÍ"Íž trpie 125
pro spravedlnost, blahoslavení«. Die: »Zajisté oznamujeme vám,
Varujme se
braWe, abyšte se varovali od každého bratra neÍ"ádně chodícieho«,
neVěrn)TCh
totiž který jinak učie, jinak činie, nežli Kristus a apoštolé sau
činili a učili. Zdrhujte se od takových!
O~ip~~~t'~~~v
Nebo apoštolé a světí proroci měli sú oči pcdobné očima bo-l30
žíma, ktehž vedlé Ducha svatého zpravovali sú lid svuoj a boží
etc. Nynějšie zajisté kazatelové ne tak činie, ale kážie cdporné
věci Duchu svatému, doufajíce v množstvie lidí a na ně zpoléhajiece. A kdyby toho množstvie nebylo a jich se nephdrželo,
mnohých kusuov nesměli by tak snadně nejistých a pohoršite- ]35
dlných vyhlašovati. A ti takoví kteÍ"Í sau, mají tělo rámě své etc.
Zlor·ečeného
17 vd' t l '
, Buo,
h »Jes
. t Z 1oreceny
v v , a Jest
.
. 1w ch VOJ'1(a
člověka vypisuje » :'>..az y a wvy«, prav!
Ja
na paušti v zemi slatinné«; když p'í"ijde protivenstvie, opuštěn
bude od Ducha božieho a uschne Ia žádného· ovotce dobrého
nepHnáší, ale zaufalstvie a pochybnost proti Bchu svému .. »Ale 140
požehnaný člověk, kterýž naději svú v Bohu pokládá a svuoj
základ pevně postavil v Bohu. A takový, když pHcházie protivenstvie, s~ojí a listie, totiž skutky, zelené vydává a bude jakožto
dÍ"evo, kteréž štípeno jest podlé tekutých vod, kteréž ovoce své
ponese časem svým« e t c . 1 4 5
112 2. Tes. 3, 1 - 116 2. Tes. 3, 2 - 119 LUŘ. 18, 8 - 124 2.
Tes. 3, 5 - 125 Mat. 5, 10 - 126 2. Tes. 3, 6 - 136 1111. Podle jer.
17, 5 až 8
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Die: »A na hlavě jeho korun mnoho, maje jméno napoané«
etc. Vypisuje tuto Krista býti pomocníka věrných. A skrz koruny po~~~i~t~s
vyznamenávají se odplaty mnohé svatých, kteÍ"Íž pÍ"emáhají svět,
sví'ID
tělo a ďábla. Prvotně Kristus bojuje, dru.hé skrz jiné dávaje jim
5 pomoc a korunu velikau. Nebo,· kteHž chtie bojovati opatrně,
maudÍ"e, mají vzývati Pána Krista v těchto zámutcích najvětších,
a vysvobozeni budau konečně.
Den nynější pÍ"edkem jest hněvu, mrákoty, zastíněnie srdcí Dja~{;~~:lši
lidských, život zlý, ukrutný lidí; a láska ustydla v mnohých
10 a zpustlí sau mnozí od Ducha božieho a zarmúcenie veliké náramně,
alevšak Pán Buoh z těch najvětších zámutkuov věrné vysvobodí,
jediné toliko aby láska, viera a naděje zachována byla a milovánie
k nepí"átelóm naším (!) a za ně modlitba aby se dála k Kristu.
A těmto na koni Kristus sedě ukazuje se a spomáhá, posilií.uje,
15 osvěcuje a v nich bojuje proti mocnostem temností, a tak zvláště
svědomie dobré aby zachováno bylo. A jediné leč Kristus pomoc dá,
nemuožem bez něho nic učiniti.
Die: »Na hlavě jeho«. A tak nic nenie ku phrovnání té koruny
a slávy a odplaty, kteréž Kristus dává svým voleným. A prvé, II
20nežli korunu dává Buoh svým, dopauští, aby dobrá pověst byla k~~~~:l~s;:n
jim odjata, bohatstvie a čest od volených jeho; a potom dává
korunu slávy, když rozděluje duši s tělem. A v zámutcích svých
Kristus na hoÍ"e nás učil Hm: »Otče, odejmi ode mne kalich, jestliže ť
jest možné; avšak ne jako já, ale jakž ty chceš, staň se vuole tvá!«
25 A jinde: »Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno«. Die sv. Pavel:
»Nejsau dostatečná utrpenie« etc. ku pHrovnání koruny vyvolených v nebeské vlasti, aniž jest která múka k té koruně života
věčného, ješto by se podobně pHrovnati mohla. Kteh sau v zá- úto~š~:n:~~~~s
mutcích, volajte k Kristu Pánu; neb on praví: »S vámi ť sem po
30 všecky dni až do skonánie světa«. Jeho vzievajme v těchto věHích
a bauÍ"kách, jako sú i apoštolé vzievali a budili ho, když spal na
moh; kterýž ukrotil moí"e a větry na moh.
A protož tak podobně těchto dnuov volajme k němu. Buďme
tedy života svatého a zmužile bojujme proti hhechuom a nezí"í35 zenostem a u vide buďme jednomyslní, na modlitbách nábožnÍ.
Nebo Ido v těchto dvú stranách pozn( kto jest uphemý, dobrý
a bohobojný? Nebo každá strana vymlauvá se býti nevinnau

::;:tu

9 Ohlas Mat. 24, 12 - 23 Luk. 22, 42 - 25 Mat. 26, 41; Marek 14, 38
- 26 Řím. 8, 18 - 29 Mert. 28, 20 - 31 Ma.t. 8, 24 nn.; Marek 4, 37 l1·n.;
Lu.k. 8, 23 nn.
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a jedna druhau trápí, mučí, umrtvuje, vyhání, laupí; a každá
z těch strán běží k stolu Páně, na kázanie, k zpovědem, a láska
na všecky strany ustydla mnohých. A jako Jozue, když bojova140
proti nepl-átelóm, die: »Nezapadaj slunce, dokavad se nepomstím«,
tak nápodobně muožeme l-iecia pokorně Pána vzývati na modlitbách, aby slunce Kristus nezapadal v srdcích a v svědomich
našich a v zámutcích abychom nezahynuli. Die sv. Jakub: »Za
všelikú radost, braHie, sobě to počítajte, když v rozličná pokušenie45
upadnete«.
Die: »Maje korun mnoho«, totiž v věčné vlasti korunuje své
Proti šelmě boj věrné. Nebo Kristus v svých volených proti šelmě bojuje, kteráž
má sedm hlava rohuov deset. Neb ta šelma má bohatstvie mnohá,
slávu světskau, marnau chválu, pHzeň. Proti této šelmě Kristus 50
na koni bílém bojoval, na sobě a na svých volených. Die Izaiáš
Ilo.: )Nej di v jámu a schova j se v zemi a v rozsedliny skalnie
pro prchlivost hněvu mého«, totiž moji vyvolení buďte pokorní
a svatého života, nebo vysokost pyšných snížena bude a povajšen ,
bude Pán sám v ten den.
55
Jméno napsané
Die': »Maje jméno napsané« etc. Jaké jest jméno to, kterýmž
bojuje? »Kteréhož žádný nevie než on sám«. To jméno jmenuje
se pro nás, »že on jest Věrný«, což slibuje, to drží, a »Pravdomluvný«, že nezměňuje, což ukládá svým a ustanovuje. A tak.
jména toho žádný nevie, jediné on a komu by chtěl zjeviti. Nebo 60
°1~FoI~~t!~;::' die napl-ed: »Tomu, ktož pl-emuož, dám mannu«, totiž sebe samého
v velebné svátosti oltál-ní s dary svými, a potom život věčný;
»a kámen nový, na němž jest jméno nové napsané. A žádný
nezná, jediné ktož bél'e«.
Raucho krvavé
Die: »A byl oblečen v raucho skropené krví«, to jest, že svým65
voleným dává se, aby skrze vieru a u vide ho poznali, jaký život
vedl a jaký pOl'ádek zpuosobil, co jest trpěl v těle a čeho po smrti
došel jest, na kHži pněl, na hOl-e krví se potil, ruce i nohy hřeby
zprobíjené a všecko tělo ve krvi bylo zbarveno. Die Izaiáš, jak
sau andělé mluvili, když jest vstupoval na nebe: »Kto jest70
tento, kterýž vstupuje etc., maje raucho skropené krví?« Tak i my
Lásku k neptá- 1 1
v tl)
"
·
teluom mieti
as (U 1(nepra
e om zachovava]lce,
po1mrnev trpme,
cozvll"
ml nam
a trpělivost
phhodí se protivného v zámutcích našich, nebo dá nám Kristus
odplatu po smrti našie; vyvleka nás z těla, z raucha našie smrte-

I

I

I
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I

39 Mat. 24, 12 - 41 Joz. 10, 12 a 13 - 44 Jakub 1, 2 52 lz, 2, 10 a 21 - 61 Zf. 2, 17 - 70 lz. 63, 1 n.

49 Zj. 12,
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75 dlnosti, obleče v nesmrtedlnost a dá koruny svým voleným a oděv

jasný a světlý, věčné blahoslavenstvie etc.
A s 1 a u I oje s t j m é n oje h o S lov o b o ž i e. Před
skonáním světa lidé, zhovadile živi jsúce, milují tento svět a ty
věci, které na světě sau, a proto budaucieho blahoslavenstvie
nejsau pilni. A Kristus Pán tepe nás ranau sv au hroznau, abychom K~~~U~e~~oč
5 následovali šlépějí jeho v hodném pokání, a tak život náš zhovadilý
v nás kazí. A die: »A slaulo jest jméno jeho« etc. Svatý Jan poznal
toto viděnie pravé a větné, že Syn boží tyto věci mocně a maudl-e
činiti bude s hřiešníky a s svými volenými, a tak Slovo božie, totiž Slov\~:[t Syn
Syn boží, kteréžto Slovo jest věrné, nestvol'ené, rovné Otci svému,
10 jakož die Jan ve čtení: »Slovo tělem učiněno jest«. A tak jest
jeden s Otcem v bytu a v podstatě; a tak to Slovo a skrz to Slov0
stvol-en jest všeckeren svět, nebe, země i mol-e. Tak také svět,
totiž lidé, světsky živi jsúce, sami se milujíce, lakomí, smilní,
svárliví, obžerní, pokrytci a plní laupežuov; a těmito hl-iechy
15 všechen svět porušen. A jako skrze Syna božieho, to Slovo, svět
stvol-en jest vidědlný, tak také svět, totiž člověk porušený, duchovní
stav i světský obnoven bude skrze pHchog Krista, Slova božieho
věčného, a jako trauba to Slovo hl-mieti bude proti hhechuom, Moc Slova božieho
aby všickni činili pokánie a k Kristu, Synu božiemu toliko samému
20 aby měli autočiště.
A tak, jakož vidíme, život náš zhovadilý a tělesný kazí
a nový uvodí život. Die Jan, že skrz to Slovo všecky věci stvol-eny
sau. Tak také nový člověk má stvol'en býti, v paměti, v rozumu
a vuoli. A tak osvěcuje to slovo nás hl-iešné. Die David: »Lucerna
25 nohám mým slovo tvé a světlo stezkám mým«. Nebo, která duše
pl-ídrží se Krista pokorně, nalézá toto světlo, Krista Pána, v duši
své. Tam prvé povědieno bylo pl-ed těmito slovy, že jest Pravdomluvný a Věrný, tuto pak »Slovo boží«; a nebyl sám, »ale i haufové, kteh sú na nebi, jeli sú za ním« etc.
30
Zástup andělský sau ti kuoň i jiezdní, neb skrz ně svauvuoli
/
Poslušenstvie
napInU]l, t a1(, ze nlZSle an dVl'
e e na neb'I posIauch"
a]l a po ddanI sau máme
zachovati
vyším. Tak i světí apoštolé navštěvují nás hl-iešné, abychom jich
poslauchali. Neb oni skrze spisy své nám mluví, jak sau oni živi
byli, abychom i my tak živi byli, následujíce šlépějí slova božieho

I

v

'1

v

'vV'

10 Jan 1, 14 - 22 Jan 1, 3 - 24 Ž. 119, 105 - 32 púv. m, »apoštolé«
bylo napsáno: andělé,' ale slovo toto je podtrženo a nad ním je od púv. Písaře
'udělán háček a in marg. se stejným znaménkem se čte: apoštolé.
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i jich. A tento život apoštoluov a prorokuov phvozujme sobě kU35
paměti a obraťme se k nim s hodným pokáním, vzievajice Krista,
a oni ť se obrátie k nám. Neb die prorok: »Tehdy obrátí srdce
otcuov k synuom, a zase též synuov k otcóm«. A tak, budeme-li
poslušni Boha, následujme ho v bílém rauše.
neW:'~~~~~~~~v
»Kment sau spravedlnosti svatých«, milovánie Boha nade40
všecky věci a milovánie bližnich a svatý život. To jest kment,
ktož tyto věci mají, totiž život spravedlivý, svatý, nepoškvrněný.
A těchto časuov, jakož vidíme, Buoh čistí II jako v peci lidi skrz
zámutky, trápenie, vazby i smrt.
s~~~~ o~~~te
»A z aust jeho pocházieše meč ostrý s obau stranau«. Meč45
ostrý jest slovo božie, Die sv, Pavel II. k Tesalonicenským Ilo.,
že Antikristova strana a zlost jeho od najvyšieho stupně uvalena
v'e všecky hfiechy, kterýžto hauf Antikristuov zamorduje duchem
aust božích Kristus Pán. A jinde die: »Vezměte meč, jenž jest
slovo božie«. Nebo í"eč boží jest živá a mocná, pronikavější všeli- 50
kého meče s obau strán osÚého. Kazí to slovo v nás naše hHechy.
Meč hmotný nepochází z aust Kristových, ale meč, totiž slovo jeho.

byl milosrdný a lítostivý a spravedlivý, tak na konci světa. A jestliže
nás neslyší, překážka sau naši hhechové. V dnešním čtení čte se
o synu marnotratném, kteréhož otec na milost pHjal. Tak mnozí
75 pohhechu odcházejí od Boha do země daleké, v Miechy těžké
a mnohé náramně. A tak život takový zhovadilý jest krajina
daleká od Boha. A když biedy trápiti budau nás, tehdy tepruva
oči otevřeme, a jestliže se právě ponížíme, bez pochyby phjme
nás na milost.
Řekl syn marnotratný: »SMešil sem proti nebi«, totiž proti
svatým, a tak proti Bohu. A který koli Miešník činí pokánie, volaj
k Bohu a běž na radu a vzývaj i svaté, aby se přimlauvali k Bohu.
»A Otec nebeský dá prvnie raucho«, totiž prvnie synovstvie, to
jest první milost. Die v Zjevení lID.: »Pamatuj, odkud si vypadl,
85 a čiň pokánie«. »Prsten«, totiž vieru abychom zachovali Kristu.
»A tele tučné«, totiž tělo své božské na oltáh; a tak každá duše
pokorně v skraušení srdce pÍ"Ístaupaj v duchu a v pravdě k tomuto
teleti tučnému, Kristu Pánu etc.

Die: »Aby jím bil všecky národy. A on ť je bude zpravovati
Vzel eznym«,
'
D'1e, ze naro
' dy b u d e b't'
prutem
1 1, t ot'1ZVIt
\: en zh ova d'l
1e
živi sú na tomto světě. Ty ť zajisté tepe a raňuje prutem svým 55
železným; kteréž také tiem prutem zpravuje, aby se k němu obrátili
a činili rychle pokánie, Nebo v rychlosti mnohé sňal s tohoto světa
jako v okamžení, a ještě lidé nedbají života polepšiti a v lepší
proměniti. A leč všickni poká;nie činiti budeme, bude nás bíti
prutem železným, jakož i tepe; a my jako děti popauzíme se, když 60
nás tepe, avšak nevoláme k němu, aniž se ponižujeme pí"ed tváH
jeho, ani se nábožně modlíme, ani se vespolek milujeme, jakož
phkazuje nám, abychom se vespolek milovali - jinak opět větším
a těžším trápením biti nás bude, nežli nynie tepe a již nás prvé
bil a trestal!
65
Živé ť jest to slovo a mocné a veliké i hrozné. A těžké jest
upadnauti v ruce Boha živého. V ruce jeho sau všiclmi časové
a měsiecové, Die skrz Izaiáše: 1 »Nenie ť ukrácena ruka božie,
ani ucho zatvrzeno, aby neuslyšal«, neb jest tak milostivý a tak
dobrý a tak milosrdný a tak spravedlivý jako i prvé. Jako die sv. 70
Pavel: >,Ježíš Kristus včera i dnes«, totiž jako na počátku světa

A on ť tlačí lisici vína prchlivosti hněvu
b o ž i e h o etc. Jakož jest viděl Jan tuto, co Spasitel mluví, nemuož
se to změniti. Die zajisté: »S vámi sem až do skonánie světa«.
Viděl, že věrně s svými jest a učí pravé vieře a právě rozsuzuje;
5 a on za své statečně bojuje. A ti skutkové boží sau velicí. Die:
»Otec muoj až dosavad pracuje, i já pracuji«. 1 Nebo pracuje
těchto časuov nebezpečných a činí skutky znamenité.
Die: »A on tlačí«. Kto jest to on? Ten jest, kterýž má na
bedrách svých napsáno: »Král nad králi a pán nad pány«. On ť
10 zajisté tlačí pres. A to jest dielo veliké a božské. A v dnešním čtení
ďábelstvie vymietá, ale pokolenie zlé a cizoložné těm nerozumie
skutkuom. Praví Kristus: >>Všeliké královstvie v sobě rozdělené
zpustne«. On pak, Kristus, v svých božských skutcíchnepí"átely
své tepe mečem železr.ým, totiž spravedlivau pomstau. Tuto pak
15 tlačí pres, totiž mstí zde v času nynějším i v budaucím. Po smrti
tlačí, dávaje jednomu každému, jakž zaslaužil v tOmto životě.
Jako, ktož die druhému: »Blázne«, hoden jest pekelného ohně.

Které
tepe pru"
tem železným?

Ruka Páne
neukrácena

v

37 Podle Malach. 4, 6 - 46 2. Tes. 2, 8 až 10 66 Žid. 10, 31 - 68 Iz. 59, 1 - 71 Žicl, 13, 8

v,

73 Luk 15, 11 11'/1-. Sr. Úvod sfr. XVI. - 80 Luk 15, 21 15, 22 - 84 Zj. 2, 5 - 85 Luk. 15, 22 - 86 Luk 15, 23

49 Ejez. 6, 17 -

83 Luk.

3 Mat. 28,20 - 6 Jan 5, 17 -10 n. Luk. 11, 14 '/In. Sr. Úvod sfr. XVI.
11 Ohlas Mat. 12, 39 - 12 Mat. 12, 25; Luk. 11, 17 - 17 Mat. 5, 22

Zašli sme do
země daleke

Vzývati svaté

Prsten
Tele

tučné

Kristus tlačí
pres
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A to ť jest pres hněvu Páně na všecky hHešníky. Nebo všeliký h'dech
má od Boha pomstu a mauku uloženau.
Tento pán panujících, kterýž za své bojuje a nepřátely mečem 20
Rozli:::~ačenie železným tepe, tlačí pres prchlivosti božské. Najprvé potlačuje
svau smrtí hřiechy lidské. Všickni lidé zatraceni byli by, ale on
svau smrtí nás vysvobodil a změnil věčné zatracenie v smrt časnau.
A jako David shl'ešil cizoložstvem a věčné pomsty zaslauzil, i změnil
jemu tu pomstu Buoh v mauku a pomstu časnau a řekl mU: »Z domu 25
tvého nevyjde meč tvuoj až« etc., tak mnozí pro hřiechy předešlé,
kteréž sau činili někteH před XXXti lety, a něktel'í méně, a ně
kteH viece. A pro ty hl'iechy dávnie tlačí Kristus skrz zámutky,
auzkosti, skrz bolest, smrt a trápenie a odjetie časných věcí.
A Kristus svými zaslauženími a svau smrH tlačí, shlazuje hí'iechy.30
Jináče opět tlačí a jiným obyčejem, tyto zámutky dopauštěje
Pr:ž~~~vu od zlých, totiž ďábluov, světa a tělla. A to jest pres hněvu Boha
všemohúcieho; a hněv jeho jest víno, víno kyselé a trpké, a šťpie
to vino, naše rány v duši, totiž hHechy, a čistí duši. A on ť jest
Samaritán, kterýž vína nalévá, abychom vyčišťovali se a aby 35
v duši a v mysli naší vody pokušení a tvrdost naše nás nepotopila.
Die David: »Smiluj se nade mnau, Bože, neb sau vešly vody až
k duši mé«, totiž zaufalstvie a pochybnost.
Tuto čin!
Item tlačí prchlivost hněvu božieho, proměňuje zatracenie
proměnu Pán
věčné pro naše hřiechy v časnau smrt a v zámutky, aby viera,40
naděje a láska trvala a aby svědomie naše takovými vodami nebylo pohříženo, aby od Boha neodcházelo srdce naše. Item na
moH chodě tlačil bauře mořské, když sau apoštolé vzievali řkúce:
»Spas nás, Pane, hyneme ť«. Tak moře - tento svět - tlačí bauHvý, aby to moře nevystupovalo z mezí svých a z cíluov. A když45
die Kristus: »Umlkni, moře, od vření a bauřek«, a umlkne a větrové
přestanau, toliko abychom měli vieru pravau a vzievali pomoc
jeho s plá,čem a s hodným pokáním. Nebo, když Petr počal tonauti,
řekl Kristus: »Malé viery, proč s' pochyboval?« I podal mu ruky
Volajme
a pomohl. Tak i my, hubené viery, volajme k němu, a podá ť nám 50
ku Pánu
ruky své a spomuože proti mocem temností a proti nešlechetnostem duchovním v povětří. Čte se v Izaiášovi LXI Ilo. : Když
Kristus zde mnoho trpěl a věčnau korunu a radost pHjal, a když
vstupoval do nebe, mluvili andělé: »Kto jest tento, kterýž se béfe
25 2. Sanl. (2. Král.) 12, 10 - 35 Lttk. 10, 34 - 37 Ž. 69, 2 Mat. 8! 25; Luk. 8, 24 - 49 Mat. 14, 31 - 54 Iz. 63, 1 až q

44
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z Edom, totiž z tohoto světa, skropené maje raucho z Bozra? On ť
je se bral krásný v rauše svém« etc. A die: »Já ť sem, kterýž II obhájce sem spravedlnosti«. I pravie: »Proč tedy jest červený oděv
tvuoj jako tlačících v lisu?« Odpoviedá: »J á pres tlačil sem sám,
a nebylo jednoho z mužuov se mnau«. Die: »Sám sem tlačil«. Jak
60mnoho jest zámutkuov, bolestí a trápení, žádný by jich nemohl
snésti, jediné leč by on prvé potlačil; a tlačí, očišťuje od hřiechuov,
a pomocníkem jsa v zámutcích a v auzkostech etc.
Vypravuje Jan viece: »Maje na bedrách svých napsáno«,
totiž člověčenstvie vzaté z panny. »A má jméno král nad králi«.
65 Bedro Kristovo jest člověčenstvie, kteréžto člověčenstvie oblečeno Bedra Kristovo
bylo a jest božstvím. »A jest král nad králi a pán nad pány«; Král nad králi
a jest králem nad zlými i dobrými, nad spravedlivými i nespravedlivými, pí'evyšuje všecky moci a všecky ďábly i anděly dobré
v síle, aniž kto muože odepHti jeho vuoli. A poněvadž jest tak'
70silný, žádajmež ho za sílu a za pomocI
Die: »Maje napsáno na bedrách«. Ó, by v dušech našich napsal
a v srdcích naších (I) král nad králi a pán nad pány I Neb on tlačí
smrt, zámutky a auzkosti, abychom my biední snésti mohli. Která
duše v Krista se obleče, jest jako měsíc oděný sluncem: jako měsíc Duše oděv Kristus
75 vždycky se mění, tak duše naše rozličnými pokušeními trápí se;
ale sluncem když bývá odiena, totiž Kristem, všecko bude moci
snášeti. On, Kristus, tlačí prchlivost hněvu, vymietaje ďábelstvie,
cizoložstvo, smilstvo, vraždy, vopilstva, zlý život pokryt aj . Ó, by
to ďábelstvie vyvrženo bylo z srdcí našich I Nebo, když Kristus
80 od některých. ďábelstvie vymietá, jiní se hněvají a zle to saudie,
jeden druhého potupuje a odsuzuje na zatracenie. A ty saudy
zapoviedá Kristus dm: »Nechtějte súditi« pí'ed časem, nebo žádný
nevie, jest-li milosti božie čili nenávisti hoden. Ale co nynie činí
lidé? Nechtí zajisté od žádného trestánie přijímati, ale každý,
85 jak se mu zdá, tak činí, tento tohoto potupuje, onen onoho. Ale
to puosobie hHechové naši a slepota naše.
o

I

I v i děl sem j i n é h o a n děl a, s t ojí c i e hon a
s 1 u n c i etc. Slunce v Písmě vyznamenává Krista. Nebo řád
kněžský jest ten anděl, aby založen byl na pravé a svaté vieře
82 1I1at. 7, 1; Luk. 6, 37 - Eccl. 9, 1 - 86 Po slově >maše « je část slottpce
prázdná, nepopsaná, což se jinde v rukopise nenaclzázl. Sr. Úvod str. XVI.
3 Slova »ten
in marg.

anděl «

jsou PFiPsána až

doda.tečně

(Pt'l,v. rukou.,

červen.ě)

Slunce Kristus
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a lásce, a na něm jako na skále založiti se a zjevně tu vieru až do
smrti vyznávati a zastávati a obhajovati. Nebo slunce jest nad5
jinými hvězdami, kteréž i osvěcuje. Slunce svau horkosti zemi
zahhevá a činí, aby se zelenalo a kvetlo stromovie i trávy. Tak
Kristus-slunce osvěcuje všecky své audy a obživuje a zaMievá a činí,
aby se zelenaly duše, kteréž hodné pokánie činie. Ale těchto časuov
nebezpečných slunce-Kristus daleko od nás odešlo a pÍ"Íšly stude-lO
nosti, neb se nepravost velmi rozhojnila a láska ustydla mnohých.
A protož poUebné jest a úžitečné, abychom vzievali to slunceKrista, aby velmi rychle vzešlo v srdcích a v dušech našich.
»A z v o 1 a I h I a sem vel i kým, l' k a vše m p t áPtáci co zna' k u o m, k t d í l é t a li pop r o stÍ' e dne b e«. Skrz ptáky 15
menaji
rozumějí se věrní ld'esťané, kteří sau viery živé, skutky ozdobené,
kteříž milují Boha i bližnie: nade všecky věci Pána Boha a bližnie
Ptáci svati božl své jako sami se. Takoví ptáci vznášejí se svau myslí častokrát
k Bohu, aby pÍ"Íšli k Kristu. Die jeden pták, sv. Pavel: »Naše
pak obcovánie v nebesích jest«. A šťastná jest duše ta, kteráž20
k Bohu často létá! A které duše ~au takové, darmo jest jim rozkládati sieti k ulovení, nebo Buoh pomocí svau to činí, aby k němu
ulétly skrze smrt a obcovánie svaté a nepoškvrněné; a tam u Pána
Krista zachována bude, aniž bude popadena v sieti, totiž chytrostmi
ďábelskými a lidskými, jenž se tohoto světa phdržie.
25
Die: )>Všem ptákóm«, totiž nebeského obcovánie kteh sÚ.
Létanie ptákuov Die: »Kteh létali po prosUedku nebe«. Létají zajisté sem i tam,
totiž proletují se spaHujíce, lcteh sau nedostatkové v nich a kteH
v bližních. Ke zlému se neuchylují a nespauštějí, ale dobrého
a svatého života se přídržie, aniž bývají zklamáni osiedly a chyt- 30
rostmi lidskými a ďábelskými, ale v protivných i v šťastných
věcech uphemě stojie svau myslí k Bohu. »Po prosťí'ed nebe«,
totiž v cierkvi rytě1'ující.
.
.
AndCl
Die: »Poďte a sleťte se k veče'Í'Í veliké boži!« Tento anděl
jest l'ád kněžský a auřad jich~ aby svolávali lid k večeři Kristově35
z~o~~~:řise pod obojí zpuosobau, totiž aby pHjímali pod obojí spuosobau
hodně. A Pavel apoštol k též večel'i volá Hm: »Já zajisté vzal
sem od Pána, což i vydal sem vám«. A tak kněží podlé i'ádu svého
a pořádku Kristova' aby svolávali lid, aby hodně pl'ijímali a sešli
se k veliké večei'i boží velikého Boha. Die: »Poďte«, skrz obrácenie40

I

»něil/.« korekt'u.ro'u, z »t01I1« ti l'dat, 24, 12 pÚv. plsaře z »létajl<, - 17 Ohlas Luk. 10, 27 37 1, Kol', 1.5, 3

4..

1'111'011

15 »létah « korek-

19 Filip. 3,20 -
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k Bohu a skrz pravau vieru celau. »Poďte«, skrz pokánie a dostičiněnie a bolest, a zkus sebe samého a pÍ'Íď na tuto večelÍ. Nebo,
lctož nehodně přistaupá, saud sobě přijímá, nerozsuzuje těla Páně.
Za času mučedlnikuov zajisté světí mučedlníci volali sau k této
45 večeÍ'Í, velebné svátosti pod obojí zpuosobau, lidi dospělé v věku
i nemluvňátka. Skrz toto svaté pÍ'Íjímanie posilňovali se, aby
tiem statečněji stáli až do ukrutné smrti. Die: »Poďte«, zkušujíce
sami sebe, abyšte hodně přistaupali. Die: »Shromažďte se«, totiž
v jednu a tauž vieru Kristovu a k apoštoluom a prorokuom,
50 abyšte, jakož jest apoštolská cierkev držala, takéž i vy drželi
a jich viery abyšte následovali.

I

I
ji ch

viděl

sem šelmu a krále zemské a haufy
s hro m á ž d ě n é etc. V tomto vidění dotýká časuov
najposlednějších, kterak služebníkóm božím nastane těžký a nebezpečný boj, kteHž budau mieti těžké přemáhati nepřátely.
5 Nebo proti nim jest ta žena, sedieci na šelmě, oděná zlatem, kteráž
opojila krále zemské; a ta žena jest mocí světskau okrášlena
a ohrazena. Druhé ta šelma s sedmi hlavami a s desieti rohy;
Uetie falešní proroci; čtvrté ďábel, had starý, o kterémž nahoře
v XII té • kapitole. Tyto všecky věci mají vyvolení pl"emoci.
10
A nap1'ed povědieno jest, kterak žena ta zkažena bude od
šelmy, kteráž ji nosila, chovala a krmila, a jiesti bude jejie tělo.
Nebo kněžstvo a duchovní stav najmocnější, nad králi vládařstvie
drže, od lidu zhovadilého a syrového zkažen bude; jakož to již
na voko viděti. A když ta žena padne, bude některak lehčejie
15 voleným božím; ale ještě volení potom mají šelmu, totiž lid zhovadilý a šelemný, pl"emoci. A netoliko proti šelmě, II ale proti
falešným prorokuom mají bojovati, kteÍ'ižto s mnohými bludy
sau na překážku spasení duší. Nebo, jakož dotýká Ekleziastik,
sau duchové stvoření ku pomstě.
20
A že voleným božím jest boj veliký, protož die Jan: »Viděl
sem šelmu a krále a zástup jich, aby činili boj proti tomu, kterýž
sedíše na koni bilém«, totiž proti Pánu Kristu a jeho straně.
Nebo Kristus vede boj proti ďáblu. A najprvé položil Jan zkaženie
ženy od šelmy; a po zkažení té ženy Kristus navštíví své. Nebo!
43 1. Kar. 11, 29

5 Zi. 17,

31211..

19 Eccli 39, 33
Jakoubek, Výklad.

-

7 Zi. 13, 1

9 Zl'. 12, 9 -

10 Zi. 17,.16

Bojové těžel
volen)'ch

Proti falešným
prorokuom boj
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když mnozí vyčištěni budau jako zlato v výhni skrz zámutky
a Kristus vyvoH je sobě vyčištěné, zbílené jako koně bielého
posadě se na nich a s nimi a skrz ně proti šelmě bojovati bude'
Nebo (jakož se pokládá napied v šesté kapitole), když první peče~
otevhna jest, tehdy jeden vyjel na bílém koni a činil boj, a potom
druhý na rajziem koni, jako sú ciesaiové krev vylévajíce.
30
A protož ti, na kterýchž se Kristus posadil, očištění a zbielení
jako bielý kuoň, všecka očima svýma pí'edložili nebezpečenstvie,
těla i jiných věcí, a těch šatanáš hruozami a mukami nernuož
odděliti od lásky Pána Krista Ježíše; jakož jest i někdy tak bylo
v prvotní cierkvi, tak i ještě bude v mysli a v srdcích věrných. 35
A to jest viděl Jan Hm: >>Viděl sem šelmu a« etc. Nebo Kristus,
které má vyčištěné, kteí'í sau jemu poddáni jako kuoň sedíciemu
na sobě, ti musejí trpěti; a co se proti nim děje, to se děje proti
Kristu, Pánu Ježíšovi, nebo Kristus jest s ním spojen, takže,
což se jednomu najmenšiemu z nich děje, sobě to býti pHpisuje.4O
A v tom.l Kristovém boji, kterýž Kristus puosobí skrz své'
v
é maJ1
., 1CU pomocl. neto1'1
vern,
1 w Krista, ale i zástupy anděluov
a svatých apoštoluov a prorokuov, nebo modlitbami svými tomuto
koni bílému pomáhají. A žádný nemuož toho vésti boje, leč bude jako
kuoň zbílený. A protož ldesťané musejí se od nepravostí a poškvrn45
očistiti a zbieliti, chtějí-li tento boj vésti, a tak ještě od šelmy,
totiž od lidu zhovadilého, surového, lakomého, pyšného mušejí
věrní trpěti. Nebo takoví povstávají proti těm, kteří sú vyčištěni,
a sau jako kuoň bielý etc.
. V tomto pak boji věrných potřebie jest maudrosti a opatr- 50
nosti božské. A protož die svým věrným: »Buďte opatrní jako
hadové« etc. Neb také i falešní proroci pomáhati budau svými
bludy šelmě proti voleným Páně. A jestliže jedna otejdenesnáz
věrným, ale dvě nebo tři na to místo nastávají nesnáze. Jako
když Jozue bojoval a krále některé přemáhal, ještě potom jinf 55
králové nastávali, tak také, že sau mnozí zprávcové temností
těchto, protož vezdajší jest boj věrných božích. Ale musí ť člověk
najprvé přemoci pět králuov, totiž zpravovánie ďáblovo, kterýmž
nad věrnými panuje a kraluje skrz pět smysluov. Ale (jako se
pokládá Jozue XI.) řekl Pán: »Nechtěj se báti nepí'átel tvých,60
. v ruce tvé«. Pro tož volení boží nemohau zde
neb o Zl'tra d'am Je
28 Zj. 6, 1, 2 a 4 ~ 34 Ohlas Řím. 8, 35 ~ 51 Mat. 10, 16 ~ 55
]oz. 9, 1 nn. - 60 ]oz. 11, 6
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spolu a pojednau uplně všech pí'emoci nepí'átel, neb, jestliže
pÍ'emohau, jiný povstane. Ale »zajtra«, totiž v budauciem
životě, v den saudný, všickni pÍ'emoženi budau nepÍ'átelé konečně
vyvolených. Nebo ještě na boží volené, s tohoto světa když
se berau, dopauští se, aby 1trápeni byli od šatanáše, aby se učili
nerauhati. Tehdáž zajisté přemohau, když konečně bude povědíno:
»poďte, požehnaní Otce mého«, a zlým bude Í'ečeno: »Jděte,
zloí'ečení « etc.
Protož každý člověk ohledaj své svědomie, kolik střel myšlení Těžel bojové
pHchází a žádostí, jednak hnutie ku pajše, pokrytství, k marné
chvále etc.! Kto umie ty boje vyčísti? A srdce častokrát raněno
bývá a šípuov těch nebrzy Ido pozná, leč bude vyčištěn jako
bielý kuoň. A že šatanáš rozvázán jest, potřebie jest pokorné
75 a nábožné modlitby člověku. A kto bude koněm bielým, ten bude
osvícen a vyčištěn bude v Pánu Bohu a shlédne proti sobě vojsko
veliké Antikristovo, šelmy a králuov tohoto světa. A jestliže
kto v tom boji jest zhovadile živ, ten jest proti Kristu, kterýž
sedí na koni bielém, kterýž se protiví zákonu Kristovu a jeho
80 poí'ádku.
A jsau tak srdce nakažená, že, jsauce strana Antikristova, a
pravie se býti stranau Kristovau a umějí k své straně Písma pHvoditi; ale ten, kterýž sedí na koni bielém, totiž Kristus Ježíš,
dává svým poznati stranu Antikristovu, chytrosti jich a lsti. A my
85 žádati máme, abychom vojsko Antikristovo šelmy té viděli a poznali. A znamená se, že mnozí počínají piemáhati, ale nesetrvávají; protož přemoženi bývají. Nebo mnohých jest počieti, ale
Hedkých setrvati.
A die tuto, že ,se jest shromáždila šelma ta s zástupem svým,
90 aby činili boj proti sedíciemu na koni, totiž proti Pánu Kristu.
Ta ť jest chytrost šatanova, že šelma proti Kristu bojujíci praví, Chytrost~atanova
že pro Krista bojuje. »Ale jata jest šelma ta«, totiž od Krista
vem,á
sedícieho na koni. Nebo Pán mocí svau některakau vnáhle také
navštěvuje ten lid zhovadilý smrtí, aby pEšli k saudu pied Pána, 1
95 a přichází rychle na ně pomsta. A tak bude jata; a to jedno po
druhém bude, nebo jednak jedna strana, jednak druhá trpěti
bude, a pomsta na ni pEjde.
»A s ní falešný prorok etc., kteří pHjímali znamenie šelmy
a kteÍ'Í se klaněli obrazu jejienlU«, totiž kteÍ'Í sú pl'ijali milovánie
100 světa tohoto a věcí těchto zemských. A tak obraz šelmy Jest Obraz šelmy
IGUJ.LV"V

68 Mat. 25, 34 a 41
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následovánie tohoto světa. A kteí"íž světa následují, pajchu
milují, lakomstvie etc., obraz šelmy mají. A řiedký jest nynie,
ješto by té šelmy nenásledoval. Tomu zajisté lidu zhovadilému
odjata bude moc, a tak jati budau. A netolik to, ale ostatní pomstu
pokládá: »Uvrženi sú živí«, totiž životem Miecha živi jsúce.
»Uvrženi sau do vohně sírau ho:dcieho smrdutého« anebo »za
Zahynutie náhlé živa«, že takoví zlí dlauho pokládají sobě ještě živi býti; a tehdy
v té dlauhé naději popadeni budau a uvrženi etc. Živost také
ta záležie v rozumu. »A jiní mečem padnau od meče toho, kterýž
na koni sedí«. Tento meč jest slovo božie, kteréž vyjde od těch,
kteí'í sú bielý kuoň. A jakož die apoštol: »Duchem aust svých
Pán Ježíš potepe zlé«; nebo slovem svým živým Pán Ježíš bojovati
bude proti nim. A tak slovem božím živým jako mečem mají
poraženi býti bludové.
Ptáci nebeští
»A ptáci nebeští nasyceni sau těly jich«. Pokládá se ve čtení: 1
»Blahoslavení, kte'L-íž lačnějí a žieznějí spravedlnosti«. Nebo dobří
a světí lidé sau ptactvo nebeské. »Jiesti budau maso«, nebo kochati
se budau v té spravedlnosti a pomstě, kterauž Pán spravedlivě
puosobiti bude na ty zlé a na jich těla. Nebo skrz jedenie vyznamenává se kochánie. Protož Jan viděl duše zmordovaných pod II
oltářem, ktehž žádali pomsty, Hmuce: »Pomsti, Pane, krve našie«
etc. A to ne z těla a krve, ale z Ducha Páně a v jich pomstě spravedlivé kochají se etc.
Že obecně těchto časuov lidé vylévají se k zemským věcem
a k rozkošem, protož Pán opauští srdce lidská; kteráž, jsauce 125
opuštěna, v, ničemž dobrém prospievati nemohau, a poněvadž by
lidé najprvé těch věcí, které sau k spasení, hledati měli. Neb die
Spasitel: »Najprvé hledajte královstvie božieho«. A Izaiáš XLVlo.
die: »Přestupníci, navraťte se k srdci, abyšte pokánie činili, a rozpomínajte se na první věk«, totiž cierkve prvotnie, a svuoj život 130
jich životu uřirovnajte, a shledáte, že ť sem já Pán etc.

*
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I v i děl sem a n děl a s s tup ují ci e h o sne be,
a n mák 1 í č od pro p a s t i etc. Veliká sau toto viděnie
v tomto šestém vidění. V nich záleží naše viera. Skrz tato viděnie
111 2, Tes, 2, 8 - 116 Mat, 5, 6 - 120 Zj. 6, 9 a 10 6, 33; L~tk. 12, 31 - 129 Podle lz. 46, 8 ,a 9

128 Mat.
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zálWJl i novy 1 starý nám na svět dáni sau. A jistě starodávnie
.. t Sle sau nezvl'I Vl'deme novo t nyc
' h 1mza- pravá
Viděnie svatých
videnle techt o svat'ych ]lS
a jistá sÍl
'teluoV, v nichž se shledává obecně lež a zatracenie. Ale ktož rozumí
svatých viděním, zvláštní dar boží jest; ten ť pozná viděnie ošemetná a pokrytá a lživě složená, a vieru bude mieti větší. Micheáš
lIlO. die: »Zahanbeni budau proroci od vidění svých a slunce jim Živá viděnie
zapadne a zatmí se nad nimi den« etc. Ktehžto, i sami proroci
novotní, i posluchači jich zklamáni bývají; protož nesluší šetřiti
takových jich vidění.
Ale prorokuov starých a svatých apoštoluov pravá a spravedlivá a jistá sau viděnie, kterýchž s pilností šetřiti máme. V kni5hách Genesis XXIIII. a XXVo. Izák seděl u studnice viděnie. ch~~tt~ :oá~~dU
PoHebie jest každému křesťanu vážiti tu a odpočívati; a to dar
jest zvláštní od Pána. A chodieval tu Izák, mievaje přemyšlovánie
divná o budauciech věcech. Potom Rebeka připojena jest jemu tu.
Rebeka vykládá se trpělivost. Nebo, ktož bdí u studnic apoštoluov
20 a prorokuov, tu dary spatřuje divné božské; tu ť najde maudrost,
kterak by potupil všecken ,svět a: najviece zamiloval Boha, a z toho
všecko protivné a odporné trpěti bude, aby iískal Krista. »Tu
(die Šalomaun) maudrost zamiloval sem, a nevěstu a sestru nazval
sem ji«.
25
Ty věci nalézají se v viděních prorokuov svatých, veliké
milovánie Boha a Písem a veliká trpělivost a veliké poznánie
Boha a potupenie světa a všech věcí, které na světě sú. Ale rodí se
veliké k Bohu zřenie skrze milovánie, aniž jest co bezpečnějšieho
těchto dnuov, jediné pilně se přisaditi k viděním svatých, aby tu k t~~~~~i1~:jest
30 člověk našel maudrost, kterauž by nepí"átely miloval, zlých věcí
neodplacoval za zlé, Boha aby poznal.
Ale viděl jest Jan, že viděnie tato sú zapečetěná mnohými pečetmi. Protož sau slepí, makajíce ve tmách, v radách a v myšleních;
maudrosti žádné nenie, ani poznánie božieho, ani trpělivosti jest
35 v nás. Také, nestojte, pro hHechy naše zavřieny sau všecky tyto z;~~e~~e~~":n
studnice nám; ale těm, kteh se s pláčem modlí a ponižují se a studnice
'dobrau vuoli a dobrý život majícím otvierají se. Jestliže k pHjímaní
velebné svátosti přípravy veliké poHebujeme, abychom nehodně
nejedli a nepili, tak bázně potřebujeme ku poslauchaní těchto
40 vidění, abychom k saudu sobě jich neslyšeli. Protož jest viděl
oJ'

v

V

oJ

'

'

I

I

9 Podle Mích. 3, 7 a 6 -15 1. M. 24, 11 nn. a 25, 11 - 19 Cf. Hieronymi Lib. de nom. !lebr. (ML 23, c. 783): Rebecca, multa patienNa ... sive
patientia. - 23 Podle Přísl. 7, 4 - 32 Zj. 5, 1
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vítězstvie volených nad šatanášem; nebo všechen náš život rytě

řovánie jest. A ačkoli mnoho jest povolaných a málo vyvolených,
však tito vítězstvie konečně obdržie nad šatanem.

Najprvé praveno jest, kterak se jest ukázal Pán na koni
bielém voleným a s ním mnohý zástup, totiž všecka cierkev svatá45
a andělé s ním sau také s námi. Ta jest viera naše, ačkoli okem
tělesným toho spaHiti nemuožeme. Nebo, ktož hodně příjímá,
koně bielého a jezdce Krista má ku pomoci, tu andělé sau s Kristem.
A viděl anděla v slunci řka~cieho ptactvu nebeskému, aby
Posilněnie
potřebie
jedli večer-i velikau, aby se posilniti mohli proti všelikému duchu50
z veřeře veliké
a proroku falešnému, proti nevěstce a šelmě, drakovi a Antikristu.
»Anděl v slunci stojí«, totiž v vie1-e apoštolské staré, abychom
byli vodice nebeská a pokrm náš abychom pEjímali, abychom
porazili Antikrista. A tu praveno jest, že anděl pochytil šelmu
a svázal i falešného proroka a uvrhl do jezera vohnivého. ToM
vítězstvie praveno jest o Babylonu a falešném proroku. K tomuto
boji pomáhá vyvoleným i večeře veliká, kterauž pEpravil Beránek
boží.
Item netoliko má přemožena býti šelma s falešným prorokem,
ale také šatan, a to skrze pokánie a volánie k Bohu a skrz jedenie 60
božské večeře Jezukristovy. Ó blahoslavené a svaté hody, v nichžto
jest Kristus Ježíš s námi jistotně a přítomně!
A die tuto: >>Viděl sem anděla«. Pokládá se, že ďábel bude
přemožen s pomocí Kristovau, s anděly a s zástupy nebeskými
a s pomocí večeře veliké Beránkovy a posilňujície nás. Druhé65
pokládá se, že vyvoleným má přijíti svoboda, ale zlým auzkost,
a zvláště těm, kteříž okušují právě večeře té veliké. Ó požehnaná
Kleřl
hod~~
a ~e- večeře Kristova .I Tu ť uvodí svobodu v duši a tu některak svázán
hodně
pnjlmaJI
bývá šatanáš, aby pokušitel neměl takové svobody se všemi svými
pokušeními. Ale rozvazuje se a mocný jest v těch, kteří nepřijímají 70
Zll
a kteří nehodně aučastenstvie berau večeře Páně, takže novými,
střelami srdce jich prostřeluje; druhé dáni bývají v moc šatanášovi,
aby se učili nerauhati; 'Hetie dáni bývají duchu zlému, aby uvedl
je v rauhanie, v tesknost a v pochybovánie o velebné svátosti,
a těžšie činí mauky a trápenie, nežli který žalár- muože býti v světě, 75
DobH
nébrž uvodí je v zaufalstvie. Ale v dobrých božích přáteféch šataIi
bývá svázán jako skrz anděla božieho, skrz Krista Pána;' ti pE-

I

41 Job 7, 1 - 42 Mat. 20, 16; 22, 14 19, 17 - 54 Zj. 19, 20
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jímají Krista a Ducha svatéh~, chléb živý a svě:lo vie? a pozná:nie
hHechuov, aby na ně plakalI. Tu berau v nehbost hnechy, mll~80vánie Krista, tu lsti a chytrosti poznávají pokrytcuov a pr-em~ha~~
falešného' proroka a šelmu a tělesné žádosti, a naposledy pr-emaha)~
draka. Apoštol: >>Vezměte oděnie proti mocem temností, proh
duchovním nešlechetnostem «, totiž proti těm duchuom, ktel"Íž
obývají v mysréch nebeských, kdež se zlost ~tvi:r~ nár~m~ě:
85 Z těch by' vá proti nám boj. Těch duchuov nepremahame, )edme
skrze večeři Kristovu; a tu svazujem ho a tu tajnau jeho moc zaháníme od nás a vítězitelé učiněni býváme. A z toho pEchází
diekuov činěnie.
>>Viděl sem anděla«. Divná věc! Kdež jest měla přemožena
90 býti šelma a" falešný prorok, tu vidien jest sám II Pán na koni
bielém kteHžto sau volení boží čistí a zbielení, a skrz ně přemáhá
šelmu ~ proroka zlostného i s svatými nebeskými; ale proti starém~
hadu a najvětšiemu nepříteli posielá anděla, a jest menší. Proh
menšieinu nepHteli sám pEchází, proti najvětšiemu nepříteli men95 šieho posielá. Neb die: >>Viděl sem anděla«. A nebylo potřebie, aby
sám přišel, ačkoli moc boží také jest v andělu? Odpověd k tom~:
To jest ku potupě jeho pajchy, kterýž měl dary mnohé a myslIl
P ozdvihnauti se a Bohu vrovnati a chtěl, aby se mu čest poklony
dála. A i podnes chce v hádání (!) na ruka~ čest a po~donu od r1d'
vl
100mieti a včáHch rozličných. A tu svau pa)chu okazu)e. A nechtel
pr-estati na svých da:Hch. Proti tomu pyšnému nepříteli posielá
~~.

slove jiný duch od Krista, ale stvořený; někdy
sám Kristus slove anděl. Izaiáš: >>Veliké rady anděl dal nám zákon,
105 abychom ho poslauchali«. Tuto zde bojuje za nás Kristus sl~r.z
anděly jiné, kteříž dáni sú nám k služebnosti podlé apoštola k Zl:
duom 1°.; druhé apoštolé nazváni sau andělé a aur-ad a~oštol~:{y
jest aur-ad andělský. Netoliko skrz ty duchy pr-emohl sata~ase,
ale skrz smrtedlné a ld-ehké apoštoly pJ:-emohl ho a poHel ho a svazal.
110 Nebo jako člověk zklamán jest skrze ženu: ta\ on od hu~ené~o
a ld-ehkého člověka poHien bude. Genesls II.: »Ona ť potre
hlavu tvú «.
Protož to viděl, a tak die: »Viděl sem anděla«. Ne Krista v osobě,
ale anděla ducha a jeho posly, muže apoštolské, mdlé a ld-ehké
115 v svém pHrozeni, aby přemohli ďábla. A die, že sstaupil. Ukazuje
1 -

82 Podle Ejez. 6, 11 až 13 - 90 Zl. 19, 11 106 Žid. 1, 14 - 111 Spr. 1. M. 3, 15

čeře

z veKristovy

Pomoc
bojovn!kuom

,
PaJcha ďáblova
zahanbuje se

.

Někdy anděl

Zl. 19, 11 a 14 - 49 Zl.

Vitězstvie

104 Podle lz. 9, 6 a 42,

Anděluov rozdiel
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se ;reliké poní~eni~ člověk~, ~derýž ,o ;obě žádné ne~á naděje a na
sve skutky mkoh nezpoleha doufamm, ale v Panu naději má.
»Sstaupil shuory«. Neb od Boha má tu moc, od něhož jest
všeliké dánie výborné a dar dokonalý, a pravého vítězstvie proti
z daru božieho ě
. . d' , d B h '
. .
andělé nám n mu neme, Je meo
o a; amž andělé sau s námI, Jediné z daru
POsielajl se
božieho, aniž najmenšieho přemoci muožeme pokušenie bez daru
zvláštnieho shuory. Tajného pokušenie ohnivého jako střely nemuožeme poznati bez pomoci jeho; protož Hekal Kristus: »Bděte
a modlte se!« Prositi ustavičně máme za to, abychom porazili
šelmu a falešného proroka a draka. A nahol'e v VII. kapitole:
>>Viděl sem anděla majícieho znamenie Boha živého, vstupujícieho
k východu slunce, an drží čtyři větry«.
Jednak andělé vzhuoru vstupují, jednak dolu ov přicházejí.
Protož proti čtyl'em andělu(;llll zlým a teď proti šatanovi srdce
zpuosobná k Bohu to toliko mohau pochopiti a jestliže Duch Páně 130
Viděnie Jákobovo otevl'e. Někdy patriarcha Jákob měl viděnie, ano andělé po l'ebhce
nahoru vstupují a dolu ov zase; obé spolu viděl. I teď Jan proti
zlým anděluom vstupoval, proti šatanášovi sstupoval. Andělé
onino nebeští, kteHž mají život dobrý a skrytaj s Bohem, když
pečují o naše spasenie, že sstupují k nám, neb mají aUI'ad slúžiti 135
nám. Žalm: »Anděluom svým přikázalo tobě, aby tě ostHehali«
etc. Když anděluom zlým odpierají, aby viece nepokaušeli, nežli
bychom postadčili snášeti, také když se kochají v světle božílÍ1
jako v světle slunečném, tehdy vzhuoru vstupují. Světlo boží
všudy jest; když sstupují i vstupují, v slunci sau, všudy královstvie 140
nebeské mají, Bohu slaužiece, nám slaužie. A Izaiáš viděl, ano
andělé chválé Boha řkauce: »Svatý, svatý, svatý«. A k nám
o <~::~:~:t~f opět pl"icházejí; jakož viděl Jákob po řebhce vstupujície a sstu' p u j í c i e , a řekl: »Hrozné ť jest místo toto a brána jest nebeská«,
totiž cesta boží k nám skrz anděly, abychom spaseni byli.
145
Tak proroci a apoštolé jednak vstupovali skrz bohomyslnost
k Bohu častokrát, jednak sstupovali, prohlédajíce k svým nedostatkuom a ostřiehajíce lidu od tváři draka a od osiedl jeho;
protož jednák bohomyslný měli život, jednák pracovitý. Item
nahoře (XI. kap.): »Zbudí Pán dvě olívě a dva sviecny, kteHž 150
stojí před oblíčejem Páně«, ktel"Íž totižto mají Krista skrz vieru;

I

119 Jakub 1, 17 -123 Mat. 26, 41; Marek 13, 33 a 14, 38 - 126
polije Z}. 7, 2 aj - 1311. M. 28, 12 - 136 Ž. 91, 11 - 140 »i« y'e nejasné,
n(l tomto ndstě bylo korigováno - 142 lz. 6, 3..,- 144 Podle 1. M. 28, 17 _
150 Zj. 11, 4
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ti stojí vždycky před ním. Jako Eliáš a Izaiáš vida, že řeči božie
a
v II
v d . h
nemají
prospechu v lIdu, re
\: : »Ž·IV ť,.Jes t P'an, pre
Je ozv obl'"
ICeJem
stojím«. KteHž mají živau vieru, vždycky před oblíčejem jeho
stojie. Item kteHž právě pHjímají tělo a krev Páně, tu se klanějí
a bojí se ho a varují se vždycky hl"iechuov, ti pI'ed oblíčejem jeho
stojie a vstupují vzhuoru.
.
Tak o svatých pľvních viděl; Pľotož die: >>Viděl sem anděla
sstupujícieho s nebe«. Takoví an~ělé býti,má~e, chceme-l~ ~ře~~ci
šatanáše a falešného proroka a selmu: tahneme se k vehke VIere,
abychom Pl'ed oblíčejem jeho stáli; druhé ponižujme duši našich
velmi, a tak doluov sstupujme; třetie buďme oľlice a ptactvo;
čtvľté těla svatých, jenž sau Ježíš Kristus, hodně jezmy, a tak
silní budeme Pľoti silnému ďáblu a pľoti najvětším jeho pokušením,
kteľáž se obnovují náramně tohoto času etc.
V '

I

»Viděl sem anděla sstupujícieho s nebe«. Jako Buoh duch
jest a Kľistus duch, i tělo jeho duch; tak tuto anděl duch, propast
duchovnie i l'etěz i had. Jako v pI'edešlé l'eči praveno jest: »Královstvie nebeské duchovnie jest«, tak pomsty a ľány duchovnie
5 sau a těžšie nežli tělesné mauky. Protož všecky tyto věci duchovně
ľozumieny mají býti, i boj náš, aniž tyto duchovnie věci mohau
dobře vypravovány býti, jediné skľz tyto hmotné věci a tělesné
etc. Kteľak jest královstvie nebeské duchovnie? K Římanuom
XlIII.: »Nenie kľálovstvie božie pokľm a nápoj«, totiž kteľýmiž
lO se tělo pase, »ale spľavedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém«.
Jakž najprv pOľozumieme, co jest královstvie nebeské, pOľoz
umíme také, co jest peklo. Královstvie zajisté nebeské pokoj jest,
kterýž se zde začíná a v onOm budauciem životě se kqná. Ktož
tototré má, královstvie nebeské má.
15
S P ľ a v e d I n o s t jest navrátiti jednomu každému, což
jeho jest, Bohu bázeň, poctivost jemu příležitau, jenž slove latria,
a milovánie. Daniel: »Tobě čest a sláva, ale nám zahanbenie tváH
našie«. Jestliže ty věci máme, královstvím nebeským vládneme.
Jakž ľychle spravedlnost s námi jest, kľálovstvie nebeské mezi
20 námi jest. A k tomu napomíná Spasitel: »Najprv hledajte kľálov
stvie božieho a spravedlnosti jeho, a tyto všecky věci budau vám
1531. (3.) Král. 17,1
8 Psáno ,jen: Řima. Mat. 6, 33; Luk. 12, 31

9 Řim. 14, 17 -

17 Podle Daniele 9, 7 -

20

před
obličejem Páně

Svati stoji

J~~jt~~~~é

Viděnie tato
sau duchovnie

Královstvie
nebesl<é co jest
duchovně?

Spravedlnost
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pHdány«. Ale poh:dechu, kteříž vÍCe patříme k zadním věcem než
k předním, oboje potracujeme, svět i královstvie.
Pokoj
P o k o j jest pokojné užievanie Boha, když hřiech nehryze
v svědomí. Která duše hřiechuov se kála, plakala a za ně se styděla, 11 25
již očištěna jest, již odpočívá u viáe a v lásce a neprietel náš starý .
nemuož brzo dobyti takového hradu pokoje. Ten pokoj zde se
začíná a koná se v slávě. Již nebude, kto by přestrašil. A toto utvrzenie duše s Bohem v pokoji jest královstvie nebeské jejie. Protož
die ve čtení svatého Jana: »Pokoj muoj dávám vám, pokoj muoj 30
zuostavuji vám; ne jako svět dává«. Svět pokoj má, když časné
věci dobře stojie, světí pak radovali se, když sau jim tyto věci
brávali, když sau trpěli pro Krista a smrti čekali; a když svět
všecken zavrhl je, oni se radovali a Krista v srdci měli u velikém
pokoji. Ó blahoslavené královstvie pokoje! K kterémužto pokoji35
skrz tyto zámutky Pán nás pí'itahuje.
Radost
Tí'etie rad o s t, ne v světě tomto, ale v Duchu svatém.
Maria to královstvie měla, spravedlnost, pokoj a radost; protož
s veselím mluvila jest: >>Velebí duše má Hospodina a zradoval
se j' duch muoj v Bohu, Spasiteli mém «. Radost světa hřiech 40
jest, poškvrněnie duše; ale v Pánu radost jest bez hHechu.
Pán die ve čtení svatého Jana: »Na světě dav mieti budete, ale
ve mně pokoj. PHjdu ť k vám a zraduje se srdce vaše ci radosti,
vašie nižádný neodejme« ani skrz trestánie, ani skrz rány, ale
rozmáhati se bude skrz zámutky radost vaše. A to ť jest královstvie45
božie duchovnie etc.
eklo
ť
~ co jest
Takéž na odpor co peklo a J' ezero a propast, všecky tyto věci,
~~~e;~st/
duchovnie sau, do kterýchž uvržena bývá šelma, nevěstka a had
a falešný: prorok?
Nespravedlnost
Pe k 1 O jest nespravedlnost, kterauž zde kto má, a ač pro50
tělesenstvie nečije trápenie, ale po rozdělení duše učije ť. I Protož
mluví Spasitel: »Kto nevěH, již odsauzen jest«, totiž již má v sobě
příčinu zatracenie ..
Nepolwjllost
Druhé ne p o k o j n o s t vnit'í'ní v duši jest peklo. Pro
zmámenie šatanovo neporozumieváme nepokojnosti duše a hněvu 55
velikému duše se Pánem. Ta bauře věčná v duši, kteráž se zde
začíná a koná se v budauciem věku, peklo jest. Takové nepokojné
vichrovánie následuje někdy toho člověka, kterýž měl dary veliké;
30 Jan 14, 27 52 Jan 3, 18

39 Luk. 1, 46 a 47 -

42 Podle Jana 16, 33 a 22 -

251

kteréžto když potratí, tehdy pHchází život starostlivý, tehdy
60 baul'e a rozbroj hlučný, nebo duše svět zamilovala a pokoj se
Pánem ztratila.
Tí'etie peklo jest bol e s t a stajskanie proti radosti. Člověk
Bolest
stvol'en jest k tomu, aby se kochal v jasnosti a v kráse božské; j~~~:~~o~~~~
a když odjato bývá od duše výborné takové dobré rozkošné, ale
65 pHchází tesknost veliká a zámutek a bolest - již jest peklo. Někdy
Buoh pozdvihuie člověka v radost a kochánie, a potom od toho ode
všeho bývá svržen. Saudové božie sau to! Žalm: »Kterýž uvozuješ
do pekel a zase vyvodíŠ«. A z toho obecně pocházie zaufalstvie.
Protož die Jeremiáš: >>Viz, kterak velmi zlé a hořké jest tobě opus70 titi Boha tvého! « Když takoví za vHeni budau v propasti s šelmau
a s falešným prorokem, poznají ť, kterak velmi zlé jest opustiti
Pána. Když ty věci začínají se v dušech, již peklo jest, a z toho
rauhanie, z toho bludové, z toho potupenie Boha a bližnieho pocházie. Taková tesknost bude jako voheň a červ.
75
Hle, proti spravedlnosti královstvie nespravedlnost a rauhanie
a z toho nepokojnost proti pokoji, zlořečenstvie, haněnie a
potupa božie, z toho tesknost veliká a závist, že se světí radují,
a tito Ilkají, a z toho svieranie kausavé veliké a hryzenie a rozY Peklo se začlná
Y" se na t omt o sveYt e.
pa'1'
enle sr d'
Cl v so bYe vespo1e1c I A t o peII
\: o zaClna
zde
soV Zjevení napřed (Vl°.): >>Viděl sem, a aj, kuoň plavý, a ten, kterýž
seděl na něm, jméno měl Smrt a peklo šlo jest za ním«. Za hřiechem
pokrytstvie ještě na světě jde smrt a peklo, a toho nedtie! A to
jest těžká slepota, nečíti toho zatracenie. Protož nenie ten tělesný
' a1e d uch
oheřl
ohen, jako dhvle spaluJe,
ovnís "
trape11lm a muceni m, Duchovn!
pekelný
S5 kterýmž vnitř i zevnitř pálí divným obyčejem; jako častokrát na
těle bývá člověk rozpálen velmi a trápí se z toho, tak tam na duši
i na těle divné bude pálenie duchovnie, těžšie nežli žádný jiný
Y

,

•

Y

oheň tělesný.

Jsau pak stupňové a rozdiel v tom pekle, jakož vyznáváme:
90 »Sstaupil do pekel«. Jedno jest zde peklo nespravedlnost, nepokoj,
tesknost a zámutek a červ. Ale tu také byli sau světí, k kterýmž
sstaupil Kristus po vzldíšení; tu sau byli v některakých temnostech a některaká také s tiem radost byla, ale viece zámutku
bylo v nich, neb sau žádali mieti Krista, a neměli ho. Protož z toho
95 rodila se teskno~t, kteráž se pHpodobňuje peklu. Po vzldišení
67 Spr. 1, Sam, (1. Král.) 2, 6 - 69 Jer. 2, 19 »Za Mieche1n« korekturou z púv.: Po Miechu.

80

Zl.

6, 8 -

81

Rozličnost pekel
Jedno peklo
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sstaupil Kristus k nim a vyplnil žádost jich a odjal tesknost a tmy,
a přišel tam pokoj a po tesknosti radost a po nespravedlnosti ně~
kteraké přišla spravedlnost. Ne, aby místem vyšli ven z pekla, ale
že tam některak radostí sau naplněni a pokojem. Jako lotru řekl,
Královstvie
v
d nes ma' v
.. , • d
' . pře d vstaupením Kristovým, že totiŽl00
a ráj co jest? ze
pnJ1h
o raJe,
od něho odjal tesknost a temnosti a dal pokoj a radost; tu bylo
královstvie nebeské a ráj.
A to jest dal svatým, kteřiž v pekle byli. Protož, kteří tam
sstupují u vide Kristově, zuostálvají v lidech temnosti. zahanbenie a poníženie a stud, kterýchž věci zde nemají pro hrubost 105
Očistec jaký jest? tělesnau. A tam bude takový očistec, ne aby tuto bylo tělesné
místo aneb oheň, kterýž páli těla. Mnohé duše zdají se zde býti najčistčie a najkrašie, a když vycházejí z těla, ukáže ť se nějaká poškvrna na duši a z toho se rodí a rozněcuje některaký oheň. A to
bude mauka a trápenie, ale ne věčná, než do času. A ty věci dU-IIO
chovnie sau. A z toho rozumíme, kterak bohatec hodovný pohřben
Peldo co jest? jest v pekle. Peklo jest duchovnie propast, totiž pohhženie duše
v temnosti a zbavenie věčného světla. A tak v hrozné uvržen
temnosti a má velikau tesknost, hryzenie vniU a rozpálenie a kausanie v svedomie svém a v duši. Tělo leží nečisté v světě a v duši 115
má hryzenie a temnosti a stajskanie. Protož die: »Pohí'ben jest
v pekle«.
Tak zli sstupují do pekla hned najprvé zde na tomto světě,'
závistiví, lakomí, pyšní a smilní, zavrženi bývají zde a potom v budauciem(!) na onom světě moci božskau a andělskau. A ta moc jest 120
[(lič od pekla klič. A z člověka rodí se a z jeho hřiechu oheň a jeho zatracenie.
Protož die: >>Viděl sem« divné viděnie. A z toho sluší pomysliti,
kterak to tělo Kristovo, kteréž bylo uplvané, hrubé, bolestné, po
Tělo Kristovovzkřišení moci božskau pHjalo jasnost a slávu, nesmrtedlnost a nevidědlné učiněno a na rozličných místech. Tak duše naše pozdvi-125
žena bývá po svlečení tohoto těla v divné božie viděnie a tak
Peldo
V královstvie nebeské. Jako zli, když vycházejí z těla, pohřížení
bývají v zahanbenie a v temnosti a v tesknosti, a to bude peklo,
tak onono telo svaté a slavné vstupuje v II duostojenstvie veliké
Pravice co jest? a v jasnost od smrtedlnosti, od porušenie ; a to slove pravice. Jako 130
David die: »Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé«, totiž v pokoji po zámutku etc. Tak zli, když vycházejí z světa, přicházejí
99 L1tk. 23, 43 -111 Luk. 16, 22 n. - 115 »v světě« je napsáno až dodain. marg. rukou pův.Písaře. - 120 Po sl. »v budauciem« vynechal
Písař omylem substantiv~tm, nejspíše: životě. - 131 Ž. 110, 1
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v temnosti, v bauře a v tesknosti a. v nespravedlnost, v nenávist
a v závist proti svatým. Ti ť čijí divný pohřeb v pekle a padají do
135propasti. PoUebie jest nám se varovati, abychom neměli zde pekla
v duši. Nebo jako Etna tak l"ečená hora vždycky v sobě hoří, tak
hněviví a IdeU mají nenávisti v sobě, se páfé a peklo mají. Ale dobh
radovati se budau, a zlí trápiece je hryzenie mají; dobh královstvím nebeským vládnauti budau, pokoj a radost budau mieti,
140 a zli zámutek a tesknost.
Pomyslme na to, které jest toval"istvo zlých s šelmau a s falešným prorokem, kteříž nechtí činiti pokánie! Ty věci kdybychom
sobě rozjimali, nebo divné sau, nepajchali bychom, ale pokánie
bychme činili.

Zll

majl peldo
v

sobě

I v i děl sem a n děl a. Viděnie tato Nového i Starého
zákona zbuzují věrné ku poznání se samých, k milování božiemu
a k bázni a k radosti v Pánu a k naději spasenie. Maria měla vidtmie pa~~~ě~l~rie
V navštívení andělově o vtěleni Kristově a o spasení našem
5 a kterak vydá zákon nový a trpěti bude na ldíži pro člověka.
A z toho povstala a vstupovala k horám, totiž pozdvižena jest tam
do nebe, odkud jie přišlo viděnie od Pána; všecka střeva zapálila
sau se a pohnula, obnovená k modlitbě a v sladkost Ducha zachopená. To činie viděnie Nového i Starého zákona, že sau zapalo- Vidě~~i~~l~tí'ch
10 vala svaté a srdce vzhuoru se pozdvihovala a v Duchu Páně divným obyčejem se potěšovala. Tak v Panně Mariji Duch byl jest k (Fo~~~~~ede
zbuzen, že jest l"ekla: »Velebí duše má Hospodina«. A tu v tom
vidění pHjala jest veliké dary a v větší stála pokol"e, takže menšie
pozdravila Alžběty.
15
A tak divili sau se světí z těch božských věci a milovali je
a ponižovali se viece a viece. Nebo čim viece duch náš pHchází
v poznánie Pána Boha a sebe samého, hned pokora roste. Druhé
z viděnie dobrá Maria zdělila se s Alžbětú dobrau a svatau. Tak,
kde jest Duch Páně, vede člověka dobrého k tomu, kterýž jest
20 dobrý, aby mu udelil svých věci dobrých, a někdy ke zlému, aby
ho napravil a potrestal z hřiechu, dobrého pak vede k člověku
dobrému, aby v dobrotě spolu zdielnost měli. Ale duch lživý nevede ~(~c~ll~~t
toho, kterýmž vládne, k dobrému muži, ale aby spravedlivého nenáviděl a varoval se jeho učenie a zprávy. A protož z vidění sv a25 tých pHchází bázeň, náboženstvie, milovánie a pokora a svornost.

I

tečně

-

3 Luk. 1, 26 Nn. - 6 Luk. 1, 39 18 »dobrá« korekturou z pův.: dobrého.

12 Luk. 1, 46 -

13 Luk. 1, 40
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Lid pohřiechu viděnie tato slyší, a nemá milovánie a bázně a pokory.
Rána jest veliká toto! Izaiáš: »Oslep srdce lidu tohoto, aby vidauce
neviděli! «
A protož viděl Jan anděla phcházejícieho s nebe, a an svázal
ProPkasátlducht
~vn!
šatanáše
kteréhož uvrhl do propasti. Propast J' est duchovnie: 30
ar
)
jako královstvie nebeské duchovnie, totiž spravedlnost, pokoj
a radost, a to se začíná v tomto životě voleným, tak propast
duchovnie jest nespravedlnost, nepokojnost a zámutek. Ty hluboko mieti hřiechy v srdci jest propast, totiž bez světla; neb tam
temnosti sau, kdež hřiech hluboce uvázl jest. Kdež jesti zámutek35
a nenie potěšenie v Pánu, tu ť jest peklo; kde jest rauhanie a bauřenie a fresovánie a pohnutie a tesknost a zámutek v duši, tu
propast jest a peklo.
Protož viděl Jan, kterak anděl veliké rady, totiž Syn boží,
O~~~Zh~v::1~n i skrze své svaté anděly a muže svazuje ho, totiž šatanáše, a vmietá 40
do propasti. Světí vyldádají, že jest se to naplnilo v prvotní cierkvi,
že jest šatanáš byl svázán a uvržen do pekla. Na skonánie světa
viděl, kterak šelma a falešný prorok a šatan uvrženi budau a svázáni
a do hlubiny padnau zatracenie. Pľotož Duch Páně í-eči i skutkem
učí nás, kterak bychom živi byli ku podobenství prvotnie cierkve.45
Jako Izaiáš die: »Patřte k SáÍ"e, matce vašie«, že tehdy šatanáš
šaY!n~!e~s~~c! svázán jest od anděla Syna božieho. Jan (XII.): »Již knieže světa
obrácených
tohoto vymietá se ven«, totiž z srdcí obľácených k Bohu, z srdcí,
kdež byla plnost temností, kdežto lmiežata temností panovala
sau a kdež sau nebeské věci byly, totiž vysoké zlé věci; z těch 50
vyvržen byl a svázán za tisíc let. Mat. XII.: »Kterak muože vjíti
dá domu silného a nádoby jeho aneb oděnie rozebrati, leč prvé
svieže silného, a tehdy všecko odjímá, což má?« Tak, ktož chce
srdce ta rozvázati, v kterýchž šatanáš panuje, aby tu Kristus
panoval, jinak nebude moci, leč šatanáš bude svázán a vyvržen 55
a leč panovánie jemu odjato bude.
s~:z;~o~;ll~~~
Protož jest byl od svatých apoštoluov mocně svázán šataďábel
náš, neb sau měli tu moc od samého Krista. Kristus ho svázal
smrtí svau, druhé dal svobodu a moc svatÝm svým nad zlostným
duchem. A ačkoli sú světí od zlých trpěli, šatan pro to viece by160
svázán. A když sau světí trpěli pro jméno Kristovo, na každý
den viece a viece býval svázán. Kteľáž ť srdce mají v sobě památku
ŮVSVle

I

27 Iz. 6, 10 -

39 Iz. 9, 6. Cf. Richardi a S. Victore, In ApocalypsiJJl
46 Iz. 61, 2 - 47 Jan 12, 31 -

umučenie Kristova, nemUože ť tam šatanáš.

I Ktož ztľatí duom,
Krista, najviecetu svázán bývá. Kdež
65 jest ta pečet, umučenie Kristovo, v sľdci člověka, nižádným obyčejem nemuože tu vjíti zlý duch, neveházie tu duch lakomstvie,
duch smilstvie, duch pajchy, nebo zavřieno jest a zapečetěno
živau Kristova umučenie památkau; a tu jest pevná stráž, tu se
strachuje všeliký duch phjíti, obražen bývá duch zlý a hrozí se.
70 Jakož se ukazuje Jl figuoře v knihách Exodi: kdež jest nebylo
h vsec
v
l ' umlera
. Io,' a1e
krve b era'nImvy \na d"
vene,
m prvoľozene
kdež jest kľví bylo znamenáno, nic se jim zlého nephhodilo. Kteľá
duše hodně béře v pamět Kristovu krev, tu ť knieže světa skrz
lakomstvie nemuože phstúpiti, ani skrze hněv, ani skrz 'pajchu,
75 neb tu pevná stľáž jest. Má-li Ido pokušenie jaké u vieí-e anebo
v jiném skutku, přistupiž tu pokorně, a padnau ť pokušenie šatanova od toho člověka.
přietele,

pole i

tělo

své

pľo

Krev mocná
beránkova

Tak sau vyhnáni byli hřiechové v prvotní cieľkvi, neb sau
znamenána byla sľdce živau památkau umučenie Kristova. Dnes
' tanas naľamnev t rap
' í u vleľe,
. , v rauh
' Ďábelské
trápenie
' h sa
80 pak sr dce mne h yc
a11l,
odkud?
V zaufalství a v bludích, neb nehodně přistaupají k velebné svátosti phjímaní bez zkušenie, bez náboženstvie, bez pilnosti, osWehanie mysli a bez živé památky umučenie Kristova přistaupají;
vydala se srdce k sauzení jiných lidí, sami ohavní jsauce. A to
85 velmi škodí lidem. Někdy velmi památka umučenie Kristova W~'~~~e~e
byla jest v srdcích lidských vtlačena, a z toho byla bázeň, pokoľa,
náboženstvie, tu byla dobľá pe čet, že se třásl stľachem od tváři
jich šatanáš, vida, že ta srdce krví Kristovau byla naznamenána.
Protož nebylo takových páduov jako již nynie, neb sau sobě
90 vespolek pomáhali lidé v dobľém; svázán byl šatanáš a uvržen I
do propasti, v srdce zatvrzená, kteľážto nižádným Kristovým
· ím nemoh au napľavena b y'tOI, 1\: d ez't o h nev, paJch a, Propast
d Ob ľO d len
srdceďáblova
zlá
•
lakomstvie byli sau tam prvé, ale aby tam vládl viece. Ne aby
kořen měl vnitř, ovšem panovánie jako Kľistus, ale skľz pokušenie
95 a trápenie tam bývá; když ďábel vyvržen bývá z koho skrz pokánie, hned dán bývá do jiné propasti, totiž do jiného srdce zlého,
aby člověk ten ľmautil se a tľápil hněvaje se a zbauřen byl v duši
i na těle.
Ale die, že jest zavhen tam. Z dobrých byl vyvržen, aby viece
100 nepanoval tam, ale v zlá srdce jest uvržen, aby tam panoval viece.
,y,

v

t. VI., cap. VII. (ML 196, c. 863). 51 Mat. 12, 29
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70 2. M. 12, 7 nn.
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Moc jeho byla umenšena; když vyšel skrz lakomstvie, pajchu,
v svatých pí'emožen byl, do zlých jest uvržen s těmi Miechy,
tam byl zavřien. Byli sau kacieH za mnoho let náramně zatvrzení
a neústupní v kacieÍ'ství, a žádnému se neotevřeli, sami -sobě
kněžie Hedili, manželstva šikovali, sami nálezky vymajšleli, tajně 105
artikule skládali proti velebné svátosti, a žádnému se neotevřeli,
ale času čekali, aby se oteVÍ'eli a zjevili. A když jest to vyšlo na
jevo, tehdy světí vyšli a přemohli jej; on také opět navrátil se
jest k svým srdcím prvním převráceným kacieřským a v nich se
t "I Za casu
v
v
h s t avuov vyvrzen;
V "Jesthze 110
U aJl.
aposVt oIuov b y I ze vsec
je se zjevil který Miech, hned byl pÍ'emožen. A ten čas tisíc let
stál od umučenie Kristova a od vstaupenie jeho až do častl Antikristova; již jest několik set let zběhlo po tisíci letech, v nichžto
pomalu šatan vycházel. A již jednák všeckeren vyšel a rozvázán
jest v své najvětšie zlosti. Prvé láska v lidech byla, zlost umenšena 115
byla, v ldesťanech v některých kacieHch utajil se a strachem
se třásl od tváři vyvollených a neměl svobody vyjíti, ale času.
v

očekával.

Tak dnes v některých mlčí a tu se tají, tu ví'e, hněvá se,
o pomstách pl'emajšli a času vyjitie očekává. A již často vychází 120
StaH bludové
t"
blU d'lech
. stare, blu dy proh.svatosh
,.
obnovuji se proti V lSlCe
a vlzt
os'1 a ob novuJe
velebné svátosti velebné. d, na nás biedné kterak velmi jest rozvázán v bludu
proti velebné svátosti oltářní! d oplakánie hodné rozvázanie
a chytré svedenie! d přikrytá zlost lakomstvie, jak velmi rozváZlésev:~z::,~~~ně zána jest! d jaká laupež pod jménem božského zákona! Již velmi 125
misterné lži nastaly, kterýchž sobě nic neváží. Již lichvy se rozmohly: kupujíce laciněji, prodávají zase mnohem dráže, a to pod
přiluytím; a všecka kupectvie divným obyčejem provodie ve lži.
Nenávist velmi veliká mezi lidmi běží, pajcha v oděviech, kHk
chudých a vdov; a nenie, kto by právě rozsaudil, svárové a rUOZ-130
Poručnici
nice najvětšie vznikly. Item šafáři a poručníci chudých a almužen
kterak sobě osobují svěřené věci a lakomě k sobě táhnau! A nenie
toho hřiechu, v němž by nebyl rozvázán šatanáš. Již vyšel z propasti a zjevil se již náramně; a jako vicher strhl se a přišel šatan
na zemi, takže nenie pravdy, nenie milosrdenstvie, nenie uměnie 135
božieho na zemi, než zlořečenstvie, krádež, lež a vražda a cizoložstvo rozvodnili se (praví Ozé IIlIo.).
Item, kdež sau chtěli pÍ'emoci nepí-átely tělesné, zanetbali
~~~~~~~é
viděti, kterak sú se rozmohli a rozšířili nepÍ'átelé duchovní, bludové,
136 Oz. 4, 1 a 2
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140lakomstvie; a žen veliký hauf rozsievá bludy najhoršie po království, a tak skrz to pohlavie také rozvázána jest moc šatanova. 1
Pane Bože, pohleď na nás a rač ukrátiti pro jméno tvé těchto
dnuov! etc.
I v i děl sem s t o I i c e a sed ě I i n a nic h etc.
Praveno jest, kterak svázán jest šatanáš a kterak ještě uvržen
bude s falešným prorokem do propasti. Již ukazuje, kterak nevěsta
Beránkova po ~ítězství nad nepřátely a když bude svázán šatanáš
5 a zavržen pryč od nie, kterak řád a pokoj mieti bude a svobodu.
Žádný člověk pokoje pravého nemá se Pánem ani sám v sobě ) VždboY?kYI~I~me
J ve
jediné leč ďábelstvie od něho bude vyhnáno.
A zajisté nenie nám boje proti tělu a krvi naší, totiž proti
vidědlným nepí-áteluom, ale proti duchuom z hluboké maudrosti
10 a chytrosti a proti zprávcóm temnosti; a nebudau mieti voleni
pokoje, leč když šatanáš se vším svým zástupem přemožen a za- ~
vržen bude. Neb se pokládá v Exodu, kterak jest nebylo na tom
dosti synuom izrahelským vyjíti z Ejipta, ale také honil je farao, Figuora bojuov
moÍ'e se proti nim postavilo, a když sau je přešli, ještě vejvody
15 a lmiežata měli přemáhati skrz těžké boje. Tak nám nenie dosti
opustiti slávu světa a těla, života dobrého se chopiti, nábožného a
pokorného, ale ještě farao, král tchoto světa, sstíhati bude, a zase
obrátiti usiluje k světu, aby slibové zrušeni byli panen a kněží
.a marnosti aby milovali. A jestliže šatan sám neuvede zase do ~~~~i ~~I~~/:
20 Ejipta, ale ještě zástup duchuov potýká se, jenž sau duchovních
nešlechetnosti v nebesích, ještě Ammorreus, ještě 0 5 a jiní králové
mnozí, kteÍ'Íž proti vide bojují etc., kteÍ'Íž z Ejipta vyšli, proti
králuom, kteÍ'Íž uvozují bludy, proti těm, kteÍ'Í lakotu, svět
a tělo přemohli.
25
Nebo mnozí z Ejipta vycházejí, ale na paušti tieže padají
skrz duchy temností a skrz duchy blulduov. S volenými šatanáš
silně se potajká zde na cestě a rozvázán jest; a ještě v poslední
hodinu smrti mysli najtěžšie uvésti pokušenie, a tu najviece rozvazuje se šatanáš. Ale Kristus prorokoval vyvoleným v knihách
30 Genesis: »Ona ť poUe hlavu tvau«, totiž volení konečně přemo
hau jej.
A když bude přemožen mocně od vyvolených, jaká bude
jednota a zřiezenie cierkve, dopoviedá: »Viděl sem, a aj, stolice
}{y

8 Efez. 6, 12 - 12 2. M. 14 nll. - 21 4. NI. 21, 21 1tJz. a 33 nn.
23 púv.: v bludy, ale předložka >>v« je červeně škrtnuta - 30 1. M. 3, 15
Jakoubek, Výklad.
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postavené«. Praveno jest svrchu o stolicech. Znamenati máme,
že svázanie ďábelské některaké zde bývá, ale ne všelijakým ObY-35
čejem, ale na skonánie světa a na smrti bude dokonalé. Na počátku cierkve prvotnie byl jest vyvržen, a dobře byla zpravována,
dokonalý byl tu řád a stav svatých. K tomu nápodobné má býti
jeho vyvrženie a ku podobenství prvotnie cierkve í'ád ještě p'Hjde
na konci světa.
40
Stolice duchovnie
»Viděl sem stolice«; ne tělesné kamenné kniežat neb králuov
v zlatohlavě, ale duchovnie sau stolice. Izaiáš LXVI.: »Nebe stolice
má jest«; nebe duchovnie a stvořenie duchovnie rozumie se. Toto
světí vykládají, že nebe sau stvoí'enie duchovnie a země zemské.
V knihách Genesis 1°.: »Na počátku Buoh stvoí'il nebe«; nebe, 45
totiž duchovnie stvoí'enie rozumné s svým životem duchovním,
jest mi stolice. Oni sau truon vyvýšený vzhuoru, jako stolice od
země vyvyšuje se. Světí, kteří sau z těla vyšli a sau s Kristem
~ povajšeni od země, stolice boží sau vysoké, ne těžké, ne tělesné.
Ty ť sau zpuosobné pHjíti Boha, aby v nich pÍ'ebýval a odpočíval 50 '
a zde na světě seděl na nich jako v nebi ve dne i v noci. O těch'
praví: »Nebe stolice jest mi«, stolice ne podlldané v služebnost
ďábelskau. Ty ť sau panovánie božie a královstvie Kristovo a místo
boží a chrám Ducha svatého.
Dl,uše
krásbné
To teď die: >>Viděl sem « po vyhnánie šatanáše duše krásné 55
'
s t o tee sau
ož e
a čisté a zpuosobné ke všemu dobrému a k pHjetí v se božie slávy,
kdež jest pokora, kde čistota, kde jest viera a láska. Ty ť stolice
sú odpočinutie, kdež pí'ebývá Duch Páně dobrý. Izaiáš v poslední:
»Nad kým odpočine duch muoj ?« Jako by řekl: »Které sau mé
stolice, kteréž miluji? A k kterým 'pHjdeme a pHbytek učiníme60
tu, než jediné k chudíčkému a potupnému a poníženému a kterýž
se Hese od tváH slov božích, kteréžto duše a stolice božie jako za
nic sebe samých nemají pí'ed oblíčejem božím a kteréž neopauštějí
cesty pHkázaní božích a bojí se velmi rozhněvati mne? Tu ť mám
místo jako na stol~ci«. Blahoslavené stolice ty, od kterýchž vy- 65
chází saud! Nebo viděl sedícieho Pána a saudícieho. V knihách
lVlaudrosti XVIII.: »Když prostřednie mlčenie držely sú všecky
věci a nOC v svém běhu když napoly byla, všemohúcí Í'eč tvá od
královských stolic vyšla jako silný bojovník«.
Apoštolé
Apoštolé byli sau nebesa a nebeské stolice, z těch pEšla Í'eč 70
byli nebesa
jako meč silný, kterýž odtínal srdce od zlosti a Antikrista vyhnal
Svázanie šatana

,J

23 -

42 Iz, 66, 1 -,45.1, M. 1, 1 67 Moudr. 18, 14 a. 15

59 Iz, 66, 1 a 2 -

60 Ohlas Jana 14,
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jako s mečem ven z domu božieho, a poznávali se lidé a činievali
pokáhie. 'Ještě ť vyjde řeč ~oží, z těch kr.álovsk~ch.stolic n~. krá~
lovstvie pokryté, aby vykore11lla a zkazIla AntIknsta a hnechy
75 a bludy. Blahoslavené mysli a stolice božie, kteréž sau zchopny
přijieti Pána Boha, aby tu odpočieval a měl pokoj! Blahoslavená
srdce ta sau nebesa nová; v těch místa \ nemá šatanáš, ale panuje
tu král Kristus Ježíš. O těch stoliciechpokládá se nahoře v Zjevení
o stolici Beránkově, kdež stálo čtrmezcietma starcuov; z kteréžto
80 stolice vycházela hromobitie, totiž slova veliká proti království
pokrytcuov, a blaj8kanie v duši, neb osvícenie j~st v nich a vychází rychle a navracuje se k nim a bázeň dává se z nich; a hlasové,
totiž svatá napomínanie a rady.
v
" b "yh ta1wva' t
•v
Která duše žádá
Duse
žada
s ol'lce, a Ie neb u d e, 1ecv prve, VyVlzen
býti stolice
85 bude šatanáš. Ale kterak bude vyvržen a kdy, ano Hedká pokora,
božie?
anO nechtí pohaněnie trpěti pro jméno Kristovo a pro své hHechy?
Protož dnes převelmi Hedká duše jest stolice boží. Protož napřed
die: >>Viem, kde bydlíš, kde jest stolice šatanova«. Uprostřed pohřiechu najnábožnějších lidí, tu odpočinutie má, tu panovánie
90 své; a Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil, v stavu duchovním
i světském. Král slávy tehdy má stolice svaté duše, kterýchž
netlačí doluov, ani obtěžuje jich jako porušený člověk, ale drží
a vyzdvihuje vzhuoru. A světí boží, kteří mají Krista na sobě,
dobÍ'e rozsuzují, radují se, paHí na ň a jej obkličují a chválu vzdá95 vají jemu.
v,
Veliká věc
A nenie většieho duostojenství v světě nežli býtI. sto1"lCl b OZl.
toto jest
Světí nic potěšenějšieho neměli nežli to, býti stolicí boží; tu se
ho báli, poctivost k němu měli, pomocníka ho měli, v práci prospěch měli, úiezeně poraditi uměli, všecko pÍ'emáhali a Hekali:
100»Ktonás oddělí od lásky Kristovy?« Jako by řekli: >>Všecky věci
lehké sau nám, lačněti, žiezniti i umHeti, a všecky věci šťastně
vedau se nám s ním, pro něhož bojujeme, blízko ho máme«.
Jestliže nejsme hodni býti ty stolice, aspoň prOSme, aby nětco \
dobrého pocházelo nám od těch stolic, chceme-li spaseni býti.
105 Šalomaun die v lVlaudrosti IX.: »Daj mi pHstojící stolicem tvým
lVlaudrost«. Jako by řekl: »Daj mi maudrost tu, kteráž jest v tvých
věrných, v tvých svatých, v nichžto sedíš a odpočíváš, Pane
Kriste, abych mohl sebe i lid zpravovati, odkudž vycházejí hromo78 Zj, 4, 2, 4 a. 5 - 88 Zj. 2, 13 100 Řím. 8, 35 - 105 Moudr. 9, 4

90 Mat. 8, 20; Luk. 9, 58 -
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bitie a blajskanie, abychom bázeň božie měli, pokánie činili, abychom nějaké stolice také byli«. Izaiáš: »V nichž odpočívá Duch IlO
maudrosti a rozUmu a uměnie a rady a síly« proti odporným
věcem, toho žádati, aby z těch stolic k nám hlas přišel.
Apoštolé, proroci~
Ty stolice sau proroci a apoštolé, od kterýchžto všecko dobré
byli sú stolice
božie a jsau
pl'ichází nám. »Viděl sem«, totiž v prvotní cierkvi po pokání
dobrém, když svržen jest šatanáš, kterak sau srdce byla dobrá 115
a navedená v milování božím a v bázni boží, kterak sau hodná
byla ta srdce, aby Duch boží přebýval tu. Ve čtení die Pán: »K ně
mu přijdeme a příbytek (totiž královstvie) tu učiníme«. Ty sau
vidieny stolice, totiž zprávcové duchovní, plnost majíce Ducha
božieho, kteÍ'Íž se ponižovali, často se modlili, vyznávali své ne-120
dostatky a na se žalovali hřiechy a sami se saudili. Potom mievali
aUl'ady ti svaťí; a ten auřad slove stolice, jako stolice Petrova,
stolice apoštolská, na kteréž sau byli a všecko dobré činievali.
Králové dobře
Tak světí králové dobr'í, Ezechiáš, David, stolice sau byli sami
zpravovali
a auřady měli, jakožto stolice pravdu rozsuzovali a pie vyhle-125
dávali právě.
Ti světí, kteří sau stolice, hodni sau seděti na stolici, totiž
na auřadě, aby zpravovali nižšie, neb sau sami byli poddáni právě
Kristu; ktehžto, když sau zpravovali lid, dobře zpravovali, lid
jim poddán byl, neb sú znali, že ti světí sau poddáni Pánu jakožto 130
Řád dobrý byl stolice. Protož řád byl dobrý, poslušenstvie dobré, starší zřenie
měli k Bohu jakožto stolice Páně, a lidé hleděli k svatým jako
k stolicím. A ti všickni spolu Boha se báli a jej chválili a svých
starších poslauchali; a tu sau byla mučedlnictva a vylévali krev,
bojujíce proti šatanášovi mečem slova božieho, kteréhož vymietali 135
na každý den z cierkve svaté boží. To bylo královstvie dobré,
panování Najvyšieho krále, v nichžto ve všech byl jest Buoh.
»A saud osazen jest«, totiž dán jest jim Duch maudrosti,
Saudové spravedliví bývali aby uměli rozsúditi mezi malomocenstvím a malomocenstvím
a větší a menší Miech, kteříž neměli sau zúfati, ale vezmauce
radu káli se a pilni byli, kterak měli milovati Boha a plakati na
hřiechy, která sau phkázanie zákona, zachovávati vieru a milosrdenstvie a saud, anézu a kmínu a bylin někdy zanechati. KteÍ'Í
Stolic božích
dobré povahy sau stolice boží, totiž velmi se Bohu poddávají, velmi se ho bojie,
často se modré, život svuoj mierně zpravují a nedostatky na-145
hrazují, jiedlo a pitie a všecko neúžitečné počítají, všeho litují

I

- - - - -

--------~-----------~-

110 lz. 11, 2 -

117 Jan 14, 23 -

143 Sr. Mat. 23, 23
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a sebe sami op omietají, ten mají saud dobrý, aby nám bylo pohaněnie, ale Bohu čest. Ale světští neumějí se súditi, neb milují
sami se. Když přijde utěšitel Duch svatý k stolicem svatým,
150trestati bude svět z saudu zlého a převráceného. Kdež phchází
Duch boží, dává srdci tomu, aby byl člověk milosrdný nepřáteluom, ~~c:u~~~~f
aby se modlil za ně, doMe činil jim, jakož die Pán: »Buďte milosrdní, jako Otec váš milosrdný jest«. Pán opatrně jest milosrdný
hřiešníkuom, n~ aby hhechuov phspářel a zlehčoval, ale umenšil.
155
O těch stoliciech die Pán: II »Nechtějte súditi« převráceně,
nejistě, neprávě o svých bližních. V kterých se uhašuje viera
a láska, ty stolice nejsau božie. Kteříž mají saudy takové zlé, Saudové zll
sauduov nynějších kteříž oslepují, nenávisti plodie, nepřiezně
uvodí až do krve, velí se Pán těch varovati. Ale v kterých byl
160 Duch maudrosti a uměnie a rady a bázně, ty stolice předkládaly
hřiechy před oči lidské, aby se styděli za ně; neměli aučastenstvie
v těle Kristově, kteříž svobody těla hledali anebo svobody duchuov bludných a lživých.
Daleko sme odešli od těch stolic, od té zprávy svatých. Všick~i
165 poMiechu stavové sau poddáni šatanovi. Z těch stolic vychází Stolice šatanovy
boj pro časné věci pod zpuosobem zákona božieho. Duch šatanášuov praví: »Bojujte, časné věci shromažďujte, a já ť dušemi
vašimi vládnauti budu a já ť rozdělím srdce vaše a hněvu naseji«.
Světí byli sau silní, když byli v jedno spojeni. V Písničkách: (černě:) VI'.
170 »Která jest toto, kteráž vstupuje vzhuoru, pěkná jako měsíc«,
kteráž světlo béře od Krista, kteráž, ačkoli jest křehká, umie
se poznati, »výborná jako slunce«, totiž podobná Kristu, »hrozná
jako vojenský šik?«. Kterýchž se jest ďábel bál a žádná moc
nemohla poraziti jich, kteříž sau statečně bojovali proti vši moci
175 nephtele do smrti. »J ezdcuom mým u vozích faraonových ph- (černě:) 1°.
v ' v • 1
" . pro t'1 Spojiti
se máme
rovnaI sem te«,
totIz Ja co vozove' f araonOVl. b y l'1 S t e svazanl
s Kristem proti
Kristu; již budete s Kristem proti zlým. Žalm LXVIII.: >>vuoz šatanovi
boží desieti tisíci rozmnožený, tisícové veselících se, Hospodin
v nich na Sýna, na hoře svaté«, totiž viděl sem množstvie svatých
180 spojených v jednom duchu a jednau duší proti šatanášovi. Tu ť sau
stolice, na kterýchž jest Pán. K tomu ť jest zámutek tento veliký
a metla, abychom k té jednotě a k tonlu saudu dobrému navrátili
se, aby byl řád v církvi a láska. Apoštol die: »Kdybychom my se

I

147 Dan. 9, 7 - 152 Luk. 6, 36 - 155 Luk. 6, 37; Jan 7, 24 160 Ohlas lz. 11, 2 - 170 Pís. Šal. 6, 9 - 175 Pís. Šal. 1, 9 - 177 Ž.
68, 18 - 183 1. 1(or. 11, 31
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saudili, nebyli bychom ovšem sauzeni«. Kterak hříšníci sme,
Boha nemilujeme, o tomto nerozsuzujeme - zlé sme stolicel185
Zlé stolice duZlé sau stolice duchovní i světští, hajtmané,· saudcové.
chovn! i světšt1
l'rotož královstvfe zle stojí. Když tyto stolice budau napraveny a činiti budau v sobě saud dobr'ý i v jiných, tehdy šatanáš bude vyvržen skrz saudce a královstvie počne býti pěkné;
jestliže ne ovšem dokonále zde, ale když vyjdeme z tohoto 190
života, tam stolice budau dokonalé a již do konce bude zamordován šatanáš. Protož učedlníci řekli Pánu: »Což nám bude, že
sme všecky věci opustili?« Odpověděl jim: >Ny, kteří ste ná1 d oval'I mne, v d ruh'em rozenI' (
' rozenle
. .Jes t 1(l'Vtu, d ruh'e
aPrvníe
druhé rozenie
co jest? se
prvnle
v mučedlnictvu), a po tomto životě sednete na nových stoliciech. Zde 195
ste seděli v saudiech, v aUl-adech, učili ste vieře, a nepHjali sau jie.
Na stolice ch nových sednete a pHvedu národy před obličej váš
a súditi budete je, kteříž sau vás potupovali a zahanbovali, kteří
ste pro mne trpěli a do žaláruov sázeni. Tam bude vám čest a sláva
pJ:-ed Bchem a před anděly a svatými božírrii i před zlostnými«.200
Tu ť šatanáš bude odsauzen a poražen se všemi, kteříž mají v ne. návisti pravdu a peposlauchali rady a učenie svatých apoštoluov
z stolic těch daných etc.
A viděl sem d u š e stín a n Ý ch pro sv ě d ec t v i e
b o ž i e. Najjistšie tato viděnie od Pána skrz anděla Janovi sau'
daná viděti a psáti k naučení našemu. A blahoslavený, ktož
slova proroctvie tchoto čte, zachovavá a osUiehá! Pokládá viděnie
toto, když šatanáš bude vyvržen z srdcí vyvolených a šelma bude 5
přemožena s falešným prorokem; tehdy pHchází věrným svoRozvázanie
ša tana v srdci boda ke všemu dobrému. A když rozvázán jest šatan v srdci,
nedá dobrých věcí činiti, milosrdenstvie, náboženstvie, nebo jako
svázaný leží člověk ten. Ale když svázán bývá ďábel, svobodu'
má člověk pHkázanie plniti, modliti se etc., svobodu také mají jíti 10
do. života věčného skrze smrt, a nemuože uškoditi jim. Také,
když svázán bývá ďábel, hotovi budau a byli sau někdy trpěti
všecko zlé. od protivníkuov. I podnes volení hotoví sau, z kterýchž
ďábel vyvržen bývá, že jdau na smrt pro jméno Kristovo a pro
.zákon jeho.
~5
Skrze'::;~f/o se
Die: »Viděl sem duše stínaných«. Skrz tu smrt meče rozumí
každau jinau mauku a smrt skrz voheň nebo žalál' etc. A klade

I

·marg.

192 Podle Mat. 19, 27 a28 - 198 »vás« je napsáno až
(červe1lě). 202 »rady« opravou z púv.: pravdy.

dodatečné

in
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tuto některé věci, kteréž phležejí k tomu, býti člověku mučedl
níkem; ktož těch nebudau mieti pHčin dobrých, nepHcházejí
20 k mučedlnictvu tu, kdež die: »Pro svědectvie Ježíšovo«. Svědectvie sJ!~~~~~e
Ježíšovo jest viera pravá Ježíše Krista. Kto má pHjíti do království, má býti viery veliké. Jan v kanonice: »I{to věH v Syna
božieho, má svědectvie božie v sobě«.Tehdy viera jest svědectvie
božie, nebo skrze ni vyznává, což věr-i. To najprvé světí měli,
25 totiž velikau vieru, a skrz ni vyznávali sú pravdu Kristovu,
kterauž drželi a Věl'ili. K Židuom XII.: »Světí skrze vieru přemáhali v~":~e~tem
královstvie«, totiž všiclmi, kteH mají býti mučedlníci a nětco
trpěti pro Krista anebo Ježíšovi Pánu líbiti se v svém utrpení,
mají mieti vieru, totiž věl'Íce právě o jeho božství a člověčenství,
30 že totiž Kristus Ježíš vedlé božstvie i člověčenstvie jest v nebi
i s námi právě a jistotně u velebné svátosti. K tomu ť jest viera
potřebná. A nenie dosti věl-iti to, ale vyznávati zjevně, kterak
jest ustanovil nám večeři v pravém těle a krvi a pl-ikázanie vydal
v
v'"
•
vV't'1. J estl'lze
1{.t o na t"e vlere
v
t rpl,,.. muce
v dl
. t . co
K mučedlnictvu
to pnJ1l11atI
a ven
nI'1{. Jes
jest potřebie?
35 Pohřiechu tato viera zmazána jest hl-iechem, lakomstvím, pýchau,
rauhaním, skrze hněv a nenávist a skrz bludy. Ale ktož drží právě
tuto vieru a vyznává věrně a trpí, z toho se velmi líbí Pánu. Bez
viery zajisté nemuož se člověk líbiti Bohu etc.
.
•v
Kacieřstvie
.
A to kacieřstvie slove roz d ě1e11le
o d VIery
pravé; 1\: dyzv totIz
co jest?
40 nětco pravdy drží, a jinému článku se rauhá, kacieř jest. Jestliže
takový v boji aneb jinde uml'e, nenie mučedlník boži. Ktož také
má bojovati proti nepÍ'átelóll1 čtenie svatého a viery, má najprvé
sám držeti pravú vieru a čtenie boží; jinak, jestliže není dobl'e
v
.,
TVech to casuov
v
v b"
zle
upevněn u viel'e, nebezpecně Umlera.
potre
Ie Jest Kaciel-i
trpie
45 založiti se pevně u vieí-e pravé a na té uml-ieti. Z toho bude odplata veliká. Dnes tento jinak, jiný jinak věH; ale ktož uhodí na
tu vieru prvotnie cierkve, veliký dar boží jest. Ktož pak umierá
na jiné viel'e nežli prvotnie cif'!rkve, nenie korunován mučedlV
.
D nes ne'lt
[Anno 1528
nIctvem.
cen,' zmazavse vleru svau a t vr d'Iece bld
u Y drahně
jich spá.
1
'
,
.
.
v
•
1
té
v 1"
h
v
leno v l\loravě
50 protI ve ebne svatostI a VIere cler cve sva , zemre I sn a o en i v Čechách]
podstaupili; nejsau ti mučedlníci boží!
Druhé náleží k viel'e, aby byl člověk v lásce veliké. Nebo žádný
korunován nebude bez lásky, II by pak měl vieru, že by hory pl'enášel. Jako die apoštol: »Bych pak tělo své vydal na voheň, bez ~~~í:s~:~-::l
55 lásky nic nejsem«. Nedie: »Do žalál'e (neb do boje) bych své tělo
bí'ti

I

V'

22 1. Jan 5, 10 Kar. 13, 2 a 3

26 SP1'. Žid. 11, 33 -

37/38 Žid. 11, 6 -

54 1.
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dal«, ale: >>na voheň, - nic neprospievá«. Neb se má modliti z
své a rád trpěti od nich a milovati je a litovati jic~
a z své křivdy má se radovati. Málo jest takových mučedlnílmov
dnes, kteříž by, táhnúce proti nepí"áteluom, milovali je a nad
hřiechy jich žalost měli, kteří by se k hněvu nepopudili.
.

nepřátely

netie, z milosti, které věci činí, s počátku skutku aby činil.
Divná věc jest: dvě straně mstí se nad sebau dnes a obě pravie
že z milosti to činie! Jináč by Duch boží byl rozdělen a odpore~
Láska jest mátě
,
N ebO l 'as1ca Jes
. t ma' t ev vsec
v hsl\:utkuov, laska
'
skutkuov
sob ev samemu.
miel'í
k svornosti a jednotě v kazateli i v lidu. Ona ť praví: »Kto nenie
se mnau, proti mně jest«. A jestliže jest proti lásce, jest proti
jednotě. Avšak jednotu roztrhaje, falešný prorok praví: »Já
z lásky činím«, a pokoje svazek dobrý ruší zjevně, srdce rozděluje
a zlé věci uvozuje. Běží to v kazateTéch, a proto umierají a zklamávají se tento čas. Nevidědlná jest zajisté láska a nesnadně
seznána bývá; protož řiedcí ji znají a Hedcí v ní umierají, a tak
nebezpečni sau. Mnozí jdau do žalářuov jakožto z lásky, kdež
žádné nenie, avšak řiekají: »Lásku mám!« Protož nebezpeční sau
časové.
K mučedlnictvu
toto také musl
býti

Také, aby někto byl mučedlníkem, musí toto mieti do sebe, 75
aby člověk pro Krista hotov byl ztratiti pí"átely, zbožie i život
tělesný, a to předložiti sobě pí"ed oči, což Kristus die: »Ktoneopustí
otce a matky i života vlastnieho nemá-li v nenávisti, nenie mne
hoden«. Protož již znáti máme, že ta bázeň má přemožena býti
v ztracení přátel a rodičuov i těla svého, ale velmi milovati, pohaněnie snášeti a míle to přijímati, pro Krista časné věci ztratiti
a všecky přirozené věci těla. Protož řekl Pán ve čtení svatého
Jana VIlo. učedlníkuom: »Nemuož vás nenáviděti svět, ale mne.ť
nenávidí, neb já svědectvie vydávám o skutciech jeho«. Ještě
apoštolé vietr lidské chvály a pEezně milovali, protož praví: 85
>>Vstupte vy ke dni svátečnímu! Nemuož vás nenáviděti svět!«.
N eb o, 1\: dVl
yz cazat eI nech ce se s svetem srovnavati, ale svědectvie
I'
h
d' ,
O Z yc vy ava a tresce, ctí světských nehledá, hned upadá v nenávist, když oznamuje směle: »Tuto ť jest pýcha, tuto pokrytsfvie,
opravte tyto věci, jinak zjevně bude provoláno! «, hned pí"átelé 90,
odstupují od člověka takového. Jestliže takový pro Krista Ježíše
na té cestě umře, mučedlník jest. Dnes pak někteří své věci káží

I

Kazatel věrný

nečekaj přlmě
od světa

Mučedlnlkpravý

v

,

61 »skutku« je PřiPsáno až i1$ marg. (černě, púv. l'ukou) - 65 Mat. 12,
30; Luk. 11, 23 - 77 Podle Mat. 10, 37 - 83 Jan 7, 7 - 86 Jan 7, 8 a 7
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slávu světskau a pro tu věc trpie a nebezpečně na tom umierají.
o svých věrných mluví: »Ktož mě vyzná« etc.
Protož die: >>Viděl sem duše stínaných«, totiž mučedlníkuov
, ktel-iž z tohoto světa se brali pro svědectvie božie, totiž
aumysl jich, ten byl viera vedlé čtenie svatého, a tu sau vyznávali
stáli v nie až do smrti a nemilovali duší svých pro svědectvie.
Nebo sama smrt a mauka nečiní mučedlníka, ale aumysl k slávě
a pro čtení boží zjevně. I apoštol napomíná řka: »Obětujte
těla vaše Bohu obět čistau a svatau a rozumná buď služba vaše«.
eb zajisté svět byl v zlo ohni položen; tehdy v prvotní cierkvi
y, manželé, vdovy i kněžstvo šli sau na smrt dobrým aumyslem, hHechy vyznávajíce, katu ov svých litujíce, a jako telci
na oltáři božím obětováni byli. A tu jest Pán uchutnal dobrau
vuoni sladkosti a ukrotil se jest nad lidem svým.
Má-li tehdy hněv boží přestati nad těmi, kteří sau dary božie
jali, a Bohu neděkovali a padli sú, lásky nemají, poHebie jest
pohleděti těch beránkuov a te1cuov vyvolených, aby se ti obětovali
k ukrocení Boha. A po smrti prvních mučedlníkuov mnozí se obracovali hHešníci k Bohu jich. Protož očekává Pán beránkuov těch
v tomto zarmaucení a v hněvu svém a v prchlivosti a v času nebezpečném, aby mu někteří obětováni byli, aby tak ukrocen byl.
Již sau časové zlí a čas smrti nastává mnohým; poHebie jest p'L-ipraviti srdce ku pokání. Nebo nic nebude mauka smrti proti
věčné slávě a odplatě té, na kterauž sau svatí paHili, a v naději
sau posilněni.
Řiedcí jistě vieru mají o té odplatě veliké, věčné. Kdyby byla
viera a poznánie jejie, rád by člověk podstaupil tisíc ohňuov
mauky etc. Protož k tomu poHebie jest nadějea doufánie v Pána;
nesluší doufati v člověka. A ačkoli postavují se pro člověka urození
a páni, pHjde-li pokušenie na člověka, tito ť odstaupie a člověk
sám zuostane. Protož naděje nepokládaj v člověku!
I die: >>Viděl sem« takové duše, doufajície v Pána, korunované
pro svědectvie božie. Item nemá hledati marné chvály. Mat. vo.:
»Blahoslavení, kteříž pro spravedlnost trpie«, totiž pro pravdu,
pro čtenie, pro trestánie hHechuov! Blahoslavení sau ti, takových ť
jest královstvie pokojné, věčné, bezpečné, slavné, hojné, stkvaucie,
krásné, bohaté, s svatými I anděly a s slavnau pannau Marijí.
Ale kteříž pro bchatstvie a pro zisky světské trpie, nenie to muče-

Co čin!
mučedlnlIm?

I

94 Mat. 10, 32; Luk. 12, 8 -100 Řim.12, 1 126 Mat. 5, 10

"

114 Podle Ejez. 5, 16-·

Chutná vuoně
této oběti jest
Bohu

Časové zll
náramně

Řiedká viera

pravá

Úžitečně tito

trpie
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dlnictvo, ale pro spravedlnost, totiž pro lnilost Ježíše ktož trpí
a kteÍ"Íž protivenstvie trpie pro spravedlnost. Také aby byl chudý
duchem a pokorný. Item, ktož lituje hHechuov bližních svých
a rád by ty hřiechy zkazil, neposmievá se Méšnejm, a lítost mají
nad nepřátely. Item, kteříž lačnějí a žieznějí spravedlnosti a milují
Srdce
čisté
poslušenstvie a poddanost a pravy'· í·ád. Item, kteÍ"Íž ma)'í čiste'
potřebné
srdce, ti sau blahoslavení. Skrz čisté srdce jako skrz zrcadlo a skrze
viyru vidie Boha a milují; ti sau mučedlníci. Item, kteH mnohé
věci kHvé o sobě slyšie mluviti, jako tu die Pán: »Blahoslavení
budete, když zloí'ečiti budau vám a praviti budau všecko zlé na
vás pro mne. Nechtějte o mně pochybovati, buďte stálí, já ť odpIa tím vám«.
Item: »Viděl sem ty, kteH se neklaněli obrazu šelmy«, nemilovali světa, ani na čele měli zlosti: ti kralovati budau s ním
v divném království; kteHžto sau v novém milování, v nové kráse,
v novém životě. Takovým die: »Blahoslavení, kteH protivenstvie
~~~t:é~~;::: j":~ trpie pro spravedlnost, takových jest královstvie nebeské«. Jaké
královstvie? Duchůvnie, kdež jest pokoj, spravedlnost a radost.
Protož andělé divie se jim a pravie: »Kto jest toto, kterýž se béí'e
z Edom? «, totiž z světa a z biedy v život slavný a divný, v němž
jest pokoj. Protož jest viděl královstvie nebeské Jan. Kteréhož
světí dosahují královstvie, tehdy nebeské jest, jenž j~st jas~e
viděnie Boha. A protož poráží se blud těch, kteHž pravili: »Ještě
světí nejsau v království nellbeském«. Tam ť sau světí v světle
divném, v povýšeném životě, kdež Mešiti nemohau, a všeliká moc
ďábelská s třesením se hrozí a nic uškoditi nemuože a na svatých
mučedlnících nic svého nenalézá šatanáš, jako die Kristus: »Na
mně ť nemá ničeMhuož«.
Dokudž světí sau zde, činie, co chtí, jako die svatý Pavel;
ale když se opláknau ve krvi své pro Krista, tak bývají očištěni, že
ďábel žádného hřiechu nenalézá, ale bojí se toho, lcterýž jde skrz
~~~~e~~ ~~~:~: brány nepřátelské směle, a žádný ho nemuož zadržeti a zastaviti;
et~ai~~~~~es ale proti takovému jdau andělé s radostí a s slávau a phjímají
z~~~~~ra P~;v~áS ho. Kdyby ta viera byla v nás, nehadrovali bychom se o zbožie,
132 Mat. 5, 10 - Mat. 5, 3 - 135 Mat. 5, 6 - 136 Mat. 5, 8 -;139 Podle Mat. 5, 11 - 146 Mat. 5, 10 -149 Iz. 63, 1 - 157 Jan 14,30
- 159 Podle Ř/JII. 7, 15? - 162 Marginálie odkaz'uj~ na Simeona StyUt·u
(»Sloupostojce«); o něm sr. na př. Boll. Hakla, Stylité či sloupostojci (Čas.
kat. duch. XI, 1870, st1'. 81~-106). A cta sanctormn bollandistů rozeznávají
tri sv. Simeony Sloupostojce (sr. I. tom. p. 261 k 5. lednu).
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připravovali bychom se k životu dobrému, k naději veliké, k mod'litbám nábožným, a tehdy bychom hledali příčin, aby Pán dal
nám trpěti pro jméno své a pro zákon svatý svuoj. Kdybychom
futo korunu očima našima pl'edložili, nebylo by žádné bázně
v mukách, nebylo by bolesti nijakéž ani zámutek v duši, ale s radostí bychom přijímali jako dobrý koláč a sladký plást medu
trápenie pro najmilostivějšieho Ježíše Krista a pro svaté jeho
čtenie etc.

K t e ří sen e k I a ně li šel m ě etc. Jest pilné napomenutie v této řeči, aby věrní k budaucím věcem prohlédali,
aby svau smrt pilně znamenali. Nebo královstvie nebeské zde na
světě věrných křesťanuov jest podobno desieti pannám, kteří
5 san z Ejipta vyšli, lampy viery zasvietili; a protož máme se zlpuosobiti, abychom, když přijde, byli hotovi v počet svatých přijati
býti, aby. nás ženich do svého přijal království. A nynie každý
do svého svědomí nahlédni, kdybychom nynie zemí'eli, kde bychom
byli postaveni! Protož die ve čtení: »A vy podobní lidem očeká10 vajícím pána svého« etc. Protož, kterak mají spuosobeni býti,
kteHž, když smrt zavítá, mají phjíti královstvie božie, to se teď
ukazuje: že sau se šelmě neklaněli.
A co jest šelma? Svět, Jericho, Ejipt, Babylon - ta jména
jednostajnau věc znamenají. Nebo svět stvořený vidědlný není
15 v sobě zlý, ale, jako die Jan v kanonice, svět v zloohni položený
jest, totiž světa milovníci, rozkoší milovníci a slávy tohoto světa
jest šelma. Nebo všecko, což jest na světě, neb jest žádost těla etc.
. A když člověk jest v svém duostojenství, Boha miluje, podoben
jest Trojici svaté; a když od toho vypadá duostojenství, svět
20miluje a rozkoše, již bývá šelma a upadá v zhovadilost. David
die: »řlověk, když ve cti byl, nerozuměl sobě, připodobněn jest
hovaduom nesmyslným«. Nebo, když se člověk rozhněvá, jest
jako šelma ukrutná a zkrvavá(!); když pajchu provodí, jest jako
lev; když oklamává bližnieho, jest liška; ktož laupí a vydierá,
25 jest vlk. A všickni spolu zlí sau jedna šelma, kteráž se rozmohla
k skonání světa, ale v prvotní cierkvi byla raněna. Ale v XIIl té •
kapitole povědieno jest: »A šelma vystaupila z moře«. Nebo
v duostojenstvie jest povajšena, kteráž prvé padla.
1 »EteH« opravou z púv.: Etož -

12, 36 -

15 Podle 1. Jana 5, 19 -

4 Podle Mat. 25, 1 ·Im. 21 Ž. 49, 21 - 27 Zl'. 13, 1

9 Luk.

Připravme

se
s pannami
maudrými

Šelma co jest,
svět, Jericho

Svět

nenie zlý

Šelma lidé zli
všickni
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Také slove Jericho. Nebo člověk od stavu dobrého a od milosti
boží jako od Jeruzaléma sstupuje v \ zastíněnie mysli a upadá
jako do Jericho. Jericho vykládá se měsíc; neb takový člověk
mění se a potracuje světlo jako měsíc, a že jest hřiechem shřešil,
proto nestálý učiněn jest, avšak prostředkem milosti Páně ještě
s Bohem muože se spojiti a smířiti a zase se osvietiti, jako měsíc
rozsvětluje se od slunce.
Ejipt
Slove také Ejipt; a vykládá se tmy. Nebo v veliké zastíněnie
a v temnosti člověk zhovadilý upadá a mocnosti temností panují,
co pak jest božské světlosti v člověku, všecko bývá skryto. Protož
jest viděl Jan (jako se pokládá v XIII. kapitole), že všickni staZe~~~n\~~i~~ko vové ld-esťanští zevnitřních hledati budau skutkuov, ale vnitř
v mysli padají v zhovadilost velikau. A najde-li se který věrný,
všudy potupen bude a protivenstvie bude se mU dieti, nebo duch
~~~fdrl~:rý~~' šelmy nenávidí člověka dobrého a svatého. A protož die, že učiní
šelma ta, že každý, služebník i pán i stal-ec i mladý budau se jie
klaněti, všickni od Jeruzaléma padnau, aby žádný nemohl kupo~
vati aneb prodávati, leč kto by měl obraz šelmy, totiž srovnánie
nějaké s světem. Nebo, že poklona skrz milovánie příleží k Bohu,
Kteř\!fm~laněji protož, kteří najviece a najprvé zřenie mají k světu tomuto,
najpřednějším zřením, předním milováním poddávajíce se jemu
v poslušenství, - to ť jest šelmě klaněti se, nad Boha jej milovati.
A Ido jest ten tak šťastný, ješto by se neklaněl šelmě, aby
moill světských v sobě neměl? Pohřiechu duše křesťanské naplněny
Mod~á~eduši sú modlami, kterýchž nevymietají ld'esťané. A kto jest, ješto by
právě svět potupil a na ň nedbal, takový by hned nasycen byl trápením a biedau, a až do smrti od zlých protivenstvie \ trpěti bude.
Protož ukazuje Jan, kteří z tohoto světa vycházejí, že hned od
ženicha Krista přijati bývají a jeho se přídržie, s ním kralují a jeho
vajtečností a krásau raněni bývají.
A die, ze sau ti, kteÍ'Í se šelmě neklaněli, na kterýchžto šatan
nic svého nenalézá. Ale jako někdy lid miloval Boha z celého srdce,
z celé duše, tak již nynie miluje svět z celého srdce etc. Také,
kteříž viece bojí se lidí nežli Boha, také se klanějí šelmě. A znaObraz Kristuov menati máme, že obraz Kristuov jest milovánie Krista a jeho náŠelmy
sledovánie; tak obraz šelmy jest milovánie šelmy, srovnávaje se
Jericho
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s.světem. A apoštol pak die: »Nechtějte se srovnávati s tiemto
světem!«

Znamenie šelmy na člověku zevnitřním jest pfední aumysl Znamenie šelmy
ve všech skutcích činiti ty věci pro světskú slávu, pro pÍ'Ízeň
lidskau a chválu lidskau. A to ť jest mieti znamenie na čele, totiž Čelo co znamená?
V pl'edním aumyslu a vuoli mieti aumysl; jako mši slúžiti, tělem
.a krví Páně posluhovati, kázati pro časný úžitek, pro phzeň lidskau
pfedním aumyslem, jest mieti obraz šelmy. Každý také hhech
jest karakter neb znamení šelmy; a žádný nepřijde do královstvie Karakter šelmy
nebeského, maje znamenie šelmy. A když s těmi znameními jde
duše z světa vycházejíci, nemuož hned do vlasti nebeské přijíti,
aniž Heci muože člověk ten: »Knieže tohoto světa nenalézá na mně
ničehÉhož«. Protož se musí vyčistiti. A to jest koleno pekelníkuov,
Očistec
kteréž se klaní. A tak ještě do času takoví šatanovi dáni bývají,
aby se učili nerauhati. Ještě se mušejí očistiti, aby mohli řieci:
»Knieže tchoto světa nenalézá na mně ničehéhuož« etc.
Aby 1 i s a u ž i v i a k r a lov a 1 i II s K r i s tem z a
t i s í cle t. Kralovati s ním jest velikého cos'. Nebo nenie královstvie toho.to světa; o němž Kristus die: »Králové pchanští panují
nad svýmI, ale vy ne tak«. Aniž rozumie o této moci světské ačkoli
v sobě jest dobrá a od Boha, aniž míní o tom království, o l~terémž
die apoštol: »Nekralujž hřiech v vašem smrtedlném těle ani královstvie ďáblovo«. Ale jest jiné královstvie, vnitř v svědomí, když Královstvie
v svědomi
totiž vuole a aumysl spojují se s Kristem skrze vieru a milovánie
spravedlnost takovau zachovávaje, aby dal jednomu každému'
což jeho jest. Nebo královstvie nebeské jest radost, pokoj.
'
Královstvie pak nebeské na tré se děli: J' edno J' est zde v svě- Troje královstvie
d"
v
nebeské
mm vDltr; druhé jest duše po tomto životě bez těla; třetie po
saudném dni, těla oslaveného a .duše spolu. O posledním království
ner~z~uní se tuto, n~b to na věky trváti bude; ale tuto praví, že
za t!Slce let kralovat! budau s Kristem. Toto královstvie svědomie
jest skryté jako poklad v poli a jesti ť cos' drahého. Pro tož die
~ristus: »Po~o~no jest královstvie nebeské člověku kupci, kterýž
vsecko prodava, aby kaupil perlu drahau«. Tohoto královstvie
svědomie velmi sau v prvotní cierkvi ostřiehali, ale k skonání světa
jest nakaženo, nebo královstvie lásky J'est umenšen. o. Protož l(to lovstvle
Nak~žeIlo"krá,.
svedOlllle
J

J

30 Sr. Dnk. 10, 30 - 31 Sr. ]eronynza (Lib. de 120111. hebr., ML 23, c.
795): ]e1'icho, odor ehts, vel luna. - 36 Cf. 01'igenia121f./1t Lexicon nom. hebr.
(ML 23, c. 1205): Aegyptus, obteneb1'atio -~ 39 Zi. 13, 14 až 18.

65 Ři1n. 12, 2 -

76 Jan 14, 30

3 Mat. 20, 25 a 26; L1tk. 22, 25 a 26 Mat. 13, 44 -17 Mat. 13, 45 a 46

-~--

6 Podle Řillt. 6, 12 -16 Ohlas
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chce toto královstvie mieti, musí ť se neklaněti še1:rně. A abychom
to královstvie měli, nenie pHhodnějšie k tomu věci než pokánie
Protož die Spasitel: »Čiňte pokánie, přiblíží ť se královstvie ne~
beské«, takže bude Spasitel s nimi až do skonánie světa.
To královstvie božie jest v nás; a toho královstvie nebeského 25
Najprve hledati
.
,v'l
. hl eda t'1 rVlca: »aJprv
N'
hl ed't
. nekrálovstvie
naJprve
pn cazuJe
aJ e 1cra'1ovstvle
nebeskeho
b es1ce'h o, a potom
V
l
v
·
.
.
,
b
d
'
d
'
Al
v;3ec cy ve Cl Jme u au vam pn any«.
e poht-iechu srdce velmi zapomínají na to královstvie a větší péči
o zemské věci mají nežli o to královstvie. A toho královstvie prosíme, aby v nás pi"išlo, řiekajíce: »Pt-iď královstvie tvé!«To krá-30
lovstvie násilníci uchvacují. Neb musie člověk zapHti sám sebe
a vzieti kHž svuoj etc. A takoví žádostí velikau žieznějí a lačnějí
spravedlnosti a cítie v sobě lepšie královstvie, nežli jest které zevniHnie.
Ale dotajká tuto druhého královstvie. Nebo ti, kteříž pr035
Krista a pro jeho zákon umierají, s Kristem kralují; a tak dotýká
obojieho královstvie: jednoho zde, druhého v budaucím věku, duše
bez těla. Člověk duší svau jest najduostojnějšie stvol"enie, a protož
~eč~~~tin~~~: pilně o to státi má, aby jeho duše dosáhla královstvie. A kteříž
zde mají královstvie Kristovo, odsud vycházejíce v království40
ještě Kristově, i ti, kteÍ"Íž s tohoto světa jdau dobl"í, sau spojeni
spolu s těmito, v kterýchž Kristus kraluje. Protož die apoštol:
»Ačkoli nejsem přítomen tělem, ale pHtomen sem duchem«. A tito
zde na světě věrní s oněmino po tomto životě sau téhož královstvie,
téhož pokrmu živého a nápoje užívají, ale jináče; nebo tito skrytě45
požievají a sau spolu spojeni. Nebo aučastenstvie těla dosahuje
živých a mrtvých v tělích. A protož die apoštol, že Kristus umřel
jest, aby kraloval nad živými i mrtvými v těTéch. A žádné přá
telstvie anebo příbuzenstvie tak nesvazuje lidí, jako sau dobří
tak spolu svázáni s těmi, kteříž dušemi sau v království božím 50
skrze vieru, lásku a dobrau vuoli spojeni.
Dotýká zvláště těch, kteH pro svědectvie slova božieho zemřeli
sau, ačkoli jiných také věrně odsud vycházejících dotýká; i v těch
jest královstvie božie, od kterýchž vyvrženo jest královstvie
ďáblovo. To jest královstvie, z kteréhož (praví Kristus) všecka55
pohoršenie vymietajíse skrz anděly, aby se obrazu šelmy neklaněli.
V tomto království rozsievá šatan kauko!, totiž bludy a hHechy,

I

v •

I

23 Mat. 4, 17 - 26 Mat. 6, 33; DHk. 12, 31 - 30 Mat. 6, 10; Lllk.
11, 2 - 31 Mat. 16, 24; Marek 8, 34; DHk. 9, 23 - 32 Ohlas Mat. 6, (J 43 1. Kor. 6, 3 - 47 Řim. 14, 9 - 55 Mat. 13, 41 - 57 Mat. 13, 26 a 38 n.
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ale z onoho královstvie všecka pohoršenie sau vyvržena. A tohoto
královstvie nebeského dávají se klíče kněžím, aby svazovali a roz- ~;;~1o~~~vr.:á
vazovali. A což činie na zemi, to se v království tomto potvrzuje nebeskeha?
nebeském. Nebo nenie toto královstvie takové, za kteréž matka
synuov Zebedeových synuom svým žádala.
Toto královstvie velmi nebezpečné jest pro vlnobitie mOl"ská Nebezpečné jest
tohoto světa ustavičná. A ldeh sú toto královstvie majíce v svědomí, s oněmi svázáni společným bratrstvím a aučastenstvím
svatých, vespolek sobě spomáhají modlitbami svatými, a tak tito
Očistec
pomáhají oněmno, kteÍ"Í sau v očistci. A protož také koleno pekelných jest královstvie božie, kteréž se klanie ve jménu Ježíšovu,
toliko že ještě od poškvrn čistí se. A kteHž zde mají královstvie
70božie, jsau v ustavičném boji. A andělé také proti zlým bojují; Ustavičný boj
neb v Zjevení XII. die: »Stal se jest boj veliký v nebi«, totiž zde
i tam v anděTéch dobrých jest boj; a oni z onoho královstvie andělé pomáhají tomuto království.
A proltož, když sau světí měli vieru osvícenau a tak kralo75 vali s Kristem, ještě jiné královstvie viděli sobě na pomoc, totiž Po~a~e~eáme
0~10no svatých a anděluov. Jako Elizeus, jsa obehnán od nepl"átel a od krále assyrského, služebníku svému ukázal množstvie
anděluov a Í"ekl jemu: »Hle, viece ť jest jich s námi nežli s nimi!«
Jakož i podnes též se děje s věrnými.
80
Ale že die: »Za tisíc let« etc. Šatanáš za tisíc let byl svázán,
a potom jest rozvázán. Tento čas tisíc let znamená, že v prvotní Počet znamenaj
cierkvi šatanáš neměl moci za dlúhý čas, ale s Kristem kralovali.
NěkteÍ"Í od počátku světa až do poslednieho saudu počítají sedm
tisícuov jako jeden taj den, tak aby tisíc počítán byl za jeden
85 den. Jako die David: »Tisíc let před očima jeho jako den včerajší«
etc. Protož chtie někteÍ"Í tak řieci, že královstvie Kristovo v šestém
tisíci, jako šestého dne, královal (!) Kristus a věrní s ním; ale že
již sedmý tisíc běží, a protož šatanáš jest rozvázán, a již nenie
tak královstvie Kristovo zde rozmnoženo, ale zkaženo.
90
A die: »Toto ť jest vzldíšenie prvnie«. O kterémž die apoštol: Vzkřlšenie první.
»Povstali-li ste s Kristem, které svrchnie věci sau, těch hledajte!«
Protož ty duchovnie věci chutnati a nebeské jest jako prvnie
vzkříšenie mieti. A sv. Jan va. die: »Amen, pravím vám, že hodina
I:Hchází a ny?~j~st, kdy!~~tví_uslyší hlas SlIla 1J_~žie~l()-'_<L kteÍ"Íž
59 Ohlas Mat. 18, 18 - 61 .l\IIat. 20, 21 - 71 Zj. 12, 7 - 762. (4.)
. Hrál. 6, 14 až 16 - 85 Ž. 90, 4 - 88 »jest rozvázán« je PřiPsdno dodatečně
in nuwgine. - 91 Holas. 3, 1 - 93 Jan 6, 26
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Voleni majl
troje královstvie

uslyší (totiž poslauchajíce a zachovávajíce), živi budau«. Nebo
mrtví na duši, slyšiece slovo božie, vstanú z mrtvých. A to jest
prvnie vzkříšenie, kteréžto majíce, kralují s Kristem. A ti sau
blahoslallvení, kte'Hž mají to vzkHšenie prvnie, neb se nedotkne
jich druhá smrt, ale vezmau těla oslavená a zapáleni budau již
1< B Oh U velil'
'1"
A
"
v
v
•
<ym nllovanlm.
ta l
< naJprve
na svete
Knsta
majíce, 100
mají prvnie královstvie božie, a z světa vyjdauce, tak v dobrém
trvajíce, mají druhé královstvie božie, a těla oslavená pHjmauce,
třetieho královstvie nebeského dosahují a docházejí etc.

Tehdy rozvázán bude šatanáš a propuštěn
z žal á í' e s v é h o etc. V tomto vidění Jan poznal, že v prvotní
cierkvi šatanáš byl svázán a volení s Kristem kralovali a byli sau
národ svatý, královské kněžstvo; avšak šatan skrz krále a ciesaře
škodil jest, ale neprospěl, nebo mdlá byla jeho moc proti silným 5
Rozvázán šatanáš svatým. Potom rozvázán jest, totiž k časuom posledním. A když
tak bude, tehdy uvěřie, a prohlédajíce k skutkuom, budau věděti, .
že tak skrze svaté prorokováno jest, že šatan bude rozvázán;
a když jest mOC jeho většie, potřebie jest mieti větší sílu v srdcích.
Žalář co jest
D'le, ze
v
l 'are,
v
a peklo?
vy)• d
eV
z za
totiž z srdcí falešných křesťanuov,10

P!sečné povahy
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kdež chytře kraluje. Neb od počátku světa v některých jest panoval.
srdcích; ale očekával času k rozšíl'ení své zlosti, a tu se tají jako
v žaláři sedě a tu má jako peklo očekávaje, kterak by časem zlé
věci své vyléval a rozšiřoval. I podnes v některých leží srdcích
hlubokých velmi; tam sedí jako v žaláři, hryzenie v něm puosobě 15
a trápenie, a časem svým vychází ven se všelikau chytrostí »a svodí
národy nečíslné jakožto písek mol-ský«. A ti národové »vstaupili
sau«, totiž v cierkev skrz kí'est a skrz aUI'ady a duostojenstvie,
moc a královstvie, cielsal-stvie, konšelstvie etc. >>na širokost
země«, totiž na všecko shromážděnie kr'esťanuov, »kteÍ'Íž sau na20
čtyřech stranách země«, totiž k východu, k západu, ku poledni
a ku puolnoci, a panovati bude na každém místě a království,
a stavěti se budau jako na piesku mOl-ském, ne na Kristu Ježíši.
A protož se připodobňují piesku mOl-skému, neb se budau stavěti
pod zemskými věcmi, ne na Kristu, druhé budau neustaviční, 25
třetie neplodní, čtvrté rozdělení mezi sebau a nebude jednoty
v nich svaté, páté láska v nich uhašena bude.
4 1. Petr 2, 9

A j m é n a j i c h G o gaM á g o g. Gog vykládá se
»střecha«; vyznamenává pokrytce, nebo všelikau zlost šatanáš
30 chytře uvodí pod zpuosobau a jako pod přikrytím spravedlnosti
a náboženstvie jako pod zachováváním(l) zákona Páně, jako pod
jménem pobožnosti a milostivosti a jako by z lásky všecky věci
činili, ano tu bude hněv, nenávist a závist a zlost; tu jako
v domu svém a pod střechau vostří své střely a osiedla připra35 vuje, aby viece svodil. Mágog »z střechy« aneb »z podstřešie«
vykládá se. První jest pod střechau, ale tento vychází ven,
z střechy; a znamená zjevné protivníky cierkve, zjevné tyranny
a kacieře; ktdížto po vší zemi, v městě, na hradě, ve vsi a ve
všelikém stavu sau, ano dvój tento lid, Gog a Mágog, přišli sau
40 ve všecka královstvie. První však základ zlosti pokládá Gog, pod
pl-ikrytím svozuje, zlé věci a bludy rozsievaje, a potom povstává
Mágog.
A tito sau dva národové, kteříž nad jiné pánovati(l) budau
v cierkvi; a v těch rozvázán bude šaltanáš. Ale kralovati budau
45 za malý čas, jako die Daniel: »Za čas a časy a puol času«. Kdyby
se k tomuto městu nepřátelé přibližovali silní, chtěla by se v tom
opatřiti obec, kterak by ohradili město a brány; ale proti těmto
národuom nepovstávají, jichž domové sau plní, kterak by bojovali
proti nim a přemohli. Nebo jediné leč ostřéhati budau se, všickni
50 sau v nebezpečenství zatracenie. Poněvadž někdy v cierkvi prvotní
svázán jsa šatanáš silně proti svatým bojoval, co sau mnoho
svatí trpěli, mnohem viece již nynie, když jest rozvázán, potřebu
jeme moci Ducha svatého, kteí'íž mají vítězstvie obdržeti a spaseni býti. Nebo, ktož setrvá do konce, spasen bude. Potřebujeme
55 všickni veliké bázně.
KteH sau Gog a Mágog? Jan praví: »Z nás vyšli, ale nebyli sú
z nás« etc., kteÍ'Íž sau jako ocas dračí. KteHž se někdy stkvěli jako
hvězdy na nebi, již ti učiněni sau Gog a Mágog a strhli třetí stranu
hvězd také za sebau. Tito, kteHž někdy slova božieho s nábožným
60 a skraušeným srdcem poslauchali a kteříž s zástupy valili se k J ežíšovi, aby ho slyšeli, již nemohau slyšeti. PHčina toho jest, neb
sau oni Gog, a také že sau svedeni jiní od těch národuov, protož
žádost dobrá slova božieho žiezniti uhašena jest.
28/9 Sr. ]eronylna l. c., c. 857/8: Gag, a&(LťX.; id est tectum. - 35
]eronym ib.: Magog, de dOIll.ate, hoc est de tecto. - 45 Dan. 12, 7 - 54
Mat. 10, 22; 24, 13; Marek 13, 13 - 56 1. Jan 2, 19 - 58 Zj. 12, 4
Jakoubek, Výklad.
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»A obcházeli sau město milé«, totiž vyvolené, kteÍ'Í sau tiší )
kteÍ'Ížto sau v stáncích, jakožto vždycky Ježíše očekávajíce, 65
vždycky bedliví jsauce, přikázanie zachovávajíce; ti obehnáni sau
od Goga a Mágoga. KteÍ'Í sau Gog a Mágog, oni do sebe toho nevědí,
by byli takoví, ale jako by byli strana božie a všecky věci, kteréž
činie, jako by z Ducha božieho činili; a strana Kristova před
po~~;t~ot~lto, tváří těchto zdá se jim býti strana Antikristova, jediné leč by 70
Buoh některým dal Ducha svatého, aby t~lo vorlice poznali.
Potřebná jest tu viera celá, aby plně a v cele uvěřili v Krista,
vidauce maudré a nábožné, ani blaudie, od Krista odcházejí.
Vyvoleným jest potřebná viera a naděje v Pánu; kteříž nedoufají
v člověka, ale v Boha, kteHž nenávidie zlých věcí a lítost mají nad 75
nepřátely, ti poznají Goga a Mágoga; kteří sau jednomyslní
a svorní v Kristu Ježíši, těm jest svázán šatanáš, ti poznávají
takové národy.
Svuodci
Ale opět toto nesnadné jest, že sau z nás vyšli, kteří spravedliví
nebezpečnl
byli učiněni, kteÍ'Í pokřtěni, kteH nábožní sau, kteH káží, kteH
velebné svátosti oltářnie užívají s námi: těžko jest takové poznati; protož nesnadné jest znáti a pí'emoci takové. Někdy aspoň
tyrranové trápili a mučili svaté, ale tuto pod jménem Kristovým svatým činie protivenstvie a Písma k tomu phvodí těžké pokušenie!
Také mnozí sau Gog a Mágog, všudy na všecky strany světa, .
a vyvolených málo. Ti moc mají, zlí, pohruožky činiti, vězeti,
Tiemto
se
mordovati. PoUebná J' est modlitba a bázeň a o sobě nedoufati,
zásobme
ale najviece volati k Bohu, bude-li v městě a tu Mágog a Gag,
jestliže opět ve vsi, jestliže na hradě, jestliže v městečku; a tu 90
Gog s bludy v nábožných mužích i ženách, a Mágog očekává se,
že skrz ně uveden bude, aby ránu učinili a vedli cierkev k zahynutí. Ale spieše člověk uvaruje se Mágoga nežli Goga. Již poPokrytci
hhechu
všecka moc Goga rozvázána J' est, totiž pokrytcuov, aby
se rozmohli
udusili lásku, vieru a naději. Mágog to uvodí mocně, že, které
věci přikázal Buoh, toho neollsthehají.
Protož poHebná jest sila nevěstě Kristově, cierkvi, poUebná
jest opatrnost, jaký boj má činiti, a jestliže má setrvati v dobrém,
jaká musie býti rozšafnost, ano velmi maudH padají a najnábožnější svedeni bývají! Blahoslavení, kteHž dnes setrvají!
100
Gog
A Gog, zchytľalá zlost, dnes běží; ti pod náboženstvím dobľé
náboženstvie kazí, pod pokoľau svau Kľista Ježíše pokoru, pod
Mágog
Kristovým jménem Kristu se rauhají. Mágog pak smrtí hľozí

I

těm,
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kteÍ'iž bluduom nepovoluji. Již jest Mágog zbauhl sedláky,

105 dvoí'áky, měšťáky, aby zamordovali, kteHž nenásledují Gog a kteří

se přídľžie Krista. Ale to dobľé jest, že v stáncích svatí sau jako
v městě, ohľaženi(!) sauce věľau, láskau, a naději pokládají v Pánu,
a že radše chtie umheti nežli povoliti bludu.
Viděl, ano obcházeli stany svatých, všudy, široce a dlauze,
110 a že svatí ještě sau jako zrna pšeničná po žni zuostavená; kteříž
•
,.
v
d
., t t Všudy
auzkost
tľpie od Goga a Mágoga, a kamž se koll obratle, vsu y maJ1 y o
voleným
holomky Antikristovy proti sobě a jsau jako Lot uprosHed Sodomy ti světí. A strana Kristova má býti hotová k smľti, má mieti
k Bohu velikú bázeň, mají milovati Boha a naději v samém Pánu
115 položiti.
Ještě ti vidieni sú na světě a sau jako město spojené v jedno Město svati sau
a svázané zákonem Ježíše Krista, od něho daným, kteřížto sau
jednomyslní v Duchu božím; ačkoli sau za sto neb tisíc mil od
sebe zdáleni, však skľz lásku spojeni sau, a ačkoli sebe nevidie,
120 vieru však jednostajnú mají. IA tak sau město milé a rozkošné
v ,
v t
Pán
Beránkovi Ježíši Kristu. A ačkoli• dopaustl
na neves
u a na t ot o Neopauštl
svých
město tľápenie od šatanáše, však se nehněvá na ni. Nedomnievajte
se, byť ji chtěl zavrci, ale miluje ji najviece i nynie i na věky. Na
všem světě nenie tak drahého a milého města jako toto nové, Město najdražšie
125 Jeruzalém. Proč pak posielá proti němu Goga a Mágoga? Aby
nebyla seznána, by byla Kristova nevěsta, druhé, že se otvierají
tu srdce zlá Pľoti nie, kterážto sľdce ona poznává a utieká od
v
I\: d y b Y ne b
i trapena
'
v t
Trápen! sau
111ch; a to Jest bOZI d ar. A protoz,
ya
neves
a úžitečná
cierkvi
Kristova od těch duchuov, nikdá by nepoznala duchuov a srdcí
130 pokrytcuov, a tak by spieše svedena byla. Třetie, nebylo by takové
jejie trpělivosti; ale nevěsta Kristova má podstúpiti pokušenie
i žaláře, a tu se zkušuje jejie stálost, jejie pokora a ctnost. A čtvrté,
že se tu čistí jako zlato v výhni od těch zástupuov Goga a Mágoga,
a přicházejí k ní s Písmy a s náboženstvím svuodcové, ona pak
135 chápá se maudrosti božie a bázně, a v tom zkušena bývá.
.
Také že Pán nynie dává jie v srdce, aby l:'ekla: »Ó Pane,
v v
v
Zll sau úžitečnl
Otče, kterak umieš poziti zlých dobře, nebo sem očistena, vyucena
dobrým
sem v maudrosti! Tito sau mi dobře učinili, dal si mi maudrost
a setrvánie; a že sem pí'emohla, viece si mě kOľunoval. Někdy
140 mi phchází myšlenie, že si mě zavľhl a že by nechtěl mě spasiti,
když sem viděla i pohruožky i sUely jich; ale já ť sem se k tobě
•

•

112 1. M. 19,
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utekla, a ty si mi spomohl a potěšil si mě. Protož sláva i čest
budiž tobě!« Hle, to dobré z toho přichází!
Výborné pak to město, ač padá v hl-iechy někdy, ale bývá
zase pozdviženo a činí pokánie a bývá město a stánek boží; a z těch 145
stánkuov vychází boj proti Antikristu.
~~~~~:~o~=~~"
Ale toto jest dobré, že sú obcházeli stany svatých a město milé.
vnitř
Nemohauce do něho vnitř vjíti, pokúšeti mohau a vystřelovati
sHely, však zmocniti se nemohau ti duchové lživí těchto nebeských
myslí; a duchové temností a mysle jiné, kteréž byly někdy ne-150
beské, budau bojovati proti svatým, ale oni hájí sebe a nedopustí
jim vjíti vnitř. Neb sau všecky věci opustili, i teIo na smrt vydati
chtie, na pí"átely nedbají a na svět, ale toliko stanuov svědomie

I

čistého ostřiehají.
Oheň s vajsosti
na pomoc

I

Ale t Ot O db'
v
O re, ze
oh env sesIa I z vajsosti ku pomoci nevěstě 155
své. Dal jest oheň spravedlivého hněvu božieho a prchlivosti
jeho a pomsty, aby na ruozno rozdělil ústupy nepřátelské; a šatanáše, kterýž byl rozvázán skrze Goga a Mágoga, sváže jej a uvrže
jej do jezera ohnivého a síry. Prvé uvržen byl do propasti, totiž
v srdce pokrytcuov, ale již do pekla, kdež bude šelma, totiž zhO-160
vadilý lid, kterýžto viece svět nežli Boha miluje; ta šelma plná
hřiechuov a falešný prorok, kterýž jest lživé věci kázal a vole~é
svodil pod zpuosobem náboženstvÍe a Písma, tam budau s šatanášem, a nevěstu vysvobodí od zatracenie a od nepí"átel a korimovati bude ji. V Zjevení XXI. spolu radovati se bude nevěsta 165
s Kristem, že jest jie pomohl a z auzkosti vysvobodil a že čest
jejie bude většie, že jest přemohla statečně s pomocí Ducha jeho
svatého. Neb vpravdě vyvoleným bude zvláštnie I čest a sláva,
že tak zkušeni bývají aprobováni, ješto, kdyby nepředešlo pokušenie, nikdá by nebylo takového blahoslavenstvie a takové odplaty 170
u věčné vlasti etc.
v i děl sem t r u o n vel i k Ý s t k v a u c í etc.
hrozná sau tato o posledním našem stavu a o najposlednějším dni saudném. Každý věrný měl by se leknauti od tváři
slov těchto. A pokládá se tuto zkaženie světa, druhé saud veliký
ostatní, třetie svědectvie pravé a jisté pokládá se proti srdcím 5
tajným a nezpytatedlným a tvrdým, kterýchž žádný nezná kromě
samého Boha.
I

Hrozné

věci

Viděnie

159 Zj. 20, 3 -
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Tu mrtví sauzeni sau a knihy otevřieny
s Ú. Z otevřenie kněh ukazuje se oteví"enie svědomí. Čtvrté odděle10 nie zlých od Pána Boha. Protož pokládá zkaženie vidědlných věcí
světa tu, kdež die: >>Viděl sem truon a od tváři jeho zmizala jest
země i nebe« etc. V Pismě svatém skrz nebe a zemi vyznamenávají
Nebe
se duchovnie a nebeské věci. Nahoí"e praveno jest, kterak nevěstka
Země
zkažena jest, kteráž byla matka a kořen všech věcí zlých na světě;
1.0
15 a protož šelma nechtěla jie krmiti, ale svrhla ji. Viece kralovati
bude šelma nad vyvolenými a falešný prorok s ní, a ještě to obé
IL°
odjato bude skrz pomstu Páně; Hetie šatanáš s zástupy svými
mo
obcházeti bude stany svatých a také bojovati bude a stkvieti se
bude jako slunce; a opět při skonání šatan svázán bude s mocí
20 svau. Naposledy pokládá se veliký poslední saud, tu, kdež die:
>>Viděl sem truon«. Mat. XXV.: »Když pHjde Syn člověka, posadí se na stolici velebnosti své«. Tuto die: »truon«, tam ve čtení
pokládá se »stolice«. II Nenie truon Šalomaunuov dřevěnný, zlato- Truon jaký jest?
hlavový. Nebo tyto věci skryté v duchovním rozumu sau, ale
25 truon vyzdvižený a veliké ušlechtilosti jest. Truon jest živý a duchovní a rozumný, anděluov množstvie, čtrmezcítma starcuov;
ten jest odien slávau a ctí. Ti budau jemu za truon, andělé, proroci
a apoštolé, kteříž spojeni byli s ním skrz milovánie; mají polednie,
to jest najvětšie světlo v nebi, vidauce tvář boží, mají paprslky
30 světla v sobě, a z toho hořie a zapaluJ'í se v milování bo~ím , a z mi- Mil~váni~
v nebi
Jaké Jest?
lování toho třesau se před oblíčejem božím. Dále z té milosti mají
poznánie hřiechuov a o pokolení cizoložném pokrytcuov a křesťa
nu ov falešných, kteÍ"Íž velebnau oItát"ní svátost přijímají a slovo
božie dobré, avšak pro to od něho odstaupi1i. A poznajíce ty zlé
35 věci na ďáblích i na lidech, rozpáré se ku pomstě nepřátel.
To vida Buoh, dá jim moc, aby vydali odsauzenie proti
zlým, a tak skrz ně jako skrz truony bude hromové blýskanie,
horlivé pomsty. Jako někdy dával vraucieho Ducha Eliášovi,
Páně
Mojžiešovi a Fineesovi ku pomstě nepřátel, tak v den najposled- Duch
ku pomstě
40nější andělé a světí rozpáré se horlivostí, konečnau pomstau proti
hEešníkóm. A ti ť sau truonové stkvaucie, andělé, proroci a apoštolé, a všickni hoí"eti budau zlau pomstau na zlé; kterýmž jest
řekl: >>Vy, Hel-í ste následovali mne etc., suďte je, kterýmžto sem
mnoho dobrého učinil, a nebyli san vděčni, dávám moc vám
45 potvrditi a vypovědieti ortel zatracenie na zlé«.

165 Zj. 21, 2
13 Z1', 17, 16 -

21 Mat. 25, 31 -

26 Zj. 4, 4 -

43 Podle Mat. 19, 28
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A ta stolice jest velebnosti, neb jest slavná a veliká moc.
V těch kochá se stolice ch, ne v rukau udělaných z kamene; tu ť
se ukáže mocný, velebný a hrozný a prchlivosti plný, zvláště
straně Antikristově, ktehž sau z viery vypadli, kteříž pokánie
nečinili z hHechuov, kteříž dary mnohé vzali od něho a zavrhli je. 50
Huěv božl ua nás ZV 1
'
h V t '1
h h nev tvuoJ 1( t o muože
uyuie malý
a m: »ITt
~ o zna moc nevu ve 10 a pro strac
zčísti?« A že již hněvá se na nás a posielá rány, a toliko sau kruopěje malé jeho velikého hněvu, toliko sau znamenie, a od tváH
jich Hesauc se lekáme. Když pak vypustí hněv z pokladuov svých
najvětší a otevře spravedlnost svú velikú, kto bude moci státi 55
k vidění jeho? Zde zajisté, když pHchází hněv malý, bojíme se;
když pak pHjde onen hněv veliký, tu ť poznají, že jest on Pán.
v

•

Dále ukazuje se, kterak se zjeví pI'ed oblíčejem všech, tu,
kdež die: »Od tváH jeho uteklo nebe i země a zmizeli sú«, jako
by nemohli snésti pHtomnosti jeho mocné a hněvivé. Nebo zde60
jest byl tichý, a nečinili pokánie ; ale tuto ť se hrozný ukáže a hněvs;t~s;~v~l;~uévivý všem zlým. U velebné svátosti dává se v tajné zpuosobě
a jakožto Beránek; ale na stolici posadí se hrozný jako lev proti
těm, kteří sau nehodně požívali velebné svátosti těla a krve Kristovy, ukáže se Antikristovi a holomkóm jeho a pokrytcóm, tak,65
.aby poznali, že on jest Pán, kterýž dobrodínie mnohá činil, a
v mnohých vyvinuli proti Bohu; a ti ť řeknau: »Tento ť jest,
nebo velmi hrozný jest«.
Protož sau zmizali, totiž ostáti nemohli Pl'ed oblíčejem jeho.
Nebe; v tomto království cierkve svaté, v němžto královstvie 70
pohanské - Gog a Mágog - rozšířeno jest, tu duchovní stav jest
jako nebe, světští jako země. Nebe, odkudž déšť a rosa naučenie
Nebe a země mají sstupovati, to nebe zkaženo bude a porušeno bude a zmizí
zmizie
náramně; i země také, světský stav, kteříž učiněni sau země zloí'ečená, zkažena bude také. Nebe také ďábelské také ( !) zmizie 75
v den najposlednější. Sv. Augustin »0 městě božím« die, že slunce
a měsíc i hvězdy změnie se a tvář nebe i země také se promění.
Jako někdy Í'ekl: »Buď nebe!«, a stalo se jest, tak před oblíčejem
jeho a od tváři světla jeho také nebe i země zmizie. Jakož dáno
jest člověku k služebnosti jeho, a zle užieval jich, ale porušil ty so
všecky věci, protož budau zase obnoveny. Žalm: »Skutkové rukau
tvých sau ť nebesa, ta ť zahynau, ale ty zuostaneš a léta tvá nezhynau«.

I

51 Ž 90, 11 a 12 - 78 1. M. I. 1 -

81 Podle Ž. 102, 26 až 28
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Tak tehdy nebe i země zmizie od oblíčeje jeho a jako státi nes5 budau moci bez těžké proměny. Jako pokládá Petr sv. v kanonice:
»Někdy slovem svět stvořen jest a očištěn jest vodau; tak slovem
jeho svět ohněm vypálen bude«, neb totiž voheň přijde na veškeren
svět. Nebo sau někteH hHechové, kterýchž voda nepostadčuje st~~~~j:.e~~Sl
obmyti, ale musí býti oheň, jako k větší zlosti. A tak pro ohavné Při~i~:~~Č~Š~ě~heň
90věci zlé všech stavuov oheň pHjde. A die, že bude jeden den jeho
jako tisíce let. J!1ko by rekl: »Tudiež tyto věci phjdau«. Každému
na smrti ten bude saud, druhé na konci světa. Apoštol die: »POmíjie zpuosoba světa tohoto«. Jan v kanonice: »Svět pomíjí
s žádostmi svými«. Jakož sme činili zlé a dobré, tak v brzkém
95 času najdeme. Dále die Petr: » Nemešká ť Pán slibem, totiž mzdau
neprodYévá, ale trpělivě snáší pro pokánie našenechtěje, by kto
zalhynul. pr'ijde ť pak den, v němžto nebe velikau prudkostí DivntJJ~měua
zběhne«, totiž změnie se vedlé této spuosoby, ačkoli podstata
nebe zuostane; nebo jinačejší zpuosob nebesa vezmau na se,
100jako duchovní. Jako na Kristu odešla smrtedlnost a v slávu se
oblekl, takéž nebesuom nový dán bude zpuosob, ale podstata
jednostajná bude, a tak nebe nezaměstlmá místa jako nynie.
Nebo die Jan: »Místo nenie nalezeno jeho«. Protož tak jakýms'
divným duchovním ohnem vyčištěna budau.
105
Jací pak musíme my býti, poněvadž tyto všecky věci změnie se?
V životě ovšem dobrém máme býti, Boha se báti, od hHechuov
se varovati, tento den v paměti mieti, pHbližujíce se k němu
ustavičně. Jako od tváH horkosti led rozpauští se, tak od tváři
Kristovy všeliká okrasa nebe i svět promění se. Die Petr: »Nového
110 nebe a nové země za mzdu potom očekáváme, kteréž ani ucho
slýchalo« etc. »Protož, braWe, těchto' věcí očekávajíce a často
pHpomínajíce, buďte pečliví od hřiechuov se varovati a hněv
boží krotiti, abyšte nepoškvrnění nalezeni byli, v veliké trpěli
vosti, u vieře a v bázni«.
115
Tak toho rozumu Jan dotýká řka: )>viděl sem«, totiž jej
hrozného, »seděti na truonu« a všecky v.ěci se změnily pí'ed oblíčejem jeho, duchovní lidé i světští, světí i zlí, nebe tělesné i země.
Postav se každý v mysli jakožto již pred ob1íčejem jeho, kterak
anebo kde stane, na levici-li či na pravici! Potupuje se blud těch, Blud něl<terých
120 kteříž pravili, že by již byl saud poslední, a všecky rány tyto,
kteréž sau jako kruopěje, k hodině saudu pHpisovali. Augustin
86 Podle 2. Petra 3, 5 až 7 - 90 2. Petr 3, 8 - 92 1. Kor. 7, 31 Jan 2, 17 - 952. Petr 3, 9 a 10 - 109 Podle 2. Petr 3, 13 a 14
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Toto

učiihne!

Moře
svět
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(O mestě božím) die, že býti bez hHechu a býti lidem nevinným
zde jakožto v ráji, a že již nebudau mřieti, a aby byli jako v ráji,
a bez bolesti roditi budau, II a Kristus vidien bude okem tělesným,
- že se to nenaplní, jediné po ostatním saudu. Ktel::'íž máte spisy 125
takové a těšíte se jim a chováte se s takovými věcmi, hleďtež,
abyšte nebyli svedeni k zatracení těmi spisy! Někteří se již uzavierávali a postili se Hi dni, již podvrácenie světa očekávajíce.
Nepokládám, kolik by let bylo do času saudného dne, ačkoli ně
kteH bludně časy jisté pokládali a chtěli znáti časy, kteréž Otec 130
položil v své moci, a že již věk jest rajský a svatá nevinnost.
Nemá tak rozumieno býti podlé smyslu ov svatých, ale na konci
vzkříšenie našeho.
.
Protož položme již saud s sebau sami a potupme se v tváH
naší a plačme hHechuov našich, a tam nebudeme tak sauzeni. 135
Tam také ledva spl-avedlivý spasen bude. PoHebie jest zde života
polepšiti! Tam panny bláznivé odvrženy budau od oblíčeje Páně.
Již položme v srdci tensaud, přišla-li by aspoň jiskra svaté bázně! .
Světí na tyto věci mysYéce třásli se strachem, v se nedoufali a méně
hřešili; my pak, velmi blízcí od saudu a daleko od stavu dobrého 140
života, a my pohřiechu velicí hHešníci, nelekáme se! Nedostatek
jest u vieře: kdyby byla viera v nás, opustili bychme svět; neradovali bychme se, ale plakali bychom, očekávajíce smrti a tohoto
saudu najhroznějšieho etc.
I v i děl sem m r tvé, m a I é i vel i k é. Když již
postaveni truonové, přicházejí mrtví již k saudu, buďto urození,
buďto neurození; mrtví slovau, mrtví někteří v Kristu. Apoštol:
»Umřeli ste hHechu, a život váš skryt jest!« Zlí, ktel'"íž život
Krista potratili, život ten, kterýž die: »Já sem cesta, pravda
i život«, ti \ také stanau pí'ed truonem.
Skrz moře zajisté svět znamená se, neb jest neustavičný
jako moře a hořkosti plný a že jest vlnobitími naplněn. To moí'e
vydává mrtvé, a protož' někteH na světě před saudem posledním,
nébrž i v tom saudu živí budau vzati a zchopeni vstHec Kristu.l0
To o dobrých. Apoštol k Tesalonicenským die: »My, kteřížto
živi sme, nepředejdeme těch (totiž k saudu), kteÍ'Í sau prvé zemí'eli.
122 Augttstimts, De civitate Dei, I. Xx., c. 17 (ed. Hoffmann, II.,
468) - 136 Podle 1. Petr 4, 18 - 137 Mat. 25, 12
4 Podle Kolos. 3, 3 -

5 Jan 14, 6 -

11 1. Tes. 4, 15 až 18

p.
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Nebo Pán v zvuku trauby a v hlasu archanděla sstaupí s nebe
a mrtví, kteÍ'Íž první sau zemřeli, vstanau první; potom my,
15 kteřížto živi sme, kteříž ostatní sme, zachváceni budeme vstřiec
Kristu v pověthe. Hle, těšte se těmito slovy«, totiž potěšenie
majíce! Tak mrtví s tohoto světa přijdau k saudu.
Viděl také,

ano nebe a země zmizala, ale po vzkÍ'Íšení z mrtvých
i peklo, totiž ďábel, kteÍ'Í sau s ním zatraceni, vydá mrtvé, aby se
20 také postavili osobně na saudě k odsauzení a k zatracení věč,
Knihybudau
nemu.
»Athd
e y 1cm'hy b u d au ot evneny ZlVO t a a 1cazvd'y sauzen b u d e otevřienysvědoml
vedlé skutkuov«. Knihy budau otevřieny, v kterýchžto život
každého člověka jest sepsaný. Ne knihy tělesné, neb by musily
býti veliké, ale duchovnie sau toto knihy, v nichžto naši činové
25 všickni a skutkové, řeči i myšlenie sepsána sau. Knihy ty sau ť
svědomie, kteráž se tu zjevie a otevrau; a andělé také otevrau
nám ty knihy, kterých sme nebyli poslušni, a duchové zlí také
všecky věci zlé v nás phpomínati budau, z kterých sme nečinili
pokánie, také budau žalovati na nás. Sv. Augustin (IlO. O městě
vl'e, Svati
boM sau
. »Knihy sau světí prvotme
. clerkve
.
30 božím) dle:
«, prorocl. a aposto
také knihy
skrz kteréžto jest viera světu zjevena a naučenie úžitečné k spasení, a nephjali sau toho. \ Ty knihy budau otevHeny tam, jaká
jest svatých viera a ktel'"í se srovnávali s těmi knihami, z těch
budau sauzeni, jaký jest život jich a jaký náš. Jako knihy městské,
35 v nichž se zapisují pře a rozličné pHčiny člověka, a časem svým
vypovídá se proti němu, kterak jest měl živ býti, a nebyl, tak
svatých knihy budau otevřieny a z nich trestán bude každý člo- o:!~:~ ~~~~Ých
věk, kterak jest phkázanie božská měl plniti, Boha milovati, svět
opustiti, a nečinil tak.
40
Z těch bude zkušeno a vohledáno kněh, kteH sú od počátku
světa právě uvěřili v Krista, kteří sú článkuov viery nedrželi
o Trojici svaté, o těle Kristově a o velebné svátosti oltáí'ní právě
nesmysmi a nedrželi, a kterak sú onino smajšleli; tu bude zkušena
viera naše, byla-li jednostajná; tu poznáme, kterak viem usty
45 mnozí vyznávají, a v srdci se rauhají, kterak pokautně vieře se
posmievají. Tu bude vyhledáno, kto jest přikázanie o milování sH:f~Ýdl:;feste
vyplnil, kto jest pravé a upHmé srdce měl k Bohu, kto srdcem,
bude
ne toliko usty miloval. Tu bude zvědieno, která jest strana a částka
Kristova, a kteří sau jménem toliko strana Kristova, ale proti
50 Kristu, a pod jménem zákona a spravedlnosti chodie, a Ducha
V'

V'

30 A1tgustimts, De civitate Dei, t. XX., c. 14 (ed. Hoff1nann II., p. 461).
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boži~ho nemají; která sau srdce poluytá, která prostě a upHmě
chodle, tu· budau otevhena; kde bylo pravé nábožen~tvie, kd
bázeň;
Ido j est právě sliby zdržal a splnil; Ido J' est se právě skr e
'1 , .
.
ze
ml ovallle Knsta pHdržal; Ido je pravé činil pokánie; kto J' est pr' v
v
v
l'
ave
a ve~ne mys ~l ~ kt~ smy:ly blu.dné z Písma skládal a smajšlel; 55
kto Jest kaclerstvle sobe za vleru oblibil a to tvrdil; kto zle
v bludu
umřel jest; kto jest to neb ono kacieí-stvie do smrti drž a l',
.
Ido J,est pro m:~~au chválu. kázal ; kto nehodně tělo a krev Páně I
~~zdaval neb pnFmal; kto Jest z lásky mluvil a kázal, a kto jest
J1e neměl; kteh sau, ješto sobě k saudu jedie; kte:H sau, ješto 60
berau dary ku pajše, ne ke cti a chvále Kristově.

Nynie zajisté jako dvě ženě nevěstce sváh se lidé řiekajíce:
»My pravdu máme, my Boha milujeme«. Tu bude poznáno skrze
vyrčenie Šalomauna, která strana pravá jest. Tu ť budau otevřiena
svědomie a srdce moci božskau. Tam moci slunce, kteréž sklo 65
proniku~e, budau srdce jako prohlédčivá a vicliena budau, jaká
sau. A Jako na dně u vodě mocí paprslku slunečného viděti i ka-'
meniečko, tak tam na saudě skutkové a všickni činové naši, slova
i myšlenie, pÍ"Íčiny a okolkové hí"iechuov poznáni budau. Tam
plakati a kvieliti budau zlí na hhechy své, kterýchž sau zde nikdá 70
právě nepoznali. Apoštol die: »Nechtějte súditi před časem, do~<avád Pván nepřij~e, kterýž osvítí skryté věci a zjeví ~větu«;'
Jako vby rekl: »Nyllle ť sa~ ~krytá myšlenie má, a jsem-li já neb ty
z. poctu spasencuov, neVleS, nebo saudové boží sau to; ale tam
zjeveny budau naše tajné věci a tam budeme sauzeni«. Danie175
prorok: »Saud osazen a knihy otevheny sau«. Jako by řekl: »Zapomeň člověk neb nezapomei'í hhchuov svých, tam ť budau obnoveni a. zpomenuti, mysl na ně neb nemysl. Tam srdce všecka .
budau oteví"ína dobrých i zlých«.
A knihy apoštolské a prorocké sau nynie nám náramně za- 80
~řieny~ že lidé, slyš~ece jich rady a učenie, i neslyšíme, poslauchaFce a ctauce, a nevIdíme vidauce. Světí po apoštoféch těm knihám
sau rozuměli a strachovali se od tváH slov jich. Ale nynie sau
zavheny a zapečetěny, ale mallličko nětco dává se nám znáti;
ale oněm prvním svatým dáno bylo viece mnohem znáti. Na85
~audě rak uplně otevheny budau, ne ku potěšení zlým, ale k zatracelll, kterak sau se Boha nebáli, přikázání ( !) nezachovávali.
Blahoslavení sau ti, kterýmž se rozum kněh takových otvierá,
60 Sr. 1. Kol'. 11, 29 -

71 1. Kol'. 4, 5 -

76 Dan. 7, 10
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aby pokánie činili a své srdce poznali. Ty knihy sau jako zrcadla,
90 bez nich nemuož se dobře poznati srdce. Protož, kto se poznává
a život opravuje, blahoslavený jest; ale ktož jest nedbal zde
poznati se a srozuměti a života svého zkusiti, za Miechy se styděti, tam ť jim budau otevľieny k veliké žalosti. Item, kteří se
v bhších tajili a Písma nadarmo slajchali, jaký saud bude z tech
95 kněh a z řečí čtení svatých evangelistuov, kteÍ"Ížto slyšíce, života
nevedli po cestě spravedlnosti a lásky.
»! jiné knihy života budau otevHeny«. On ť jest Kristus,
knihy života věčného; které věci v apoštolských a v prorockých
knihách napsány sú a v srdcích jich, to všecko jako z čelních
100 a pí"edních kněh a z studnice, od Krista, napsáno jest. A všic1mi,
ktdíž setrvají s Kristem a ktehž Boha milují, na těch knihách
sau napsáni. Ti také sau tam napsáni, kteří odpadají od Krista
a kteří jméno křesťanské mají, bez skutku, kteÍ"i nehodně tělo
a krev boží přijímají, a kteří sau pí"edvědění (k zatracení totižto)
105 a kteří vyvolení - všecky ty věci napsány sau v knihách života.
A kterak v apoštolských srdcich mnohé věci spasitedlné napsány
sú, kterýchž my neznáme, na knihách těch poznáme, kterak sme
bázně božie neměli, cesty lásky sme nedrželi.
Z těch kněh budeme sauzeni, žádnému se nestane ldivda,
110 »každý vedlé skutkuov sauzen bude«. Pomyslme, kterak budeme
sauzeni, kterak se máme pí"ed Bohem a před lidmi, tak-li k lidem
jako pí"ed Bohem, bez pokrytství! Item, kterak člověk varuje
se potupy pro Miechy; radše by seděl v žaláři, nežli by hanbu
trpěl na světě! To srdce bude tam otevříno s hřiechy, kterak
115 sobě Boha méně vážili a méně se před obličejem jeho styděli
nežli před obličejem lidí, kterak sau se hřiechuov svým zpovědlní
kóm zpovídali, kdež sau se nestyděli, a kteÍ"Íž bázně nemají k Bohu
v hřešení. 6, jak těžký saud to bude! 6, světí pí"ed očima měli
sau ten saud; protož sau všecky věci potupili, všecky mauky
120 rádi podstaupili, hřiechuov se varovali, k smrti se pHpravovali,
v světě nic nemilovali a s tl"esením se lekali od tváři té trauby.
Protož všelikému národu z těchto kněh a z kněh života právě
bude sauzeno, totiž sauzen bude tam jináče, Ido jest své vlastnie
hledal, a Ido chvály božie. Tu my kazatelové sauzeni budeme,
125 hledáme-li chvály božie, kážeme-li jednostajnau vieru, potupu
a pohaněnie podstupujeme-li a jestliže auí"ad kněžský právě k lidu
vedeme. Item stav panenský jest-li pokrytý andělský, jest-li
v bludu; nebudau-li v čistotě živi, spravedlivě tam sauzeni budau.

I

Hrozu)' sauc1

Knihy sau také
Kristus

Pomysliti
na tyto věci
potřebie~ nám

Zpověd

Prvnl
jak Se

jaká

svět!
měli?

Kazatelové

Panny
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Tak v p1anželství, zachovávali-li sau se v čistotě, a kterak slÍ
Vdovy
mnozí obyčejem cizoložníku ov živi byli. Tak i stav vdovský; tak
Dvořštl
panošský stav a rytieřský; tak auředníci a zprávcové všickni
Auřednlci
vezmau odplatu podlé své práce. Budau-li dobře živi, budau mieti
chválu velikau; kteří se pak zde spravedliví býti zdají, a nejsau,
tam spatřieni budau před oblílčejem všeho lidu, že zlí a zavržení
sau. Tam ďáblu a jeho strane bude hanba veliká. Také tomu, ktož
Hanba na zlé
veliká přijde zde nechce hanby trpěti, aniž muože spáti, bývá-li od koho pohaněn, jaká tam bude hanba! Nebo svět bude jim zkažen, nebe
i země, v světlosti, v aurodě a úžitku, i moře; kteréžto věci sau
neřádně milovali a za Boha měli, ty věci zmizejí jim a naděje
spasenie odjata bude a knihy otevheny budau svatých a knihy
života, a všem ďábluom, falešným prorokuom, nevěstce a šelmě
veliká bude hanba.
. Protož die: »I smrt i peklo «. Jako v prvním vidění viděl na
Smrt dvoje
koni plavém jezdce a jméno jemu Smrt. A smrt první tělesná,
druhá věčného zatracenie. Světí s Kristem za tisíc let kralovati 145
budau, druhá se jich smrt nedotkne; ale zlé pohltí jezero, smrt
a zatracenie. Tu ť phjde šelma a nevěstka, falešný prorok a ďáblové
všickni se zlými, kteří budau na levici; tu uslyšie: »Jděte, zloi-ečení ... !« To slyšeti slovo z aust božích, nic hroznějšieho!
»Ti budau uvrženi do jezera věčného zatracenie. Ato ť jest 150
druhá smrt«. Běda, běda těm křesťanuom! »A kteří nejsau napsáni
na knihách věčného života«, kteh se Boha nebáli, zle živi byli,
Kte~u~~~~ceni V počtu vyvolených nebyli, »dáni budau v zatracenie«. A dále,
kteh sau napsáni na knihách života a v počtu svatých, stanau na
pravici a nebude jich viece; a tu počet ten bude otevřien a zjevný 155
bude, kterýž jest skrytý nám nynie. Tam všickni svatí a světějšie
i najsvětější vidieni budau v počtu a stanau spolu na pravici;
jiní nic, aniž jich bude viec nežli ti, kteří se neklaněli šelmě, kteH
se na knihách svatýcA napsali a knihami života se zpralvovali.
Zlé bajdlo
Kteří sau pak v nenávisti knihy svatých měli a knihy života, za~ 160
v pekle
traceni budau; a tam bude tesknost věčná, nenávist a pláč a s nepřátely najvětšími pHbytek, ďábluov viděnie, ten nevypravitedlný
a žádný i-ád a hryzenie vniHnie věčné a žádného odpočinutie, ale
mučenie k mučením ruosti budau. Tam z viděnie vlasti nebeské
a Ježíše Krista veliká bude bolest, které sau dobré věci potratili. 165
Naučenie
Ú, jak opatrní máme býti a v bázni veliké živi býti, život
a rada dobrá
Manželé

'143 Zi. 6, 8 -

148 Mat. 25, 41

náš napraviti, phkázanie božích osHéhati, svět potupiti, pokoru
velikau oblíbiti a světa tohoto zámutky snášeti, chceme-li v onen
den naději spasenie mieti! Blahoslavení sau ti na pravici v počtu
vyvolených; blahoslavení sú, kteří sau napsáni v knihách života;
blahoslavení, kterýmž bude řečeno: »Poďte, požehnaní Otce
mého ... !« etc.

*
KAPITOLA XXJá.
1 v i děl sem n e b e n o v é a zem i n o v a u etc.
Toto jest viděnie sedmé a poslednie Janovo o cierkvi svaté a o běhu Ostatnie viděnie
cierkve od času apoštoluov, kteráž měl až do skonánie světa.
A tato viděnie sau na svět poslaná služebníkóm božím zvláštním.
5 A jest o obnovení všeho světa, a zvláště těch věcí dotajká, na
nichžto prvotně svět záleží, jako jest nebe a země. A žádná krása
anebo čest muož co býti ku phrovnání obnovenie nebe. A netoliko k~:s~~v~~e
světa obnovenie, ale bude obnovenie svatých a spojenie v jedno
veliké svatých s anděly, a kterak okrášlen bude ten Jeruzalém
10 v slávě veliké.
A protož svatým a vyvoleným II božím, ktehž sau dobi'e
užívali tohoto světa, dáno bude jim, aby pro čest jich a slávu
tento svět byl obnoven. A to obnovenie světa nebude již ku pi'ekážce milování božiemu, neb žádného milovánie již nebude ne15 zřízeného, ale milovánie bude ku Pánu Bohu zpravené a zřiezené;
jako i světí, těla majíce oslavená, ta již nebudau jim ku překážce.
A die: »1 viděl sem nové nebe«. ZlÝm lidem a ďábluom obno- Zlým buď zlé
venie světa nebude k jich utěšeni a radosti, ale k vetšiemu mučení,
že toho dobrého, k kterémuž sau stvořeni, nebudau moci dojíti,
20 jako i hodovný bohatec viděl Abrahama i Lazara odpočívajícieho
k většímu svému mučení; neb ani jedna najmenšie kruopěje dána
jest mu. Nebo člověk věc ztracenau vida, která mu nebude navrácena, většie žalost má. Ale sami vyvolení budau hodni viděti
obnovenie světa a v něm se kochati, neb toliko ti, ktédž budau
25 obnoveni v duši, duchem i srdcem, ješto, kdyby možné bylo nynie
tak viděti, jako jest Jan viděl, tehdy bychom se radovali.
171 Mat. 25, 34
7 Rkp-is: >mebe obnovenie <i; ale písař označ'Í! spr. slovosled zařazovac'Ílni
znaménky. - 19 »že« korektnrou z plív.: nebo - 20 Luk. 16, 23 '/ln.
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Nebe zajisté a země nebudau v takové zpUOSObé a v takovém
postavení, ani mOl'e - netoliko to tělesné, ale mOl'e tento svět
tak s svými zámutky nebude trváti a s auzkostmi. Již se vyplní
to Izaiáše, že bez bolesti budau roditi; tehdáž již všeliká slza Se- 30
třiena bude od očí lidských, již nebude sváru etc. Všeliký nedostatek v svatých zahyne a pomine, ale bude doplněné a dokonalé
obnovenie svatých a bude svátek věčný. Nebo, jakož die Izaiáš:
»A bude sobota z soboty«, totiž z odpočinutie mysli i duše, v kterémž zde duše dobrá odpočívá a v Bohu se kochá; jdau do jiného 35
odpočinutie a nové soboty, kdežto nový Jeruzalém stané (I) v své
okrase, v radosti, v slávě a ve cti, a sobota bez konce, beze všeliké
tesknosti a auzkosti.
A protož světí, k tomuto obnovení paU'iece, všelikú biedu,
chudobu a mauku podstupovali a hHechuov nechali rádi, k onomu 40
cíli prohlédajíce, lehko bylo jim srdce mieti dobré a pokoj, všecky
škody rádi snášeli. A kdyby viera byla živá v nás k tomu obnovení,
takovéž věci rádi bychom snášeli; ale že nenie, protož jednoho
slova protivného snésti těžko jest. Nebo napJ:-ed bylo, v šestém
vidění, o zkažení světa a o poražení nepHtele najvětšieho, ďábla, 45
s jeho služebníky aduchy. Kterak tehdáž zlí těžce poraženi budaul

I

Svět! trpěli
všecko
pro to

obnovenie

A Ido jest tak múdrý, aby těm věcem vyrozuměl? Komu na
srdce tyto věci vstupují? Ale dobrým dán bude některaký stav
Y
VOěl~n[
}?liJm
kteráž na srdce vstúpiti nemuože,
v Cl VaZle
50 btč a něJ' aka' radost nev<nnluvná
J
ale toliko voleným božím, majícím nového ducha, toto poněkud 50
v srdce vstupuje a to sobě vážie, ale jiná srdce nic. A jestliže
n~;:'d~(~~~~v~~[ chceme k onomu obnovení pHjíti, zde na světě obnovujme tyto
naše duše; ale v duše zastaralé nemuož toto obnovenie vstúpiti,
nebo, jako die Kristus, do suduov starých neleje se víno nové,
totiž v srdce nakažená a v zlosti zastaralá obnovenie nové ne- 55
vstupuje; neb sau dána srdce zlá v jakés' pekelné trápenie, a to
všecko pHcházie pro hJ:-iech. Protož, když sau synové izrahellšti
násHřiecbové
poddávaj[ shl'ešili, dáni sau v ruce králuovetc. Neb, o, když lidé shl'eši" dáni
ďábluom
bývají v ruce duchuov zlostných, že je trápie, a mnohým tak trápeným žádné lékaJ:-stvie duchovnie nemuože spomoci; a protož,60
což koli slyšie, nevstupuje to na srdce jich. Al~ ta srdce, kteráž se
zde obnovují a pokánie činie a poddávají se trápením, a p'Jjjímajíce
tělo a krev Páně, na umučenie jeho pamatují a Pánu Kristu žádají
~

J

30 lz. 25, 8 a. 66, 7 - 34 lz. 66, 23 17; Marek 2, 22; Luk. 5, 37

'

44 Zl. 20, 2

1111. -

54 Nlat. 9,
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pHpodobněni býti, ve všech takových viděnie a obnovenie toto
65 vstupuje na srdce, a kterak nový Jeruzalém bude krásný; a v těch
věcech se obierajíce, radosti a veselé tohoto světa zapomínají.
A o takových tak obnovených die II. Korint. IIHo.: »Ačkoli
ten, kterýŽ zevnitř jest, náš člověk ruší se, však ten, kterýž vniU
jest, den ote dne obnovuje se«, nebo viece miluje, viece se ponižuje,
70 viec~ se bojí Boha, viece v dobrém roste. A pro tož níže die (II.
KOľlnt. etc.): »Nebo, které věci se vidie, časné sau, ale nevidědlné
sau věčné«. A že obnovenie to nynie nevidí se, protož jest věčné.
Nebo, má-li je Ido viděti, musí býti zrak velmi zpuosobný. Die
také apoštol (II. Korint. VO.): »Jest-li které v Kristu nové stvořenie
75 vetché věci již pominuly«, totiž staří obyčejové a navyklosti:
»a a j, u čin ě no již vše c k o n o v é«, nový život, nová
myšlenie, nové žádosti, skutkové a nová jednota, jako to někdy
bylo v prvotní cierkvi.

Obnovenie
a nové

věčné.

A protož, abychom k těm nevýmluvným a novým věcem
80 zpuosobi1i se, die apoštol k Efez. IIIIo.: »Obnovte se duchem
mysli vašie (totiž od vniU'nosti, od srdce počnauce), a oblecte se
v nového člověka, kterýž stvořen jest podlé Boha v svatosti a
v spravedlnosti«, totiž aby podobný byl Kristu I Ježíši, téhož ducha
s Kristem maje, tauž vuoli, spravedlnost nápodobnau. A kdy85 bychom byli tak obnovení, tehdy bychom slyšeli všecko dobré
i činili rádi, s utěšením a s radosti, a všelikého slova prázdného
varovali bychme se.
A má-li ť býti to obnovenie, tehdy starých věcí musí býti Chceš li se
obnoviti
složenie. A protož die apoštol: »Složiece lež každau« slovem
90skutkem i znamením. Ó, jak sau ty lži velmi ro?množe~él A do~
povídá: »Mluvte pravdu«, totiž upí'iemě s bližním svým, bez ošemetnosti, lsti a pokrytstvie. Složiece utrhánie a všecky hřiechy,
etc., tak bychom byli obnoveni a tehdy by tyto divné věci a nevýmluvné vstupovaly na srdce naše, milovánie světa staré za95 vrhauce, abychom se chopili milovánie Pána Ježíše Krista, božského, nového a nebeského. A die apoštol: »Nade všecky věci
společnau lásku majíce, kteráž vede k svazku dokonalému a poslední:mu«.
Ale nynie pohřiechu srdce neobnovují se. Sám Kristus na svět Kristus nám
za pHklad
100 pHšel, svuoj život nám za pHklad ukazuje jako zrcadlo, abychom
67 2. Kar. 4, 16 - 71 2. Kar. 4, 18 - 74 2. Kar. 5, 17 4, 23 a 24 - 89 Efez. 4, 25 - 96 Podle Kolos. 3, 14

80 Efez.
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se v život jeho vhlédali a ku podobenství jeho abychme živi byli.
Potom dal apoštoly, jich l'eči a spisové sau nám zuostaveni. Dal
potom jiné svaté, dal své slovo, své tělo, velebnau božskau svátost
a to všecko, abychom v duchu mysli našie obnovili se. A lidé s~
neobnovují, ale viece padají a zatvrzují se a k oněmno novým 105
budaucim věcem neprohlédají, nebo hfiechové a zlosti vpily se
v dušech našich a nenie lékal-stvie, které by lidská srdce mohlo
změniti. Protož toliko duše naše tělesných v~ci a časných užievá
a v nich se kochá a po nich dychtí etc. II
A j á Jan v i děl sem m ě s t o s vat é etc. Viděnie
toto o bLldaucich dobrých věcech úžitečné jest velmi a poHebie
jest je pozna,ti ldesťanuom a viděti, jako jest Jan viděl; ale potřebie jest mieti oko jako zrcadlo čisté, poHebie jest mieti oko
Zrak
musl Vorl'v'
" zra k em orl'v,'
.
býti orHčl
k viděnlm
ICle. »V'dvl
I esem Ja«
lClm p 1co ve d ne. Al e my Jako
5
těmto
ve tmách vidíme, nebo všickni smyslové vnitl'nie i zevniHnie
k světským věcem net.kloněni sau, protož k budaucím věcem prohlédati nenmožeme. Izaiáš: »Oslep srdce lidu tohoto a obtěž uši
jeho, aby se neobrátili a spaseni byli«. Potřebuj~me upokojené
mysli k slyšení viděnie tohoto.
10
Ale Jan na ostrově Pathmos viděl na místě saukromním počet
volených a m ě s t o s vat Ý ch, kterýž nazývá městem, neb
sau shromážděni a shrnuti. Druhé viděl počet vyvolených, krásný
j a k o n ev ě s t u o krá šle n a u muž i s v é m u. Viděl jich
odplaty, kterých dosáhnau ti světi. A potom opět v jiné zpuosobě 15
viděl nevěstu. A napí'ed (svrchu v XII. kapitole) viděl jako ženu
sluncem oděnau, totiž oblečenau v Krista, a ve XIlte hvězd, totiž
v apoštolské uměnie, kteréž držala a zachovávala. A stála na
. měsíci, potupivši všecken svět, a v Krista se oblékla a v sílu jeho
a v moc a maudrost. Opět jinak viděl, kterak drak ryšavý honil20
se po ní, kterýž vypustil po ní zámutky, štěstie, slávu a čest, bohatstvie jako vody; a skryla se na paušti pl'edivné a duchovnie,
že jest nedošel k nie. Jednéž opět viděl Pána na hoře s mnoha
tisíci svatých pHcházejícieho k nie na pomoc, aby, jakož jest on
přemohl i svatí, tak také bojovala. A jako Beránek ukázal se, 25
aby tichostí vitězstvie dovodila a svatých šetl'ila a pHkladuov
té
jich a viery a lásky a pokory. Opět viděl v šestém vidění ve XX •

I

8 lz. 6, 10 -16 Zj. 12, 1 -

27 Zj. 20, 8

'/1.

20 Zj. 12, 3 nn, -

23 Zj. 14, 1 nn. -

kapitole yž obklíče.nau od protivníkuov Goga a Mágoga, ano
tyrranove a pokrytcI a kacieři sužují ji a chtie ji vykořeniti z viery Boj těžký
I' 1
'b v v 1
volen)'ffi
30 a v, as <..y, ne, rz vsec co peklo s sva u zlostí povstali sú proti nie se
V~lv ch~trostI a s sv.e~~ním a ,sv dom~cimi duchy a pokrytci a s kaclerstvlm, obehnal! Jl, kteraz neVle, bim tváře obrátiti, jediné
k samému Beránkovi, Ježíši Kristu.
.
Ó, k:erá ~ duše poznává, kterak srdce jejie vuokol obklíčeno
35 Jest, ta ť vola k Bohu, ta ť se modlí, ta ť bdie nad svědomím
~v~v! Ale í:iedci sau bedliví v stráži viery; málo sobě toho vážie,' Malá
naše
bedlivos
t
Jes tl lze z vlery vypa d nau, a že od osiedl sau obehnáni nenaHekají nad tiem s pláčem. Oslepenie naše veliké jest.
'
!te,m vid~l }inú ~enu, kte~áž vsedla na stolici nevěsty Kristovy,
40 pravl~cl se by ti nevestau Knstovau a boží, jako jest ta, která se
~~~adll~ n,a šelm~, a púzlatitá, kteráž opojila všechen svět; a jméno
JeJ,le taJ~e v;lml a ~a čele duchovně napsané: »Babylon veliký,
v
mate smllstvl«, kteraž panuje na světě v králích v lidech kteráž
da~y má. o~ Boha a skrz ně chvály své hledá, 'ne chvál; Ježíše
45 Kn:~a. A ti pokla~ové božie vyznamenávají se skrz perly a .dato
a stnebro; Ido zna to, všechen svět pravil ji býti nevěstau Kristovau. Jan pravÍ, že nenie ta, ale jiná jest nevěsta Kristova, Nevěsta skrytá
v t'
d"
na paušti
'
~1\Ty t a na paus 1 o tvař! hada; ale tato zlatohlavová a šarlatná
Jest nevěstka, ~derážto s duchem smilní tělesně etc. A když tato
50 ne.vě~tkay 'panuJ.~,. tehdy o.nano se kryje; a kto chce najiti ji, má
mleti VOcl vorhcle. A Knstus die: »Kdež bude tělo tu ť se shromáždie vorlice«.
'
. Těchto dnuov rozliční duchové kHčie řkauce: »Tuto ť jest RozHčnl ~uchové
Knst~s~ V t.~to stránce jesti ť Kristusl« Ale nejsme orlice, protož nyllle
55nenalezame Jle. Ale Jan praví: »Já sem viděl ji« kterak jest trpěla
a oblékla se v slunce a kterak jest utekla od t~áH hada a kterak
se tajila na paušti. Již po obnovení nebe a země a po zarmaucení
na . ~omto světě, na kterémž neměla radosti, ale zámutek, nelíbil
se Jle svět, ale b?lest měla, již jie obnoveno bude nebe i země, aby
60 se radovala v lllch a veselila a také aby se obnovila.
Převelmi potřebné sau tyto věci k spasení a tato viděnie pře- Vidě.ni~yto sau
úžitečná sau v těchto najposlednějších časiech. Ale nemuože ť preuzltečná
žá~ný viděti tohoto viděnie, leč. prohlédne k prvnějším viděním
totiž leč spatří osiedla nevěsty; když těchto prvnějších okusíme:

I

. 39 Zj. 17, 2 nn. Zl. 12, 1 nn.
Jakoubek, Výklad.

48 Zj. 12, 6 -

51 Mat. 24, 28; Luk. 17, 37 .
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tehdy poznáme a okusíme také chutných věcí, kterýchž nevěsta
duojde a mieti je bude, a slávu, ostatnie jejie odplatu, se všemi
svatými. Protož jest viděl slávu poslední nevěsty Páně; a proto
jest pHšel Kristus a apoštoly poslal, aby učili ji maudrosti a uvedli
ji na cestu auzkau, dal jie Ducha svatého, aby ji vedl. Žalm: »Duch
tvuoj dobrý dovede ť mě« etc. Dal anděly a zprávce, aby ji napravovali a poškvrny jejie aby stierali a ostHehali jie, a dal vieru,
aby ji osvěcovali, aby hhechy poznala, aby sama se poznala a po. kánie činila.
Nám pohHechu tyto poslednie věci dobré zachované, voleným
Skr~~un:,~~ věci skryté, nevstupují na srdce. Ale když světí phjdau tam, poznají,
že tyto všec!ky věci, které sau trpěli, nebyly sau hodné proti onomuno blahoslavenství. Apoštol die: »Nejsau dostatečná utrpenie«
Veliké ctnosti etc. Protož k dosáhnutí blahoslavenstvie věčného musíme mieti
tyto musJme
micti
všecky veliké věci dobré: velikau vieru, ne malau, a trpělivost ne
malau, ale velikau, aby člověk jako skrze trnie a skrze smrt přišel
a skrz hnutie a baul'e; poHebie jest mieti velikau lásku a milovánie
Boha a bližnieho; velikého milosrdenstvie poHebie, chtie-li mieti
od Boha veliké milosrdenstvie. Protož die Spasitel (Mat. vo.):
»Nebude-li hojnějšie spravedlnost vaše viece nežli mistruov« etc.
Spravedlnost jest ctnost setkaná ze všech ctností velikých,
Spravedlnost
ten
ť
jest pancíř duchovní. Jako by l'ekl Pán: >>Veliké ť sau odplaty
veliká
věčné a mzda veliká, protož poHebie jest vám mieti tuto' spravedlnost velikau; kteréž nebudete-li mieti, nevejdete do královstvie
nebeského«. V novém zákoně dává tělo a krev u velebné svátosti,
zákon nový, Ducha svatého. Protož jest nám toho najvětšie potřeba,
činiti spravedlivé věci.
Nevěsta tato vidiena jest v slávě veliké, v bohatství velikém,
v světlosti veliké a v pokoji. Člověk, kterýž jest v hřiechu se narodil
a živ byl a biedné stvořenie, má-li býti jako slunce krásný a obVelikí'ch věci
da1:'en býti velikau korunau, musí veliké věci trpěti, veliký život 95
pOU'cbie
mieti, velikau vieru a milosrdenstvie. A pakli nebudeme midi
těchto velikých věcí, běda nám, neduojdeme koruny a odplaty
s nevěstau!
Kde jest již pohHechu ta viera, ana již se všech strán proti
sobě boje má spisy kaciel'skými a bludnými kázaními proti vieře? 100
ano, kteří sau někdy sladce ok~šovali velebné II svátosti oltářnie,
těla a krve Páně, a modlili se vraucím náboženstvím, již jim to
69 Ž. 143, 10 -

77 Řlm. 8, 18 -

84 Mat. 5, 20
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znecllutnělo, již malé náboženstvie a viera? Kterak tehdy spaseni

budeme?
Ale o hněvu tajném skrytém v srdci neumieme rozsúditi, jak
těžký jest. Protož die: » Kto se hněvá na bratra svého; hoden bude Hněvové šlwdlivl
smrti«. Kteráž pomsta byla jest v zákoně Starém za vraždu, v zákoně Novém táž jest za hněv nezhzený. »A l'ek'-li by kto viece:
Racha, viece trpěti bude. Die-li: Blázne, věčné zatracenie za to
1~0 bude«. A jestliže by kto učinil křivdu bratru na prvním stupni
neb druhém neb třetím, neobětuj nětco Pánu, leč se stane smíl'enie
s bližním. Co sau hodni trpěti, kteÍ'Íž ukrutenstvie většie nežli
pohané činie, kteÍ'Íž mordují své bližnie, ktel'Íž jímají do vězenie,
kteÍ'Íž laupie, kteHž nenávidie se? A od počátku světa nebylo jest
115 v srdcích většie a horšie nenávisti J' ako nynie . Co tehdy obětovati Nenávisti
vdikC
snu nyme
budeme hodně Pánu? Kterak vejdeme v tovarystvo a v společnost
této nevěsty, kterauž jest viděl Jall dm: >>Viděl sem nevěstu« etc.?
Protož, když tohoto mOl'e nebude, jakož povědieno jest nahoře,
hněvu, závisti, nenávisti, pajchy, tehdy počne se obnovovati nebe
120 a země a tehdy také volení budau se obnovovati. Spasitel mluví:
»Když uslyšíte, an se tyto všecky věci dějí, totiž že se promění
nebe i země i moře, vězte, že se pHbližuje královstvie nebeské«,
totiž nové nebe a země a dědictvie nové a sláva nová, budete vyvedeni jako z žaláí'e.
125
Protož die: » Já Jan« ; ne falešný prorok, kterýž má své viděnie
omylné a falešné, a onen. falešný prorok jiné a jiné, ale já, kteréhož
Ježíš miloval, ! který sem na prsech jeho odpočieval, který sem Jan znamenitý
na ostrově Pathmos byl v duchu vytržen, kterýž mne chtěl mieti
posla Ježíš Kristus těchto dobrých věcí. >>Viděl sem«, ne tělesným
130 viděním, ale jinačejším, tajným a duchovním, »město«, totiž ku
podobenství města pro jednotu velikau, neb tam budau v naj- Jednota města
dokonalejšie j ednotě, již tam vyplní se prozba Kristova (Jan XVII.) :
»Otče, prosím, ať sau jedno, jako já a ty jedno sme«. Tam ť bude
spoj enie lepší j ednotau nežli v smrtedlném těle; nebo. tělo naše
135 muož býti rozděleno po audech, ale tam budau spoj eni v těle svém
a spolu mezi sebau budau jako jeden člověk nerozdielně.
To město krále Krista má. Právo toho města jest láska a milo- Právo městskc
vánie Boha nade všecko stvořenie, a sebe spolu n1.ilují a každého
pró Boha. Protož právo městské dvoje jest: milovánie Boha a bližHD nieho. Žalm: »Slavné věci praveny sau o tobě«, totiž skrze proroky,
105

31 -

106 Mat. 5, 22 - HO Podle Mat. 5, 23 a 24
133 Podle Jana 17, 21 - 140 Ž. 87, 3

121 Podle Luk. 21,
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se živau a dokonává se skrz počet vyvolených a dostavuje. A protož
prosí, aby Pán pHčinil ruku k tomu stavení; a die: »Dobrotivě
učiň, Hospodine, v dobré vuoli tvé Sionu, aby vzdělány byly zdi
jeruzalémské «.
A jako někdy Jeruzalém byl zkažený a potom zase ustavený,
Srdce znovu
tak také srdce mnohých zase se stavějí a vzdělávají skrz dobrý stavěti
máme
15 život; jiní dávají zlato, jiní sHiebro, jÚlí kamenie, jiní dhvie
k stavení, jeden každý vedlé povolánie svého, jako jiní dokonalejší,
jiní méně dokonalí. Ale musí ť to phjíti, aby, což jest zlého stavenie,
padlo a zboí'ilo se, jako tajná pajcha Luciferova, kteráž vždycky
žádá svého povýšenie, nebo nechce člověk ponížiti se; musí ť také
20milovánie nezhzené z srdce vyvrženo býti, všeliká pajcha, všeliké
pokrytstvie. A k tomu mají býti kázanie, aby zlé stavenie padlo, jakáKázanie
majl býti
nebo v srdci jest hněv těžký, nevěra mnohá lidí; aniž město svaté
zase vzděláno. bude, leč prvé zlé stavenie padne.
Protož, kolikrát člověk začne život dobrý, a nedokoná, zna25 menie jest, že zlé stavenie v člověku nepadlo. Častokrát chceme
veliké dary mieti, jako náboženstvie a maudrost, a ještě sme hodného nečinili pokánie. Protož jest viděl Jan věrné postavené na
skále. Neb die: »Na této skále vzdělám cierkev mau«. A die: »Až
dosavad Otec muoj dělá, i já dělám«.
města
30
Jiné jest město Babylon, kteréž se stavie na piesku, totiž Stavenie
Babylona
na tohoto světa slávě a štěstí, ph zni a zdraví staví se, a všecko
to jeho stavenie pomíjie, a ozdobuje se zevniH mocí, slávau 'a
okrasau; ale Jeruzalém vnitř duchovními dary se ozdobuje a na Jeruzalém
Kristu se zakládá, na jeho životě. A Jeruzalém má ten Babylon
35 zkaziti. A jest mezi těmi městy boj ustavičný až do skonánie světa.
A Jeruzalém den ote dne roste, ale Babylon vždycky se boří.
A mnozí z Jeruzaléma vězením zajati vedau se do Babylona a tam
padají; a z Babylona vysvobozeni bývají mocí boží a slovem jeho
byli
a osvícením, aby se navrátili II do Jeruzaléma. A tak sau světí byli vSvět!
Babyloně
40 v Babyloně, ale nebyli sau z Babylona, neb sau nepovolovali bez hHchuov
hHechóm a nepravostem. Nebo Ezechiel prorok i Daniel byli sau
v Babyloně, alevšak nebyli sau pí'emoženi hHechem, ani ti třie, totiž Daniel, Misach a Sidrach etc., neb sau soše klaněti se nechtěli.
A kto jest měštěnínem toho města, vohlédaj srdce své! Město
45 Babylon na čas zde bývá v veliké slávě, ale pfed Bohem jest poraženo', ale Jeruzalém ). est zde povržen)
ale pí'ed .
Bohem pova)'šen
Jeruzalém O? B~.
) bylona rozdlelny
10 David

»město

božie«, jakau slávu konečně budeš mieti. Zde ť se pak zato město, zde počíná býti město. V Skutcích ap. nn°.:
»Množstvie věřících bieše srdce jedno a duše jedna« etc. Ktož zde
nemají jedné živé viery a lásky, nebudau tam jedno v věčném
městě; kteh nebudau mieti jednoho křtu, jednoho stolu, pokrmu 145
a nápoje andělského, kteH nebudau mieti jednoho ducha, jednoho
zákona a pokánie a rOZUmuov zákona jednostajných kteh nemají,
ti nebudau jedno v věčném městě.
Die: »Město svaté«, totiž velmi pevné; do něho nepHjde
ďábel svuodce a kaciet' a nepí·1tel, nevleze tam had, ani jaké pO-150
kušenie, tam bezpečnost věčná bude. Svaté slove, neb tam nepHjde
žádný hHešník, leč bude svatý; a všickni světí budau tam. K Efez.
VO.: »Tak miloval cierkev a vydal se samého za ni, aby byla svatá,
a posvětil jie ve krvi a v slovu života, aby byla město a chrám
bez poškvrny a vrásky, všecka krásná, všecka bez poškvrnY«.155
Die: »Nové«. Dokonalá novota bude tam a svleče s sebe
všecku vetchost, tam bude dokonalejšie sláva, jednota, radost,
pokoj. Tam tepruva začne se jim odplata dávati na saudě; ta
zuostane vždycky nová a nezvetší. Phprava k slávě a k novotě
této jest svléci život starý, hněv, nenávist, závist etc. A ačkoli 160
člověk tento' zevniHní ruší se, však vniHní má se obnovovati
v milosti, v pokání, v pokoí'e, v potupě světa, v milování. božím,
a tehdy pak pí'ijde najdokonalejšie novota věčná tam.
>>Viděl sem nové«, nebo panovánie 'nové, odpočinutie nové,
pokladové noví a duom nový a tovaHstvo nové, světlo nové a ob- 165
covánie s Kristem nové, i Otce i Syna i Ducha svatého, v němž
budeme požehnaní na věky věkuov. Amen.
číná stavěti

Jednoty nám
potřebie

Město pevné
a bezpečné

I

k

Přlprava
věčné slávě

Novota

Pán sám stavl
mčsto

V i děl sem mě s t O s vat é etc. NapÍ'ed v jiném vidění
viděl jiné město, tomuto odporné, kteráž sau vespolek proti sobě
bojovala. A oboje město jménem ženy nazývá: toto město jest
Jeruzalém:, onono Babylon. Toto město Jeruzalém zde v světě
vždycky se stavie, a Kristus sám je stavL O kterémž die: »Jeru- 5
zalém stavie se jako město, a jediné leč sám Pán pracovati bude,
daremnie práce jest«. To stavenie nepuosobie se v náhlosti; nebo
die Petr: >>Vzdělávajte se v kamenie živé«. A to skrze vieru puosobí
143 Skutk. 4, 32 - 153 Podle Efez. 5. 25 až 27 17 a Kol. 3, 9 - 161 Podle 2. Kol'. 4, 16
1 Zj. 14, 8 -

5 Ž. 127, 1 -

8 1. Petr 2, 5

156 Ohlas 2. Kol'. 5,

I

10 Podle Ž. 128, 5 -

28 Mat. 16, 18 -

Jan 5, 17 -

43 Dan. 3, 12 nl1.
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jako i Kristus, Pán jsa města toho, byl zde opovržen a ponížen.
A toto město konečně svaté viděl Jan, ale Babylon zlořečeny od
Boha a potupeny. Protož město svaté od Jana slove se vším kamením a s stěnami etc., neb se Bohu líbí ve všech věcech; ale Ba- 50
bylon ve všem jest zloi'ečenJ'T, od Pána potupeny a zavrženy, neb
se takoví rauhají boží spravedlnosti a moci. A protož anděl volá
v XVIII. kapitole: »Padl jest Babylon, mátě smilství, a učiněn
jest příbytkem ďábelskYm«. Neb hEechové mnozí v něm bydlejí,
pokoj světsky majíce, pomáhají sobě vespolek v hhších, jeden 55
druhému nepi'ekáží, ale pomáhá jako měšťané; a potom konečně
v tom městě měšťané babylonští budau proti sobě věčně, jednoty
dobré a svaté jsúce zbaveni. A proč? »Neb sau z vína hněvu smilstva
pili všickni národové«. A v XIXte . kapitole opět o tom městě die,
že slyšel Boha chváliti a praviti: »Alleluja«, a to proto, že jest 60
pOmsta pHšla na tu nevěstku babylonskau, že jest Pán pomstil
krve svatých, a protož jest v konečném a věčném hnělvu Pána
Boha.
A město toto Jeruzalém Boha chválí. Zde také všickni věrní
spolu a každý sám o sobě Jeruzalém slove; a vykládá se »viděnie
pokoje«. Tam v nebeské vlasti jest dokonalý Jeruzalém. Ale Ba- .
bylon jest směsice a zahanbenie. A ten pokoj zde se začíná věrnym
v srdcích jich; neb die Spasitel: »Na světě budete mieti nátisk,
ve mně pokoj «. A ten pokoj záleží v božím milování a v plnění
přikázaní. A takový, což koli miluje duší svau, to má v duši; ale 70 .
Babylonští, což koli milují duší, toho nemají v duši, jako bohatstvie. V duši věrného nenie hryzenie pekelnieho, ale v Bohu upokojenie, ačkoli zevniU jest boj a mnohé nesnáze. A bez Krista
nikdá duše nemuož se upokojiti a nasytiti. A to již tam bude dokonále v nebeské vlasti. A okuséc těch daruov Pána Krista vniU-75
ních, již nic na svět nebude dbáti; a to bude konečně potom vyplněno a dokonalé stavenie toho Jeruzaléma tehdy se vyplnie
dokonále. David: »Chval, Jeruzaléme, Pána, chval Boha tvého,
Sione, neb jest upevnil zámky bran tvých«. Již Babylonští nebudau
moci ho dobyti a zebra ti, již zámutkové pominau.
80
A dal jim požehnánie divné, nebo milostí rozmnoženie. Zde
na světě někteh k Jeruzalému pHslušiece padli sau, ale tam sau

65

53 Zj. 18, 2 - 58 Zj. 18, 3 - 59 Zj. 19, 1 nn. - 65 Sr. Jeronyma
(Liber de 'Ilo/n. hebr., ML 23, C. 841/2): Jer'usalem, visio pacis. - 67 Jerony/JI. ·ib. (ML 23, C. 857/8): Babylon, conjusio, si ve transla/-io. - 68 J a'll
16, 33 - 75 »oku.séc« korekturou z: okustc - 78 Ž. 147, 12 a 13
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sebau již bezpečni. Ale v zlých srdcích ustavičný jest hluk a nepokoj, ano tu duch pajchy a pokrytstvie a marné chvály a usta85 vičně hEechové jeden za druhým táhnau, hněvové, ruoznice, svárové etc. A takový člověk chce se oběma stranoma zalíbiti v tomto
světě. Protož každý viz, kterého města jest měšťan, Jeruzaléma-li
či Babylona! Mezi měšťany babylonskymi divná a neslajchaná
jest mieška a bauřka, kdežto ďáblové kralovati budau a nenávisti
90 mnohé a hněvové budau.
A viděl toto město nové, nebo těla oslavená a duchovnie,
tělu Kristovému nápodobná, ducha nového majíce, nové milovánie. A zde se začíná to nové město skrz novau pokoru, novau
trpělivost, až dosáhnau dokonalé novosti; ale Babylon vždycky
95 v zastaralosti trvá, nesvláčiece s sebe člověka starého, mravuov,
života neobnovujíce. A jsau-li kteH ještě v Babyloně, utecte rychle
z prosUedku Babylona skrz hodné pokánie! Již nenie lékařstvie
a rány, která by měšťany tohoto města skrotila. A že maličko jest
v srdcích této novoty, protož báti se jest, že oné novoty dokonalé,
100 kteráž záležie v životě věčném, nedosáhnau. »Nebo tento jest život
věčný, aby tě poznali, Krista« etc. A protož nepoznají takoví ani
uzřie pokoje a slávy Pána Boha etc.

Srdce zlých
nezpuosobná

I

Měšfané

lonšti

baby,

nezřlzenl

Nové

město

V i děl sem mě s t O s vat é Jer u z a 1 é m etc. V tomto
vidění divným obyčejem kochal se Jan. Viděv město toto, pilně
je znamenal a spaUil jednotu svatých a slávu konečnau rytieřuov,
bojujících pro jméno Krista Beránka. Viděl svaté město a jménem
5 Jeruzalém a nové. Hle, divné položenie jeho a sláva! »Sstupujície }"e~':fz~ré'::::
s nebe«, ne místně, ne tělesně. Jako se oznamuje, že Kristus sstaupil;
nerozuměj místně, ani tělesně, aby nebyl božstvím v nebi, nebeř
tak změněnie Kristova! Tak Jeruzalém, svat~ město, sstaupilo
s nebe, ne aby nebylo v nebi anebo nebe, ano ten Jeruzalém nebe
10 jest duchovnie, kteréž pEpravil Pán, a tak sám Kristus jest, také
sám Pán nebe J' est . A svátost velebná J' eho nebe J' est ) v nížto Kristus Svátost
nebe ,:elebná
lest
jest a přebývá a tu zuostává jako v nebesích. Jako jeho vstaupenie a sstaupenie nenie změněnie místné Jeho, tak nevěsty jeho
nebude proměněnie místné, hmotné. Protož ne tak sstaupila
15 s nebe, jako by v nebi nezuostala; ale nebe jest nevěsta a v nebi
bude vždycky.
Protož viděl Jan Jeruzalém sstupující s nebe. Sstaupenie
jeho rozličné jest. Vstaupenie k Bohu kochánie a radost a zřenie

I

95 Ohlas Kolos. 3, 9 -

100 Jan 17, 3
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k oné slávě věčné, a zí-enie na tento svět, na kterémž auzkosti
a tesknosti měl, sstaupenie jest; a zřenie k božské slávě vstaupe- 20
nie jest. Vstaupenie jeho jest přijetie těl oslavených. Neb sau byla
někdy těla jich smrtedlná. Některak vstaupie do slávy a sstaupie
na saudě, aby je zase přijali, nová a slavná, ne aby opustili život
onen božský a nebe, ale nebeští budau. Opět pohledí na svět,
tesklivý někdy, ale již obnovený, kterýž nebude jim k tesknosti, 25
a tak sstaupie. Ó duše, kdyby právě prohlédla k oné slávě budaucie
a k radosti, ráda by všecka snášela nebezpečenstvie!
Sstaupeníe jaké?
. Item sstaupie ku pokoí-e a ke cti a k chvále svého Stvořitele.
Jako zde na světě měli bázeň k Bohu a ctili a klaněli se je;mu, tam ť
se dokoná jich poddanost dobrá, sláva a čest a poklona, a tam ť 30
se jim oznámí viece. Jako die: »Zviete, že já Pán sem«, totiž tam
v dokonalém světle poznáte mě jasně. A tam ť bude většie sstaupenie ku pokoře a k bázni synovské, takže z lásky a z milovánie
a pro novau známost jeho vpravdě s Hesením se podivie bez bázně
služebné, a kterak jest trpěl pro nás a kterak sau ho II zde ne tak 35
poznali, ne tak ctili; tam poznajíce viece se budau diviti a jako
S"ět! od Boha
za nic se počítati budau, a že bez svých vlastních zásluh, zaslauvšecko mají
žením Kristovým, spaseni učiněni sau.
Protož jest viděl, an sstupoval Jeruzalém; kterak to město
zde dary pHjalo, tam většie věci vezme od Boha. A že nic sam040
od sebe nemá toto město, ani okrasy, ani světla, ani slávy, ani
bohatstvie, ani jiných daruov, ani setrvánie, ani vítězstvie, ~ těch
věcí se poníží a Bohu chválu vzdá; které dary na kHu vzalo, všecko
s nebe bylo; jestliže je padlo a pokánie činilo a poznánie zas nabylo, s nebe to vše bylo, sláva jeho a krása a milovánie od Boha 45
shuory pHšlo.
Protož die: >>Viděl sem město sstupujície«, totiž že všecky
věci s nebe mají od najmenšieho do najvětšieho, a když od najmenšieho do najvětšieho nebe pí-išlo, to od Boha jest, z toho se
ponižuje a schyluje a samého Boha velebí a dieky jemu vzdává; 50
tak se jest podivil jeho sstaupenie etc. A die: >>Viděl sem sstupujície«, totiz v svém ponížení a jako za nic počítaní proti božské
slávě a proti daruom, kteréž od Boha pHjímá.
Jeruzalém poJinak viděl město Babylon. Toto město Jeruzalém sstupuje
lwrn)1
ponižováním sebe synovsky pfed ním; vstupovánie jeho viděl,55
když ho poznalo, a potom se ponížilo, jako pfed Pánem a před
31 Joel 3, 17
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Otcem. Tento pak Babylon pozdvihoval se, na šelmě se posadil
a na ní jezdil a povyšoval se na aufady, na stolice duostojenstvie
a nad krále, a aby mělo slávu a čest po všem světě to město
60 Babylon; a žádné pokory nenie v něm a zapomenulo na pokorného Beránka a na umučenie jeho. Ta duše pokrytá své vlastnie
chvály hledala, sebe samu toliko znala, v dařích božích jakožto
v zlatě pajchu provodila a v rauše zlatohlavovém, totiž v ctnostech,
pajchala, chvály Bohu nevzdávala.
65
Ale tuto nevěstu Jeruzalém viděl býti v ponížení a v sstupováni. A jakž brzo vstaupila na truon jeho, vždycky pokorná byla,
Bohu čest vzdávala. PopaHme v duše naše, jest-li, že slávy na světě
hledáme, a pfed Bohem nic nejsme, čili sme z počtu Jeruzaléma
svatého, kterýž se ponižuje ku pHrovnání slavného Boha, a čím
70 více zná Boha, viece se schyluje a ponižuje! Vizme,v kterém sme
městě a skrz které město se vyznamenáváme! Vizme pajchu
V oděvích, v skutcích, v pokrmích rozkošného hodovánie, v životě,
v řeči! Jestliže v sobě nalézáme ten kořen zlých věcí, tehdy sme
to město Babylon, které se vyvyšuje nade všecko, což slove Buoh.
75 Tato nevěsta od času usnaubenie svého Kristu bázlivá a pokorná
byla; v nebi opět obleče se v dokonalejší synovskú bázeň a pokoru, uhlédajíci slávu a jasnost božské velebnosti.
Potřebie jest nám pracovati o pokoru, chceme-li spaseni
býti. Všecko Písmo napomíná nás ku ponížení a Kristus Ježíš.
80 Potřebujeme pokory v ustech, v skutku, v radách i ve všelikých
činech, potřebujeme bázně ve všech věcech, chceme-li býti vzácné
to Bohu, což činíme; též na postavě, v chodu aby byla pokora,
též v srdci aby bylo poníženie a pí-ede vším světem, chceme-li
dosáhnauti života věčného s tímto městem, i v skutku, kterýž
85 činíš dobrý, aby byla pokora, a když by byl dokonán', aby opět
bylo poníženie, neb nevieš, libí-li se Bohu čili nic.
To sstupovánie viděl Jan v vyvolených, totiž že k Bohu mají
úenie, ve všech věcech se ponižují. Dokonalejie pak sstaupie,
když se s Beránkem spojie; tam bude dokonalé poníženie a bázeň
90 synovská. PoHebná jest pokora v obcování mezi lidmi, v mluvení
S Bohem na modlitbě, poHebný jest stud, nebo žádnému modlitba neprospievá, kto se právě a vážně neponižuje; a kto nesstupuje v poslauchaní kázanie slova božieho, nenie úžitečný posluchač slova božieho. PHJ'ímanie velebné svátosti nemá by'ti bez
95 veliké pokory, bez sstupovánie před božskau velebností tu skrytau.
O Jeruzalému nebeském viděl Jan, kterak jest sstupoval, a tak

I
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i vstupoval; a čím viece sstupuje,viece nahoru zase vstupuje.
Co je mnoho daruov měla Panna Maria, boží rodička, a v těch
vždycky pokoru držela. Protož řekla: >>Vzhlédl jest na pokoru
dievky své«. A světí jeho též.
100

Maria

A mezi všemi ctnostmi miluje se od Boha najviece pokora.
Bohatstvie světská pozdvíhují (!) ducha našeho; protož od svých
volených odjímal bohatstvie i-ka: »Chceš-li mě následovati, jdi
a prodaj všecky věci!«, a zuostane ť v tobě pokora krásná a Bohu
Přátelé urozeni vzácná. Item pí'átelé pozdvíhují (!) urození; pro tož jest tekl: 105
»I{to by neopustil otce aneb« etc. ITaké Písmo napomíná ztratiti
všecky věci a zase dobyti sobě pokory Bohu milé. A i podnes
tomu chce, aby člověk hotov byl ztratiti všecky věci zemské
Páns~ý~~žuje nežli ctnost pokory. Protož na své dopauští nemoci a chudobu
chtěje, aby oblečeni byli v pokoru, protož dopauští auzkosti 110
a protivenstvie a světskau pOmoc odjímá, aby k němu samému
Dary odjimá zi"enie měli pokorně. Item odjímá dary některé, aby nezpajchal
z nich, aby neupadl v bludy. Někdy odjímá náboženstvie a žádost
a chut k modlitbě, aby nemohli v sladkosti o Bohu pomysliti, .
aby se poznali a dosáhli pokory a tak s Jeruzalémem aby sstaupili.115
Tak Duch boží zdá se někdy odstúpiti od člověka, aby pa:jcha
ďábelská nepřišla tu, ale padá někdy v některý hřiech, v ki"ehkost,
aby se ponížil, a viece se mu líbí pád a poníženie nežli to doufánie.
Opět jiné dopauští pády, vězenie, žaláře. Item dopauští padnauti
od milosti v bludy, ačkoli hHech jemu se nelíbí; ale ten kořen 120
pajchy tu byl, pro tož spravedlivě, když sau Boha poznali, a ne
tak sau ho oslavovali, proto dáni sau v zavržený smysl. Jako
B!~l~~~o~~~:nl těchto let velmi obdaření padají těžce v hHechy bludu a v tělesné,
aby někdy se poznali a v pokoru oblekli.
Item dopauští duchuom zlým trápiti člověka u vide, v zau-125
falstvie; a to v tajnosti činí miesto lékai"stvie duši, aby přišla
ku ponížení, a když se najviece poníží, tehdy milejšie Bohu bude.
Opět bolesti na těle a trápenie v duši těžká dopauští, a tiem chce
Job
přivésti ku ponížení, a tak k milování. II Jako Joba trestal na
dětech i na dobytku etc., a k tomu také zprotivila se mU žena 130
s přátely; a to proto, aby se hluboce ponížil v najvětší pokoru
Apoštolé
a tu se viece líbil Bohu nežli prvé. Tak na své apoštoly, proroky
a najmilejšie dopustil vlky, krále a ruhače; i žaláře dal jim lékař~Z:;~~~~~1

-

99 Luk. 1, 48 129 Job 1 ml.

103 Podle Mat. 19, 21 -
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stvie, aby skrz pajchu nebyli zatraceni. Dává nepřátely jako
135 štiery. Ezechiel: »Synu člověčí, mezi štiery obýváš«. Jako by
i-ekl: »Činím tobě toto a dopauštím, aby byl pokorný«. Protož
dnes dopauští auzkosti, aby pýchu vykořenil z nás a na cestu
tuto svaté pokory uvedl.
. m IUVltl,
.. d opausVt'1 u t r h'aItem, když kazatelové úžitečně ch he
140 nie, pohruožky; a když dopauští ty věci na něho, dobí'e jemu
činí tiem, že se ponižuje, když ho jako uplijí, posmievají se a rauhají se slovu božiemu; dobÍ"e činí duši té Buoh, aby se duše sama
k sobě navrátila a tu ~e shrnula, k Bohu se utekla. V pokol'e jest
místo upokojenie božieho. Izaiáš: »Na koho popatHm« etc. Tu
145 nalézá člověk odpočinutie duši své, když pHchází k dobré pokoi-e,
když se člověk poznává býti zemí zloi'ečenau, a že z sebe ani pomysliti nětco muože. To ť jest dobré, tu jest Buoh!
Kto nám dá tu pokoru dnes? Aniž jest milovánie Boha, am
bližnieho, ani trpělivost, ani zachovávanie pHkázaní božích, ani
150 hodné phjímanie, totiž bez pokory; plní sme nedostatkuov, a ještě
se nechcme ponížiti, jako by žádného nedostatku v nás nebylo!
Jestliže se neponížíme, nebudeme Jeruzalém svatý.
Item ve všelikém skutku duše dobrá, lcteráž má vieru
pravau, prvé i potom, pí'ed Bohem i pi'ed lidmi má pokoru za155 chovati. A pakli je vyšla ven od pokory, všeliký skutek jest marný
a človek jest v nebezpečenství velikém a v nenávisti božie a sau
jako vně kromě domu božieho a jest k těm dušem pÍ'Ístup otevi-ený
duchuom zlým. Item, má-li člověk maudrost, vieru, čistotu,
•
v
•
l'1 po1cory, paJc
. h a vsec
v
k o na1cazuJe,
v'
ohavné Jest
vsecko,
- neme160 čistotu, vieru, slova božieho slyšenie i pi'ijímanie těla a krve Páně
- všecko bude jako šat ženy nečisté. PHjde-li pokora, by pak
byli v člověku ohavní h'Hechové, jestliže bude na ně bolest, bude-li
pokora, na všecky hHechy zapomíná Pán a dává milost. Zákoník
onen v chrámě mnohé dobré věci své připomínal, ale pokory ne165 bylo, protož všecko ztratil. Zjevný hHešník nic dobrého neměl,
ale pokory se chopil, všecko dobré nalezl. Pyšní bývají ve všem
najposlednější, a pokorní ve všem první.

Kazatelové,
znamenajte!

I

O d B o h a p í' i P r a ven é, j a k o n e v ě s t u o krá šlen a u muž i s v é m u etc. Dotýká se tu slávy veliké cierkve
po tom jejiem ponížení učiněném na tomto světě. Nebo ta srdce

106 Podle Mat. 19, 29 n.
135 Ezech. 2, 6 -

144 lz. 66, 2 -

163 Duh. 18, 10 nn.

Bez pokory
nic vzácn~ Bohu
neme
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toliko, kteráž ducha nového mají, umějí tyto věci vážiti. Viděl
PřlP~;;~ton:;ěstY jest Jan nevěstu tu od samého Boha připravenau a ozdobenau; 5
vypisuje se
nebo konečně vŠecky duše vyvolených spolu, kteréž sau nevěsta
Kristova, divně budau ozdobeny. A sau cierkev svatá a usnaubena
bude divným obyčejem Pánu Ježíšovi. A všecky věci, které se
puosobie s vyvolenými na světě, jako odldávanie, na křtu a v po°d:C:~~f~1 kání jsau přípravy k onomU oddání konečnému. A protož apoštol 10
nazývá manželstvo svátost, totiž znamenie veliké věci a usnaubenie s Kristem Ježíšem. Nebo t.ato svátost jest znamenie a figuora
onéno věci veliké, poslednieho oddánie s Pánem Kristem; protož
jest svátost veliká, totiž znamenie veliké věci. Proto i Kristus
pravil: »Podobno jest královstvie nebeské desieti pannám«, totiž 15
které Kristu Pánu vstřiec vycházejí, aby s Bohem konečně oddány
byly. A protož die v jiném podobenství: »Podobno jest královstvie nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému«.
Toto ť jest zajisté oddánie svaté a dokonalé, ostatnie a poslednie, nebo tehdáž manželstvie najdokonalejšie doplní se. A na 20
Nevesta
doJmIlaJá bude toho muže, Krista duchovnieho a krále, p1'íleží, aby jeho nevěsta
byla již dokonalá. Jako se oznamuje v Písničkách: >>Všecka krásná
si«, totiž vnitř i zevniH, aby se tak najvyšiemu CiesaH zalíbila
a k dobrotě božie dojíti mohla. Nebo zde ta cierkev-nevěsta viece
a vkce oddává se Kristu Ježíši, ale tam bude, totiž v nebi, ostatnie25
a poslednie v novém blahoslavenství, v nové nesmrtedlnosti. Jako
die skrz Ozé: »Usnaubím tě sobě u vieře«. Nebo, ktož vieru p.l'ijímá,
Oddávánie
jako
na křtu anebo v pokání, tehdy se Kristu oddává. A die:
duchovnie
>>V saudu«, totiž aby člověk uměl se rozsuzovati, čeho jest hoden,
a znamenaje tak sebe a rozsaudě, tehdy poznává veliké božie 30
milosrdenstvie, a poznaje to milosrdenstvie Páně, také aby sama
duše byla milosrdná jiným, až když jasně a jako o poledni ona jej
a on ji pozná, a spolu dokonale spojeni budau.
A tak od počátku světa Buoh, chtěje toto k dokonání pHvésti
manželstvie, usnubovánie ta napl'ed Pl'edsielal. Nebo proroky 35
Snubičove
zbudil jako snubiče, aby ji k tomu zpuosobovali a napomínali,
kteří sú?
aby se ozdobovala Pánu Bohu. A ti poslové Pána Boha zchvalovali nevěstě té, takže jest všecky věci jiné v ohavnosti měla a toliko
milovánie své k ženichovi svému vztahovala. A on, Pán, po těch
Dary posielá
poslech
posielal své nevěstě dary a závdavky, totiž vody živé,40
nevěstě

I

11 Efez. 5, 28 l1n. -15 Mat. 25, 1 nn. -17 Mat. 22, 2 nn. Šal. 4, 7 - 27 Oz. 2, 20 - 29 lb. 2, 19 - 41 1. M. 24, 4 nn.
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jako poslal Abraham posla svého pro Rebeku, manželku synu
svému Izákovi, a nalezl ji u studnice. A ty dary Pán Buoh jie
posielal, aby aspoň tak ku Pánu Bohu se navrátila, a daroval ji
prstenem. A to jest viera veliká, pravá a živá, jako prsten, a s tím
45 milovánie a láska, aby totiž člověk duší svau nic viece nemiloval,
jediné Pána Boha. A všecko, což zde dává, maličko jest proti této
konečné a poslední okrase a pěknosti a slávě. A která duše nynie
má vieru živau, ta ť J' iž veliky' dar má , a že Kristus miluJ' e J' i a tiem Viera
:'elik)' dar.
Nadě)e, Láska.
nevěstau svau býti ji dovodí; a když také jest naděje veliká v sa50 mého Boha a láska k němu, tato ť sau znamenie tohoto usnubovánie
se Pánem Ježíšem Kristem. A s těmito dary dává Ducha svatého,
aby v nie pí'ebýval, aby ta duše okusila daru Ducha svatého,
a těmito dary raněna jsúci, viece aby chtivá byla k Bohu.
A protož se již zde zuostavil u velebné svátosti, aby duše
550kušujíc ho měla ho v sobě pí'ebývajícieho a aby ten svazek zde
se začal a konečně tam aby se dokonal. A dal jie zákon, aby uměla
živa býti, kterak má k vuoli jeho, aby se svému ženichovi Ježíši
Kristu zalíbila. A blahoslavená ta duše, která se II napí'ed pHpravuje k těmto daruom! A proto posly poslal, aby ji pilně na60 pomínali a ponaukali k milování Krista. A blahoslavené oči, kteréž
oddánie to poslednie uzřie!
A jako pravá manželka bez muže sobě stajště a nenie sebau
bezpečna bez svého muže, totiž aby jiným nesvolila, neb jie pokaušejí, tak duše nemuože v jiném než v Kristu se kochati, a jeho ,?~{šr~~~r~á
65 samého nemajíci, nenie sebau bezpečna, ale v velikých nebez- Jmchánie toliko
pečenstvích postavena, nebo pokušenie těžká obohljie se na ni.
A jako muž ženě zpuosobuje živnost a oděv, tak duše nenmože
mieti pokrmu ani oděvu, aby se v Pána Krista najprv oblékla,
leč on jie to dá. A protož prosie řkúci: »Chléb náš vezdajší nad70 podstatní daj nám dnes!«
A Jan, vida tuto nevěstu, radoval se jest. Nebo tehdy divné
věci a radostné budau. A pro toto spojenie konečné s svau chotí
Kristus Pán trpěl jest mnohé věci a těžké. Ale onano cizoložnice
a smilnice, kterauž Jan viděl, odvrátila se od Pána Boha a svého
75 J' edinkého ženicha • Ó, kdyby duše právě Krista milovala a milo- Milovánie
pravé
Jest hedké
vánie k jinému stvol'ení neměla upřímě a čistě! Ale to jest velmi
řídké, ješto, kdyby to milovánie bylo, tehdy jako on pro nás,
tak i my k nebezpečenstvím pro Krista vydávali bychme se. Ale

'H'

,
,,:f

,

69 Mat. 6, 11
• I

Pobrhlé duše

Povaha
llcvesty pravé

Smilnice
a cizoložnice

Velik)' hlas
proč slove?

že duše sau opuštěné od milovánie toho ku Pánu Kristu, ale obrátili je k zboží a k rozkošem, kteréžto všecky věci sau ku pí'ekážce so
milování s Pánem Kristem. A některé duše, nechavše milovánie
světa, milují některé duchy poběhlé, podobné Pánu Ježíši Kristu,
ldeÍ'Í se proměňují v anděla světlosti, a mnozí sau I cizoložníci.
Jako die Jeremiáš k těm dušem: »Viz, kde nejsi povržena!« A protož duše, která jest zde pravá nevěsta, což koli vidí zde zlého protiS5
svému ženichovi, hned sobě stajště, pláče a vzdychá žalostně
a nenmož se zde veseliti, ale dychtí a chvátá rychle vyjíti s tohoto
světa a die: »Žádám rozdělena býti s tělem a býti s Kristem«.
Duše židuov a pohanuov sau smilnice, ale duše ld'esťanuov zlých
jsau cizoložnice; a ty cizoložnice ve zlém, což slyšie, radují se 90
a netaužie nad tiem a nepláčí etc.
A slyšel sem hlas veliký z truonu i'kaucí.
Veliké věci budaucie o slávě nebeské a svatých božích Jan viděl.
Nevěstu krásnau viděl a svatau a novau. Již jináče vidělo tomto
městě. A potvrzuje prvnie slávy cierkve skrz í'eči svatých prorolmov; neb sau i oni také podobné těm věcem viděli, ale jináče. 5
Protož die: »Slyšel sem hlas z truonu«, totiž ten hlas, který jest
z proroctví svatých a od těch, kteří sau velicí pí'ed Bohem, a o velikých věcech. A »veliký hlas«, nebo netoliko ušima, ale srdcem
hajbe. Prvé viděl nětco o cierkvi, již slyší; nebo nenie dosti o velikých věcech nebeských v slávě viděti, ale slyšeti a okusiti. A světí 10
v nebi všecko mieti budau, podlé všech smysluov.
Který je to pak hlas, die: »Aj, stánek boží« etc. Který jest to
stánek? etc. Poněvadž jest poHeboval Jan viděnie a slyšenie
spuosobného, ovšem my poHebujeme takových smysluov zpuosobných ku porozumění těchto věcí dobrých a k zachování. Ale 15
to všecko v nás jest porušeno; pInie se Izaiášovo slovo: »Oslep
srdce lidu tohoto a uši jeho obtěž«, aby totiž tyto veliké věci
dobré na srdce jim nevstupovaly. Prosme za pomoc Páně, abychme
tyto věci dobré mohli slyšeti a truonóm těm porozuměti etc.
Truonové sau světí. Napsáno jest: »Truon jeho na slaupě20
oblakovém«. Jako v oblaku Izrahel vyšel a veden jest z Ejipta,
tak světí všem, kteří mají býti spaseni, sau oblak, zde osvěcují
cestu do nebeské vlasti a svatý svatých, Kristus, v nich pi'ebývá

I

Svati san
truon božf
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Jer.

3, 2 -

16 Iz. 6, 10 -

a jako z truonu saudy vydává. Protož ti svatí sau truon tento
dobrý boží a stolice saudná, z kteréhožto truonu slyšán jest hlas
o stánku Kristovu, a kterak Buoh spojuje se s lidem a zase lid
s Bohem. A tento hlas svatých potvrzuje toho oddánie slavného.
Jako by i'ekl: »Nenie ld'ivé, co sem viděl, ale slyšel sem Izaiáše,
Jeremiáše, Ezechiele i Daniele, kteHž se mnau potvrzují pravdy
30viděnie. Ti svatí v podobenstvích mluvili sau o tomto stánku«.
Protož die: »Slyšel sem hlas z truonu«, z auřaduov, z Písem svatých a proroctví jich. Nenie tehdy sen oklamánie, což sem viděl,
ale tajné věci divné, kterýchž nesluší člověku mluviti, viděli sau
také apoštolé i proroci. Protož die: »Aj, stánek boží s lidmi«,
35 totiž my také o těch věcech, které viděl Jan, prorokovali sme
a viděli.
Hle, které věci viděl Jan v těchto knihách, svatí nebeští
velicí potvrzují toho! Nemá pochybováno býti o vidění jeho, ale
věřeno má býti, že sau pravá. Ale tento velikočinný a znamenitě vr~:;i! St~~o
40rozhlášený Jan, kterýž na prsech Ježíšových odpočíval, Ježíš
matku jemu poručil na kHži jsa pověšen, kterýž velebné věci
nebeské viděl, a spaHiv slavné věci dobré nebeské a svatých,
chtěje, aby pralvda pHjata byla od věrných, a chtěje, aby mu
bylo věřeno, pHjímá sobě svaté na svědectvie. Jestliže komu
45 nětco nového pHcházie skrz zjevenie, jest-li pravé, má to pH- NO'~~ře~e~i:~ých
podobniti svatým, kteH sau na truoně; jestliže oni potvrzují
toho, tehdy jisté jest.PHčiniti tehdy má se to k vajkladu svatých
prvních; a Kristus ve čtení vykládá-li tak, věřili-li sau takové
věci světí, jestliže světí z truonu potvrzují toho í'kauce: »Tak
50 jest«, tehdy to přijíti máme. Pakli se na odpor nalézá, nemá věí'eno
býti takovým viděním.
Dnes rozumové těžcí a zjevenie pHcházejí proti viděním ~~~~~~~é
svatých, a světí sau nikdá tak nemluvili, ani hlasu svého k nim
pHčiňují, ani se takovým pHtovaHšují. Protož mají zavržena
55 býti viděnie taková všecka o velebné svátosti. Že Kristus Ježíš Toto jest pravda
jest tu, hlas svatých jest k tomu. Druhé o posvátném pHjímaní
krve Páně z kalicha lidu obecnému, že jest to věc slušná, hlas
jest svaté cierkve prvotnie k tomu; a jich hlas potvrzuje pravdy,
protož má držána býti. Jestliže co takového proti tomu pHcházie
60 neb některý prorok na odpor, zahnán a zavržen býti má jakožto
svatokrádce a proklatý etc.
25

88 Filip. 1, 23
20 Eccli 24, 7 -

21 2. M. 13, 21

303

40 Jan 13, 25; 21, 20; Jan 19, 27

XXI.

304

305

Kapitola

»Aj, stánek boŽí«. Kterýžto hlas prorokuov a apoštoluov
jest ku potvrzení stánku toho, kterýž viděl apoštol (k Židuom IX.):
»Stánek zajisté udělán jest první, v. němž bieše svícen a stuol
a chlebové posvátnie«. Pokládá se v Exodu tam o tom: »Tu jest'
byla svatyně svatých«; tam vcházel biskup najvyší, tu byla 5
St~k~i~etest archa a dvě tabule a huol Mojžiešova a Áronova. Ten stálnek
jest cierkev svatá, chot Kristova. Onen stánek udělal Bezeleel
kterýž naplněn jest Duchem svatým, jako se pokládá v Exod~
XXV.: >>Všecko dělaj tiem pHkladem, kterýž ť jest tobě ukázán
na hOÍ"e. A dám Ducha Bezeleelovi«. Poněvadž ten stánek u figuoře 10
učiněný dělán jest Duchem božím a myšlenie veliké bylo ph tom
Í"emesle a práce byla, tak ph tomto stánku duchovním ne anděl
toliko jest byl, ani toliko člověk, netoliko Ducha měl jako člověk,
ale nade všecky, jako jest viděl Jan Křtitel v Jordáně holubici.
Izaiáš die: »Bude kOÍ"en Jesse, v něho pohané doufati budau.15
Tu na něm odpočine Duch maudrosti a umění« etc. V jiných jest
hhech a pr-ekážka se činí Duchu božímu bydleti tu. V tomto
bydleti bude bez hhechu. A tomu ť jest Kristu dáno stavěti stánek
boží dobrý a svatý a krásný.
A ten sau viděli proroci jasný, divný. On, Spasitel sám, vý- 20
Stavitel stánku b - Ý
. t I- a remes
v_
Im'k, 1{eryz
t ' v meVl naJve
. Vt"
.
Kristus
'
otn mlS
Sl mau d rost, postavIl
jej ne rukau lidskau, ale mocí Ducha svatého. Ne jedním dnem
postaven bývá, ale od počátku světa až do skonánie stavie se.
Neb sám tak die: »Otec dělá, i já dělám«. A kterak jest krásný
a jak se staví, když phjdeme do nebeské vlasti, najdeme ten 25
stánek od té ruky svaté Ježíše Krista, stánek nesmrtedlný, slavný,
spojený z duší, ze všelikého života dobrého, z lásky, jaký tam
jest zákon, jaká archa a stuol a ktdí chlebové etc.
Stavitelé
Proroci a apoštolé také stavěli, ale jináče. A jako se pokládá
opět jin!
v lmihách Exodi, každý z lidí nětco měl k tomu phdati: jiní sHíbro, 30
jiní zla to, jiní kamenie, jiní kuože, jiní srsti kozie, jiní níti (!),
tak tito jedni kázaním, jiní modlitbau, jiní almužnau, jiní pHkladem, jiní dobrým životem, jiní skutkem, jiní radau dobrau,
Dě!nlk najvětš! jiní žádostí svatau mají se pHčiniti k práci. On nade všecky najviece, sám Buoh, staví, po něm Kristus a apoštolé a proroci. 35
Apoštol vypravuje (k Židuom IX.), který jest to stánek a kterak .
se puosobí, a které sau dobré věci v něm; žádný toho pochopiti

I

neu1Uože ani vypraviti, totiž o zlatě a sHiebí-e, který tu zákon
a manna a které sau tu věci nové a divné.
40
Die: »0 kterýchžto věcech nebude se zde o každém zvláště
vy~ravovati, aniž totižto muožeme všeho zde viděti a vypravovatI; ale když budeme v nebi, tak, jakž jest, tepruv uhlédáme«.
PHpravuje zde a otesává kamenie z lidí v cierkvi pr-ebývajících Kameniese te,e
U vieÍ"e pravé. A podobné k tomu stavení jest onoho korábu Noe,
K:~:b
45 kterýž za mnoho dní stavěl. Tam jest do něho uvedl zvier-ata
rozličného pokolenie, a což jest tam pHšlo, všecko zachováno
jest, a jiní zahynuli; kteH sau v cierkvi svaté a setrvají do konce
smrti v lásce, spaseni budau, jiní zahynau etc. Hlas živý o tom
stánku rozléhá se v uších našich hluchých. David: »Pane Ido Ys!ánl~u I,to
'k
'
'
prebyvatI bude?
' .
50 b u d e b y dl Itl v stan u tvem anebo kto odpočívati bude na hor-e
svaté tvé? Ktož vchází bez poškvrny (totiž Miechu) a činí spravedlnost (totiž boje se Boha a slauže jemu), ktož mluví pravdu v srdci
svém«, totiž o sobě samém, kterak jest zlý a nedostatečný, že
nepokládá se za dobrého a za nětco, nic nejsa, ale upHmé srdce
55 má, jakož ho Buoh vidí, a malomocenstvie hřiechu tu nenalézá
se etc. A jinde jako z truonu die David: »Byly sú mi slzy mé chlebové ~totiž sladké b~ly sau mi slzy), když mi Í"ečeno bývá (v srdci):
Kde Jest Buoh tvuoJ « a kdy (totiž pHjdeš k němu) k svatému
stánku? »Na ty věci sem se rozpomenul (totiž o stánku božím)
60 a vylil sem v sobě duši mau«, jaký jest to stánek a jaké stavenie
jest nad přirozenie všecko a krásu, žádostí žádal sem viděti mistrovstvie božie. »Kdy puojdu na místo stánku pÍ"edivného«, v němž
sau svatí slavní, »až do domu božieho«, v němž blahoslavení
přebývají. Běda tomu, ktož nepřijde do toho stánku! Běda ktož Běda, kteřl nevb"
t' k
. k
,.'
' b u d a u v stánku!
65 nepre yva v s an u Cler ve svate rytěí-uJície!
Item každý svatý bude stánkem a z nich jeden bude veliký
stvánek slavný. Jinde slovau mnozí stánkové nebeští, tu, kdež die:
»~.i?t~ sobě ~~át:ly z n;amony etc., .aby vás, když byšte zhynuli,
pnJah do vecnych stankuov«, totIžto do míst vlasti nebeské
70 a v počet svatých; z kterýchžto mnohých svatých jeden jest
krašší zlata i střiebra i najkrašších perel. Protož vy, boháči, čiňte
doMe chudým, kteříž nemají zde trvajícieho svatého města ale
hledají budau~ieho., Kterak ~t~~ek slo:,e,v Písmě? Světí pÍ"emajšleli
.
o tomto svatem stanku a dlVIlr se z recí prorockých. Protož tuto Stánek předivnj'

I

40 Podle Žid. 1.0' 1. a 1. Kar. 13, 12? --::- 44 1. M. 6 až 8 - 48 »živý
o tom« opravou z puv.: leden z toho. - 49 Z. 15, 1 a 2 - 56 Ž. 42, 4 a 5
- 68 Luk. 16, 9
Jakoubek. Ví'klad.
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die: »Aj (totiž pilně šetřte, jak znamenitý a divný jest), stánek
slove«. Nebo Kristus měl je za stánek proti všem nepi"áteluom,
proti všem duchuom nečistým, proti nevěstce a šelmě, z nich
bojoval proti všeliké moci nepHtele. »Aj, stánek«, totiž spojené
a společné pfebývanie svatých s Bohem, kteHž byli zde potlačeni,
potupeni a zavrženi.
A ty jest měl za stálnek Kristus. Ti ť sau pi"emohli skrz pokoru, opustivše všecky věci, pí'emohli skrz lásku, toliko o Bohu
AldU a ki'chci mys1'1'
v h Cl' b y l'1; a t au 1(re
v hlcos t'1 premo
v
h1
prcmáhajidábla
ll, po Icory os t neh a l'I, 1ne
ďábla Pán. Kdyby sám pfemohl ďábla, nebylo by tak divné; ale
k hanbě ďáblově skrz ldehké bojoval, kteHž sau pfemohli krví
svau ďábla mocí krve Kristovy, pokorní byli, potupení a pohrzení
od světa. Aj, kterak sau již slavní! V kterémžto stánku Kristus
pí'ebýval zde, dávaje se jemu u velebné svátosti těla a krve své
za pokrm a za nápoj. A í'ekl: »Ktož jie mé tělo etc., ve mně pí'ebývá a já v něm«.
Item, kto pfebývá v lásce, v Bohu pí'ebývá a Buoh v něm.
Ten ť jest stánek, kterýž nedoufal v člověka, ale v Pána. Všecku'
pcmoc od něho měli, za vítězstvie k němu úenie měli, na žádného
nezpoléhali kromě na Krista. V knihách Numeri XX. pokládá se,
kterak sau ho světí měli v sobě a k němu v zamúcení v sobě vniU 95
utiekali se, když sau reptali proti Mojžiešovi i"kúce: »Proč jest
vyvedl nás? Nemáme masa na paušti« etc. Tak dnes, ktefíž hodně
Ut:~ln~~,/lo pdjímají, Krista v sobě mají, mají se tu utiekati k stánku slitovánie, a tu mluví Pán s svými etc. A dnes bylo by nám poUebie
v zarmaucení utéci se k srdci svému, kdež pfebývá Kristus, a deci: 100
»Lid tvrdé šíje jest«. A t:u dává Pán potěšenie a radu. Ó, kdybychme
byli stánek boží, kdybychme hodně požívali velebné svátosti
těla a krve Páně, tu se utiekajíce, měli bychme dobrau pomoc
a vítězstvie! Jestliže se jinam utiekáme a nemáme v II sobě Krista,
hned býváme zklamáni a na Utinu zpoléháme a doufáme a nemáme 105
Dobrá rada
prospěchu ani štěstie. Protož rada se nám dává, chceme-li býti
stánek slavný věčný, buďme dnes stánek boží, mějme v sobě
Krista, hodně pdjímajme a pokánie čiňme, lásku zachovajme!
V

'

89 Jan 6, 66 ~ 94 4. M. 20, 3 nn. ~ 101 6. M. 9, 13 sloupcem 360b z je PFíPisek, černě:
/ In sole posuit tabernaculunt swu.nt
Psalmus " Sanctif'icavit Domin.us tabernac-ul-um suum
" Vox exultat-ionh in tabernaculis útstorum
(= Ž. 19, 6; 46, 6; 118, 16)
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Die: »Aj «, aby probudil srdce naše k vaznemu pi"emyšlo- "Aj"coznamená?
110 vání a k dělání stánku božieho, v němžto jest Buoh. »Slovo tělem
učiněno jest a pí'ebývati bude v nás«. Kristovo tělo stánek jest. Tělo Kristovo
To jeho spojenie s svatými učiní jeden stánek, aby Kristus ve všech
byl a všickni v něm, a tak zblízka, jako duše s tělem se spojuje,
tak světí, a blíže, s Kristem a s jeho božstvím. Jestliže má člověk
115 s božstvím se spojiti, má hodně požívati těla Kristova zde u velebné
svátosti, jinak nebude stánkem.
»A oni budau jeho lid«, kterýž nebude odlúčen od Krista na
věky, »a on, Buoh jich, bude jich Bohem«, kterýž nebude se hněvati
na ně, neopustí srdcí jich. Pro pajchu někdy i"ekl: »Ne lid muoj,
120 nedošlý milosrdenstvie«, již teď milosrdenstvie došlý a lid muoj;
a uhlédají ho okem v oko, a takovému bližší bude spojením nežli
v manželství objímanie které a spojenie; nebo tak duše svatých,
spojíc se s Kristem v lásce, v vidění, v objetí, a jeho v sobě mieti lll~'{á~e~tti
budau.
125
Tak duše naše má pHvedena býti k tomu stavu, proto stvoi"ena
jest, proto poldtěna jest, proto se káže slovo božie. Běda nám,
nebudeme-li ten stánek, budeme tedy stánek babylonský! Všickni
lidé, buďto v boji, buďlto v domu, buďto v kostele, buďto na modlitbě, buďto v phjímaní těla a krve Páně, máme býti stánek boží,
130 aby byl s námi Buoh, a tak bychom doMe ve všech věcech stáli etc.
A set i" e B u o h vše 1 i k a u s I z u s očí ji c h. Nenie
dosti člověku toliko pokrmem tělesným se krmiti, ale i nápojem.
Tak nenie dosti těla božieho toliko užívati u velebné svátosti, ale'
i krve z kalicha. A nenie na tom dosti toliko velebnau svátostí se
5 sytiti; ale také slovem svatým jeho poUebie jest krmiti se. Nebo
slovo božie chléb jest; jako zajisté z mála chlebuov mnoho jich
nasytil, tak těmito slovy již propověděnými hojně muož nás
nakrmiti, jestliže chcme je nábožně pí'ijíti, a muože i chce nás
dnes krmiti.
10
Viděl jest Jan truony svatých a hlasy jich, kterak se divie
o stánku Páně; druhé slyšán jest hlas tento z trnonu božieho:
»A seUe Buoh všelikú« etc. Povědieno jest, jaký stav bude lidu,
že velmi spojený lid svatý s Bohem jako v jednom stánku,
jaké bezpečenstvie tu bude, jaká sláva, jaká rozkoš a jaká vuole,
110 Podle J al1a 1, 14
6 Mat. 14, 19 nit.; NIarek 6, 41 nn.

Nenie dosti ua
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v Je
. d na a Je
. d no sr d ce mezl. seb au a vsec
vh
. dnota 15
ze
spolu s B oh em Je
bude najvětšie. Nebo všickni své vuole všecky dadie Bohu, že nic
jiného nebudau žádati a chtieti, jediné což Buoh chce, nic jiného
věděti, než což Buoh, nic mysliti, jediné což Buoh chce.
Takový viděl stánek předivn}T. ta jednota má se zde začieti,
aby vuole naše byla poddána Bohu a abychom spolu jednosvorně 20
a povolně Pánu živi byli zde, l'-iekajíce: »Buď vuole tvá!«, a pak
tehdy v nebi vidieno bude člověčenstvie Kristovo a božstvie tak,
jakž jest. Zde bude veliká pastva duše na cestě, zde dává skrytě
božstvie a člověčenstvie v velebné svátosti, tam v nebeské vlasti
uzHeme ho všickni tak, jakž jest. Jan XVII.: »Tento ť jest Život25
věčný (totiž pl'-ebývanie s Bohem), aby poznali tě« viděním poledním, totiž najjasnějším, jakož jest, abychom poznali ho v kráse,
v pokladích, v dobrotě a v slávě. »A kteréhož si poslal« etc.,
kterýž jesti byl uplván a ukřižován. Těmi věcmi nasycen bude
a naplněn, že nic viece nebude chtieti ani žádati. To ť bude po- 30
slednie dobré. Protož die: »Aj, stánek«, spojený svatých s Bohem
a s člověčenstvím Kristovým a s božstvím.
Druhé slyšán jest hlas z truonu, že nic zarmauceného a tesklivého, nic protivného, žádný nedostatek nebude se moci jim tam
přimiesiti. Tento hlas od svatých prorokuov a apoštoluov tomu 35
V nebi žádného h
v
b' 'vh'h v
d"
CVll'bd
nedostatku
C ce, ze v ne 1 nlce e uoz se nene ostava.
oz (O 1 U au ch'"
heh
nebude
mieti, pokoj, radost, čest, bohatstvie, pl'-átely, tovaHstvie, to vše
budau mieti bez odporného všelijakého nedostatku. Protož die:
»SetřeBuoh« etc., totiž nebude pl-ičiny, pro kterau by chtěl,
aby se člověk rmautil a zastaral v mysli pro nětco odporného 40
tam.
>>Všelikau slzu setře«. Poněvadž seUe slzy, zl'-ejmo jest tehdy,
Zde svěn pláči že sú zde plakali; v tom místě také, kdež všeliké koleno svatých
klaní se Pánu, tam také lkají, stydie se, nemohauce svatých společnosti a tovarystvie mieti. Všecky slzy setřieny budau s očí 45
jich konečně. Světí zde na cestě to vlastní věc mají, totiž plakati
na hl-iechy; a čím sau světější, viece lkají, nebo viece hHechy
znají. Svatí, čiem sau osvícenější byli, tiem viece sau plakali;
nebo duše žádala býti s Bohem, a nemohla pro pl'-ekážku těla,
a pro tož se ponižovali a plakali. »Tam ť seUe jim Pán slzu«. Po- 50
třebie nám tehdy lkáti a plakati, chceme-li, aby duše naše byla
utřiena. Magdalena plakala velmi, až jest i uslyšela: »Odpauštějí
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V.lil,á bude jednota toho stánku

I

I

21 Mat. 6, 10; Lttk. 11, 2 - ~5 Jan 17, 3 - 36 Pltv. jen; nedostává;
Pled to bylo pfipsáno ještě ne (červeně,mezi Mdky). - 52 Lltk. 7, 47

se tobě hh6chové«, však proto ještě lkala a na paušti pl'-ebývala
a plakala, že jest hl'-ešila, že jest duši zmazala; ale když jest do
55 nebeské vlasti pl-išla, již seHieny sau jie slzy. Protož pravím:
Čím sau lepší světí mužie, tiem viece lkají a pláčí; a čiem méně
lkají, méně svých hHechuov znají. Kristus praví: »Běda vám,
kteH se smějete, nebo lkáti budete!« »Blahoslavení budau, lde~'í
lkají «.
60
Druhá příčina pláče, netoliko na své hřiechy plakati, ale i na
jiných mají světí. Co je množstvie h'Hechuov a pokrytstvie v tomto
světě a co nenávistí a lstí, jak veliké rauhanie a jak mnoho nepHzní!
Když pl-átelé božie vidie obraz boží uplvaný, toho bližnieho pláčí
a nemají zde pÍ"Íčiny potěšenie, než jediné lkánie. A když někdy
65 Pán odtrhne od lkánie k vnitřním dobrým věcem, kteréž dává
v duši, tu někdy potěšenie jest. Jak mnohá sau žalostná na.hekanie
nevěsty Kristovy, když vidí, ano proti ženichovi Kristu Pánu
sau nevěstka a šelma veliká a falešní proroci, kteHž pravdu proměňují v lež, ktel'-íž svodie věrné! Hlas z truonu jest: >>V naj70 poslednějších časech odstaupie něktel:'-í od viery, pilně poslaucha jíce duchuov bludných«. Ty věci slyše, lkánie má nevěsta pro
bratřie své. II
Svatým zde nestierá Pán slzí, ale dávaje dary pHdává lkánie;
ale tam setře. Protož ten svazek a spojenie těla s duší nesnadně
75 se ruší a rozděluje. Kdyby člověk také v jediném svazku Pána
se pHdržel a neodstupoval a nemiloval těla, nebyl by oddělen
od těla ani od Boha na věky. Protož, očekávaje rozdělenie duše
od těla, lkaj, že byl od Bcha oddělen, plač také, že se od nás vzd~
luje spasenie naše a požívanie Boha. Budeme-li na to lkáti a plakah,
80 »seHína bude slza tam«, kdež toto smrtedlné obleče se v nesmrtedlnost, již hrubost ta nebude na pl-ekážku, nenakloní se mysl
a tělo k zhovadilostem, nebude na překážku nevěstka a šelma
a falešný prorok, nebude se báti, aby již tělo rozkoši a radosti
plné a stkvaucie a slavné odděleno bylo od duše a od Boha: Nebude
85 tesknosti, nebude zimnice, ani bolesti hlavy, ani hHzy, am strachu
nepl'-átel, ani záloh a osiedl ďábelských, nebude žádného nedostatku těla, ale nasycenie dokonalé z strany duše i těla, nebude
tam pláče.
Protož die: »Setře Buoh všelikau slzu«. Budau-li viděti,
57 Luk. 6 25 a Mat. 5 4 60 »1ta své«; pitv. jen: »své«, předložka
»)11.a « je pfipsdna až dodatečně mezi sloupci a za.řazovací znaménka označu.jí,
kam náleží do textu. - 69 1. Tim. 4, 1
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Dobrým nebude
pro

boles.ti
ano se mu Cle zh, nebudau z toho bolesti mieti žádné
'ť
1
trápeme zlÍ'ch b d
d'
.
sve I, a e
u au se ra ovatI. Oněm zlým neset1'e slzy. Světí J'iž neb d
v k' t'
d'l'
v
u au
oce
' ava. 1 roz
b e ellle duse od těla a od Boha svého života svat'h··
e o
t e smrtI ne ude tam. Druhá také věčná smrt nebude anI' kt :
t '1 , .
,
'
.,
,
era
e esna, alll smrt duse, ani věčná. Protož nižádného zahy t'
t
b d
v,
1
nu Ie
am ne u e prate božích, zdravie věčné bude. A tak J'iž ote'dau
Hlas potěšenie
1
d
J
dobrÍ'rn
S zy O očí s~atých.v l!l~s Iza,i~še.l (LIlII.) z truonu: »Někdy si
byla neplodna,
opustena. Zknklll vesele a zavaJ'skni
ktera'zv Sl.
1 1
.
,
nepraco~~ a e~ ~orodu (již totiž roditi budeš). Rozšil- stan svuoj
a nechteJ se batI, nebudeš zahanbena (totiž pro hHechy) a dno '
mladosti tvé nebudau
k zahanbení (totiž když si
100
byla od Boh~) .. Nebo ~an bude panovati nad tebau a on, Spasitel
"
, . a Buoh tvuoJ, Jmenovan bude v tobě. Někdy si žena zpustlá byla
Casem opus
v " , b
bývail voleni n~~vana, a opus.tena
yla Sl,. do času opustil tě, a v smilování
pr~J:Uu te a vyčIstím tě, do času skryji se p1'ed tebau a odvrátím
tvar mau od tebe pro tvé Miechy, ale v věčné lásce smiluJ'i se nad "
teb
,. pravI, vykupitel tvuoj «. Opět v LX. kapitole 100
. au. A t y t o ť veCl
Jako z truonu oznamuje, že zde mají phčiny pláče: »Protože s' byla
op~štěna a v nenávisti jmiena etc., položím tě v chválu národuov
tOtIŽ ~yz~vihnu ,tě,! čes,t a slávu, nebude slyšána tam nepravost
v zemI tve a potrellle tve nebude v končinách tvých totiž v Jerul'
vv,
1 .
,IlO
za emu, vecn~ vastI, nebude tobě pádu duše tvé, tam spasenie
a vysvobozellle bude na zdech a v branách tvých. Nebude tan1
slunce, přes, den a měsíce .p1'es noc; nebo nebudeš poHebovati
tam tech svetel, ale Hospodm bude světlo tvé věčné' a tam konec
bude mieti lleánie tvé a tam lid tvuoJ' bude spravedlivy'a dá ť d'di t .
.
e 1I5
c :rle zemI svatau. Vy budete má ruka, mé dielo a mé vykau."
pellle. A to brzo učiním«. Jako by 1'ekl: »Tvé čištěnie zdá se tobě
Tudwz věci
mmau zle dlauhe'',ae
1 t u d'lez, ť pOml~aU
.
ty slzy«. Izaiáš LXVIo.: >>Vejsel se,
Jeruzaleme, a spolu radUJte se s ním«, kteh totiž činíte pokánie.
..
. Zd~ lleánie s radostí směšuje se, v budaucím životě sama radost 120
Vehka
potMeme
,. 'v . za
' los t'1 b ude. Toto die Pán:
'
zaslibuje sví'm vehká bez pnmlsellle
»Nakloním
Pán
t
'
VIt
b'
,:a,r e
e a vypustí~ 1'eky na tě, totiž Ducha tobě dám a ob. ..
ZI;TlJ~ vas,v. a na~ycelll budete jakožto od prsí všemi dobrými
ve~~n a pr~nes~lll budete k těm dobrým věcem. A tu phvětivě
ukaz,e se :a~ .Jako ~atka. dítěti plačíciemu. Jako kdyby mátě 125
kteremu dletetI lahodIla a Je těšila, tak já vám chlácholiti budu
a veseliti se budete v Jeruzalémě, věčné vlasti, když vás všeck;
Y •

I

:obě

těm
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96 Podle lz. 54, I, 2, 4 až 8 118 Podle lz. 66, 10 až 13

107 Podle lz. 60, 15 a 18 až 22 -

přijmu k sobě jako do jednoho stánku, abyšte byli jeden stánek a
jedna vuole se mnau. Odejmu já sám osobně slzy, že, jako po bau1'130 kách bývá jasno, tak po zámutcích a žalářiech a hruozách a h1'mo-

tích a bauřkách nepokojných bude potěšenie a pokoj «.
A v kapitole LXII. Izaiáše hlas z truonu: »Budeš koruna Hlas z truonu
slávy v ruce Páně a nebudeš slauti opuštěná a zpustlá, ale slauti
budeš vuole má, totiž že si jie nebyla odporná, ale Hekala s': Buď
135 vuole tvá! Neb se zalíbilo Hospodinu v tobě, aby totiž dopustil
na tě zámutky a potom tě vzhuoru vyzdvihl, aby jemu byla chvála
z toho. On nad tebau radovati se bude a nebude ť tobě zámutku«.
Protož die: »Setl'e «, skrz milosrdenstvie své, kteréž má většie Setre slzy
nežli matka tělesná. Setře, totiž odejme všeliký nedostatek. Slzy
140 také bývají, když potracuje člověk líbezné věci své a milé, jako
bohatstvie, rodiče. Dobh, když mají Boha v srdci, mají tu veseYé.
Jestliže saudem božím \ takové věci potracují dobré v duši, lkánie
bývá z toho; tam toho nebude. Item křik bývá, když se násilé
Khk
děje od laupežníkuov neb od duchuov, kteHž násilně chtie z viery
145 vyvrátiti a vyko1'eniti; toho nebude v nebeské vlasti, ani bolesti
Bolest
pro ztracenie zdravie nebo líbezných věci, nebude tam nemoci
duch<.'vnie ani tělesné.
Mnohá Písma naplnie se v nebeské vlasti, ne zde. Zde se mluví
k člověku: >>V potu tváři tvé krmiti se budeš chlebem tvým«.
150 Kdež jest právo, a tu bývá v tom právě práce, zasluhujície chleba. Právo a práce
Nenie-li práce, nenie práva; jako jest plat auroční neb komorní,
též plat ve vsi: obroď se jim pak na poli neb nic, daj předse! nenie to právo božie! Apoštol die: »Kto nechce dělati, nejez!«
Nemocní vynímají se od takové práce. V nebeské vlasti nebude
155 práce ani bolesti ženy pH porodu. Zde jest blahoslavenstvie:
»Blahoslavení, kteÍ'Í lkají«; tam ť pomine to. Zde blahoslavení,
ktdí protivenstvie trpie pro spravedlnost; tam ť to pomine. Dobré
jest z viery zde trpěti; tam toho nebude. Práce v žalá1'ích, v kázaní,
v pokání, na polích pro chléb již nebude.
HlO
Blud vycházel z těch slov, která sau o posledním blahoBlud
slavenství, od některých, a chtie to k nynějšímu času phlepovati,
že zde nebudau roditi v bolesti, zde že nebudau lkáti, a radost
ustavičnau mieti budau. Tělesně rozumějí tomu, což matka Zebedeových synu ov o království Kristově die: »Rci, ať tato dva
132 Podle lz. 62, 3 a 4 - 149 Podle 1. M. 3, 19 - 153 2. Tes. 3,
10 _ 156 Mat. 5, 4 - 157 Mat. 5, 10 - 160 Vi/čet bhtdlt Táborských,
iež ttb autor zamítá, čteme tl VavFince z BFezové str. 415. - 164 IVlat. 20, 21
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syny má« etc. Pravili, že hřiechu nebude. Jan die: »Kto praví II
v
h
h
' lh' v •
••
,
165
ze nec u nema, ar Jest«, a tak)1ž i on hřiech má; i na hvězdách
ne~esl:~ch jes~ nvedo~t~tek.v~t~~ podnět hřie.cha všecky obtěžuje;
opet hne chove ~redeslI obtezU)1. Item nemOCl obtěžují proti tomu:
»Nebude bolest1«. Item těla svatá budau, tak pravili. Falešná
sau proroctvie ta, kteráž také k času nynějšiemu pokládala 'sau 170
se; avšak nenávistí mnoho a hřiechuov 'mnoho, a pokánie žádného etc.
V'

Protož pravím, že blud jest veliký, ktož slova tato »Setl'e
Buoh všelikau slzu« obracuje k času nynějšímu. Druhý blud že
Blaudilipli tomto již nebude zde hí'iechu; Hetí, že tu nebude bolesti; čtvrtý, l~tož 175
~lova Ducha svatého k jinému rozumu vykládá; pátý, ktož k času
Jinému přiměí'uje. Slova všecka tato sau k budaucí věčné vlasti.
»Khku nebude tam ani bolesti, neb sau ty věci prvé zde pře
dešly«, totiž v nynějším času dává je Pán. Zde ť jest strach a bázeň
smrti a zámutek a auzkost. Ty věci prvnějšie sau zde nežli věčné, ISO
Hoi·k)'ch věd l'b'
muslme prvé
1 e
koštovati
h a rozkošné; žádný nedosáhne oněch věcí radostny' ch, leč okusí
tec to hoH<:ých prvních. Tak Kristus, chtěv do nebeské vlasti
vjíti, musil trpěti; tak proroci, tak q.poštolé trpěli sau. A všickni
spaseni býti, musie podstúpiti zámutky zdeprvni~
Všiclmi trpt\li kteÍ'Í
v d mají
..
svčt!
pre v)1tím do nebeské vlasti. 1 Panna Maria trpěla jest; i JeiiS 'lSti
1~ristus, jsa ,~ez. hhechu, trpěl jest. A čiem sau milejší byli Bohu,
Vlece sau snaselI na tomto světě. Kto jest tedy ten, kterýž praví
že zde nemáme trpěti? Apoštolé pověděli v Skutcích apošt. xrrrr<
»Skrz mnohé zámutky musíme jíti do královstvie nebeského«.
A
apoštol opět: )>Všickni, kteÍ'Íž chtí šlechetně živi by'ti v Kristu 190
Falešné
proroctvie
proti venstvie trpěti budau«, totiž všudy. Kde jest to proroctvie,
abychom netrpěli, kde sau. ti žertové a rauhanie ducha lživého?
Mučedlníci trpěli sau, a my, kteří sme mnoho hí'ešili a nečinili
sme pokánie, chceme kralovati bez zámutku a bolesti bez
pláče a lkánie? Bojím se, aby v věčné zatracenie neupadW ti 195
kteí'íž k takovým proroctvím vieru pHkládají! Nebo svatých ~
pí'átel Kristových Ježíšových jest vlastnie věc trpěti v času
nynějším, aby potom seHína jim byla slza etc.
.
v

I

»A j,

1 řekl jest ten, kterýž seděl na truonu:
n o v é čin í m vše c k y věc i«. Když jest Jan viděl

165 Podle 1. Jana 1, 8 a 10 - i70 »k času« opravou z pův.: do času
»nynějšienut« je pNpsáno až dodatečně in marg. - 189 Skutk. U, 22 _

190 2. Tim. 3, 12

313

XXI.

'

ty věci posleclnie věrných, kteréž přijdau na ně, na potvrzen~~
toho viděnie slyšal svědectvie svatých otcuov starých, hlas tobz
5 z truonu Hmucích: »Aj, stánek boží« etc., totiž spojenie svatých
s Bohem v blahoslavenství posledním a dokonalém; tam již pláč,
lkánie a všeliká slza od očí jich setřiena bude. Nebo zde světí, ač
mají radost vnitř v mysli, však se jimpřiměšuje nedostatek
zevnitř s strany těla; ale voleným božím všeliká slza setřiena
10 bude v onom J'asném vidění. A zde světa milovníci hledí se nese zde
rmútiti ale takoví tam na onom světě v pláč věčný upa d nau; Zlé
radovati
a čím 'sau větší zde radost měli a veseré, tiem viece plakati
budau a lkáti.
Protož jako tuto děje se po~vrzenie z truonu, tak všech svatýc?
15 slov kteráž mluvíme, nechceme-li poblúditi, má býti potvrzeme
od ;vatých prvních jako z truonu. A teď sám P~n Janov~vvid,ěni~
potvrzuje Hm: »A kterýž seděl na tru0n.u, rel~l ~ . tot1~. te,hoz
potvrzuje, jako i světí z truonu potvrzovalI. Povedeme za)1s:e to
nebo mlulvenie jest velmi tajné a všemu své.tu. skryté, ldere 'po:
20 tvrzuje všelikého Janova viděnie. Toto mluveme Jest ono, o l~:eremz
Spasitel die ve čtení: »Již vás nenazývám služebníky, ale ~ra~e:y«.
Pí,ítel příteli otvierá tajné věci. Tak Kristus svému Janovl mllemu
otevřel tajnosti skryté.
A protož die: »1 řekl jest mi, kterýž seděl na truonu«. Jal~o
25 by í'el<:1: »Moji věrní světí tobě toho potvrdili a svědectvie ;ydal:~
a to též já činím, tobě tvých viděni potvrzuje«. 1 dnes Pan dU~l
V ěrné dává poznánie taJ'ny' ch věcí, kteréž jest některaké mluveme
•
v' h
Duše věrná kleral,
o se má :' řečem
P ěkné rozkošné a lahodné. Duše věrná z rozmlauvame kb021e
'
bozim
rozplývá se a rozšiÍ'uje v žádostech svatých a hlas J:ho zna~ ter~~z
30 se těší krmí, osvěcuje a uzdravuje etc. Ale duse v svet vyhta,
slyšéci' slova božie nehaJ'be se. A protož die apoštol, že člověk
. .. .
)
'vh ZhovadIly clo\'ek
vniHní, uvázlý v zemských věcech a časných, býva tele sny a vZ O~ jinak se má
vadilý a nechápá těch věcí, které sau Ducha božieho; protoz am
mluvenie božie aneb Ducha svatého člověku vstupuje na srdce.
35 Mluvenie pak božie bývá i ke zlým lidem i k ďáblóm, k Kaifášovi
a k Balaámovi; ale ta se jim obracuje řeč k zatracení, nebo k mluvení božiemu vážnosti nemají. Ale duše Kristu milá z í'ečí božích
rozněcuje se, jako oni do Emaus jdauce 1'lmu: )>Však srdce n.aše
bieše hoí'íde v Bohu, když jest mluvil nám«. Ale duše plná CIZO40ložství neváží sobě slov Páně. Ale podlé svatého Jana, ktož věří
J

•

v

I

I

5 Zj. 21, 3 - 21 Podle Ja.na 15, 15 - 31 1. Kor. 2, 14
M. 23, 4 - 38 Luk. 24, 32 - 40 1. Jan 5, 10

36 5.
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v něho, svědectvie má v sobě samém, totiž od Boha, o článciech
viery a poUebných věcech k spasení. I
ob:oá~~i~v~de
A viděl jest Jan nový Jeruzalém, nový zástup, nová tělaoslavená, obnovené duše, a sám na truonu sedě die: »Aj, nové
činím všecky věci«. A protož i zde v věrných obnovuje mysl,45
svědomie, srdce, až pHjde k obnovení poslednímu. Jako i prvnieho
dne stvoHI světlo etc., až všecko dokonal, takže šestého dne učinil
člověka z truple hlíny a sedmého dne odpočinul, tak Pán vždycky
nové dielo své dělá, až když poslednie učiní obnovenie a dokonalé,
aby se tělo již nesstaralo. A to vidauce obnovenie, ano se zde 50
začíná a tam se dokonáv( die Janovi: »Ej, nové činím všecky
věci«.

Ti, kteHž se v svých myslech obnovují, mohau slyšeti rao tom obnovení. A protož na křtu vnití-ní člověk skrz
phjetie Ducha svatého obnovuje se a světlem božským se osvěcuje. 55
Nebo Kristus sám jest člověk nový a všecky věci jeho sau nové,
jako jeho početie Duchem svatým nové jest; neb die Jeremiáš:
»Novau věc učiní Pán: Žena obklíčí muže«. Nové narozenie,
noví divové, nová pokora, kázanie, nová maudrost, noví skutkové, jeho Smrt divná a nová, zhovadilost padla a novota se 60
uvodí, nové vstaupenie na nebe v život některaký duchovní
a tajný a v blahoslavenstvie dokonalé. A sám maje tu novotu,
v svých věrn:)Tch ji puosobí, totiž to obnovenie.
Protož die: »Aj, nové činím všeckyvěci«. A kterak to obnovenie
jest divné, zí-ejmo jest. Jako tělo obnovuje se horkostí proti stude- 65
nosti a studeností proti horkosti, a když na libé věci sobě okem
patH a v nich se kochá, tehdy II se obnovuje z zámutku do vesefé,
tak skrze slyšenie, slyší-li libé věci, tehdy se obnovuje v kochání
a v radosti, a okušuje-li sladkých věcí a chutných, tehdy se opět
obnovuje tělo, a tak o jiných smyslí ch rozuměj: takéž člověk 70
vniUní, ohněm a horkostí Ducha svatého jsa zapálen, obnovuje
se a kochá se proti studenosti, aneb jest-li horký zápalčivau hor·
kostí k hhechóm, obnovuje se rosau a studeností Ducha svatého.
Item, když vidí skrz vieru nebeské věci a božské a ony věčné,
tehdy srdce člověčí obnovuje se a proměňuje. A skrz okušenie 75
pravé těla a krve Páně a daru ov nebeských člověk se obnovuje
a proměňuje; ale člověk nakažený v chuti a okušení jako zimnicí
necítí oněch božských, ale sladké věci zdadie se mU hoí-ké etc.
dostně

Na

I~,~~,~U

vše

Těla obnovenie

Duše obnovenie

Viděnlm
Okušenlm

46 1. M. 1, l1/.'n. -

58 Jer. 31, 22
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A protož die: »Aj, nové činím všecky věci«. A slyšením k~~ Slyšenlm
80 poslauchá vniUním, jako David, kterýž die: »Poslechnu, co ~lUVlt~
bude ve mně Pán Buoh «, ten sluch k Bohu a ku poslusenstvl
obrácený slyší božské věci nebeské a obnovuje se. A dotknutie srdce
od Boha opět obnovuje mysl, a tak veškeren člověk vniUní
obnovuje se. A jako člověk světský vedlé těla obnovuje se milová85 ním zemsky'm, raduje se z něho v jiedle, v pití, tak vniUní člověk , .
B h
'1'
lI11lovanlm se
milováním Pána Boha obnOVUJe se. Nebo, Clem vlece o a ml uJe, obnovuje Clovek
tiem viece se člověk obnovuje, a to obnovenie od Boha pochodie;
nebo die: »Aj, já činím nové všecky věci«.
Bývá také obnovenie z rozmnožení viery, z kteréžto obnovuje
90 se a rozmáhá bázeň k Bohu. Člověk ten, nový Kristus, pHjav novotu, puosobí obnovenie v srdcích věrných, aby Krista milovali
nade všecky věci, vieru, naději, lásku a bázeň rozmn~ženau ab~
měli. A když sau první rodičové sh!-ešili, hned v zhovadllost upadh
a v ní zuostávali, až když Kristus, nový člověk, pHšel. A tak praví:.
..
V'
b
.,' 1
Kristus nové veCl
95 »Phkázanie nové dávám vám«, totlz dusl o novuJlcle s uz novau
dává
vieru, pokoru, trpělivost, čistotu etc. A jako milováním s?olečným
lidským a laskavým podlé Boha člověk vnití-ní obnOVUJe se~.tal~
také skrze hněv a nenávist stará se a z novoty ducha vyclcha
a ustavičně v milosti boží svadnau ta srdce. V prvotní cierkvi
100 srdce lidská, že sau v Bohu byla láskau spojená, protož sau novotu
· h Hřlech kazl
ducha měli a vespolek sobě v dobrém pomáhali. Ale všeli1<'ý h'hec
novotu
tu novotu boH, nebo opuštenie od Ducha svatého puosobí. Protož
všech věcí vetchy'ch máme nechati, jako hhechuov, navyklostí
. . d
d h Dva duchy při
v hheších. Nebo dva duchové jsta ph každém srdcl: Je en uc každém srdci
105 toho, kterýž sedí na truonu a obnovuje mysl člověka sobě poddanau;
jiný duch zlý, kterýž mysl vetchau činí. A kterému b~vá duše
nakloněna, od toho ducha béí-e znamenie a formU. Jest-ll k Bohu
nakloněná, radost, veselé a novotu Ducha svatého phjímá; ale
..'
•
v'
~
dl' v, d t' Obnovenle h'lesne
toto obnovenie tělesné vedlé smysluov Jest neclste, ve e za os 1
nečisté
110 těla Bohu nenávistné.
Ale duše obnovenie jest svaté, krásné, Bohu milé, chutné,
radostné, nebo pokorau, trpělivostí mysl člověčí ozdobena bývá.
A obnovovánie duše pí-ekážku činí obnovování tělesnému, a zase
též. Nebo vedlé apoštola, ačkoli ten, kterýž zevnití- jest, čl?věk,
115 ruší se, však ten, kterýž vniU jest, den ote dne obnOVUJe se.
Obnovenie
svatých
Ano v svatých tak bývalo obnovenie srdce a mysli, že i zevniU
•

•

V"

I

• v

I

80 Ž. 85, 9 -

95 Ja1/. 13, 34 -

114 2. RoJ'. 4, 16
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také tělo veselilo se z toho hojného vnitřnieho kochánie a radosti.
Jako die David: »Srdce mé a tělo mé veselily se k Bohu živému«.
Jako z nakaženie a vetchosti tělesné i ta duše také obvetšuje
a nemuož se v tu novotu svatú obléci. A pohhechu srdce naše
odporná sau obnovení Ducha svatého. David však prosil Hm:
»Ducha phmého obnov v střevách mých«. Častokrát viece lidé
k duchu zlému zastaralému pHstaupají a nakloňují se nežli k Duchu
božímu novému.
Miluje Buoh
I d'le: »Aj, nové činím všecky věci«. Nebo viece sobě vážíI25
nového člověka
,
Buoh jednoho člověka obnoveného nežli mnoho zastaralých. Ano
(černe:) Kto
hY'
,
. 1za mc,
. ta 1{ze
Y neJsau
.
';laj.le~šl mezi
neSmCl pro t'1 sprave dl'lVym
sau Ja
hodni
mnu, Jest Jalm"
I
t't
b
'
v
v
'v
•
,
bodlák. Micheáš7 Jmena, a e lO o novem sau netco pred obhceJem mym, kteréž
já obnovuji a ji<;h posilňuji a vážím je sobě a zvelebuji je, Protož
všecky věci, kteréž sau nětco a nějaké vážnosti, já všecko obnovuji, 130
potom, které sau nových daruov, nové milosti a nového osvícenie.
A protož die: »Aj, já nové činím všecky věci«, nové radosti, novau
pokoru, kterauž v nás rač učiniti a zpuosobiti Pán všemohúcí etc.
v

Běda nevěl'lclm

PHklad

Druhý

,

•

A ten, k t e r Ý ž sed ě I n a t r u o n u, í" e k I mi:
»N a piš ta t o s lov a«. Od Pána velikomocného, kterýž sedí na
truonu, rozkazuje se: »Napiš tyto věci«, totiž svrchu pravené, to
jest o budauciech časech, druhé o 'dobrých věcech budauciech,
kteréž budau mieti světí po tomto životě, totiž o oddánie duše 5
s Bohem, o odplatách jich a mzdě.
»Věrná ť jest Í"eč tato a pravé sau všecky věci a nepominau
na věky«. Pravdomluvný jest ten, kterýž tyto věci viděl a svěl
dectvie vydává všem těmto věcem, pravdomluvný, který zjevil,
totiž Pán Ježíš jako pečet pHkládá ke všem viděním. Též zákon 10
pravý jest a spasitedlný jest a úžitečný. O němž Pán die: »Já ť sem
pravdomluvný, uče tebe úžitečným věcem; a dHeve nebe i země
změnie se nežli tato slova«, totiž vidění a zákona božieho. Kto
t emt O s IOVUOm neven,
Vy, bVd'
.. h nezachovava!
"
e a Jemu.I BVd
e a, 1dO]lc
Běda, kto na své smysly zpoléhá! Běda, Ido slyší, a nečiní, že tyto l5
věci se vypravují, a Hedcí tomu věh! Podobné jest, jako kdyby
odpověd aneb pohruožka byla vo obležení některého zámku,
a nebáli by se, leč když v skutku již bývá obehnán; tak nedbají
na zatracenie, než když pHjde" Podobné opět: Dokud hudec na
V

118 Ž. 84, 3 -

122 Ž, 51, 12 -

127 (ma.rginálie) Mlel!. 7, 4

12 Podle Mat. 24, 35; Ma.rek 13, 31; Luk. 21, 33

2

20hausle hude, poslauchají, a když pí"estane hudenie, netancují;
tak někdy poslauchají kazatele, viece pak nečinie. Tvrdá sau
pohHechu srdce k slovu božiemu! Které věci sau. úžitečné, lehčí
sobě člověk, a které sau marné, těch bývá pilen: chvály své hledají.
I Í"ekl jest: »Já Pán. Napiš tato slova!« Jakým napsáním, Jakét:~sánie
25 na papieí"e-li ? Ovšem viděl jest prvé všecky tyto věci; potom
z rozkázanie Páně sep::ány sau v knihy vidědlné na pamět budaucie
všem lidem. Najprvé v paměti byly sau napsány. Protož díe:
»Napiš!«, totiž v paměti své a v srdci slož ne zemské věci, ale
slova božie věrná. Napsati jest nemohl v duši bez pomoci božie.
30 Jako by í"ekl: »Já napíši v tvé duši, a ty také, ó Jene, napiš!« Jako
by Í"ekl: »J á ť nenapíši, leč pilnost phložíš také ty sám k tomu
psání II a leč povolíš mi«.Protož die: »Skutky, kteréž já činím,
i on činiti bude«. K každému skutku dobrému potřebná jest
ruka Páně i všie Trojice požehnané. A protož, které věci psal,
Pán psal;
35na truonu sedě psal, a Jan také napsal.
Jan také psal
A tak potom Jan napsal na knihy hmotné, aby nám také
potom napsány byly v paměti. Jestliže jest v srdcích jed zemských
žádostí, jestliže jest blud neb závist a jiní Miechové, tehdy zákon D:~;o~~smo
boží, zákon Ducha božieho, láska, viera a pravda nemohau napsány
40 býti v duši; jestliže jest navyklost zlá, jestliže smysl vysoký, proti
prostosti duše a ducha, tehdy ť Duch boží odchází od té duše
a nic dobrého tu nenapisuje. Protož die Jeremiáš XVII.: »HHech
domu judského napsán jest rafijí železnau, na hladkém kamenu
adamantovém vyryt jest na širokosti srdce«, totiž že to srdce
45 svět a stvořenie pokládá sobě za Boha. To v duši napsáno jest
jako v pokolení judském duchovním, a rafijí železnau, totiž tvrdě Rafije železná
vryto, že nové nebe, nová země a nový Jeruzalém nemuož napsán
a vyryt býti v té duši. V Zjevení lIlO.: »Kto svitězí, napíši jméno
mé na něm a jméno nového Jeruzaléma«. Ktož pÍ"emuože ďábla
50 a hHechy a pokušenie, napsáno bude na něm
J'm' éno Kristovo Jméno
Kristovo
'
w~~
a jméno Syna božieho, aby byl syn boží takový člověk a aby on
byl Jeruzalém nový a jméno skryté pÍ"ede vším světem, Jméno to,'
o kterémž v Piesničkách: »Olej vylitý jméno tvé«, Olej chutný
pokrm činí, osvěcuje a uzdravuje; to ť napíši na něm, Rafijí že55leznau hHech napilsuje se, totiž pevným a ohnivým vrytím,
Tu ť Jeruzalém nový nevstupuje na srdce, kdež jest napsánie
takové; tu sau temnosti, tu jest prach zemský a světlo zastěňuje,
32

Jan

14, 12 -

42

Jer.

17, 1 -

48 Zj, 3, 12 -

53 Pts. Šal. 1, 3
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takže také sama duše toho nepozná, leč Pán to vyhladí aneb
oko člověčie zase phvede a obrátí k srdci svému. Jan VlIlo.:
Když stáli zákonníci a učedlníci pÍ"ed Pánem, psal na zemi, jako 60
by jim srdce otvieral; a v knihy srdce svého když pohleděli, zhro- "
zili se: otevÍ"el jim zlost a položil jim hhech těžší nežli té ženy
cizoložstvo. A tak sau se zastyděli a bázeň velikau vzali z svých
n;~;~~Yčj~,d~:u kněh, až utekli. Ó Pane, otevh nám knihy srdce našeho, jak veliká
popsány
jest v něm pajcha, marnost, slepota a blud, kteréžto věci sau na- 65
psány na knihách našich rafijí ďáblovau železnau, a poznali bychom
těžšie hHechy naše a ne tak bychom jiných saudili nejisté, ne tak
bychom vážili jiných lehčejších hhechuov!
Ale zavÍ"ená sau srdce náramně tohoto času. Jediné když Pán
dopustí ránu, tehdy počíná člověk sám sobě mrzeti, marnost svau 70
poznávati, a bude í'ieci: »Já ť sem na takové nedostatky byl
zapomněl, a cizie očima svýma sem pfedldádal!« Nahoí'e povědieno
V v, k'h
Knihy
svědomie'
t (V 1cap1'to
1 e
XX)
v
otevřlny budau Jes
. , ze
na sau d e b OZIm
nI y sveVd oml' ot evrau
se. Zde se vymlauvají na zpovědi a chtie sobě hHechy zlehčovati.
Když pak tuto na saudě otevrau se a čísti budau všickni, jaký75
strach tu bude, jaký pláč! PoUebie jest prosíti, aby nám zde knihy
srdce oteví'el Pán, abychom velikost hHecha poznali a shladili
Nemocnilépečtau pokáním. Nemocní umějí čísti viece na knihách svých nežli zdraví;
z kterýchžto hHechuov I peklo se počíná na světě, když bývají
uhlédány ty věci, které ďábel napsal. Některým tak vrytá a vtlačená 80
Očistec
jest zlost, že v očistci ledva budau-li ještě očištěni; a zde koleno
pekelníkuov se začíná, když s bázní Heseme se od tváH Miechuov.
Knihy dvoje
Protož knihy života nebudau napsány v srdci našem, leč
knihy ďábelské vymazány budau z svrchku duše našie. l die:
»Napiš«, v sobě i v jiných dušech. Když zlé pokolenie vyhlazeno 85
bude, tehdy snadně zákon boží bývá napsán. Jeremiáš XXXI.:
»Aj, dnové jdau, praví Pán, a učiním aumluvu s domem judským«,
totiž s volenými mými nové smlauvy učiním, aby mi byli věrní
a já jim, a jakož sau mi slíbili na kHu, aby to držalí, a já jim zachovám aumluvu novau a učiním jim nový zápis, »dám zákon 90
muoj v sUevách jich, totiž zákon života a kázně, a v srdcích jích
napíši jej; a budau mi za lid a já jim budu za Boha. A již muž
nebude učiti bližnieho svého«; odejmu od nich srdce kamenné
a jiné písmo mé napíši. K Židuom VIII. též die: »Napíši jim milovánie Boha a bližnieho, milosrdenstvie a pravdu a jednotu vniU 95
60 Jan 8, 311.11. 73 Zj. 20, 12 33 a 34 - 94 Podle Žid. 8, 10
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87

Jer.

31, 31 -

90 Jer.

31,

i zevniH, dnové noví duchovní«. Když v duši světlo duchovnie
. 1
/1
Piše Pán sv)'m
pHcházie, v těch dnech Pán vymietá štípeme z orecene a za mn v srdci zákon
píše svatý. TaJe apoštolóm napsal Pán zákon v srdcích a po seslání
Ducha svatého celý napsal zákon, kterýž uměli doMe a nepoHe100 bovali kněh; tu ť jest veliká maudrost, veliké milovánie, veliké
náboženstvie, veliká spravedlnost. A když sau mluvili jiným,
na Ipisovali v srdc'i zákon. Od člověka tito nepoUebovali sau se
učiti, ale uměli sau z písma tohoto velikého mistra všecky věci
jim poUebné i spasení lidskému.
105
Po tomto životě a po těchto dnech nedokonalých napsán
bude svatým najdokonaleji zákon boží, že ani kázanie, ani čítanie
d h
.
Dokonalost
·
nebudau poUebovati. Tito apoštolé veliké dny mě11 sau uc ovme apoštoluov
.. , 1
b
l
'
A
t
vypisuje se
a čistotu srdečnú, že v nich najvtipněJ1 za mn y napsan. ZlVO a
věčného žádný nedosáhne, leč pHjde k těm dnuom, které sau
110 apoštolé měli, aniž sau někteH vycházejíce z tohoto života dosáhli,
ani dosáhnau někteH, leč pÍ"ed saudem božím, jaký jest byl život
a čistota srdce a uměnie jich, takže žádný zde v tomto životě
Blud
nedosáhl jich dnuov. Proti tomu bludu, kteHž pravili, že již
podobní budeme apoštolóm a jako apoštolé dokonalí, a všic~c~i že
115 pHjdau k témuž stavu a nevinnosti a k umění a k svatostI Jako
apoštolé. Veliká pajcha a bláznovstvie!
»Napiš« v srdci tuto zprávu, toto naučenie, aby jim bylo
~t Apoštolé psali
V paměti. Apoštolé napsali sú ne pro sebe, ale pro nás, ab y se pame
pro nás
naše vosUila, kteráž jest nakažena; druhé že poUebné a úžitečné
120 jest písmo v nepHtomnosti osoby, aby trestal se člověk a napravoval, když usty k ustóm nemuož mieti člověka, aby trestán byl
a napraven od něho; Hetie poUebné jest písmo svatých, abychom
věděli a vHili že ta viera jest svatých, a ne jiná, abychom k té
h
v 'h t'
.. h Kněh svat)1ch
podobně živi byli. PoUeb1e Jest kneh svatyc ostr~. a 1 a J.1~ ostřéhati máme
125 vajllkladuov chovati. Ale již se děje, jako se stalo Zlduom: JIm
sau knihy prorocké pobrány, druhé také i proroci, a již bied~í Mrhaji se lmihy
učiněni sau. A tuto se již též děje: knihy se pryč berau a m r haJ1,
kněží se nedostává. Bojím se, že jedna krajina žádati bude mieti
kněze jednoho a nebude ho moci najíti. Bojím se, že to pHjde
h 'bl d '
, Duchové bludnl
130 z těchto válek a pro hdsku nevdecnost. Duc ove u m prav1, potupu ji knihy
že nejsau knihy poHebné a úžitečné, ani písmo, protož je páfé,
trhají a prodávají cizozemcuom, aby se nehodily věrným v tomto
království. '
A druhé í'ekl: »Pravá sau slova« a spasitedlná. Řekl opět:
135 »Stalo se jest«. Dáno jest znáti Janovi budaucie časy skonánie.
vY'

v'

J

'..

,

. ,

V'

YV

,
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Jako by řekl: »Mně dána jest znáti poslednie zásluha svatých a koruny, a jako by již to se dálo. Též, co bude na saudě a po saudném
dni a konec dobrý všech svatých a .dokonalé blahoslavenstvie
které mají mieti, dáno jest mi znáti«. Protož die: »Stalo se jest«:
OznámenyJanovit
ťv t l '
t
1 t h v, k
veliké věci.
O 1Z a c sem v znamos pnse
ec veCl s rze ml'1ost božskú, že, 149
po smrti tělesné co bude, viděl sem, které věci dobré poslednie
budau, viděl sem, a kterak volení radovati se' budau, viděl sem
to také. Jako by ř'ekl: »Všecky sliby božie vyplněné viděl sem«.
V'V

V

Protož die: »Stalo se jest. Já sem Alfa i O<mega> «, totiž
všecky protivné věci, lcteréž mají volení, a očišťovánie, kteráž 145
budau mieti, viděl sem, a kterak z nich vyzdviženi budau, viděl
sem. Někteří mají zámutky prodlaužené, že jako k zaufalství
táhnau; a osiedla sú veliká, že jediné božskau mocí vysvobozeni
Naděje našie b'
., l'd' P
v
posilňuje
. yvaJ1 1 e. rotoz tuto posilňuje naděje našie Hca: »Já Alfa
1 O<mega>«. Jako by řekl: »Já sem řekl, a staly se všecky věci. 150
Tak ť já nečisté a hřiešné zase přivedu. Já sem, kterýž znám, co
učiním na počátku s tebau a kterak naposledy tě korunovati budu.
Pánu všecko
J l' v.
bv d'
lehké a snadné est lZe ť se to e z a nepodobné, aby obraz v člověku měl napraučiniti
ven býti, já umiem učiniti. Což jest ze mne, lehko jest: lehko jest
mi z Magdaleny a Marty a z Davida učiniti svaté; tak i dnes lehko 155
mi jest«. K Židuom: »Ježíš Kristus včerá (!) i dnes« tak mocný,
tak milosrdný. Ty se domnieváš, že si v hněvě božím, a já s tebau
učiním milosrdenstvie a mohu obnoviti obraz, rány složiti a odjieti
a potěšiti a časuov zlých ukrátiti. Izaiáš LO.: »Zdaliž ruka má ukrácena jest?« Jako by řekl: >>Vuoli daj mi, srdce pHprav, zavrz 160
sám se a poznaj sebe; hřiechové toliko tvoji oddělili sau tě ode
mne! Chceš-li býti pokorný, a buď mi povolný; já tě vyvedu
z h1'iechuov, s cest nebezpečných, a kterak se tobě zdá nepodobné,
jako z pekla do svatého Jeruzaléma« etc.

I

Já ť dám žieznivému z studnice vody živé
dar m o. V tomto ostatním vidění ukazuje Duch svatý, kterak
,
ten lid, který byl v zarmúcení, ve tmách srdce a v hřieších, kterak
ti, jestliže setrvají v pravdě, dojdau slávy, novoty a bohatstvie
Obrátiti
se k Bohu a ct'I, kt en
v,
v, h
v, h v'
, . . se 5
úžitečné
se v hY'
ne SIC
zro d'l'
ll, v hY'
neslc
ZlV1• b y l'I, a obratle-ll
ku Pánu, kterak mnoho dobrého mieti budau a kterak uctěni
budau a přátelé boží budau. Nahoře pověděl: »Já sem počátek«,
144 a 150 Psáno jeli: O 6 Ohlas Ž. 138, 17 (v}tlg.) -

156 Žid. 13, 8 -

159 lz. 50, 2

I

totiž vyvedenie z Ejipta a z hHechuov a počátek všeho dobrého
a konec slávy a blahoslavenstvie, o kterémž die: »Dám žiezniv:ému «
10na konci tohoto světa. Jako by řekl: »Na mně ť jest to a ze mne
a skrz mě všecky věci dobré budaucie«. Apoštol die, že z něho
a skrz něho a v něm sau všecky věci.
.
, z stu d'
v
.. Studnice
života
Dle:
»Dam
n1ce «. J a 1co b y chtVl
e necl, ze
on ma, st u d'n1c1
Kristus
života. On ť jest studnice života, studnice prvnie, z niež pocházie
15 všecko dobré, všeckeren život nynější dobrý i věčný dobrý život
na věky trvající. Protož on die: »Já dám jemu z studnice«, totiž
božské. On ť jest studnice najprvnějšie a najhlubšie všeliké milosti,
potěšenie a slávy. Tauží skrz Jeremiáše n°., že nehledáme života
v té studnici a že odcházíme od nie, i'ka: »Dvoje zlé učinil lid
20 muoj: Mne opustili, studnici vody živé, a vykopali sobě čisterny
rozbořené«. Ó, zajisté zlé jest ci. nebezpečné opustiti tu studnici! ~:~~~~~~ě}~~
Kolikrát nenie bázně božie v nás, odvracujeme se od studnice;
kolikrát nenie dobrého myšlenie v nás, odvracujeme se od studnice.
V'

•

Protož pravím, že z té studnice plyne nám všecko dobré,
všeliká milost a myšlenie dobré, všecka zpráva spasenie
a pravdy. Protož David Hekával: »Jako jelen (totiž rozpálený Žiezeň svatí'ch
a ustalý) žádá k studnicem vod (aby totiž utekl pi'ede psy a ušel
smrti), tak duše má k tobě, Bože! Žieznila duše má k Bohu, studnici živé«. Hle, nazývá Boha studnici vody živé! Proroci žieznili
30 k této studnici a duše jich nechtěla z jiných studnic píti a žiezniti
jich. Protož známo jest již, že Pán má vody zdravé v své studnici,
jimižto duše okHevají a uzdraveny bývají. David die: »Pane,
u tebe ť jest studnice života«, totiž dobrého života.
Každý dobrý život jesti ť z Boha a on obživuje dobré. A jako
35 tělo potřebuje zdravých vod a čistých a nemuož bez nich živo Voda potřebná
býti, tak ani pokrmu pHjíti muože bez nápoje dobré vody. Vše,
což má jedeno býti, má býti s vodau, i vai'enie všelijaké; a ani
země ploditi muože, ani štěpovie, ani ktvau pole bez vod dobrých.
A ty vody sau v Bohu a v té studnici duše naše má se jako země
40k vodám. David mluví: »K tobě duše má jako země bez vody
tobě«, totiž duše má suchá jest bez tvých vod jako země hmotná
bez svých vod. A že od Boha nemá vod duše naše a nejdau nám
z těch studnic boží vody, protož jest země naše daremnie, neúžiteč
ná a prázdná.

25 spasitedlné,

I

7 Zj. 21, 6

-

11 Řím. 11, 36 40 Ž. 143, 6

Jakoubek, Ví'klad.

18 Jer. 2, 13 -

26 Ž. 42, 2 a 3 -

32 Ž. 36, 10
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Studnice v Bohu jest Duch svatý se' všemi dary a milostmi45
božími drahými obživujícími. Jako sám Buoh jest studnice živá
Z studnic všecko t 1
v
k o, cozv poch"aZle od nevh o, Jes
. t zlve: Jeh o chl e'b'Jest zlVý,
v.'
živé pocMzl
a (vsec
jeho krev jest živá, jeho l'eč.a zákon a skutkové i darové - všecko
jest živé. Protož duše naše usvadlá potřebuje vod jeho, chce-li
život mieti. Nebo, jestliže déšť a rosa nespadá na zemi, bývá hlad; 50
tak, jestliže z této studnice vody nepHcházejí s nebe, duše mrtvá
jest. Že pak Duch svatý jest studnice vody živé, pokládá sv. Jan
VIlo.:
najposlednější pak den svátku velikého stál Ježíš volaje
a Hm: Ziezní-li Ido, poď a napí se! Jakož die Písmo: »Ktož věH
v mě, l'eky z bHcha jeho potekau vody živé«, II totiž z vnitřností 55
duše jeho. A to jest povědělo Duchu svatém, kteréhož sau přijíti
měli, rozuměje, že duše ldesťanuov Ducha svatého měly sau nabyti na den seslánie svatého Ducha. V Novém zákoně nalézáme
volajícieho Ježíše: »Jestliže Ido žiezní« etc.
Sla vnos t veliká
Slavnost veliká. Když Pán vypauští své dary, feky, pHevaly 60
jest kdy?
a rosy v duše, tehdáž ť jest svátek veliký, že se hHešníci obracují
k Bohu a radují se s Pánem andělé z obrácených; a on kEčí a volá
nás k studnici Ducha svatého, abychom pospíšili pEjíti a vážiti,
abychom živi byli. V najposlednější pak den po saudném dni,
když obnoví volené, volati bude Hm: »Poďte, požehnaní, pH- 65
jměte obnovenie a slávu a krásu a bohatstvie a viděnie věčné,
kteréhož oko nevídalo, poďte k studnicem a k daruom a k radostem věčným«.
Vody kradené zlé
Protož dává zde vody dobré a zapoviedá vody kradené a zlé,
kteréž sau jedovaté a nakažujície. Proroci a apoštolé studnice 70
božie sau, vzdělané a postavené od prvnie a Pl'ednie studnice,
a pramen vod táhnau od prvnie studnice, a z nich prvotně a pfedNajhlubšl
l
d
. Nebo Kristus jest najprvnějšie
studnice
(em I
p ynau
vo y d O tech to stu d 11lC.
a najhlubšie studnice, jako se pokládá v Maudrosti, pí'ed pahrbky
a studnicemi, odkudž volení mají vážiti, chtie-li k první studnici 75
věčné pHjíti. Izaiáš: >>Vážiti budete vody s radostí«, totiž zde
na cestě, nebo dávají sílu a potěšenie v zarmaucení, nechajíce
jiných studnic, kdež sau vody kradené. Jako ovce v domu pastýře
napájejí se, tak duše v domu Kristově. V Zjevení: »U studnic
Ke~~á~~a~~~iti vod napáljeti bude je«, a nevyschnau, ani trápiti bude jich horko. 80
Protož se zapovídá ovcem pod věčným zatracením varovati
V'

,

•

y

v

53 Jan 7, 37 - List 357 je protržm, ale ještě všude čitelný. - 54
Jan 7, 38 - 65 Podle Mat. 25, 34 - 76 Jí:. 12, 3 - 79 Podle Zj. 7, 17

se zlých vod, ale u vieře mají píti vody dobré. Nebo die: »Ktož
věH v mě, řeky z bhcha jeho potekau«. Jaké učenie svatých,
jaké rady, jaká viera a trpělivost a maudrost v svatých pľoro85 cích a apoštoréch, tu važme, cizích studnic se varujme, nechceme-li nakaženi býti těžce. Protož jako synové izrahelští, ktéHž
vycházejí z Ejipta hHechuov, z navyklosti zlé, jako pfes moře
hofké skrz zámutky a pokušenie a auzkosti mají pHjiti k dvanácti XIlte studnic
studnicem; kteHž chodí po cestách božích a pokánie, mají přijíti
90 k studnicem božím. Kto jest ten věrný, ješto by p:L-išel k těm
studnicem? Která jest ta duše, který duch rady, který duch rozumu, jaké sau živé a jisté a spasitedlné svatých rady, kto jest
tu phšel? A láska hojná a hluboká k Bohu i k nepí'átelu'om kde
jest, přijíti ,tu a naleznauti ducha síly proti duchu bázně a pfe95 moci smrt? Kto jest tak šťastný, aby pil vody takové, aby se těšil
v Pánu? Které jest to srdce, ješto by řeklo: »Já sem p:L-išel k studnicem a k maudrosti svatých, k životu dobrému, k lásce a k radám
svatých, již patřím do studnic, již mám bázeň jich a vážnost
k Bohu a k velebné svátosti«?
100
A nephjdeme-li k těm studnicem, nebudeme moci phjíti
dále do země zaslíbené. Nebo, kteH zde nedosáhnau těch studnic,
ještě po smrti mají jíti k nim, jsauce v očistci. Lid onen vyšel
Očistec
Z moci faraonovy a trpěli na paušti mnoho, a když neměli vody,
reptali a rozdělili se; tak dnes,' nemajíce vod živých, rozdělují Nedostatek vod
105 se na ruozno, hněvají se a bauhe se. Jsme zde na paulšti, nestojte!
Jako sau oni pravili: »Lépe nám bylo zemHti v Ejiptě, nenie zde
masa, nenie vod!«, a to proti zprávcóm svým, tak dnes, nemajíce
lásky a vod živých, pravdy a trpělivosti, svadnau od dobrého,
bauhe se, stajštie sobě, rozpálení v hořkosti sau, opuštěná a roz110 dělená srdce sau a proti sobě vespolek povstávají. Protož jest
těžké dnes zprávcí býti nad lidem. A jako někdy tvrdé šíje byl z!:l~~I~y~}~i
lid a plná srdce pokrytstvie, tak dnes se děje. Kterak tehdy muože
člověk takové zpravovati a kterak je muože l'éditi, ano tito oddali se v svár že řekli: »K to jest ho ustanovil vuodcí? Zdali sám
115 Mojžieš toliko má Ducha božieho? Nepot:t-ebujeme zpravovánie
1" »N epo t reb'
v'V'1 ZV.
" ts(y
1 'Kněžlnepotl'ebujl
Jeho!<<? Tak dnes nemJI:
UJem k nez1.«
IVO t eJlp
něktei'l
sobě zvolují, bohatstvie, cti a pokoj chtie mieti. Pakli budau
potrestáni z těch věcí, tehdy repcí, v žádostech svých ležeti chtie,
I

•

V'

V

82 Jan 7, 38 - 88 2. M. 15, 27 16, 3 - 111 2. lVI. 32, 9 a j.

104 2. M. 15, 24 -

106 2. lVI-
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z kJesťanského jména se radují, života dobrého nenávidie. Ktož
takové věci tresce, nenávist má.
120
A najviece, pravím, proti zprávcóm duší jako proti Mojžiesta~~~j;;eš:~f:em šovi reptánie jest, takže jest řekl: »Pane, lépe jest mi umřieti
nežli býti s tiem lidem, nebo tvrdé šíje jest«. Rekl mU: »Udel'
v skálu« etc. Voda živá jest láska; skála jest Kristus, a tvrdá velmi,
neb jest nám zavřiena pro hl'iechy naše. Nebudeme-li se modliti 125
a nebudeme-li volati, neotevl'e ť nám skály té, aby duše naše nežieznilya aby nechaly reptánie a nenávistí, aby se veselily v Pánu
a snášely s dobrau myslí zámutky. Kdybychom volali a života
polepšili, otevÍ'el by Pán lásku a byl by pokoj a jednota v nás
a přestálo by reptánie takové. Protož, dokud srdce naše neokusie 130
vod z skály Krista, zpustlí sme náramně a usvadlí a rozdělení.
TěChtov~~dajme A zatiem prvé jiných hledati máme vod, kteréž zpuosobují k vodám prvním srdce naše. Jeremiáš IX.: »I{to dá hlavě mé vody
a studnice slz očima mýma, abych plakal zmordovaných na duši«,
kteH vypadli z viery a od dobrého života? Těch vod máme žádati, 135
abychom obdržeti mohli prvnie. »Kto mne dá na paušť« pro zlost
lidu, kdež hl'iechuov mnoho a reptánie a pokrytstvie, množstvie
lidu, a žádného prospěchu, žádného Í'ádu? Všudy pádové, všudy
pohoršenie, žádného náboženstvie; již, co sau dobrého začali
v čistotě, v náboženství, všecko potracují. Kto mi to dá, abych se 140
skryl v skalí, aby žádný neviděl?
Kdybychom pokoru a náboženstvie na sobě ukazovali, snad
Druha studnice by nám vody živé dány byly z prvnie studnice. Voda studnice
druhé jest poznánie naše, kterak sme svedeni, kterak nakaženi
a zpuštěni a kterak sme v nebezpečenství velikém pro z1cst tajnau 145
a složenau, abychom z toho plakali, styděli se a bc L ~t žalostnú
měli a srdce skraušené abychom měli, aby nám tak otevl'el první
studnici. Vody studnice jiné sau skraušenie, bolest, bázeň, stud,
zahanbenie. Nebudeme-li mieti studnic těchto, nenie naděje,
aby jiná - Kristus totiž - otevl'iena byla.
150
Svár o studnice
Prvé se svářili vo studnice. V prvních knihách Mojžiešových
XXVI. pokládá se: »Potom jiné vykopali studnice, RozšÍÍ'enie
viděnie«, o kteréž se nevadili, ale větší slaužili menším, dietkám
i dobytku. Ó, by ti phšli světí, kteÍ'Í by tak vykopávali vody

I

123 2. M. 17, 6; 4. M. 20, 11 - 133 Jel'. 9, 1 - 136 Jer. 9, 2
- 1521. M. 26, 18 až 22 - Slovo »Rozš'Ířen'Že« je napsáno pú,v. Pisařem
až in mMg'Žne.

Dietě

nemuož

358a1155lásky, aby II chom se nesvářili! Item z s~u~nice. dietě .~áŽ~tl .~e:
vážiti
muože ani hovado; tak, kteÍ'Í vysoké veCl chtle smaJsletl, Jme
rozumy vymyšlovati, padají v bludy a v nevěru. Protož jest poUebie od svatých bráti je. Také, kdybychom oči otevl'eli, kt~:ak
Kristus sedí nad studnicí a mluví k Samaritánce řka: »\,o plJete
160 vody smrti, světa a těla? Kdybyšte se napili vod slzí a skraušenie,
dal bych vám vody věčné«.
Kto z nás jde k Kristu? Samaritáni a zjevní hl'iešníci nás
předcházejí. Kto nám dá vod~ rozu~nosti, nábožens.t~ie, a po- Dobré vody
těšenie Ducha svatého? Posadll se Knstus nad studmcl zakona,
165 ale zavÍ'iena jest nám pro hl'iechy a pro bludy tato studnice. Item
sedí nad studnicí kalicha Hm: »Píte z něho všickni, neb ť jest bez
nedostatku«. Mnozí někdy běhali k studnici zákona božieho,
druhé k studnici kalicha, jako v času horka žiezníce ho, a s náboVenstvím. a s horlivau žádostí přijímali posilněnie a potěšenie; Žiezeň v nás
Z
170 již ta žiezeň a žádost potuchla jest, již nežieznějí právě, z srdce. potuchla dobrá
Kdybychom nynie srdce naše viděti měli, která právě žieznějí
té studnice málo bychom jich našli; mnohé tělesně běžeti vidíme,
ale srdce zÍá, zraněná a slepá a bez žádosti. Jako někdy učedlníci
odešli od studnice, sám Kristus s Samaritánkau tu zuostal, tak
175 sau již přednější odešli okušenie a žiezeň odešla od nich. V. Zjevení VlIlO. pokládá se, kdež sau byly vody živé v studmcech
a byla v nich milost a nábože~stvie a mil~~rdenstvie a uč:~i~,
358a2
i jiní píjeli z nich a zdrávi bývah. Potom pnsla pochodne honCle Pochodně
a sstaupila a v hořkost obrátila studnice, a učiněny sú jako pely180 něk. Tak dnes pl'išel duch zlostný s svým zástupem pokrytcuov
a vmietá falešná učenie v zákon Páně, a učiněn jest zákon ne
sám v sobě, ale v J' iny' ch srdcích hOl'ký, ačkoli zákon boží jest
,
v Srdce hořká sú
sladký a kalich Kristuov; ale že srdce učiněna sau hořka, protoz mnohých
všecko, co se jim dává, hOl'ké jest.
185
Tak všecko dobré, všecko pravé, všeliká Í'eč prorocká a apoštolská hOl'ká jest, že se již pravdy nelíbie, a bludové se líbie; .p'Hšla
ta pochodně pravieci: »Nemá tu klekáno býti, ani se ldanětl ~Í'e~
svátostí velebnau, nemá nepHtel milován býti,. nemá lásky lmetl,
ani l'ádu žádného držeti!« Ó Pane Bože, račiž pohleděti na naše
190 studnice a srdce, jak velmi hOÍ'ké sau, daj studnice slzí, abychom,

I

v

159 Podle Jana 4, 13 a 14 - 166 Podle Mat. 26, 27 - 1,73 Jan 4,
7 nn.' 175 Nad slove/}1 »přednějšl« fe -PřiPsán červeně haček a m
margi1/.e rovněž je háček se slovem »zna111enitějš~« (patrně chtěl tlllltO slovem
plsa/í nahraditi slovo »přednějš[«) , - Podle Z J. 8, 10 a 11_
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vyčistiece hořkost hHecha a zlosti, pili vody života z studnice
Spasitele našeho Ježíše Krista, kterýž jest požehnaný na věky

věkuov

etc.

Já ž i e z n i v é m u dá m z s t u dni c e vod y ž i v é.
O budaucím stavu novém, divném, kteréhož všickni volení dosáhnau, tuto mluví a k němu věrné chce zbuditi. Nebo die: »Já
žieznivému dám«,· totiž hledajícímu a žádajícímu dám Ducha
~
svatého, aby člověka do nebeské vlasti dovedl. Jako die David' 5
Zieznivé napáj!
D ht
. db' d
d'
Pán
»uc· vuoJ O ry ove e ť me do zeme upHmé«. Ale to žieznivému praví, totiž z srdce žádajícímu spravedlnosti. Jiným, kteJ:-íž
13ejsau žiezniví, nedává, kteHž nemají k tomu žádosti a chtivosti.
Zieznivi sau, kteHž vší snažností žádají Bohu se líbiti; slyšiece
o pokoí'e a trpělivosti, že se Bohu libí, velmi žádají, aby byli po- 10
korni a trpěliví, kteřížto pro jméno Ježíšovo mnoho žádají
trpěti,
potupeni chtěji býti od světa a pohaněni pro J'méno JežíZiezeň dobrá
v
svatých
SOVO. A ti žieznějí daru ov Ducha svatého, těch vod živých, kteřížto
žádají býti rozděleni a býti s Kristem.
v

v

•

I

Ráj

A to jest býti jako v ráji. A tak die lotrovi: »Dnes se mnau 15
budeš v ráji«. To jeho osvícenie a oslavenie jest jako ráj. Žieznějí
demu spasenie duší a zkaženie hřiechuov, žieznivému spasenie
nepí'átel, takovým sám Kristus dává studnici vody živé, žieznějíciemu žádostivě velebné svátosti těla a krve Páně, tu ť dává
vody živé - protož jest on viděl, která duše žiezní, která méně 20
a kteráviece - žieznějíciemu jasnosti a oslavenie svého těla.
A tak, chce-li Ido veliké věci mieti od Pána Boha, žádaj
velikau mieti žiezeň a chtivost k těm věcem. A protož prorok
Daniel
Daniel nazván jest muž žádostí, kterýž žiezni1 živé vody studnice
~čné; dána jest jemu maudrost veliká, duch veliký prorocký.25
Velikau zajisté proroci žiezeň měli, aby velmi Boha milovali,
aby se s Bohem velmi spojili. A protož dával jim veliké dary,
a proto sau svět potupili, chudobu zvolili hněvu a zlobivosti
Zádost veliká
d
'
".
"tVl' 17 " ' " .
,'.
svatych naplněná V sr ce sva nepnpaus e 1. »~tenz pIlně žadaJí hhechuov se varo.
vati, těm dám studnici vody«. Neb sau světí žádali varovati se 30
každého slova prázdného. Žádali pro Krista trpěti, a dáno jest
jim; žádali také úizeně trestati své bližnie, a dáno jest jim z té
studnice. A pro tož sau věděli, co měli trestati a čeho nechati.
Dal jim pomoc svau, osvícenie veliké. A vida Pán jich vélikau
6 Ž. 143, 10 ~ 14 Filip. 1, 23 ~ 15 L~tk. 23, 43
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35 žádost, nemohl se jim zapřieti, když sau nedostateční byli v zpravování a málo jich, aby jiné zpravovali. Tehldy se velmi báli pádu
svého, protož sau žieznili od Pána pomoci a osvícenie. Jako Šalomún (III. Králov. lIlO.), žiezniv sa maudrosti, prosil jie od Pána,
i dal jest mu ji. A tu žiezeň měl David Í"ka: »Žieznila duše má
40 k Bohu, .studnici živé«.
A pramenové té studnice sau hotovi, aby tekli v duše věr
llých; ale srdce naše pÍ"ekážku a zastavenie činie. A kde sau veliké
žádosti a chtivosti, tehdy zapalují modlitby lidské; ale kdež nenie
té žiezně, neotvierá Pán studnice své tomu. Všickni skutkové
45 naši mají býti z té žiezně a žádosti. Kterýž i die: »B1ahoslavení,
kteříž lačněji a žieznějí spravedlnosti«. Tu žiezeň měla Kananejská, kteréž nechal Pán dlauho žiezniti, a potom Í"ekl jie: »Staň
se tobě podlé viery tvé!« - žiezniti spravedlnosti, aby dal Bohu,
což jeho jest, totiž poctivost, vážnost, bázeň, poddanost, po50 slušenstvie etc. A chce-li kto mieti tuto žiezeň, tehdy najprvé
má býti chudý duchem a tichý a lkaje na hHechy, a tehdy pak
na čtvrtém stupni dána bude jemu tato žiezeň, neb jest čtvrté
blahoslavenstvie: »Blahoslavení, kteHž lačnějí a žieznějí spravedlnosti(<.
55
Obecně lidé žieznějí bohatstvie, cti, duostojenství, a ty věci
jako trnie udušují všecku žádost dobrau a zbuzují se žádosti zlé,
frejovné, nebo k marné chvále, nebo k chlipnosti tělesné. Nebo
nemuože býti mysl srdce člověčie bez žádostí. A protož někdy
v duši k těm nebeským věcem velikým sau žádosti malé, ale
60 k tOmuto světu sau veliké; a dokud tak jest, tehdy ť Pán neotvie~á
jemu té studnice. A že sau žádosti veliké k světu, protož ne11le
člověk hollden, aby měl, čehož .ž~dá: a tal~ se m~~~évají; .a neb~
vají uslyšáni, nebo žádosti vehke su k svetu, vetsIe nezh k bozským věcem a nebeským etc.
65
A protož pohHechu těchto časuov, že žádosti v srd~í.ch" ~a~
Duchu svatému odporné, že totiž člověk žádá se pomshh, zada
bohatstvie, ctí a rozkoši, a protož pohHechu malé žádosti sau
k velebné svátosti těla Páně, pohHechu plní se to: »Ani si horký,
ani studený, počnu tě vyvracovati z aust svých«. A protož se
70 žádnému nelíbí pro jméno Ježíšovo trpěti, ale :(aždý "~~ t~ho varuje. A na znamenie toho srdce sau nezpuosobna ku pnJetl Ducha

Šalomaun

David

Kananejská

Kto chce mieti
dobrau žiezeň

Zlá žiezeň
udušuje dobrú

a

381. (3.) Hrál. 3, 9 až 12 - 39 Podle Ž. 42, 3 ~ 45 Mat: ~, 6 - 47
Mat. 15, 28 - 51 Ohlas Mat. 5, 3 až 5 - 53 Mat. 5,6 - 68 ZJ. 3,15 a 16
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svatého. Nebo, ktož hledá, nalézá, tomu, jenž tluče, bude otevříno.
A protož trestal učedlníky řka: »Až dosavad neprosili ste za nic«
etc. Jako by řekl: »Ač se i modlíte, však toho nečiníte z veliké
žádosti, protož neprosíte tak, jak byšte měli«. K malým žádostem 75
nedává Pán velikých věcí nebeských. Máme k malým věcem,
jako k zboží a k jiným věcem tohoto světa, žádost velikau, a k velikým a nebeským věcem máme malau; a tak nebe pokládáme
zezpod, a zemi svrchu, tělo předkládáme duši. A chceme-li žiezeň
žádost nebeských
• t' 1
' vecem,
VY'
věci chceš-li mieti IUle
I {neb
esl{ynl
Zleznev 1<: zems k'ym vecem a tohoto sveta 80
padaucím varujme se, aby se prvé duše varovala od těch zemských věcí a padaucích.
A praví: »Dám darmo«. Nebo nic nemuože býti z našich
z milosti
dává
' Iuh a ctností, ale, což koli Pán dává, z milosti veliké to nám
Pán dary
zas
dává. Nebo padlého člověka jestliže nepředejde milosrdenstvie 85
božie veliké, nic člověk nebude moci mieti, ale, což koli má člo
věk, všecko božie jest. Také dává darmo, nebo našich dobrých
::ěcí nepoHebuje. David XV.: »Zachovaj mě, Hospodine etc.
Rekl sem Pánu: Buoh nmoj si ty, neb dobrých věcí mých nepotřebuješ«. A Lukáš XVII.: »Když všecky věci učiníte, rcete, 90
že služebníci neúžiteční sme«. Nebo ještě tu běží hl-iech, rodie
se porušenie. A protož sau všecky spravedlnosti naše jako šat
nečisté ženy.
Kterým studnici
A t a 1{ tVl
tY' Y'
, hs l
' Y' a Ie za oh yzdné
otvierá Kristus
em, {enz
nIc svyc
{utl{UOv nevaZle,
je mají, ve všech se věcech Boha bojie, těm svau studnici otvierá, 95
neb dopauští, aby na nich odpočinula bázeň, síla a jiní darové
Ducha svatého. A veliký jest to dar a otevl-enie studnice báti se,
aby člověk z milosti božie nevypadl. A z tajné pajchy, kteráž se
zarozuje v člověku, a z doufánie častokrát člověk potracuje žádost svatau. A protož ve všech věcech se báti, aby milosti Páně 100
neztratil, znamenie jest veliké bázně Páně. A tato voda, totiž
bázeň veliká k Bohu, obracuje se potom u víno, totiž v Ducha
svatého potěšenie a lásku velikau etc.
v

,

I

Boje těžké máme

K top ř emu O že, totiž hřiechy, dána bude mu hojnost
těch vod živých. V boji Páně pohřiechu sme neopatrní a mdlí.
Neb jest boj proti pokrytství, proti pajše, frejuom, a řiedký jest,
aby svítězil. Jest boj proti bludóm, proti kacieřství, proti hněvu,
každým jednák hHechem člověk poražen bývá a přemožen, a to 5
72 Mat. 7, 8; Luk. 11, 10 ~ 73 Jan 16, 24 90 Luk. 17, 10

88 Ž. 16, 1 a 2 -

329

proto, že nemají oděnie božieh~" nemají. síly, lásky, tr~ělivo~:i,
ale sau bez odění, a protož bývaJ1 umdle11l. Duch pokryty pohnechu jednak všecky poráží. Protož, kto by pl-emohl všeliký hřiech;
ten ť obdrží studnici tuto živau a Jeruzalém tento oblnoveny
10mieti bude a duojde ho. Ale běda nám, nebo častí pádové zdalu)í
nás od toho Jeruzaléma! A tak nepřemáhajíce daruov Pána Boha
svátosti velebné nedocházejí, ani živých vod pijí. Samým
V
' lm- Vitěziteluom
nečně vitězitelóm bude l'ečeno: »Poďte, požehnaní, vI adnete bude odplata
královstvím«, těmi vodami živými a věčnými.
15
»A budu Buoh jeho a on bude muoj syn«. Odplata veliká
dává se tomu, lctož přemáhá Miechy. Synovstvie božie jest ~uo
stojenstvie velikého, kteréž se zde začíná a v nebeské vlastI s.e
doplňuje, jakož i v kanonice dotýká (v}mpi~ol,e tyřetí) řk~: »N,:Jmilejšie, již nynie synové boží sme«: Pn~oml11a: ~e~ kterym, pIse,
20 s nimi se radovati má v nebeské vlastI; a dle: »A Jeste se neukazalo,
co budeme; ale když se zjeví, podobní jemu buden:e«, v sl~vě,
v kráse podobní vedlé těla budeme Synu božiemu. Pan Buoh Jest
výborné 'dobré, a protož chce se dáti člověku za najlepší vdar dob:~.
A protož, dokud člověk nebude milovati Boha nade vsecky vecI,
25 nebude jemu Pán za Boha.
bude za syna«, totiž milovánie
synovské,
pod- Vehká
. mzda vo.
•,
•
D ie'• »A on mi
danost a poslušenstvie bude mieti ke mně. »A Ja budu Jemu z~ leným bude dána
Boha«. Krátkými slovy vypravuje poslední odp;atu, n~d ;cterauz
většie povědiena býti nemuože. Nebo, kdy?y, mIsto kr~sne a pro:
30 stranné kromě sebe dal, nic by nebylo protI teto odplate. Ale kdyz
die: »Budu jemu za Boha«, tehdy všecko dobré d~vá, yvšeho ~ob
rého hojnost a dostatečnost, aby tak nasyceni bylI bozskau sllau,
v

mocí, maudrostí.
»Budu jemu za Boha«, totiž k dokonalému nasycení. Neb
35 duše žádá života, pokoje, zdravie, hojnosti, slávy, cti, a to všecko
v Bohu najde. A to se míní v tom slovu: »Budu jemu za Boha«;
neb tu bude konec všech žádostí. Nikdá zajisté duše konečně
nasytiti se nemohla, jako tam .nasycena bu~e, :{dežto.l:r~l nad
králi a pán nad pány vždycky vidi~n bu~e )asne a v11l:rne beze
40 všie tesknosti a bez ustánie Boha nulovatI budau a v nem se kochati. Tam bude konečné dobré člověku dáno, již uplně člov~k
upokojen bude; protož tam bude život bez smrti, síla bez om~.e11l~.
On zajisté Buoh bude obecný život všem svatým, všecky ObZIvuJe

I

13 Mat. 25, 34 -

18 1. Jana 3, 2

Sytost duše
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a všech posilňuje. Ohavnosti již žádné trpěti nebudau, a čím viece
ho požívati budau, viece ho žádati budau, nebudau již lehce ho 45
Studnice se otevl'e vážiti. A tak se jim Pán jako studnici otevÍ'e. však podlé ;miery
jednomu každému se samého dávati bude, jednomu viece, druhé;mu
méně. Většieho duostojenstvie, cti a slávy bude Panna Maria
nežli jiní světí, a apoštolé většieho duostojenstvie a slávy nežli
potomnie světí; jeden každý však vedlé svého zaslauženie bude 50
mieti plnost krásy a slávy.
A Ido muože to vymysliti, kterak po zá;mutdch dá se Pán
věrným, tak široce, vniHně, blízce, radostně, hojně? Ale die apoštol:
»Nejsau dostatečná utrpenie tohoto času k budaucie slávě« etc.
»Nebo nevstaupilo na srdce člověčie, ani ucho slýchalo«. A zvláště 55
my na moh tohoto světa bauhvém postavení nemuožeme k onomu
bl-ehu slušně hleděti a patEti. Ti, kteÍ'Íž již vidie a skutečně okusili,
uměli by nětco pověděti!
Protož die: »A budu za Boha«, jednomu každé;mu vedlé jeho
pochopnosti, beze všeliké závisti a nenávisti, ale jeden, vida 60
druhého hojnau radost mieti, bude se z toho /I radovati. Nebude
Závisti nebude
v nebi
tam, jako zde, aby jeden druhému záviděl, že má hojně daruov.
Nebudau ;moci již viece hÍ'ešiti, ale utvrzeni budau. Nebo zde jsauce
všudy, v každém skutku báli se Boha hněvati; tak skrz to, že nebudau ;moci hÍ'ešiti, odjata nebude svobodná vuole, ale svobod- 65
nější tiem viece budau, že již nebudau ;moci kochánie mieti v hhechu, neb se již v Hospodinu kochati bude člověk, v jeho kráse,
v slávě' a ve cti. Někdy zajisté' člověk postaven byl v ráji svobodné vuole, mohl hÍ'ešiti nebo nehÍ'ešiti; ale tam budau utvrzeni,
aby nehÍ'ešili. Jako i Pán Buoh ne;muože hÍ'ešiti, avšak jest naj -70
Vuole
v' vuo1e, tal<.ez
' v 1. cvl ovevl<. b u de. J
I;m
lUVl'Ell
. '1\:
budesvobodná
a iest svo b Od ne]Sle
a (Q
\: eZlastl
člověk
o dobrém člověku, kterýžto mohl pÍ'estúpiti, a nepr'estaupil jest,
nebo měl bohatstvie a pÍ'Íčiny ;mnohé k hhechu.
A protož ta;m svoboda těch, kteH spaseni budau, podobná
bude svobodě boží. Nebo Buoh tak jest svobodný v dobré;m, že 75
hÍ'ešiti ne;muože; tak bude člověk. Jako na počátku člověk stvoÍ'en
jest nesmrtedlný, ;mohl jest však padnauti, a tak umHeti; ale tuto
tak bude nesmrtedlný učiněn, že nebude moci umheti, protož tam
žolduov za hNech, totiž smrti, nebude. A že zde muože člověk hÍ'ešiti
i nehÍ'ešiti, ale že tak jsa svoboden. uchyluje se, že neh!-eší, ta ·svo- 80
boda jest pÍ'Íčina onéno svobody v nebeské vlasti, kteráž jest odplata
V'

54 Řínl. 8, 18 ~ 55 1, ](or, 2, 9 ~ 65 lmebttde« opravou z P'ťtv,:
bude ~ 72 Eccli 31, 10
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za tuto. A protož se to naplní na člověku., což jest ďábel Í'ekl Evě: !~~oSďá~~~~~1
»Budete jako bohové«. Chtěje svésti, slibuje, že budau jako bohové;
2
ale pol setrvání v dobrémbudau' jako bohové. David: »Já sem
v\::
IlB
v'Bh"
v tvJakbudaulidé
85 re
o h
ove' ste«. Nb,v'IV't'
e o pn eZl e veCl
o u na syny b OZle aucas
ne podobni Bohu
pr'eneseny budau. Jako povahy božstvie pHpisují se tělu Kristovu,
tak všecky věci, kterésau božie, auduom jeho pHpsány budau
aučastně, takže budau bohové aučastně, když se k Bohu navrátie
a pokánie hodné činiti b~dau .• A že jakožto bohové budau, již ne90 poznají čitedlně svých bied, které sau zde trpěli, alevšak nezapomenau na ně, skutečnau čitedlností jich nepoznají.
Ale všecky věci znáti budau, jakož praví světí: »Co jest, ješto
by neviděl ten,' lcterýž všecky věci vidaucieho Vl'd?
í.« Tl"
a ce 1 mau1<'y aVšecko
znáti viděti
budau
zatracen cu ov, trápenie a biedy vidí. Ale i jeden každý uúí srdce voleni v nebi
95 a svědo;mie druhého, a v každém Boha. Všecky věci pÍ'edešlé, lcteré
sau se staly, uhlédají, a z těch ze všech věd chválu velikau vzdávati
budau Bohu, a co jim bylo zde hlubokého a těžkého, všemu tomu
vyrozu;mějí. Tak apoštol í'ekl: »Ó vysokost bohatstvie, maudrosti
a u;měnie!« etc. Protož tu maudrost uměnie a hlubokost poznají.
100 A protož David, pa;matuje na ty věci, Í'ekl: »Milosrdenstvie Páně
na věky zpievati budu«, totiž které jest ukázal, vysvobodiv z bied
tohoto světa.
Ta;m ť bude sobota, totiž odpočinutie poslednie, a všickni se
Sobota
již uprázdnie kobieraní s samým Bohem, jako die jeden z svatých:
105 »Uhlédáme, uprázdníme se, milovati budeme a radovati se budeme«.
Tehdy ť se naplnie to slovo Davida: »Uprázdněte se a vizte, neboť ps~h:',~~:)4G
s~m já Buohl« Jako by Í'ekl: »Ta;m na světě někdy nětco ukazovalo se za Boha, ješto nebyl Buoh; ale již vizte a uprázdněte se,
že ť já sem Buoh!« A protož ta;m bude sobota ostatnie a dokonalá;
110 a soboty, totiž odpočívanie, která bývají zde v duši, sau toliko
okušenie některaké onoho odpočinutie a pHprava k oné sobotě
poslednie. A po jedno;m svátku bývá druhý, a po jedné radosti
a některakém veselí dává se zde věrným jiná radost. A protož die:
»Maličko, a neuzHte mne, a opět maličko, a uúíte mne«,
U5
Ale tam bude svátek naplněný poslední beze všeho umenšenie, SVá!~Mude
»A tam budu Buoh« s svau maudrostí, dobrotau, krásau, slávau
a ctí. A to v zákoně Starém slove sobota věčná, nebQ nepo;mine
jako zde tato nynějšie, že duše někdy se raduje, a potom se opět
V

'

I

831, lVI, 3, 5 ~ 84 Ž 82, 6 ~ 98 Řím, 11, 33 ~ 100 Ž, 89, 2~
106 Ž, 46, 11 ~ 112 »bývá« korekturou z pův,: bttde ~ 113 »zde« opravou
z pův,: tam ~ 114 Jan 16, 16
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rmautí. A protož die Abrahamovi a tak semeni jeho (Genesis XV.):
»Budu mzda tvá veliká přieliš« etc. Ten ť jest den sedmý, v kterémž 120
Dielo dobré P'
d
puosobi v nás an O pocmul pO praci vyplněné. On zajisté, Pán, puosobí dielo
Pán
spasenie v svých věrných; ale když pHjde konec, odpočine v novém Jeruzalémě, v svých svatých, a světí v něm, takže konečně budau
mieti to, proč sau pracovali. Ktehž se varují Miechuov s pilností
Kteřikté
v
1c t't
v"d au; a1eden
1
v
'
slavnosti
přijdau? moh au na d eJ1 m1et'1, ze
e o so b ot e pn]
neprestá-125
vají hHechuov, kterak mohú této soboty očekávati?
A kdybychom se právě na to blahoslavenstvie a na ten svátek
rozpomínali v pravdě, tehdy bychom všecky věci lehce snášeli,
také i smrt pro jméno Ježíšovo. Sami toliko ti, kteří s Mojžiešem
sau, pÍ"es moí"e toto jdauce, nebudau ztopeni, ale k bí"ehu pHjdau 130
a pieseň spasitedlnau zpievati budau Pánu konečně etc.
V'

,

Y

V

'"

v>

I

Strašlivým pak a nevěrným etc. Veliké a hrozné
o budaucích a posledních věcech dobrých, když nevěsta
Beránkova pÍ"emuože Miechy a všecka pokušenie, jaké koruny
bohatstvie, slávy, krásy dojde, a pÍ"edkládá se jie dobré budaucie,
o dvoji odplatě proti němuž malé jest všeliké protivenstvie zdejšie. PÍ"edkládá se 5
nevěstě i zatracenie zlých. Jako by Í"ekl: »Vidíš konce dva věčná:
Jeden, kdež koruna svatým a radost a sláva pHpravuje se, kdežto
žieznivému dána bude studnice živá, nový Jeruzalém a sláva.
Popat!" na ty věci! Popatl" i na propast, jiný konec, jinau ránu
a pomstu hroznau, kteréžto věci očekávají zlých! Pohleď na dvě 10
Dvě cestě máme cestě, do nebe a do pekla! Cestau k nebi velím tobě jíti, cestu zatracenie tobě zapovídám, varuj se jie!« V Deutronomu XXX.:
Smrt a život »Dnes pÍ"edložil tobě Pán život i smrt«; život s obau strán, výborné dobré, a smrt, najhoršie zlé. Pro prvnie, aby Boha miloval,
pro druhé, aby se bál a od hHechuov pilně varoval.
15
Dobrý Pán jako by mluvil člověku: »Tato ť jest cesta, kterauž
tobě ukazuji. Prosím tebe, drž se cesty dobré a vysHiehaj se od
cesty zlé«. Eldeziastik XV.: »Před člověkem dobré i zlé, život
i smrt: což koli bude c1itieti, dáno bude jemu«. Jako by měl řieci:
Jedna cesta vede k najlepšiemu dobrému, druhá k najhoršímu 20·
zlému. K první cestě dá pomoc, k druhé dá radu, aby se vysHiehali od nie. V Deutronomu: »Ó, by sobě usmyslili a urozuměli
a k posledním věcem /I prohlédali«, k dobrým, totiž věčným věcem,
viděnie

120 1. M. 15, 1 -

121 1. M. 2, 3 -

13 5. M. 30, 15 a 19 -

130 Ohlas 2. M. 15,

18 Eccli 15, 18 -

11/.12.

22 5. M. 32, 29
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k slávě boží a k bohatství a k kráse boží, a k nim žádostivě dychtili,
25 a ke zlým věcem věčným v ohni zatracenie! Tak bychom neMe šili, tak bychom v bázni božie trvali.
Protož najprvé položeny sau odplaty dobrých, již pak teď
poldádají se pomsty. Jal~o by Í"ekl: »Již tě nad propastí stavím,
aby popathl k zlému pHebytku zlých; a prohlédni také k novému
30 Jeruzalému, krásnému. A chceš-li věděti, kteh puojdau do života
věčného, kteÍ"Í pfemohau Miechy, šelmu a draka, a kteÍ"Í puojdau
do pekla
do pekla a do propasti, já tobě povím: Strašliví, nevěrní a prokletí« Kteřlpuojdau
etc. NahoÍ"e pokládá a vyčítá Miechy, v kterýchž někteří trváti
budau a zatraceni 'budau. To se ukazuje nevěstě. Jako by Í"ekl:
35 »Těmto bude diel v jezeí"e«. Sau-li v nás hHechové tito, jistě sme
na cestě, kteráž vede do jezera a do propasti zatracenie etc.
Strašliví sau ti, kteh mají v sobě nezhzenau bázeň, pro kterauž Strašlivi kteři sau
mnoho dobrého zanedbávají a nesmějí vyplniti a dobrého se chopiti. Obraz Trojice svaté v člověku někdy k zemským věcem se
40 vylévá, že nebeské všecky věci jemu zastíněny bývají, a tak se puosobí v duši, jako by Buoh nebyl, v mluvení, v jiedle, v pití, ve všech
skutcích k Bohu nepatří, jediné toliko k světu skrz ty smysly
úenie mají a ty věci milují, nebeských věcí nevidie, protož jich
nemilují. Zapomínají na Boha, zapomínají na jezero hohcie; ale
45 že člověk miluje svět, tělo, bohatstvie, těch věcí bojí se ztratiti
viece nežli Boha, viece se bojí než pekla, viece milují život tělesný, Zlá bázelí
protož nepHstaupají k pravdě, aby neztratili života; že časné věci
milují, nesmějí pravdy vyznávati, aby neztratili věcí časných.
Jestliže pověst a chválu o sobě milují, viece se ztracenie jejieho
50 bojie, nežli Boha ztratiti, takoví strašliví puojdau do propasti.
Také, ačkoli sau někteh poznali pravdu boží a vuoli boží, ale odstupují pro strach, těm také pHpravuje se oheň věčný. Jako Petr, ~~;fs:;r~~~~~
poznav Krista, zapřel ho pro strach smrti; kdyby pokánie byl nečinil, byl by zatracen. Někteh pHjímali krev Kristovu z kalicha,
55 a před nepi"átely kalicha božieho zapierají pravdy; leč pokánie
předejde, pHpravuje se jim jezero ohnivé.
Item někteh mnoho dobrého poznali v zákoně Páně, sau
v aUl"adech, v saudích, vědauce, že tato pÍ"e má takto podlé Boha
vedena býti a hHech takto zkažen býti, a pro bohatšie a mocnějšie
60 nesmějí súditi vedlé Boha, nesmějí ztratiti pHezně anebo ztratiti
zbožie časného . Ta bázeň nedává na lidech mocny'ch zkaziti hhe_Bázeň.tatomnoho
zlého puosobi

I

52 M{{t. 26, 69nn.; Marek 14, 66nn.; LI/h. 22, 56n'II.; ]an18, 25nn..
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chuov; ten strach činí přijímati osoby v saudě; ten strach na
sprostných velí přísněji trestati hřiechy a tvrdšie pokánie ukládati,
na mocnějších pak činí zlehčovati; ta bázeň na mocných vymlauvá
těžké hHechy, a na sprostných beze všie výmluvy tieže váží menšie 65
Běda zprávcuom h V
' h y. T'1 sau pncma
v'v· mno h'ych veCl
v , I' h
v zpravcóm,
,
strašlivým
nec
z yc v obcl,. Beda
auředníkóm v obci, kteří sau strašliví jako zajiec! Běda, že ty stolice
a auřady držie! Běda těm, kteH sau pHčina zlých věcí, a svědomie
sobě z toho nečinie! Lépe by jim bylo v kautě někde plakati na
hřiechy!
70
Vedlé osob přijímanie velikým hí'iešníkuom dávají milost a pochlebují, sprostným tvrdí sau a ukrutní v lehkých hřieších. Item
kazatelové, bojiece se bauřek a pokřikuov na se, vězenie a smrti,
nemluvíme směle proti mocným a proti hřiechóm jich, nechtiece
ztratiti přiezně, strachujíce se podstúpiti smrti, nechtějíce sobě 75
ztratiti jich chleba. Běda takovým, jezero připravuje se těm!
Nesluš! mlčeti A
v'd
' 'v řekl: »Běda mně, že sem mlčell« Běda,
tuto
protoz,
Vl a P'ana, Izalas
že sme se všemu světu nezvošklivili! Běda, že sme hněvu Páně
zaslaužili! Běda, že čekají nás pekelné mau~(yl

I

Hajtmanové
Hospodářovo

Služebnici

Praha

Item hajtmanové v bojích, bojiece se reptánie na se, nestavují 80
zlých věcí na laupežnících. Item hospodářové v čeledech nekazie
hřiechuov. Item po hospodách v čeledi vědí freje, vopilstva etc.,
a mlčie a neoznámí těch věcí žádný z čeledi, bojiece se vyhnánie.
Přijdau ť dnové, kdež řeknau: »Běda nám, neb již peklo jest při
pravené!« Co jest množstvie hHechuov v domích, v rathauzích,85
v radě mezi konšely, na aUI'ednících, po ulicech, kolik bluduov
jest, a nekazie jich! Bázeň zlá jest toho pI'íčina. Běda takovým!
Item služebníci pánuov pochlebují jim pro hřiechy jich, nesmějí
jich rozhněvati, nepravie pravdy, ale ještě vymlauvají. Ti puojdau
do jezera!
90
Protož obecné dobré zle stojie, neb sau zprávcové zlí a strašliví,
duchovní i světští, podlé vuole boží nepHčinie rukau k zkaženi
zlého; protož svoboda jest ve zlém. Protož trpie Praha zde nynie
a bojím se, by věčně netrpěla!

I

Nevěrn)'m

mauka
nastává

»A nevěrným«. Nechajíce pohanuov a židuov, ale křesťané
mnozí sau nevěrní a neznají do sebe té nevěry. Spasitel praví:
68 Pod sloupcem 361 a2 je červeně připiseR,' !ten • .sicHt omnia mala
operatur timor mortis, sic omnia bona operatur contemptio mortis. CrysostOtnus - 77 Ii!, 6, 5,
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»Zdali Syn člověka najde vieru na zemi?« Kdež jest milovánie
Boha a vystřiehanie od hHechuov, tu jest viera. KteH sau v bludu
Blud
5 o velebné svátosti, o Jeruzalému novém, těm se připravuje jezero.
Spasitel die: »Ktož nevěří, zatracen bude«. Kdyby v nás byla
viera, bálibychme se Boha a ctili bychme ho, hřiechuov bychme
se varovali, věděli bychom, jak veliké zlé jest hHech.
., od ph'1'
kteřl
»A prokletým«, kteříž se uchylUJI
<:azaní . DavI'd :» Zl0- Proklel!
sau?
10 řečení, kteH uchylují se od přikázaní«, kteHžto chválu světa viece
milují nežli boží chválu, kteřížto domněním lidským chtie býti
dobří, nic netbají, kterak stojie před Bohem. Ve čtení mluví Kristus:
»Běda, když dobrořečiti vám budau lidé«, tehdy totiž zlol'ečení ste,
Kteříž stojí o svau chválu a o jméno dobré, nechtí, by co zlého
15 praveno bylo o nich, jiných se zastěňují hřiechové, že neprohlédají
k nim, zlořečení sau a prokletí. DobH přemáhají všecky věci a neztracují najlepších dobrých věcí pro smrt; ti sau požehnaní. Ale zlí
bojie se malých věcí ztratiti, věčných pak sobě málo vážie. Přijde-li
pohruožka smrti, hned vyražena bývá z nich boží bázeň a zuostává
20 toliko časná a míjející. Prokletí sau, těm bude l'ečeno: »Zviete,
že ť sem já Pán, kteréhož ste se nechtěli báti.«
NevěHcí také sau, kteHž nemají pravé viery k Bohu a k pravdě
jeho a k přikázaním jeho a k Synu božiemu; sau proklatí. KteÍ'Íž
362a1
nemilují Ježíše Krista, ale sv au II chválu, sau prokletí.
'
kt enz
v, Vt o u 1<:fUt nev a zJevne
•
v
v, Vražedlnlci
kteH
v dlnI'1mm«,
25
»vraze
mor d"
UF b ez b OZl
saul
A
vuole, bez pravého rozumu a hodné příčiny, bez auřadu božieho,
bez zákona božieho, bez lásky a bez viery. Nebo vše, což nenie
z viery, hřiech jest; ale jménem božieho zákona mordují: těm
se připravuje peklo, neto1ilm kteří činie, ale povolují činícím,
30 totiž k přízni člověčie proti lásce božie a bližnieho svoluji. To zlé
sauzeno bude v jezeře, leč bypokánie hodné předešlo.
Item, ktož nenávidí bratra svého, vražedlník jest. Všickni,
kteH mají nenávist k bližnímu, sau měšťané z jezera; kteří v nenávisti tělo a krev Páně přijímají a sebe nepozdravují, ani co dob35 rého o svých bližních myslí, ani co promluviti v bratrské lásce
mohau, sau měšťané zatracenie.
Item, když se odjímá chléb nuzných a pracovitých, jest to ~~~t? :~1~j~
vražedlnictvo těžké, nebo v tom chlebě záleží život jich; ktož jim
jej odjímá, život odjímá - a nečinie sobě z toho svědomie, ani
40 se vyznávají. Když přijdau v věčné zatracenie, řeknau: »Běda
3 DUR, 18, 8 - 6 Jan 3, 18 - 9 Ž. 119, 21 20 Podle Joele 3, 17 - 321. Jan 3, 15

13 Ll/k. 6, 26 -
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nám, že sme sobě zlehčovali toto a domnievali sme se, že Bohu
slaužíme! «
Item podvrátiti duši z viery a uvésti v hHech anebo v blud
jest vražda. Běda učiteluom kacieřství a bluduov!
Smilnlci
»Smilníkuom« duchovním i světským a tělesným. Obojí hřiech45
smils:-:a, .. d~š: i těla, tuto po~~ládá se. Jsau někteří, ješto svolují
v dusl, ]Im 1 skutkem konal!. Běda takovým! Jiní, ješto rady
k takovým věcem zlým dávají. Jiní, kteříž domu a místa k tomu
přejí.
Smilstvo
V Jiní, kteříž vědí a znají takové zlé věci na bližních, a zlehču]'í
se rozmohlo
tO.
stavu manželském také najhoršie hí'iechové a vopilstvo roz- 50
mohlo se. V manželce těhotné udušuje se plod jich; po porodu
v šesti nedělích hned brzy zase hřešie. Najhoršieho sodomářstvie
jiní se dopauštějí, a neotvierají se v tom na zpovědi. Item strojenie
sau rozličná k frejuom a k smilství. Item dávají peníze někteří
schovávati ženám mladým, aby příčinu měli a přístup pokúšeti 55
v tom najmrzutějším hřiechu.
DuchovnÍe
I
smilstvo
tem duše, koliluát od ženicha svého pravého, Krista, odvracuje se a vypadá z vraucieho milovánie božieho a miluje svět,
stvořenie aneb člověka smrtedlného, cizoložstvo jest; těm připravuje se jezero toto.
60
Slibem Bohu ješto
It
kt v,
l'b
.,
se zavazuji
em, en se s I em zavazuJI Bohu, a nezdržují těch slibuov,
těm se připravuje propast. Co drahně žen nábožných jest, kteréž
sau se odtrhly od auřadu kazateluov a zpovědlníkuov, a trestánie
nechtiece přijímati, padají v hřiechy hrozné. Jako kněží, když sau
vypadli z poslušenstvie starších, mužuov dobrých, upadli v ka- 65
cieřstva a svedli lid; a tak tyto ženy, odšedše od poslušenstvie,
padají v hřiechy a v manželstva. Kterak pak, mohau-li z toho vyjíti
aneb svobodné mohau-li býti vdané za muže, poněvadž, svobodu
majíce, nechtěli jie zachovati? Zuostává v nich tato jiskra jezera
tohoto zde a v budauciem věku konati se bude. Mají-li takové osoby, 70
slibem zavázané Bohu, rozvedeny býti z stavu manželského,
v kterýŽ s~u vešly, ,čili tak nech~ny mají býti v manžellství a mieti
v
Sv. Augustin tento ohen pekelny az do smrti? Sv. Augustin (O dobrém stavu
manželského k Juliánovi(!)) die: >>V svazku manželském nenie se
báti zatracenie«, totiž v sobě samé.m, »ale v panenském stavu, 75
jestliže sobě jej Ido zvolí a slibem se v něm zaváže, a z toho vstaupí-li v manželstvo ne toliko skutkem, ale volí, ne toliko vdáti se,

I

.
74 Spr. A~egustinus, De bono vidu.itatis liber selt epistula ad Julia.nalil
vtduam, caput IX. (ML 40, c. 437). I dalM část až h f. 112 je volné
zpracován·' fla-pitol IX., X. a XI. A ug·ustinova. dílha..

ale chtieti to učiniti zatratitedlné jest«. K Timoteovi: »Vdávati
se chtie v Kristu, majiece zatracenie, poněvadž sau první vieru,
80 totiž svolením a volí, zrušili«. Protož netoliko jim stav manželský
držeti jest zatracenie, ale vuoli mieti k tomu zatracenie jest, a podlé
té vuole již vieru ruší. Ne, aby stav manželský potupoval apoštol,
ale aumysl zlý a zkHvený; a ďábel v tom aumyslu potupuje se,
ale ne stav manželský. Než toto aby znamenal, jestliže se kto
85 slibem Bohu zavíže, tak zuostati v čistotě, a svolil pak vstúpiti
v stav manželský anebo vstaupil, v obém zatracenie má. Nepohlpuje, že nižší stav jest, ale že z vyšieho padá do nižšieho a vuoli
i vieru ruší zaslíbenau Bohu a aumyslu svého nezachovává Beránkovi Ježíši Kristu. Apoštol neřekl: »Když se smilstva dopustie, vdá00 vají se«, ale: »vdávati se chtie«. A tak vuoli potupuje, ne stav.
Protož takové, kteréž zaslibují vieru Pánu a ten slib přestupují
a vcházejí v stav manželský, praví někteÍ'Í o takových, že by cizoložnicemi byly. Nesaudie toho právě, ale zklamávají se. Nebo
pravie, jestliže manželka odejde od manžela, cizoložnicí bude,
95 jiného se chopieci; tak, kteráž jiného sobě zvoluje a béře muže
po Kristu, cilzoložnice jest. Nemá to z toho býti puojčeno; nešetřie těch věcí zlých, které z toho jdau. Jako tehdáž v manželství,
sau-li dva dobrá a zaslíbie sobě čistotu držeti i Pánu do smrti, tu
jinému muži, Bohu, se oddávají, a jiný tělesný předse muož trváti,
100 a nenie to cizoložstvo, takéž tato, slíbieci Bohu, již vstaupí-li
v stav manželský, nenie cizoložstvo, ale manželstvo. Die sv.
Augustin: »Nechci Heci, jestliže Bohu oddaná vcházie do postele
mužovy, aby to bylo cizoložstvo, ale hřeší těžkým hříchem, že
přestupuje slib«. A :má za to těžšie činiti pokánie nežli za cizo105ložstvo. Také mají do roka anebo viece státi v pokání etc. A ten
muž, jestliže by propustil takovau Bohu oddanau po svém s ní
v posteli bydlení a jinau sobě mimo tu pojal, byl by cizoložník.
Augustin v týchž knihách De bono coniugali die: »NěkteÍ'Í
takové po učiněném slibu od manželstvie rozdělují, praviece to
no býti cizoložstvo. Ale já nepravím to býti cizoložstvem; ale kteÍ'Íž
ťakové rozdělují, těžce hřešie«. Hle, nenie cizoložstvo, ale za
M.iech přestaupenie pokánie má býti uloženo!
Item někteří slibu svého potvrzují skrz kněze v kostele obecně,
jako manžel s manželkau zjevně. Takoví se nemají o to polnišeti,
78 1. Tún. 5, 11 a. 12 438/439) - 108 lb.
Jakoubek, Výklad.
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aby slib ten měli zrušiti; pakli by jináč učinili, mají na ruozno 115
rozvedeni býti, to jest, že takový slavný a zjevný slib má ostřiehán
býti, a pakli se stane pí'estaupenie, nemá jie dopuštěno býti bydlenie s mužem. A pakli kde obvláštně v domu nebo v svolení
společném mezi sebau anebo před některými slib učinie, by se
pak i vdaly, nemají rozvedeni býti, pokánie II však činiti mají pro 120 363a1
pÍ"esta upenie.
Trá~~~\~o~~~~néa
»Trávencóm«, kteÍ"Íž trávie pro milost nebo nenávist. Duchovnie trávenina panuje velmi, když kto zlé a pí'evrácené učenie dává
duši, aby umÍ"el u vieÍ"e a v lásce. Mnohé ženy i mužie procházejí
~:f~~b)'1~1~:I~~ domy, nalévajíce té tráveJl1ny v duše, bluduov. NabuchodonozOrl25
pobral nádoby zlaté a pil z nich v Babyloně. Slova božie sau
nádoby, kdež má býti nápoj Duch boží. Ďábel vzal slova Nového
i Starého zákona a vylil pryč pravý rozum a smysl boží i svatých
učenie a nalil jedu svého a smyslu kacieí'ského a podává mnohým;
a najprvé pijí zjevně a obecně, a mnozí pohHechu mrau těchto 130
dnuov. Tak pHvodí kacieh písma proti velebné svátosti oltámí, že
anděl boží měl by dosti činiti, aby nebyl sveden; a zprávcové nedbají kaziti těch jeduov a trávenin. Onino smilnie tělesně, oni no
zapierají a pHsahají, oni austně, slovem toliko vieru vyznávají
ld-esťanskú, a v ~aukromních místech se rauhají, a pHjímají s vo-135
lenými tělo a krev Páně jakožto dobl"í, a potom se posmievají
Kristu u velebné svátosti oltáÍ"nie. A takoví také sau kněžie. Duši
věrné poHebie jest bdieti, neb také spisové běží bludní a nevěry
plní.
Lháři rozliční
»A lhál'uom«, kteÍ"Íž jináče mluvie a jináče držie. Každý blud 140
jest lež, každá rada zlá, spisové zlí sau lež, mluvenie zlé, kázanie
falešné lež jest. Item pomlauvanie bližnieho nepravé lež jest. Již
plná sau srdce lži a kHvého domněnie. Ti všickni lháh zatraceni
budau. Žalm: »Zatratíš všecky, kteÍ"Í mluví lež«. Takových bude
1IIIs!0 Ihál"uorn diel a los I a tovahstvo v jezeí'e hoí'ícím ohněm a sirau, totiž 145 363a2 •
v pekle. Každý lháí' jest bludný, neb tu jest duch bludný, a ne
božský. Který duch vypravuje nejisté věci, lháí' jest. Který duch
slibuje některé věci a nephchází tak, lživý jest. Kterýž jinak praví,
a jinak se stává, duch lživý jest. Těm diel pHpravuje se v jezeÍ"e,
totiž v zatracení věčném, s cTábly, kteHž nestáli v pravdě, ale tu 150
jest otcovstvo a počátek lži.
125 2. PM. 36, 7 ale toto slovo bylo škrt'nu,to a
náPoj - 144 Ž. 5, 7

127 1\11. »'I/,ápoj« bylo p'/:tv. '1I,apsáno: »hotov)'«
podtečkováno,

nad t'Ím pak
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Strašliví·m
1 i v Ý m, kteÍ"Í se viece stvořenie nežli Bo a bOJle; nevernym, Nevěrní'm
kteHž naděje nemají o Bohu, pravdě nevěřie a zákonu; prokletým, Proklet)'m
kteÍ"Í se od zákona uchylují; vražedlníkóm, kteřížto radau, rukau Vražedlnik6m
5 a mnohými příčinami mordují; smilníkóm, duší nebo tělem, zjevně Smilnikuom
nebo tajně, povolením nebo skutkem; lháí'óm, kteříž ducha lži Lháiuom
mají, a co Bohu slibují, nedrží; modláí'óm, kteÍ"Ížto stvořenie nad Modláluom
Boha milují větší pamětí, kocháním, kteří štěstie světa a záPQvědné věci oblibují a milují s Evau, kteÍ"Í chvály, pověsti, phezně,
10 bohatstvie nad Kristuov ld-íž hledají a pajchy nad pokoru Ježíše
Krista, lcteÍ'Ížto srdcem následují zemských věcí, kteÍ'Íž milostí Mnoho modlářuov
porušenau k člověku náchylni sau, kteHžto zevnitřnie kolena skloňují Pánu, ale srdce poddána sau světu a stvoření milováním.
Vidie ť ty věci Pán, nic skrytého nenie, by nebylo zjeveno.
15
»Diel jich v jezeře hoHcím«. Běda těm, kteH diel mají tam!
S volenými nebudau mieti, jichžto diel nebyl jest Kristus; nechtěli
363b1
Krista milovati, nechtěli v něm všeho a najlepšieho dobrého Imieti,
ale »diel jich v pekle«. Běda těm, kteří tam diel budau mieti!
A ta ť jest smrt druhá. Prvnie smrt rozdělenie duše od těla, druhá Smrt dvoje
200ddělenie od Boha a od života věčného a ode všech svatých.
»Diel jich bude v ohni sirau hoHcím«. Jako život věčný duchovní
jest, tak mauky duchovnie. A ta smrt trváti bude na věky, oheň
v propasti hluboké a hrozné, kteráž již otevÍ'Íena jest, a nenasyti- Oheň pekelní'
tedlná jest a požierá v se množstvie lidí. A Hedcí spaseni budau,
25 ale mnozí se potopují v austech těch pekelných.
Kto umie vypravovati o biedě pekelnie? Jako světí tajně
o životě slavném mluvili sau skrz podobenstvie, tak o peklu. Nebo
duše skrz podobenstvie, kteráž bývají skrz smysly zevnitřnie,
poznává nětco o životě věčném a o zatracení budaucím. Izaiáš
30 die: »Červ jich neumí'e«. Hle, pÍ'Írovnánie a podobenstvie v hryzení
Červ
béře se na červu! Síra podobenstvie nese velikého smradu. NěkteÍ"Í
Sira
bez těla sau tam v pekle, jiní budau s těly po saudném dni. NěkteH sau tam, ješto mají naději k spasení, jako v očistci. Nynie
Očistec
jináče ti zatracenci bez těla mučie se, jináče v očistci, jináče trpěti
35 budau s těly, jináče cTáblové. Skryté a tajné sú nám tyto všecky
věci. Protož die: »Jděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného,
kterýž pHpraven jest cTáblu i anděluom jeho!«
Všickni, kteÍ"Í se zde v nenávisti měli, ti spolu mučiti se budau, ,
a to jest k větší mauce jim, jako, kto nepřítele má s sebau za
SO Iz. GG, 24 -

36 NI nt. 25, 41
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stolem, je:,ty,mu to těžk~ l.na::ka. Ovšem pak ti s ďábly nepřátely40
Hryzenie červa mauku vetsl budau nuetI. Cerv zatracencuov jest hryzenie duchovn~~ duše, kt.~réhožto y~~rva zd; j~ště ~ěkteří cítie. Dobří bO/lest
pro hnechy maJ1 v nadeJl polepseme žIvota; ale zli v duši hryzenie mají, zvláště kteří sau zákon boží znali, Ducha božieho
mě~i, tělo a krev Páně pÍ'ijímali. V srdcích jich hryzenie bývá 45
vehké, hrozau muk zděšeni a poraženi bývají v sobě, z kázanie
slova božieho života nepolepšují; a jestliže potěšenie v světě mají,
hryzenie vždy tají se v duši, a chce-li se kdy kochati v těle a v chlipných skutcích, vždycky oheň hoří v nich. A o tom die: »Červ
jich neumí'e«. Žádná podobná té mauka na světě nenie. A to do 50
sebe někteří čijí.
A čiem více smrt a saud pHbližují se, viece se rozmáhá a roste
ten červ. Po rozdělení duše od těla větší bude, po spojení zase těla
s duší opět bude větší, nebo na věky stane. V Přísloví XXV.:
»Jako mol raucho žiel'e a červ v dí'evě se zarodí, tak auzkost muže 55
Peklo zde V srdci jeho«. A to ť jest oheň pekelní, kterýž se zde počíná a tam
Královstvie
'A jako die apoštol, »královstvie nebeské jest spravedlnost,
nebeské
se 1(Q~a.
pokoJ a radost v Duchu svatém«, dáti totiž Bohu, co jemu příleží,
bázell, poctivost Bohu pí'íležitá, naplněnie vuole jeho, ostl:'iehanie
pHkázaní jeho, to spravedlnost jest, královstvie nebeské tu jest 60
Pokoj
a milovánie bližnieho a pokoj v duši od červa a od hl'iechuov,
kdež ráj jest s Kristem, místo čisté, pokoj, všeliký smysl a svět ješto
převyšuje, pokoj, kteréhož nedává svět, ale Buoh, totiž utvrzenie
s Kristem u vieře a v lásce a v aumyslu dobrém královstvie nebeské jest; a radost, okušenie života věčného, poznánie Boha, 65
radost v Duchu svatém, zde se počíná královstvie nebeské.
Peklo co jest
Tak o jezeře vypravuje se, že pellldo jest nespravedlnost (kterážto, totiž spravedlnost, neděje se Bohu v tom, což náležie
Bohu a bližnímu) - nepokoj srdce a rozprávky novin, roztrženie
a zba~řenie proti pokoji a hryzenie vnitřnie a strach vždycky za-70
tra:en,le, s:věd~~1i: op~štěné ,od Boha a cajchované, totiž hřiechy
ranene. A Jesthze clovek nema s Bohem pokoje, s žádným člověkem
pokoje nemá; a ač mluví pěkně a zdá se pokoj mieti s lidmi, v duši
peklo jest. V Zjevení Vlo.: »Viděl sem koně plavého«, a vyzdvihl
pokoj z země a peldo šlo za ním. Takových má mnoho šatanáš,75
v nichžto nenie pokoje. Tak sv. Pavel í'ekl: »Kto se horší, totiž
49 I::. 66, 24 - 55 PFísl. 25, 20 - 57 ŘÍI~. 14, 17 - 67 List
je protržen, a·le ještě všude čitelný. - 71 Podle 1. Tím. 4, 2 - 74 Zj. 6. 8
- 76 2. Kol'. 11, 29

J64

v slovu, v kázaní, a já abych se nepálil? « Jakés' roznicenie dává se
zlým a pálenie zde i na onom světě. Proti radosti m,ají zámutel~, Zámutek pekelni'
st aj skanie, pláč a kvílenie. Jaká bude radost s ďably bydletI,
80 žádného pÍ'ítele neviděti, žádného potěšenie nečíti, na hr~zn.ý
ďábluov škaredých obličej hleděti, mauky beze všeho p~lehcem~
snášeti?! Tam ť bude pláč a škHpenie zubuov. To protI radostI
svatých, jaké jezero duchovnie jest.
Nebo duchovnie věci většie sau nežli hmotné a tělesné; jako
85 královstvie nebeské duchovnie jest a svatých těla duchovnie, tak
mauky tyto sau většie a škodlivé viece nežli zemské. Jestli však
číti bude oheň hmotný a čitedlný, protož duše bývá zarmaucena,
když tělo má bolest, nemoc, hlizu; nebo s tělem jest spojena
a s ním svázána protož od tělesných nemocí cítí truchlost. Jako
d'
Mauky pekelného
90 v pekle na těl'éch zlých lidí bude mauka také telesna, ~ zb~ I se
ohne
a zejme oheň od toho, což zde miloval člověk, jako že Je. m1:ova~
pÍ'átely, bude z toho tesknost; ~nil?val l~anželkuv vve,1r~ll, zele;1
bude toho velmi, jako zde rozlauce11le s pntelem tezke Jest. ,A, ze
jest stvol'enie milovala duše zlých, oddělena bude ode všech hbych
95 věcí; a z těch již minulých věcí bude mieti pl'~činu ho~,~ti viec::
a z těchto líbezných věcí tělesných zbudí se ohen a roZ11ltI na dusl
i na těle. Jako bohatec obláčený v zlatohlav, zbavený slávy a poZli
koje, má z toho veli~mu žal~st, ta~\: ~lí v ~aufalstvie ~?adna~.Froto,
Dobřl
že takových nemaJí dobrych veCI, an: Boh~ ~aJ1. . ~obn pak~
100 ačkoli pí'átely mají a milují, ale Boha V1ece mIluJI a bOJ1e se, kdyz
jdau s tohoto světa; ti budau mieti zymilovánie přát~~y ayz~mských
y'
h h
t
1 tenl budatl Oheň očištěl1ic
věcí poškvrny na dUSJ, a z to o o en povs ane, a oc s y'
.
Item, když těla zlých budau spolu spojena v pekle, horetI budau
v

J,

I

I

viece sirau a ohněm.
Jiné jest opět tajems~vie tu, ješto rozum. toho po~ho~~ti ne- Tajemstvie veliké
muože: některé věci stvoÍ'ené živé sau v ohnI a neum1eraJ1. Tal~
z pomsty spravedlivé božie hOÍ'eti budau těla a n.ezem~a~;, ohe~
od stvol'enie vzejde a od těch věcí, které sau zde mIlovalI. Dablove
také hOl'eti budau. NěkteÍ'Í praví, že budau mieti povětrná těla, .
110 v nichžto hořeti budau. Kterak nynie hoÍ'Íe? J ako bohá~ hodo~n~ ;
protož tmy tam sau, zbavenie světla. Jak rychle ~de d~se .zam1lu~e
Boha, v světle jest; jestliže nemiluje, ve tmách Jest; ze Jestyydu~e
opustila Boha a nemilovala, královstvie zan~dbala, p~tese11l~
žádného mieti nebude. Tyto ť sau tmy, tato Jest druha smrt,

105

-

82

]\I[ at.

8, 12 a j.; Duh. 13, 28 -

-

-----~------

97 Luk. 16, 19 '11'1/..

-

110 lb,

342

Kapitola

XXI.

z toho zahanbenie takových a ohavnost sau tam, a to jest ohei1U5
a síra. ~ohat:,~.hodo~~~sek bez těla jest, a vjděl ) Boha i Lazara;
ale to Jest pncma vetsle bolesti, viděti syny božie a tovarystvo
~vatých a radost, zahanbenie jest duchovnie a mauka to jest ohně.
Rekl bohatec: »Omoč prst, a jazyk mi obvlažíš«. Duchovní jest
jazyk,1 totiž
moc v duši zuostává, kteráž hajbe jazykem tělesny'm 120
Prst Lazaruov 1
v·
•• dl
jaký jest?
< rOZ mSl v J1e e a v pití. Jaký jest prst Lazaruov? Žádal najmenšieho dobrého, a zbaven jest všeho dobrého a zanedbal. To ť hle
červ, to ť oheň a ohavnost veliká v nich a síra! Když se navráÚ těl~
k duši, nekonečná a nevýmluvná bude mauka. A jaký bude Ohel}
z lidí spolu a ďábluov? Apoštol die: »Nedokonále poznáváme a ne-125
dokonále prorokujeme«, totiž o životě blahoslavených a o těch
kteh sú v zatracení, kteH hoH; malau těch věcí známost máme:
»Ale když pHjde, což dokonalého jest, poznáme tak, jakž jest«.
V království nebeském kteÍ'Í sau, již vídie, kterých sau věcí zde
nevideli; kteH sau také v pekle, již vidie a čijí, kterých sau věcí 130
nečili, ačkoli sau těch věcí některaký počátek měli. Kteh sau také
Očistec
v očistci, také těžké věci cítie, těžké múky v usnutie svém. Jest
nám sen mluviti o těch věcech a mysliti.
Tak, kteří mají spravedlnost, pokoj a radost, nětco čijí o životě
věčném, ale tam ť se dokoná, v království nebeském. Tak, kteříž 135
mají zde nespravedlnost a nepokojnost mysli a zámutek cítie
Poznánie dobrých
t
II D b
a zlí'ch
ne c~ pe < a. o n znaJl tam v onom životě zatracence a radují se
velmI. Zlí nětco onoho života slavného poznají, ale viece hoí-eti
budau, více litovati své škody budau í-iekajíce: »Ó, zanetbali sme
těchto věcí dobrých, v stvořeních kochali sme se!« Die Pán té duši: 140
»~opatř zdaleka, . kterých si dobrých věcí zanedbala; a které si
mIlovala, ty pommuly. Pohleď a plač a nechtěj okušovati!«
Vida stav svatých slavný a pokoje, vida pomsty zlých v jezeí'e, dopoviedá: »Phšel ke mně jeden z sedmi anděluov kteÍ'Í
měli sedm bání, plných sedmi ran posledních«. Jednak ul~ázál1Y 145
sau rozkošné věci, jednak hrozné zase ukázány sau Janovi. Nebeské .
a rozkošné věci, plné radosti nebeské: »Přišel ke mně jeden z sedmi«.
Jako
svrchu
v kapitole XV. praveno jest, K těmto veliky'm a duPomoci božsJ..é
1
'
poti'ebujem
C 10vmm věcem žádný nemuože pí-jjíti, leč božskau pomocí a anděluov božích, Phrozenie naše porušené jest náramně, že budaucie 150
~o~ré věci sau zavHeny nám, a pheliš tajné a skryté. Chce-li
Jedmau kruopičku mieti duše nebeských věcí, musí býti anděla
v
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veliké rady pí'ítomná pomoc, aby ten pl-išel a dotekl se aust a srdce
našeho. Nebo někdy zlý pHchází anděl pod zpuosobau dobrého
155 a semena smilství a cizoložství vpauští. Dobí-í potěšují, dávají
naučenie, osvěcují, posilňuji. Protož, jestliže co o nebeských
věcech okusiti chceme, poUebie jest, aby anděl boží k tomu na
pomoc nám přišel.
Die: »Přišel jest ke mně«. Jako by í-ekl anděl boží: »Ačkoli
160 dobré máš srdce a čisté a osvícené, však v těle pí-ebývaje, ó Jane,
viděti nebeských věd, jakož žádáš, nemuožeš. Phšel sem k tobě,
abych tě pozdvihl, abych tobě nětco oteví-el. Sám z sebe nemuožeš
nětco poznati; a krátce povím a pU'ojdu a ukáži, jako světlo
blesku phchází a rychle pomíjí, tak že člověk ldehký jest a z sebe
165 pomysliti nemuože«. Toho světla :maličko vel:mi se jemu, uk.azu}e,
nebo velikého snésti nemuože. Andělé světí sau prorocI, tl nam
".
h
b
l
'
h
K
svatvm
zremc
1
nětco zjevují. My najzadněJší, Je sthze co znatl c ceme o ne es <yc
máme mieti
365a
věcech, musíme k andělóm autočiště mieti, k prorokuom a k apoštolóm a mučedlníkóm svatým, jinak, bez nich, slepí sme. I chce
170 Pán, aby poslednie zpravovali se prvními svatými a .starými.
Die: >>Viděl sem jednoho z sedmi anděluov«. Počet Jest prorolmova apoštoluov. Proroci v zastínění mluvie o nebeských věcech
dobry'ch. »Jeden z sedmi, kteří měli báně«. Proroci a apoštolé .
" " bane.,
v An dVl
d 'Andelové
slovan
jako andělé boží sau, tl. vylevaJI
: ov:, .
tl ~au va~la o:e
tito
175 apoštolští prorokuov a kazateluov; tl ~aJprve., zle vec: ,kazle,
totiž bludy, pokrytstvie, navyklost zlau, 1 museJI tyto vecl padnauti, aby ranau velikau trápeni byli. Chceme-li co vě~ěti av.znáti
dobrého o Kristu a o nebeských věcech, musíme plakatI na hnecllY
a skraušené srdce mieti a dosti činiti za zlé věci; a tehdy ť í-kau:
180 »POď, a ukáži ť tobě!«
Tak v prvotní cierkvi, když sau hHešníci pokánie činili a potrestáni byli, tehdy sau jim ukázány radosti nebeské a krása, aby
všecky věci zemské jako lajna v uošklivost nám byly dány a zkaženy byly v nás. Chceme-li nětco věděti o nebeských slávě, musí ť
185 vyčištěno býti srdce skrz pokánie a trápenie" prvé SIY,šl~le rány,
vizme to, co se v nás nelibí Bohu, pohleďme, Jak mrzka Jest duse
naše, žádajme poznati srdce naše, žádajme, a~ nás postaví pí-ed
oblíčejem srdce našeho, pusťme tam ránu a nehbost a potupme se
a zastyďme se, ohavnost vizme svau a želejme! Tehdy ť and~l
190 přijde, totiž duch jeho a Kristus Jež~š a jeho s~atý dob~ý a~del
aneb některý jeho posel a ukáže nam Jeruzalem, svate mesto.
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SYl'
Y , a o1lavna,
'v
. nepozovec omle t a 1<: sau porusena
ze s1ov l'
<:azanle
rují; ale když rány phjdau I v duši, tehdy svědomie postaveno
365a2
bývá pí'ed oblíčejem člověka, člověk se hanbí a tehdy člověk
Miechuov zuostává, tehdy pokánie činiti počíná akvieliti, tehdy 195
počíná přikázanie božie poznávati, od světa odstupovati a k Bohu
se phbližovati, a tu tehdy Duch Páně zjeví se takovým, sláva
nebeská v některaké jiskře etc. Tehdy počínají Boha milovati
velmi, lásku mieti ke všem, tehdy u vieře a v světle viery žádají
nebe, kteréž vidie podlé miery obdarovánie; a poznajíce nějakau 200
jiskru sladkosti slávy božie, hotovi budau na smrt každau hodinu
jíti, jakož sau bývali, a jíti k Kristu a býti v království nebeském etc.

I P l' i šel k e mně jed e n z sed m i a' n děl u o v,
k t e ř í měl i sed m b á n í etc. Opět o cierkvi svaté, kterak
konečně shromážděna bude a obnovena, v kterém blahoslavenství a spojení s Bohem, to ukazuje teď a die: »PHšel ke mně jeden«
7
Srdce
zpuosobné
t y tOY
' Ina]I
., U1"
. b y'tO1 sr d ce zpuo- 5
mus!me
mieti et c. 1.\..OnlU
veCl
mzany b y'tO1, nlusle
sobné a zrak ostrý a zpuosobný, co oznamuje Pán skrze anděly,
proroky a apoštoly, jaký jest tam život blahoslavený a kterak
jest skrytý; onino z tohoto světa scházejíce a k blahoslavenému
životu nepHcházejíce, kterak tam a jak mnoho trpie, to velmi
jest skryté, což povědieno jest o lidu najposlednějším. Izaiáš VIo.: 10
»Oslep srdce lidu tohoto a uši jeho obtěž«. A protož sľdce dhev,
než toho zaslaužie, a povědieno jim bude skľz někteľého z duchuov
svatých: »POď, ukáži ť tobě nevěstu«, totiž kteľak jest ozdobená,
Příklad
spojená s Kľistem v Bohu, kterak jest povajšena. Ano v škole
děti najpľvé lehkým věcem se učie a potom vyším, tak duše 15
věrná najpľvé má poznati ty věci, kteľé sau v nie, a ty věci, kteľé
zde běžie v cieľkvi, zámutky, pľotivenstvie, a potom pak onyno
365b 1
poslednie věci dokonalé královstvie nebeského.
A Pľotož napl"ed (v kapitole xvrr té .) die anděl jeden: »POď,

I

ukáži tobě zatľacenie nevěstky veliké<<. A pak teď již chce ukázati 20
pravau nevěstu. Nebo poHebie jest prvé zatracenie nevěstky poZpuosobná
duše
Y t u. Neb
' d use
Y
' zpuoso b ena
mus! býti znat'1, a po t om svat au neves
o velml
ma
býti ku poznání té svaté nevěsty. A Pľotož, dokud nepoznáme
těch věcí, kteľé sau mezi námi, aniž oněchno duchovních, vysokých a skrytých, poznáme.
25
11 Iz. 6, 10 -
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Zl. 17, 1
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A die: »Poď!« Nebo Duch svatý, chtěje ony vysoké věci
zjeviti, odvodí duši k oněmno skrytým věcem duchovním a tajným, a tehdy jie ukazuje a dává poznati. Nebo, jakož povědieno
na počátku kněh, tyto věci, kteľé se teď píšie, služebníkuom božím
30 sau poslány. Nebo zde, v životě smrtedlném, na této cestě poznati
tu nevěstku cizoložnici méně jest nežli onu nevěstu pľavú, svatau
poznati; a jestliže menších věcí nepoznáváme, aniž větších člověk
pozná. A onu pľavau nevěstu poznati jest Ducha Páně, komuž.
by on dal, a modlitbami žádostivými to obdľžeti. Nebo častokrát
35 již někteří lidé zdají se býti pľavá choť Kľistova, a potom opět
jiní lidé etc. Nebo častokľát po Í'eči, skutcích a obcování shledává
se, že, kteÍ'i se zdáli býti chot Kristova, potom se shledává, že
nejsau. A jediné leč Duch někteľý boží die: »Poď, ukáži tobě nevěstu« etc., člověk nepozná, ani ľozeznati bude uměti.
Ducha božieho
40
A protož by nám potřebie bylo toho Ducha božieho, abychom potl'ebujeme
pľávě rozeznali nevěstu Kristovu, nebo zdá se nevěstka některá
býti nevěstau Kľistovau podlé okras zevniHnich. 6, by anděl
boží přišel a řekl: »POď, okáži tobě« v stavu kněžském, kteÍ'i sau
Ducha božieho majíce, kteÍ'i sau pokrytci, lháH, svuodce etc.!
45 Veliký by daľ I byl, aby duše nevěl'ila každému duchu a nedala
Kudy sveden
se svoditi. Nebo, leč Duch pravdy pHjde, duše ta svedena bude b)'vá člověk
a zavedena bude ľauchem ovčím zevniHním. Ale kdyby Duch
Páně pÍ'išel v nás a ukázal nám, které sau věci vnití' v nás, to by
byl dar velmi veliký, aby, což se Bohu nelíbí v člověku, za to
50 se člověk styděl a vnití' hanbil se a aby poznaje se nenáviděl se
samého, sebe samého v ohyzdnosti měl, jako i Buoh člověka
nenávidí.
A to bychom zajisté měli viděti skľze božieho Ducha a slovo
božie jako zľcadlo. Jako dotýká sv. Jakub v své kanoníce, kteľak
55 slovo Páně jest jako zľcadlo světlé a osvěcujície vniHnosti člověka.
Potřebujem
A v Staľém zákoně v stánku byla sú zľcadla ženská, v lcteľáž se
zrcadl
vzhlédali. A Pľotož každý, do kostela k přijímaní těla a kľve Páně
jíti chtěje, měl by se vzhlédnauti do tohoto zľcadla, jest-li na něm
jaká poškvľna, aby na ni lkal a plakal.
60
A ti andělé, kteÍ'iž mají báně hněvu božieho, kteříž hněv boží
na lidi vylévají, voleným božím zjevují potřebné věci, nevěstu
pľavau božie. A potřebie jest nám žádati, aby Duch boží oznámil
nám náš život, naše svědomie, a to aby se stalo skľze slovo božie
29 Zj. 1, 1 56 2. M. 38, 8

47 Ohlas Mat. 7, 15 -

54 J[(h~tb 1, 21 až 25 -
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jako zrcadlo. Ale člověk často se oklamává, kterýž v tom zrcadle
toti~ v slovvu božím:v,.ridí Jv'iného tváí', jiného život, ale ne svuoJ< 6..5
Ukazuje SV)/Ill A d
Pán
zatracenie
le napre d :» Ul'
mZl tobe zatracenie «, totiž pÍ'ičinu, pro kterau
zli'ch
h oden Sl. za t raceme,
. Iecv pokánie činiti budeš. A to dává v slovu
božím, dává také poznánie svého života, jest-li co dobrého. A často
krát Pán, dopauštěje na člověka skrze své anděly ránu, zámutek
jako báni, potom dává člověku sebe samého poznánie, aby člověk 70
pv~:nal se sa~léh~,v že h~dně. tr€í takové věci, které se na 11 dopauš366a1
teJl. Nebo, Jesthze duse pll~e se nevzhlédá v slovo božie, II aby
s~ poznala, hned se uchyluje k zevniHním věcem, hned jiných
Vlece nežli se samého šeHí.
Kazateli,
A pro tVl
'
, k sobě phhlédati má a poznati se 75
na se!pohleď
oz mzat
e lnaJprve
jako jest apoštol učinil: »Věrná í'eč a všie vzácnosti hodná ž~
Kristus pÍ'išel na tent~ :-:ět hhešníky spasiti, z nichžto já p:'vní
sem«. Ale poznal svuoJ hnech, protož die: »Ale to sem z nevědomie
(černě:) 24
učinil«. Za kteréž David prosí odpuštěnie Hm: »HEechuov mladosti mé a které sem věci z nevědomí činil, nerač mi připomínati, 80
Pane!« A protož navštěvuje Duch boží jako anděl a vylévá hněv
Pánav.~o~a, ~ ~odným.a zpuosobným, kteříž se zde poznávají
a VyClSťU]l, dava poznatI tu nevěstu božie pravau, dává jim také
poznati Jeruzalém jejie vnitřní a skrytaj, jaký má býti pí'ed
~:~i~r~jl~~~~ Bohem. Protož často Pán takové věci skryté lidem zavierá leč 85
včci?
prvé sami se poznají. Neb hovado nemá se hory dotknauti ; čl~věk
hovadný, nepoznávaje sebe samého, nemuož k vysokým věcem
vstupovati, ano také pro nezpuosobný život poddaných Pán
zavierá tajné a vysoké věci kazateluom. A protož, že nečinie lidé
~ol~á~ie a ~au plní hřiechuov, i proto nesluší jim jinak mluviti, 90
Jedme tak, Jak sau zpuosobná jich srdce, totiž o jich Mieších a pokrytstvi. Srdce častokrát nespuosobná chtie k vysokým věcem
vydávati se, a proto padají a blaudie. Prvé cizoložnice jest ukázána, a potom nevěsta pravá.
Poďme sem
A die: »Poď!« Zuove k některakému pokoji; a tu okáži tobě 95
o tom životě blahoslaveném a svatém Jeruzalému, Beránkově
Manželka. Choť manželce. Prvé nazval ji chotí, již manželkau. Slove chot z některaké~o závazk~ ~. ~libu, ,a ještě .nephšla do domu ženichova; ale
366a2
manzelka, kdyz Jlz s mm spojena bývá. Tak duše, dokud jest
zde a nepřichází do domu Kristova, do toho blahoslaveného života, 100
slove chot; ale když pEjde do onoho blahoslaveného života, jako
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66 Zj. 17, 1 - 76 1. Tim. 1, 15 86 2. M. 19, 12 a. 13

78 1. Tím. 1, 13 -

79 Ž. 25, 7

na jedno lože a do jednoho pokoje, tehdy již manželka jeho slauti
bude, v té kráse a slávě spolu obcujiece. Jako se pokládá v Kantikách: »Polibiž mě poUbením aust svých«, totiž skrze to vespolek
105 společné obcovánie a radost, a toho zde jsúci žádá, aby ji tak políbil, miloval a laskavě s ní nakládal etc.
I přišel ke mně jeden z sedmi an~ěluo~:
Některá slova z těch saU k kajícím, jiná sú k zatracencom;
. J kten.
1° Pan ,

.,
sv)'ll1 vchl(c
se k Bohu obracují, dává jim Pán milost, druhé synovstVle. an .: dary dává
»Kolikož koIi .pHjali sau ho (totiž srdcem), dal jim moc syny
5 božími býti, aby byli dědicové boŽí«. Tl'etie dávají se jim andělé
božie, aby zpravovali kajície. Žalm: »Andělóm svým Bu~h rozkázalo tobě, aby osHiehaIi tě na všech cestách tvých«. K Žlduom: (černě:) XII".
Kteh se k Bohu obracují, k svatým také se obracují, tu, kdež
die: »Obrátm ste se k prvotní cierkvi«. Čtvrté dává se jim Duch
10 boží. Žalm: »Duch tvuoj dobrý dovede ť mě do země upřiemé«.
n
Páté činí je chrámem božím a pl'ebývá v nich divným obývanh .
Item sám zpravuje je. Item dává dobrá napomínanie· vItem.napomínají se patřiti k zprávám života svatých. :rotoz, ~aJe ;en
člověk ku pomoci Boha, anděly, cierkev prvotm, u~rostre~ zly,ch
15 pí'ebývaje, naději měj, že přemuože všecko. K takovym obracenym
k Bohu mluví teď Duch boží.
»POď a viz!«, l'ekl anděl. A hned takové napomíná Duc.h
t e Poslúchati
svatý, aby poslauchali zprávcuov dobrých a svatýc,h pr:~ .m
zprávcuov
cierkve. A které dává dnes Pán, pHkazuje svým posluchatr ]lch.
20 »Kto vámi zhrzí, mnau zhrzÍ«. K tomu ť jest svatých zástup
a Duch boží, aby člověk poznal tvál' svau, totiž svěd?mie, aby
se styděl za zlé věci, aby se vysHiehalv od• hHechuov.
.
• h
h Dle:
h »Poď!«
1'1' Poďme, co nam
Ukáži ť draka a l'eku jeho, totiž pokuseme Je o a nec ~ vv~ 1 \:e,. chce ukázati
kteréž vypauští z aust, aby se varoval od nich. To. sva : l vSlckm
25 boží p1'ikazují, aby poznal člověk obrácený ?okoleme zle ?okrytcuov a varoval se jich a v bázni boží aby stal. Na zna~eme t~~o,
když se jest Kristus poldiil, nebe se otevl'elo, h.la: O::e Je~t sl~san,
veden na paušť, aby pokúšen byl, tam se postrl ctyndc.etl, dm ~tc,
Na znamenie, kteH se očišťují od hhechuov, nebe otVlera se Jl~1,
30 v synovstvie p:Hjati bývají a líbí mi se jeho život, viera, naděje,
a které věci činí mně se libie a Duch boží dává mu, aby se zpra-
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70 božím se zpravují podlé apoštola, tehdy v takové poddanosti
utvrzeni bývají od Pána, aby byli jako hrádek upellvněný proti
367a
v nepne te l
' Ioh'mu a OSle
. dl'om. Ve de talce' D uc h b OZl
v,
VSenl
e za
o d zem- Duchksvatý
životu vede
ských věcí, které sau najnižšie a daleko menšie nežli nebeské. dvojiemu
Vede Duch boží k milování dvojiemu anebo k životu dvojímu:
75 jedním obyčejem, aby všecky skutky zlé zavrhl, světu a tělu
umfel a aby bližním k spasení posluhoval, druhé, aby často s Bohem
rozmlauval a o něm 'pfemajšlel.
A to, die teď: »POď, a okáži tobě« život dobrý, pracovitý,
druhý bohomyslný, a opět zase navrátiti se k pracovitému. A to
80 Kristus ukázal. Když pHcházel do domu Marty, nalezl Martu
posluhující Kristu. Ne ďáblu, ne světu, ne tělu, ale Ježíši Kristovi.
K tomu volení boží vedeni bývají od anděluov a svatých Otcuov
prvotnie cierkve, k životu pracovitému Marty, Všickni í'emeslníci !t~:ft~s;~~ci!
svým řemeslem mají slúžiti Kristu. Marta ne pyšná, ne chlipná,'
Kristu
85 ne lakomá byla; tak v í-emesle mělo by všecko zlé vyvrženo býti,
ale svým í'emeslem aby Kristu slaužili bez smrtedlného Miechu
a bez reptánie.A ten život jest hora velilcá, vysoká, o kteréž Duch
boží praví: »Poď, okáži tobě«, totiž proč máš pracovati bez hHechu, k úžit ku duše, k chvále boží, k úžitku dobrému bližních.
90
Item hospodářové mají opatrovati čeled, aby se zpuosobovali ě!';?~::t!~uj~e
k zpovědi, k pfijímaní svatému těla a krve Páně hodně. Kde sau
ty dobré Marty, které by prohlédly čeládku tak? Kde ť sau nenávisti a rozdělenie, tu ť nenie Marty. Obec neměla by dopustiti
í'emesla, které jest proti Bohu, neb ten život nenie Marty. Ten
1)5 život vidí, kde sau nuzní a kde lkajície, kde vdovy a sirotci, aby
nedostatky jich nahrazoval. Ten život patriarchové a světí
367a 2
apoštolé měli sau i blahoslavená Maria.
To teď die anděl: »POď, ukáži tobě«. Druhé opět vajše vede
Duch boží, k životu bohomyslnému. Protož die: »POď«, vyšiehoBohomyslnj.život
100 ukáži ť nětco, úžitečnějšieho a rozkošnějšieho. Má k tomu býti
pokora, život pokojný v poslauchaní slova božieho. Magdalena
skrze slovo božie patřila v srdce své, za h'Hechy se styděla, života
V"
' v'l a a na deJl
P'
pO Iepsl
vanu
meVl a. P 1'0 t oz d'le an dVl
e a D uch P'ane. kAnděl
c1obrí'mpobiez!
věcem
»POď« od péče světské, pocT od starostí a fresování k modlitbě,
105 poď ku pokoí-e, poď ku poslauchaní slova božieho, poď ku pokoji
v slyšeni. Nebo Maria slove pokojná. Tu se má ode všech pí-átel
a péčí zavEeti. Jestliže se nedrží slova božieho, nic neváží ten
život bohomyslný.
1

voval anděly, proroky a apoštoly, aby poznali draka a řeky jeh!),
totiž pokušenie, a varovali se pádu.
Napsáno jest: »Synu, phstaupě k službě, phprav ku pokušení duši svau«; již tě tl'ápiti bude jednak pýchau, jednak35
marnau chválau, jednak bludem. Pohleď do sebe i ven z sebe,
že osiedla proti sobě máš lovcuov, totiž ďábluov; hleď ku pokoře
a k Bohu a doufaj v Pána Boha, sám v se nic nedoufaj. Item
poznaje hhechy své, popaH, která ť jest nevěstka protivná Kristu,
a varuj se jie, a která duše čistá a uphemá, aby Krista v ní phjal. 40
Ukazuje nevěstu K té mluví: »POď, ukáži tobě nevěstu«, jiež by se pHdržel a jie se
dověřil a od nie naučenie pl'ijímal, totiž od anděluov, proroku ov
a apoštoluov, a ukáži ť, která jest tobě phpravená sláva v nebesiech, aby vajše a vajše vstupovala.
Okazuje Písmo tyto věci, aby duše byla poslušná a aby se 45
phpravila, kam Duchem božím se vede, aby tam šla. Protož die:
366b 2
Vede nás
k umrtveni žá~ »POď, ukáži tobě«. Duch boží najprvé vede k umrtvení tělesných
dostl
žádostí. To ť jest nep:Htel domácí, kterýž jest nám phpojen a svázán
jest s námi, kter)TŽ všecko dobré v nás boH, a kterými věcmi člověk
měl by se líbiti Bohu, těch věcí nenávidí tělo. Druhé, všelikého 50
milovánie tělesných věcí aby nenáviděl, slávy světa, pověsti,
bohatstvie a světa, patřiti má k svědectví božímu, kterak jest
marný svět se všemi věcmi, kterýž zastěňuje nebeské věci. Tí'etie
Vede k cicrkvi
první
vede Duch boží k cierkvi prvotní svaté, aby potupili slávu svět
sImu etc. a všelikú marnost potlačili, a aby se pozdvihli nad světské 55 '
věci a patí-ili k budauciem věcem dobrým a věčným.
A to teď die: »Přišel ke mně a napomenul mě Hm: POď« ven,
totiž z temností světských a žádostí tělesných, panuj nad tělem,
nechtěj mu ve zlém svolovati. »Ukáži tobě« marnost světa, zlost
draka, ženy nevěstky; máš mnohé duchy proti sobě, buď pokorná, 60
opatrná, prohlédaj k zprávám svatých a ty k zpravování tvému
zachovávaj. A protož pí'epauští na duši osiedla mnohá, a z druhé
strany vede ji k světlu viery, aby znala osiedla.
Ukazuje i tolo
A die k nie: »Ukáži tobě«, kterak by se pádu uvarovala,
budeš-li mě poslúchati a cizích nebudeš-li následovati chtieti. 65
Všecko ť ukáži, kterak by pí'emohla, toliko vuole své nemievaj,
ale mé vuole šetř. Mnozí pohřiechu na svau vuoli zpoléhají, o sobě
doufají; pro tož cizie duchové je uchvacují a těch poslauchají,
a duchové pravdy je opauštějí. Protož, když synové boží Duchem

I
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Kněžic slyšte

Druhé má býti duše nábožná. K tomu sau zavázáni kněží.
Prvotně k pracovitému, v kázaní, v radách; tu mysl pracuje toho, 110
jenž káže, ale poslauchajícieho mysl jako bohomyslný život vede,
a častokrát vážněji posluchači pfijímají nežli ti, kteří káží. Druhé
modlitba má býti nábožná. Někdy za času apoštoluov sedmkrát
za den modYévali se. V Skutcích apošt. lIlo.: >>Vstupovali k hodině
Na hodiny
modlitebné deváté«. Ta hodina byla k modlení v noci, ve dne, 115
v nešpory, v Hetí, v šest au a v devátau hodinu a v kompletní.
Tu ť dává Buoh, co máme kázati a lidu úžitečně mluviti. Nábožné
také ženy Bohu oddané také sau zavázány často se modliti, prvé
nežli jiní. Nebo tu pomoc jest veliká proti nepřáteluom vidědlným
i nevidědlným a k setrvání v dobrém.
120
Čitanic Písem
Třetie poHebné k tomu čítanie Písma svatého časté. Žalm die:
»Blahoslavený, Ido neodšel v radě nevěrných. Kto jest ten? Kterýž
pí'emyšluje V zákoně ve dne i v noci«. Na modlitbě s Bohem
mluvíme. PoHebie jest mieti bázeň a poctivost. V čítaní zákona
božieho Buoh k nám mluví Í'ka: »Tato ť jest vuole má: Buď po- 125 367b1
ctivý, buď pHkladný, takto rozuměj, takto pověz. Toto mi se do
tebe nelíbí. Toto pamatuj, tyto věci rozjúnaj; nerozumiš-li, ptaj
se pilně a hledaj, rozjímaj sobě v duši; kochaj se v Hospodinu«.
K tomu Duch boží vede řka: »POď, ukáži tobě« etc.
Magdalena
Magdaleny které sau, ješto aučastenstvie berau těla Kristova, 130
častokrát mají se modliti. Také ti z pracovitého života měli by
se najméně Uikrát modliti, aby se vyvarovali osiedl v pracovitém
Danie:ři:~~~lil se životě. Daniel zajisté thkrát se modlil za den, maje mnohá v svém
aUÍ'adě zaneprázdněnie; neb tu dává pomoc Pán, aby nepadl.
Tito dva životové sobě vespolek pomáhají. A sau hory dvě. 135
»ZemÍ'eli-li ste s Kristem, které svrchnie věci sau, hledajte«, totiž,
jestliže ste se obrátili od hfiechuov a umí'eli zlému životu, již máte
Vstúpiti
na
horu
vstupovati
k vyšímu životu máte vstúpiti na tu horu na kteréž
vyMl
učie Kristus chudobě, milování nepí'áte1, modlitbě za nepÍ'átely,
tichosti a pokoÍ'e a lkání na sebe i na jiné. Na tu horu mají se 140
zběhnauti pracovitý i bohomyslný život, aby žieznili a lačněli
spravedlnosti a aby všecka blahoslavenstvie dr žali, napsaná vnití'
i zevnitř, a aby byli čistého srdce. Takoví na modlitbách svých
Boha uzfie etc.
Vysoká hora, styděti se za hfiechy na modlitbě. Zdali nenie 14(5
toto hora, což die žalm: »Pozdvihni srdce na horu, a vyvýšen
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114 Sk-tEtko 3, 1. - 122 Podle Ž. 1, 1 a 2 138 NIn!. 5, .1 '11'11. - 141 O!t1ns Mat. 5, 6 a 8
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bude Buoh«, totiž lépe vidien bude? V Písničkách IlIlo.: »Puojdu
na huoru mirry a kadidla«. Nábožná modlitba jest hora kadidla,
o kteréž Kristus die: »Puojdu tam a bydliti budu tam a navštívím
150 novými dary, miluji taková srdce«. A to praví Duch Páně synuom
a dcerám: »POď na hory, buď mi poddána, dopusť mi, ať tě vedu,
a učiním tobě dobl'e. Daj mi srdce, vyvrz z něho světské věci,
hleď k nebeským věčným a duchovním, ochotněji uzfieš Krista
na horách«. V Piesničkách napsáno (Ilo.): »Ta duše, uZÍ'evši Krista
155 na hoÍ'e, í'elda: Ej, milý muoj podobný jest k srně a k kolauchovi
jeleniemu, chodě na horách«, totiž v svatých dobrých a milujících Boha. A některé hory zlé, totiž pyšné a pokrytce, pí'eskakuje, Hory zlé
kdežto ani rosy, ani deště, kdež ani skraušenie, ani náboženstvie,
ani pokora jaká jest. Na dobrých stojím horách já, nevěsta, a je160 diné Kristus se pfibližuje, vidím ho, miluji a kochám se v něm,
a z neviděnie lkánie mám. Některá srdce nic těch věcí nečijí, ani
lkánie, ani pokory, některá ani cítie jiskry náboženstvie. Proč?
Neb nětco tu vidí Kristus, a proto jest je pí'eskočil. Běda jim!
Obojí život dobrý, jestliže vedlé zpráv svatých vede se. Pakli
16.5 se člověk dá na lakomstvie, tu ť nenie Marta, ale osiedlo zatracenie. Lakomstvie
V pracovitém životě časté roztrženie mysli jest; ačkoli Duch
v život takový vede, alevšak duchové zlí osiedla kladau. Žalm:
»Podlé cesty pohoršenie položili sau mi«. Hněv a popudnost bývá
a mysli rozdělenie. Tu jest potřebie mieti bázeň, však nemá duše
170 dobrého opúštěti, ale v dobrém se držeti. V životě bohomyslném
menšie sau osiedla v některých, jako v pracovitém některým
většie sau osiedla. Jestliže kteří v život bohomyslný vstupují J~~hto~t~~~~í
a nebývají vedeni Duchem božím a neslyšie anděla l'lmucieho:
»POď, ukáži tobě!«, tehdy jako o kámen se urážejí a padají daleko
175 dolu ov .
V pracovitý někteÍ'Í běží, a nejsau povoláni; také těžce padají,
ješto by v bohomyslném snad nepadli. NěkteÍ'Í také v bohomyslném
tak zabluzují, tak se pohoršují, ješto by v pracovitém nikdá byli
nepadli. V knihách Exodi XIXo.: »Ne každý člověk ať vstupuje
368aIJ80 na horu« etc. Žalm: »Osvěcuje ty divně II od hor věčných«. Nebo (černě:) 7[,
ne každému dáwá se státi v životě bohomyslném, ani také kněžím;
a jestliže phcházejí v ten život, viece hí'ešie a viece a tieže zatraceni

a
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146 Ž. 63, 7 (( 8 (vulg.) - 147 Pís. Šal. 4, 6 - 154 Podle Pís. Šal.
2, 8 a. 9 - 168 Ž. 1.19, 110 - 172 »bohomyslný« opmvo'/t z p-Ctv.: 'lYjJracovitý« - 179 2. M. 19, 12 - 180 Ž. 76, 5 - Ust 368 je na dvou, místech
'I/vnitP protI' žen.

Kapitola

352

XXI.
Oko pravé

Povolánie

bývají; a zase v pracovitý přicházejíce, nestojie v něm, ale viece
zatraceni bývají. Spasitel die: »Jestliže oko pravé« etc. Oko pravé
jest život bohomyslný ; jestliže ť ten neprospívá tobě a nejsi k němu 185
povolán, sstup doluov. Též také, jestliže oko levé horšie tě, vylup
je - nech ho, nejsi-li povolán. Jsi-li povolán k pracovitému ..
životu, stuoj v něm věrně; lépe ť jest tobě s tiem jedním okem
vjíti do královstvie nežli etc., totiž v životě bohomyslném také
nemuož člověk dlauho státi z té pHčiny, nebo tělo, které se pO-190
rušuje, obtěžuje duši; protož obrátiti se má člověk k pracovitému.
A zase též, nenie-li člověk tak k obojímu povolán, stuoj v prvním
životě.

Maria

Maria, matka Kristova, noséci a krmieci Krista, pracovitý
život. Bohomyslný měla, když anděl boží ji pozdravil.a na- 195
učil a osvietil; běžala k horám, divným duchem byla navštívena.
Jaká jejie pokora byla, jaké náboženstvie jejie, jaké jejie uměnie
o Kristu a viera! Ta hvězda jest nám zatmiena. Byla povolána
k tomu životu skrze Ducha božieho, kterýž i-ekl jie: »PocT, ukáži
tobě horu«, totiž tento život dobrý, pHkladný všem, a věčný200
v životě oslaveném, kterýž budeš mieti s Kristem etc.

měla

Na

I vyzdvihl jest mne a vnesl v duchu na
h u o r u vel i k a u a v y s o k a u etc. Když zákon nový Kristus
chtěl vydati, vstaupil jest na lmoru a posluchači též vstaupili na
huoru. Ovšem, o stavu blahoslavenstvie a o přiebytcích jestliže
slyšeti a rozuměti žádáme, spasitedlně vstúpiti máme na huoru 5
dobrého života. Žádný zlý a zavržený nenie hodný posluchač I
h~ru~l~~túpiti O budaucím blahoslavenství. Izaiáš XL: >>Vstup na huoru ty, kterýž
zvěstuješ dobré věci«, aby totiž vieru velikau a lásku a život měl.
Protož die posluchačuom, nebo ležící malý v prachu země neúžitečný jest učedlník slov svatého Jana.
10
Protož tato vorlice ne sama od sebe jest mohla vstúpiti k těmto
svrchovaným dobrým věcem. Takéž ovšem my nevstaupíme, jeModlitba
diné leč pomoc majíce od Ducha božieho. Modliti se máme pi-ed
kázaním, abychom pozdviženi byli od Ducha božiehc.
»Ukáži tobě nevěstu Beránkovu«, kněžnu. Kto by phšel, žác1al15
by viděti ji. Tato ovšem kněžna a královna jest krásná. Dobré jest ji
znáti a blahoslavení sau, kteh znáti ji mohau. V Písničkách P. die:
184 Mat. 6, 29 -

195 Luk. 1, 28 'JI·n. a 39 'JI'II.

3 Mat. 6, 1 nll. -

7 Iz. 40, 9
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»Černá ť sem, ale vajtečná sem«, totiž velmi skrytá v tomto času,
a sem na huoi-e založená. A protož die: »1 pozdvihl jest mne«.
20 Žalm: »Základové jeho na horách svatých«. Hory duchovnie tyto
sau nad nebe a slunce i hvězdy, tam ť jest nevěsta postavená, tu ť
jest založená a připravená. Protož žádný, stoje dole, viděti jie nemuože. Nebo die: >>Vyzdvihl mě a vnesl na huoru vysokau, abych
viděl nevěstu Beránkovu«. Kterýž byl ponížen a mnoho trpěl,
25 již jest mocný a má nevěstu, kteráž jest trpěla s ním, kteráž jest
pi-ítelkyně jeho, kteráž ho milovala a jemu uvěi-ila a jeho i-eč zachovávala.
»Vnesl mne na huoru«, ne tělesně, ale »v duchu«, totiž v mysli
nad nebe i všecky skutky nebeské; ačkoli tělo bylo na zemi, ale ~~~álvi~~j~
30 duše byla tam, kde byl Kristus a nevěsta. Tu jest duše všecka byla
obrácena k nebeským věcem a nehleděla na marnosti a na bláznovstvie světa; nehleděla na bohatstvie, všecky věci zdejšie byly
sau jie zastieněny a v nízkosti ostaveny, a noc byla blahoslavelná
a dobrá, kteráž zplodila rozkoše duši, paHící na Krista.
35
A potom die: »Vyzdvihl mě«. Jako Pavel bieše vyzdvižen Viděnie Pavlovo
do Hetieho nebe a do ráje a viděl ty věci, kterýchž nesluší člověku
mluviti, podobné jest viděni tomuto. Viděl rozkošné věci nebeské,
a tak sau zastíněny byly jemu tělesné věci, že jest i-ekl: »Byl-li je
v těle či kromě těla, nevím« . Nevie, kde jest bylo tehdáž tělo;
40 obrácen byl všemi očima mysli, paměti, rozumu a vuole vzhuoru
k těm dobrým věcem, k kterým duše jest stvoi-ena. Ty viděl dobré
věci. Měl tehdáž viděnie polednie veliké, stkvaucie a pheliš hoHcie,
totiž najvraucnějšie potěšenie se Pánem. Viděnie polednie vraucie
jest tvál- boží; k kterémužto vidění stvoi-ena jest duše. Která zba45 vena bude toho viděnie, nešťastná jest duše, a tam jstí.ci, jako by
usnula tělu. Protož jest tam viděl divné věci Pavel.
Sv. Jan die: >>Vyzdvihl mne a ukázal mi nevěstu Beránkovu «
a ukázáno J' est mi vzeúenie polednie) kdežto světí se radUJ' í Viděnic
pol;dnie
o
S Kristem; kdež sem viděl Krista i svaté a zapomenul sem na tělo
50 i na svět. Blahoslavená noc ta, v nÍžto všecky věci zemské zastě
ňují se! Žalm: »A noc osvícenie mé v rozkošech mých«. Ta ť jest
noc pokojná, kdežto královna Beránkova objímá se s Kristem,
kdežto rozkoše sau, kdež sau osvícenie veliká, kteráž sau se tu
pozdvihovala; všecky věci zemské zastíněny byly a na své tělo
55 se zapomněli. Beránek Kristus všecky zavázal, aby žádný nenev~stc

18 Pís. Šal. 1, 6 139, 11
Jakoubek, Výklad.

20 Ž. 87, 1 -

35 2. Kol'. 12, 2 až 4 -

51 Ž.
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probuzoval nevěsty. Nebo die (IIIo.): »Zavazuji vás, dcery jeruzalémské, abyšte nebudily zmilelé mé, dokudž sama bude chtieti«,
totiž dokud jest jie puojčeno, aby tam patřila a kochala se v svrchovaných nebeských věcech. Nám sau tyto věci skryté.
Utrhači nevěrní

!{ to pH jde do

nebe

Ne Jmždému
viděni

věÍ'iti
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Ty ť sau byly dobré věci, které sau světí viděli. Nevěrní 60 368b2
řiekají: »CO jest tam dobrého? Žádný ť jest tam nebyl!« Jako se
pokládá (Numeri XIII.): Byli vysláni špehéři do země zaslíbené;
dva z těch vychvalovali sau tu zemi, že jest dobrá a plná všech
dobrých věcí etc. Tak tito světí vyzdviženi sau, aby mluvili o té
zemi blahoslavených a kto bude hodný tam přijiti a vyzdvižen 65
býti na huoru. Jako die prorok v žalmu, kterýž viděl tu zemi:
»Kto vstaupí na horu Páně«, aby tam tajné věci a dušem svatým
bojícím se Boha připravené shlédl? A Ido spatří poklady nebeské?
»Nevinný rukama«, totiž stav nevinnosti; druhé, Ido jest čistého
srdce. Máme-li ty věci spaHiti, srdce 'musili bychom mieti čisté 70
a jako zlato vyčištěné a pr'epálené. Kterýž nečinil lsti v jazyku
svém, kterýž nepr'isahal ve lsti, kterýž milosrdenstvie měl a pokoru
a kterýž se jest ptal na vuoli Páně, aby v nie živ byl, kterýž se
právě vysUihá od Miechuov a ve všech věcech chce se Bohu líbiti
a vuoli dobrau naplniti: ten ť bude vyzdvižen, aby okusil dobrých 75
věcí země, aby vládl jie, neb jest nenadarmo pracoval a trpěl.
Protož die Kristus: >N domu Otce mého přiebytkové mnozí sú.
VěHte-li v Boha, i v mě věřte«, totiž že ť já nezklamám vás, ale
dám, které sem věci připravil.
K těmto dobrým věcem za chopen byl Pavel i Jan. Dieš snad: 80
»Kdyby který člověk byl tak vyzdvižen, kto by jemu věřil?« Odpověd: »PoHebuje svědectvie svatých«. Neb tam dále die: »1 slyšel
sem hlas z trnonu řkaucí: Aj, stánek boží« etc. A Beránek seděl na
truonu. Tu se ukazuje, že pravé bylo toto viděnie, maje svědectvie
proroku ov a Beránka. Protož z toho II abychom věděli, že žádnému 85 369a:1
v jeho vidění nemá věÍ'eno býti dnes ani kdy jindy, jediné těm,
kteÍ'Í mají svědectvie svatých Otcuov o svém vidění. Ano Kristus,
chtěje se proměniti, pojal svatého Petra a Jana na huoru, k životu
pokojnému a samotnému, a proměnil se jest před nimi. A na potvrzenie pravého viděnie, kteréž sau apoštolé viděli, vydal svě- 90
dedvie Buoh Otec: »Toto ť jest Syn muoj milý«. Jako by řekl:
»Pravé ť jest vaše viděnie!« A vidieni sau Mojžieš a Eliáš a uvěÍ'ili
56 Pís. Šal. 3, 5 - 62 4. M.13, 4nn. - 67 Ž. 24,3 a 4 - 77 Jan
14, 2 a 1 - 82 Zj. 21, 3 - 88 Mat. 17, 1 nn. a 5; Marek 9, 2nn. a 7
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sau apoštolé a řekli: »Dobré ť jest nám zde býti«, lépe ť jest tuto
bydliti nežli s světem a s nevěrnými lidmi; zde se veselme bez
95 tesknosti! Tu ť jest jiskra královstvie nebeského byla zakušena
a již se duši zalíbilo vždycky odpočívati tu; co pak tehdy bude
v nebeské vlasti?!
Protož z toho se ukazuje, že všelikéviděnie pravé má potvrzeno
býti nebo skrze Mojžieše nebo Eliáše anebo jiné svaté; a pakli nenie
100 svědectvie z těchto svatých, nemá phjato býti to viděnie a proroctvie etc., nenie jisté to prorodvie a nemá jemu věl-eno býti.
O tomto vidění, kteréž mělo nevěstě a Beránkovi a o slávě a kráse
svatých, jest svědectvie s Janem Ezechiele XLo.: »PHvedl mě
do země izrahelské a nechal mě Duch Páně na huoÍ'e vysoké; a tam
105 bieše stavenie podobné městu, a jako by se neslo k straně polednie.
A r'ekl mi: »Synu člověčí, viz očima a slyš ušima a polož v srdci
svém, co vidíš a slyšíš! Netoliko, aby tobě ukázány byly ty věci,
phveden si sem, ale aby zvěstoval domu izrahelskému všecky tyto
věci«, že tyto dary Ducha svatého mieti budau, kteříž pro Krista
no trpie, a té slávy dojdau.
369a2
A nedie »město«, ale »podolbné městu«. Neb o té slávě a o tom
obydlí a o pokladiech skrz podobenstvie mluví. Veliké viděnie
polednie jest viděnie božie, viděnie slávy božie a tváfe jeho a radosti
jeho. Tam den jest, ne noc. Světlo slunce Buoh jest. Svatým toto
115 slunce posielá sem krnopěje u vífe, v naději a v lásce vyvoleným;
ale polednieho viděnie zde nedává na světě. Protož fekl: »Neuzh
mě člověk. A zde totiž dám maličko okusiti, v nebeské vlasti najkrašie viděnie bude mieti, nad' světlo slunečné«. Toto slunce,
Kristus, dává paprslky a poznánie duši, aby se rozpálila v milování
120 jeho a aby se utiekala k milování jeho a řekla: »Okaž mi, kde odpočíváš o poledni, kde paseš s tvau nevěstau a s svatými«.
A tuto svadbu a slávu dal viděti Janovi, kdežto nenie zlého
myšlenie, kdež nenie sHely zlé žádosti, kdež nenie temností, kdež
kniežata temností nic zlého činiti nemají. Toho místa duše žádala
125 a prosila r'kúci: »Kde paseš o poledni, kde odpočíváš, jakau slávu
máš, jakau svadbu s těmi, kteÍ'Íž tě miluji, kterau korunu a odplatu připravil si těm, kteÍ'Í pro tě umierají a krev svau vylili?«
Když sau světí byli na těch horách a navrátili se sem na svět a ty
věci byly zavHeny, kterak sau se měli? Pohleďme na Beránka
130 Krista, kterýž měl radost s Otcem, když phšel sem, a kterak se
103 Ezech. 40, 2

{t

4 -

120 Pís. Šal. 1, 7

Vielenic
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jeho též! Když sau tam byli vtrženi a viděli dobré věci
a navrátili se, co sau činili? Kristus, přišedv sem, viděl Jeruzalém tento cierkve, totiž srdce tajná, nezpytatedlná, přítomná,
nynějšie i budaucie ; viděl.lid pod jménem křesťanským, an v mnohé
Příčina Kristova zlosti spie, a neradoval se, ale plakal. Protož die sv. Lukáš: >>Vida 135
město Jeruzalém, plakal nad ním«. A s fváním lkal, tak velmi,
že vypověděti slov bolesti jest nemohl.
Byli-li sau kdy v Jeruzalémě hhechové, tuto se jich viece
vidie: lakomlstvie, nenávist, blud. Protož lká ještě. Žalm: »Zhynul
369b1
život mu oj v bolesti a léta má v lkáních«, ano nenie srdce upřie-140
mého a čistého a prostého u vieře. Protož nemá, v kom by se
potěšil. Jako tehdáž, přišed do Jeruzaléma, neměl jiného než lkánie,
Proč nepláčeme? tak i dnes. A o něm i'ekl: »By znalo «, totiž pomstu, »i ty by plakalo«. Těšíš se jako dítě v jablku v tomto světě, a slávy věčné
nedbáš viděti!
145
»Oblehnau tě«, ó duše, na smrti a na saudě, a slávy budeš
zbavena věčné. »By věděl, Jeruzaléme, i ty by plakal«. Ó, kdybychom měli poznánie o vieře, naději a lásce, o vlasti nebeské
a o mukách a o hněvě 'božÍm, lkali bychme i my! A že nebeských
odplat zanetbáváme, jediné leda den po dni míjel, jinak nedbáme 150
státi o královstvie nebeské. Já tvuoj saudce mám býti, a lkám; a ty
pak máš sauzen býti, v hheších si, v hněvu božím si, královstvie
nebeského a tovahstvie svatých zbaven budeš, rad mých zanetbáváš
a čtenie mého, a nepláčeš, nekvieliš! Ale když tobě phjde vnáhle
zatracenie, lkáti budeš věčně!
155
NaHelmnie
Světi také, spaHivše nevěstu Beránkovu a oddánie jejie
svatých
a radost zblizka v světle poledním, navracujíce se, kterak sau
se :měli? Zajisté nařiekali sú a phmlauvali, vidauce lid zlý a pi'evrácený a nešlechetný. Jako pověděl apoštol: »Žádám rozdělen
býti a býti s Kristem«. Ó, bych tam zase phšel, kde sem byl! 160
Ó, stajská mi se živu býti! Lid pokánie nečinÍ, nenie vděčen učenie.
Vezmi :mě k sobě! A opět žalm: »U:mývati budu na každau noc
ložce mé« etc., totiž 'potěšenie v světě nemám, než jediné tam v tvém
světle poledním; a ač někdy dáš zde Ducha tvého, v mjeru, tu se
potěšíme. A opět: »Běda mně, že pi'iebytek muoj prodlaužil se 165
jest!« A opět: »Nešťastný já, kto mě vysvobodí z těla smrti?«
mají

světi

věčné

pláče

133/4 Slovo »přítolnná« je napsáno nad slovem: »1tY'n-ějš-ie«; snad má
nahraditi toto slovo (ale )mynějš-ie « není ani škrt'n-uto ani podtečkováno). 135 Luk. 19, 41n. - 139 Ž. 31, 11 - 143 Duk. 19, 42 - 146 Luk. 19,
43 - 159 Filip. 1, 23 - 162 Ž. 6, 7 - 165 Ž.120, 5 - 166 Podle Ž. 9, 14
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>>Vidím jiný zákon v audech mých« etc., jednák na
sebe sami nahekajíce, jednák na nevděčná a rozdělená srdce.
A z toho lkánie mievali, ale v onom světle jediné radost měli. A kdež
170 sau dobré srdce viděli a prosté, radovali se řkauce: »Šťastný člověk, Radost byla
ten s Kristem bude, tam ť phjde k onomu světlu!«
A kteH sau tam byli vytrženi, všecky věci světa jako lajna
v uošklivosti sau jim byly a lehko jim bylo trpěti. Rekl Kristus:
»Když tyto věci počnau se diet i, pozdvihněte hlav svých, nebo
175 blizko jest vykaupenie vaše« a sláva a koruna a viděnie polednie.
· Ducha svatého
Ale když sau mievali zde Ducha božieho, velmi se také ra d ova11
radost
V zámutku. Maria, když Ducha božieho měla po zvěstování anděla,
fekla: »Zradoval se j' duch muoj v Bohu, spasiteli mém«. Tam
potěšila jest Alžběty i Jana. Ovšem již v světle poledním jsúci,
180 ochotně prozpěvuje Pánu. Kolik žalmuov složilo chvále boží
David! Již ť se tam raduje dokonále v Bohů. A svatí jeho, kteH
se zde radovali v zámutku, již se tam veselé dokonalejie. Pověděl
Spasitel: »P1-ijdu ť k vám, a zraduje ť se srdce vaše, a radosti vašie
nižádný neotejme od vás«. Ó pfeblahoslavení pfátelé boží, co jich
185 očekává!
Ale pohleďme do našich srdcí, kteráž sau plná h'Í'iechuov,
a plačme nafiekajíce s Kristem! Kristus pláče nad Jeruzalémem, Plačme s Kristmlli
a žádný s ním nepláče! Hospodáf domu pláče a lkaje zbuzuje čeled
k pláči, a tuto žádný nepláče s Kristem! K smiechu snadně se zbu190 zují jedním promluvením, a pak celým kázaním nezbudí se k pláči!
Ó Pane Bože, pohleď na srdce naše suchá, popaH na naši biedu
a nedostatek najvětší a sešli nám z výsosti aspoň jedina~ kruopi
slzí, abychom plakali s Jeremiášem na hhechy naše! O, rceme
370a1
všiclmi: »I{to nám dá slzy, II abychme plakali a nahekali na své
195 biedy? « Neb sobě muk nepí'edkládáme a na radosti nebeské se
nerozpomínáme, již nás mrská, již milosti a daru ov podává, a nevděčni smel Běda, běda nám! etc.
I vy nes 1 měn a hor u vel i k a u a v y s o k a u.
nové Jeruzalém v své jasnosti a slávě, a s ní viděl
i Beránka. A to město mělo jasnost od Boha, za kterauž prosil pí'ed
smrtí, flca: »Otče, oslav mě«, totiž tělo mé, a tauž jasnosti i svaté

Viděl město

167 ŘíJlI. 7, 23 - 172 Filip. 3, 8 - 174 Luk. 21, 31 a 28 - 178
Duk. 1, 47 - 183 Jan 16, 22 - 187 Lu.k. 19, 41 - 194 Podle Jer. 9, 1.
4 Jan 17, 1 a 5
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mé. Protož tu jasnost nevěsta boží měla, jako i Beránek jasně 5
svítí se v onom vidění jasném. Viděl Jan, kterak tělo Kristovo
a derkev svatá jest oslavena. A k tak velikému povýšení jest tělo
Kristovo přišlo, že muože býti na rozličných místech spolu a pojednau; pí'ed kterýmžto tělein svatí třesau se bázní v tom vidění.
A viděl jest Jan, kterak jasnosti těla Kristova velmi utrhají lidé 10
mnozí, a kterak však to tělo Kristovo jest zvelebeno a vyvýšeno
a oslaveno, takže jest duch a život a ne tak činiti bude, aby místo
Oslaven" téla zaměstknalo hmotně, jakožto i jeho nevěsta těla oslavená mieti
bude, nápodobná k tělu Kristovu, jížto pi"ijde takové oslavenie
z hodného pHjímanie těla Páně. Nebo mluvě Pán o svém těle 15
die níže: »A já vzkHsím ho v najposlednější den«.
'

a z]eveme, tehdy ]Inak sau podezl:-ená. Alevšak ne všickni vyvolení 20
pl'ev)'šenosl

jednostajně sau zpuosobní k těmto svatým viděním a z]'evením'
•v

v

I

.

)

amz sau sveh potomní tak dokonalých mievali zjevení jako proroci
a apoštolé, v milosti I však Páně byli sau. Protož nižádný, kterak
koIi sv.avtý, nevrovn ávaj, se těmto svatým prvním. A protož puoZklamánie
b
'
nčkter)'ch
so eme satanovo nektere svodí, že, dary některé majíce, domnievají 25
se tak veliké mieti zjevenie jako apoštolé; ale dává se jednomu
každému podlé miery. Nebo tak světleji a jasnějie Pán ukazoval
l\Iojžieš
se Mojžiešovi nežli jinému lidu obecnému, ačkoli všem svú pomoc
ukazoval; a Mojžieš mluvieval s Bohem, jako pHtel s pi-ítelem
obyčej má mluviti. A lidu Pán nedal na horu vstupovati, a jestliže 30
by i hova~o dotklo se hory, mělo ukamenováno býti, jakožto
pHvodí k Ziduom XIIo. A žádný nemuože k tomu pozdvižení
a v náboženstvie pí'ijíti, leč od Pána bude phtažen a vyzdvižen.
A Židé, skutky božie v oblakovém slaupu vidauce, podstaty však
boží ač sau neviděli, však poctivost velikau ku Pánu Bohu ukazo- 35
Pán sv\'ch
l' A v,
pozclvihuje va 1. sveh v vytržení a v pozdviženích divně sau Boha poznávali.
Tak zajisté věrné duše podlé úžitkuov a skutkuov, kteréž cítie v duši
z phjímaní těla Páně, ačkoli podstaty těla Kristova nevidie, však
je v poctivosti a vážnosti mají. A jako synové izrahelští, ve clveí'ech
(černě:) Exodi 33 stánku svého vidauce skutky Páně, Boha sau ctili, tak v prvotní 40
cierkvi k phjímaní těla a krve Páně phstaupajíce, cítili sk'utky
Poklona tělu Pim,' Páně a změněnie duše své. Protož v té svátosti velebné jako v oblaku
v

Bohu se klaněli. Ale již ta viera umenšena jest v srdcích nevěrných
lidi. Protož die Spasitel: »Zdali, když přijde Syn člověka, najde
45 vieru na zemi?« Aže sau Židé stáli ve dveřích stánku; na znamenie,
že člověk, pNjímaje dary od Boha, má pamatovati na vyjitie Ježíše
Krista s tohoto světa, abychom pamatovali na jeho smrt. Nebo p~:a:~~:ti
die: »To čiňte na mé připomínaniel<c Pamatovati také na své
vlastnie vyjitie. Kterak? Že totiž člověk umi-e tudiež, a protož
50 pamatovati na své vjitie na svět, totiž narozenie, a zase vyjitie,
to jest jako ve dvdech stanu státi.
A tak se plnilo o svatých prvotnie derkve, což David die:
»Tehdy mluvil si u vidění svatým tvým a řekl si: Položil sem
spomoc v mocném a povajšil sem voleného v lidu mém« etc. Ale
55 potom co die, oznamuje David: »Ty pak zavrhl si Krista tvého«,
· 1<: Sk Onanl
" sveVt a. NVl
.. t'e s1unce t o b ozs~e,
vl' s1unce t ot'lZspravedlnosti
Slunce za'
t Ot lZ
e<:d y Za]lS
spravedlnosti, paprslky svého osvěcovánie, poznánie a horkosti
tmělo se
štědře spauštělo a rozldádalo- široce; ale k skonání světa, že sau
srdce ustuzená, to slunce v sobě zastavilo paprslky slunečné, dary
60 totiž a osvěcovánie. A protož lid nenie tak zpuosobný k božským
věcem, k zjevením a daruom. Navraťmy se tehdy k cierkvi prvotní!
Ale že jest viděl Jan město Jeruzalém. David: »Jeruzalém
stavie se jako město«, totiž má některaké podobenstvie města Me~i~r1~e:né
a měšťanuov onoho města. Die sv. Petr: )>Vy ste kamenové živí,
65 kteh se stavíte v domy duchovnie«. A jako ve zdi kámen kamene
se drží, tak v derkvi jedens vatý druhého nese, a grunt všecko
kamenie na sobě zdrhuje. A jako kamenové otesávají se v zbytečnostech, tak Pán svých věrných zbytečnosti otesává a vie, kde Pár;;":'~~ltel
koho na kterém místě, v kterém stavu, v duostojenství a v zásluze
70 postaviti. A my poslední máme se vzdělávati a stavěti na životě
prvních svatých, na maudrosti a osvícení a učenie. A všeho stavenie
prvotní základ jesti ť Kristus. K Korintuom: »Základu jiného
žádnýnemuož položiti kromě toho, kterýž položen jest« etc. A jako
poslední kámen žádného nen~se, kterýž jest najsvrchnější, tak
75 ostatní světí najposlednější žádného jiného nelnesau, ale sami se
od jiných nesau. etc. .

I

V těchto viděních svatých apoštoluov a prorokuov všecka
viděnie nynějších a poznánie mají se na oněchno svatých viděních
za~ládat.i; a pakli .~e nesrovnávají s oněmi prvními všecka poznánie
Prvn1ch svat)'ch

v

.

30 2. M. 19, 12 n. a Žid. 12, 20 -

39 2. M. 33, 8

v

A u k á z a 1 m i ln ě s t o s vat é Jer u z a 1 é m, s s t uP ují c i e sne b e etc. To město jest, o kterémž die David:
-

16 Jali 6, 40 -
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44 Dnk. 18, 8 - 48 Duk. 22, 19 - 53 Ž. 89, 20 - 55 Ž. 89, 39
62 Ž. 122, 3 - 64 Podle 1. Petra. 2,5 - 72 1.1(01'. 3, 11 - 74 »1Iaľ'

svrchnější «

opravou z p·ú,v.:
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»Slavné věci praveny sau O tobě, město božie!« Najvyšie byla
maudrost svatých, poznánie toho města mieti, kteréžto město Pán
náramně miloval, a proto synuom izrahelským dal mannu, slaup 5
oblakový etc., aby tak toto město stavělo se; protož sám Pán na
svět přišel, kázal a cestu královskú ukázal, pro toto město na kHži
umřel jest a své tělo a krev dal, kteréžto město postaveno jest
z kamenie ž i v é h o . ,
.
A čtauce Písma nebo slyšíce o tomto Jeruzalému, hned bychom 10
k srdci svému utéci se měli mysťéce, že bychom my ten Jeruzalém
měli býti. V kterémžto Jeruzalémě audové spojení mají býti,
jako jeden kámen druhaj nese. Apoštol: »Jeden druhého břemena
neste«, aby sobě pomáhali modlitbau, náboženstvím, almužen
svatých dávaním, jeden druhému k spasení připomáhaje. A toto 15
ostatnie stavenie jest v lásce konečné spojenie. Jako z stavenie
pochází a vyzdvihuje se duom, tak z stavení tohoto má vyrósti
vzhuoru láska. A protož toho žádá David řka: »Dobrotivě učiň,
Hospodine, v dobré vuoli tvé Sionu, aby postaveny byly zdi
jeru.lalémské«, totižto že roztržená sau srdce a na ruozno rozdělená 20
že se nesnášejí vespolek hJesťané, ale protivie se sobě, znameni~
jest zkaženie Jeruzaléma, a ne postavenie. A protož máme se báti,
abychme nebyli vyvrženi z toho Jeruzaléma. Nebo, když dl-evo
anebo kámen netrefuje se k stavení, bývá odvrženo; tak i srdce
nezpuosobné od královstvie nebeského odvrženo bývá. Již ten 25
čas běží, že kněz kněze, kazatel kazatele, lajk lajka /I neumie
371a1
snášeti, a protož neprospievají kázanie a napomenutie spasitedlná
v svaté božie cierkvi.

Jest zajisté toto město najduostojnějšie stvořenie a Bohu najmilejšie. Nebo vyznáváme, řiekajíce po Duchu svatém: »Věřím 30
svatau cierkev«, totiž ten Jeruzalém svatý, kterýŽ se obnovuje
den ode dne, kterýžto ne rulmu lidskau, ale boží staví se. A to město
ukázáno jest Janovi v své jasnosti a své zpuosobě; kteréžto město
nebude dole nízko, ale na hor·e. A protož Jan vtržen jest na horu
velikú a vysokau. Jakož také Izaiáš <V) rr é. kapitole prorokoval35
Hm: »1 bude v najposlednějších dnech hora domu Páně připravená
na vrchu hor a r'eknau: »Poďte, vstupme na horu Páně« etc.
A die, že z Siona vyjde zákon. Život svatých u vlasti jednoho
každého jest zajisté jako hora vysoká, a pak Kristus jest jako
3 Ž. 87, 3 - 13 Gal. 6, 2 vyn. - 36 1z. 2, 2 a 3

18 Ž. 51, 20 -
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35 <v) je v rkpise

40 vrch všecky ty pr'evyšující a přesahující. A protož města toho
místo jest hora veliká duchovnie, totiž Pán Kristus. A čím Ido
viece vzdělává se na Kristu a v obcování nebeských vede své
obcovánie, tiem viece ten člověk .tomu městu a té hoře připodob
ňuje se a vtěluje.
45
Druhé Janovi ukázáno jest, že Jeruzalém tento chválí se
a hoden jest chvály. Nebo v něm věrní skrz samého Boha jako najlepšieho stavitele stavějí se; nebo všecko ve všech jest. A protož
,
mésta
die, že základu jiného žadný
nemuože položiti etc. A rozI'lcnyml Základ
Kristus
jmény se jmenuje ten stavitel, jednák ženichem, jednák pí·ítelem,
50 jednák vinným kořenem etc. na znamenie,· že všecko dobré, což
požádáno muože býti, na samém Pánu Kristu nalézá se. Protož
všecka ozdoba a jasnost toho města jesti ť od Boha, neb on je
stavie.
A protož die Jan: >>Viděl sem město od Boha«, totiž postavené
55 z těch kamenu ov živých. Apoštol die: »Já štiepil, Apollo zaléval,
, dal«. A protoz J an, ch teJe vyclta t'1 a vypravova t·Nebeského
města
ale Buoh zrost
1 duostojenstvie,
duostojenstvie toho města, najprvé die, že na hor'e veliké jest to pevnost a mICfa
město překrásné; druhé, že se od Boha stavie, v jehožto stavení
většie mistrovstvie ukázal Pán, nežli svět i ráj stvohv; Hetie
60 poznal v tom vidění velikau pevnost, nebo zdi ty nepadnau a brány
pekelnienad ním nesvítězie, nebo to město jest pevné. David:
»Chval, Jeruzaléme, Hospodina etc., neb jest upevnil zámky bran
tvých«. Již nižádné pokušenie šatanovo nebude se tam moci
vlúditi, žádný auraz, nebo na Kristu jest založen a s ním jako
65 jeden jest duch. Ano ten Jeruzalém ještě zde upevňuje se; jako die
apoštol: »Kto nás odlaučí od lásky Kristovy?« Žádné pokrytstvie,
hořkost anebo nenávist nebude moci již tomu městu upevněnému
co uškoditi, jako zde častokrát uražena bývá duše a raněna.
A protož jest Jan viděl pevné zdi toho města, kterýchžto žádné
70 pokušenie ďábelské nemuože proniknauti a nebude moci. Viděl
toho Jeruzaléma také jasnost a krásu, a ze všech těch věcí k milování
puzen byl a zapaloval se. Viděl také mieru toho města, jak totiž
široká jest láska, kterak hluboká pokora etc., které zajisté jest
moci miera položená, takže žádný z své vlastnie nevystupuje
75 miery.
,
A jestliže tě se kralovna
Sába d'lVl'1a pořa'dl( l i v d omu Sa10- Královna
divila seSába
maunově, mnohem viece stavení nebeského Jeruzaléma sluší se
Y

,

•

I

Y

V'

Y'

v

48 1. Hor. 3, 11 - 55 1. Hor. 3, 6 - 60 Mat. 16, 18 - 62 Ž. 147,
12 a. 13 - 66 Ř'ÍJn. 8, 35 - 76 1. (3.) Hrál. 10, 1 nn; 2. Par. 9, l11.n.
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diviti, a nikda tak zde vypraviti se nemuože, jakž jest a jako
potom uzří a spatří. A zdi toho města sau z kamenie drahého.
viděl město Protož Spasitel die: »Podobno jest královstvie nebeské perle 80 37ib1
drahé«. Viděl také čistotu velikau toho města. Viděl, že tam Buoh
všeho světa jako v chrámě přebývá, radost maje nevýmluvnau.
A viděl množstvie služebníkuov čistých. Nebo die: »A choditi
budau národové v světle jeho« etc. Viděl bezpečnost, ješto jie zde
nemohau mieti v tomto světě, nebo mohau zde odjaty býti každau 85
hodinu dobré věci, i tělesné i duchovnie. A na znamenie toho
viděl některé brány otevřené, totiž že se žádného nebojie. A kterak
jest to, což die David: »Neb jest upevnil zámky bran tvých« etc.,
a tuto pak také die, že brány některé otevřieny budau? Zavl-ieny
budau na znamenie, že žádný z zlých nebude tam moci vjíti, a 90
také že žádná věc dobrá s nebe zlým nebude dána, jako bohatci
hodovnému jedna kruopě vody nedává se, >>nebo cíl veliký položen
jest«. Ale otevl-ieny budau některé brány. A v tom se znamená
bezpečenstvie veliké, totiž že se žádného báti nebudau, daru ov
Páně již nepotratie. A viděl spojenie a společné obývanie, že chválu 95
Pánu vzdávati budau, bez přestánie chvály zpievati budau etc.

I

A ukázal mi světlo podobné kamenu drahému
j a k o ž to j a s p i d u. Jsau-li srdce plná temností, tehdy ani
mysliti, ani mluviti co mohau o světle nebeském. Protož prositi
máme zde za to světlo, aby nám dáno bylo v srdce. Žalm: '>>V světle
tvém uzÍ'Íme světlo«. A světlo slunce tělesného velmi potl"ebné 5
jest lidským i jiným těluom, aniž mohau živa býti stvo]"enie be2Duše nad slunce
v I
v
h o dne]Sle a duos tO]ne]Sle
' v•
duostojnějši
svet
a. Al e duse
lest sI unce st vorene'h o
a jest najduostojnějšie mezi vším stvořením. Když byla v ráji,
veliké světlo měla; a spolu stvoi'ené bylo světlo prvnímu člověku.
Ale to jest potratil v tom I vypadení z ráje.
10 371b 2 .
Duše také jest duostojnějšie nežli svět tento tělesný; a pro
duši, aby ji vykaupil, prvotně Kristus vtěliti se ráčil. Protož světlo
duše většie jest mnohem světla tělesného. ZevniHnie světlo zna(č~~::2toln menie jest vniHnieho. Tělo své vlastnie má světlo v uočích a v té
věci, s kterauž se zrak potkává; ale duše, oddělená od těla, také 15
své světlo, kteréž se jie zjeví, uhlédá. A jako dietě v světle ~e
V' Y •

80 Mat. 13, 45 92 Luk 16, 24 až 26
4 Ž, 36, 10

83 Zj. 21, 24 -

Y •

•

88 Ž, 147, 13 -

Y

89 Zj. 21, 25 -
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raduje, tak duše, když bude mieti světlo v nebeské vlasti, velmi
se radovati bude, a zvláště, která zde zuostala v ,světle viery.
Viděl Jan u vlasti samo světlo bez temností. Jako zde svět
své světlo, tak onen svět s svatými a s anděly nové má světlo,
r.ové královstvie v němž se radují a v~seré. Protož die: »Ukázal
.
' .
J k' .
Vtl ? N .
v'
Světlost Ilebesmi Pán Jeruzalém a světlo ]eho«. a e Jest to sve o. a]prVne]Sle kého]erulalému
jest sám Pán jako slunce, ano Hi světla osobnie: Otec, Syn a Duch
svatý, kteřížto v Písmě sau Hie dnové osobnie. Tu jest světlo
25 z světla, den ze dne, a Duch svatý věčné světlo a jako vecny
paprslek pocházející od Otce a Syna. ,Ti věční dnové sau v ne'beské vlasti beze všech temností. Dosti jest na těch dnech a na
tom světle u vlasti. A to světlo viděl jest tato vorlice, Jan. Také
Ježíš Kristus svítí; a jeho světlo polednie jasné jest a jasná tvá]"
30 jeho jest, a protož tam slunce a světla jeho nepotřebují tělesného,
ale jest jim světlo tváH Kristovy. Veliká ť jest to světlost a drahé
světlo, kteréž se stkvie v dušech všech svatých a v jednom každém obvláštním, takže každý v každém vidí světlo Kristovo;
a tu v světle jest Buoh, a tak v každém Buoh. A každý svatý d~~~~~~e
35 viece svítí nežli tělesné slunce; tak každý svatý svým světlem
pikhartis
se sviti a jasně ukazuje. Na světě všecko slunce zastínilo by se
proti němu. II
Také cierkev svatá jest svět, shromážděnie ki-esťanuov věrných. cier;~~tl~vatá
Světlo od Boha přichází na ten svět. Lukáš ID.: »Skrze sHeva
40 milosrdenstvie, v nichžto navštívil nás, vyšed z výsosti, aby posvietil v temnostech«, totiž nám, kteH ve tmách sme a nevíme,
kam jdeme, protož sedíme, nevědauce cesty do Jeruzaléma. Přišel
skrze střeva milosrdenstvie, aby posvietil věrným »v stínu smrti«,
A prvotně světlo pHšlo na hory, totiž na proroky a a.poštoly, Hory osvicené
45 a najprvé z nich temnosti sau vypuzeny. A ty hory Vlece sau
paHily k svrchním věcem nežli k nižším. Jako, by někto byl na
vysokém hradě a k nebi' hleděl a ne k zemi, tak ti, osvícení
sauce velmi, na hoře svatého života bohomyslného byli a pathli k budaucím dobrým věcem a velikým; tyto lehké věci
50 jako bláto sau potupili, tyto světské věci, které sau promě~né,
jednak suchota, jednak vlhkost, jednak léto, jednak zuna,
jednak horko, jednak studeno, nic nového pod nebem. Prctož se nelíbilo svatým bydliti zde, ale k novému Jeruzalému,
kdež všed:y věci nové sau a světlo pravé, patEli sau a žádali

20 má

V'

39 Luk. 1, 78 ({. 79 -

52 Ohlas Eeel. 1, 10
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tam vždycky bydleti. Od těch hor vycházelo světlo, totiž Kristus, 55
na nižšie, a ki"esťané skrz svaté sau osvíceni. Ti ukazovali cestu
Ces ta třl dnuov
do Jeruzaléma; a ta cesta jest Hí dnuov. Jako napsáno v knihách
Exodi: Mojžieš i"ekl lidu a faraonovi: »Cestau Uí dnuov puojdeme«.
Cesta Kristova, cesta nového zákona, vydaná skrz KristCl, jest
cesta královská, cesta Trojice svaté, a tak Hí dnuov, kterauž 60
jdeme do Jeruzaléma. Veliké světlo, osvěcujíd andely i zde všecky
věrné, ano dietě malé na kHu pi"ijímá v se světlo Ježíše Krista,
372a2
Duše osvfcená
světlem
jakés světlo skryté, aby duše poznala Boha a skrz milovánie
k němu se táhla. Jan 1°.: »Slovo, kteréž bieše na počátku u Boha,
bylo světlo pravé, kteréž osvěcuje každého člověka, pl-icházejícieho 65
na tento svět«, totiž v církev svatau, všecky syny božie a všecka
slova božie, kteráž skrz skraušené srdce a pokánie vcházejí na
kHž Kristuov, osvěcuje toto světlo; a duše, která se obracuje
k Bohu, pl-ijímá některaké světlo tajné o poznání božím a vuole
jeho a o poznání cesty jeho, kteráž vede do nebeské vlasti.
70

I

Ale jinak světlo toto zde svatým svítie, a mnohem jasnějie
v nebesiech: zde jako v svítání (!) světlo smíšeno jest s temnostmi.
Jako času večernieho směšuje se světlo s temnostmi, tak toto
světlo některak v smíšení nám svítí. Ale v nebeské vlasti dobré
a jasné světlo se zjeví. Světí, naplněni jsúce nebeským svetlem,75
kteHž cítili Ježíše Krista světlo v srdci, uměli sú chváliti to světlo
a slavnau tu světlost ohlašovali. A běda, ktož nemá v sobě světla
tohoto! Ale že duchovnie jest, protož mnohé mámí šatan, že se
jim zdá, že by měli světlo toto, a nemajíce nic. Kdež ť jest světlo
Svetla Kristova
znamenie
Kristovo, tu jest láska, pokora, bázeň, milosrdenstvie, pHkladný 80
život, tu pokánie. Jako ďáblové věl-ie a Uesau se bez lásky a viery
pravé, tak jest pH kl"esťanech falešných. Světlo toto naplňuje
všecky věci a všecky svaté, jako světlo slunečné všecko osvěcuje
a ozdobuje a pověHie proniká nevidědlné a jasné činí. Jestliže
otejde světlost slunečná, hned pověťhe naplněno bývá temnostmi. 85
Tak světí naplněni sau světlem jako pověHie nevidědlné, totiž
světí andělé a duše svaté, a skrz to líbie se Bohu, jako zde svetí,
372b1
kteH sau měli to světlo nevidědlně v duši, líbili se Bohu, jako
jasné povětHe našima očima. Nahoí'e ve XII. kapitole viděl
Mesic pod
nohama církve cierkev oděnau sluncem, totiž světlem jasnosti, a měsíc pod nohama, 90
totiž ona prvotnie církev, v smrtedlném těle jsúci, tento svět
s jeho nestálostí a marností pošlapala a obrácena byla ve všem

I

58 2. M. 8, 27 -

64 Jan 1, 1 a. 9 -

81 Jakub 2, 19 -

89 Zj. 12, 1
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k slunci, takže

odělo ji se všech strán slunce spravedlnosti, aby
hoi"ela v Pánu a v božských Píesmích a v dobrých věcech vlasti.

Která jest ta duše za našich časuDv, tak pochopná světla, aby
a slávu jeho jako měsíc potlačila a v Pánu z celého srdce
hoí'ala skrz milovánie? Ó, bychom takovau viděli, kterak krásná
jest taková dcera jeruzalémská, kteraut jiné dcery chválé a blahoslavenau nazývají!
100
Od těch svatých prvotních pHcházie na nás světlost. Protož
ta světlost vlasti naplňuje duchy všecky andělské vedlé pochopu
jich, druhé hory svaté, Hetie nás zde na cestě vedlé pochopnosti
očí, totiž svědomí našich. Čím oko jest čistčie, tiem viece má
světla; někteÍ'Í viece mají, někteÍ'Í méně z toho světla Ducha Páně.
105 KteÍ'Íž velilmu pokoru a bázeň mají, tu jest veliké světlo. Izaiáš:
»Nad kým odpočine a na koho pohledí duch muoj?« etc. Jiná
srdce, kteráž sau tváí' obrátila k těmto hrubým a zemským věcem,
tu ť sau husté tmy v duši; ačkoli tělesným okem vidie slunce,
ale v duši světla Kristova nemají. Kristus prorokova!, že bude
no veliká noc, v kteréž budeta dva na loži; jeden bude přijat, a druhý
opuštěn etc. Noc, v nížto duchuov temností jest mnoho, a slepí
budau mnozí v saudu, mnozí naHekajíce budau praviti o svatých:
»Tito sau, které sme měli v I posměch, nám pak slunce spravedlnosti nesvítí «.
115
To světlo, k kterémuž duše jest stvoi"ena, nesvítí, ale, jestliže
se kdy ukázalo, hned zmizalo; a necítili sme nedostatku toho,
ale již cítíme. Protož toto věděti máme, že svědomie čisté,
bude-li obrácené k slunci, hned vedlé jejie pochopnosti naplňuje
tu duši Kristus. Druhé toto činí takové světlo, že temnosti zapuzuje
120 hl-iechuov a milovánie porušeného k sobě samému a k světu a dává
člověku, aby ho to mrzelo, co jest miloval, již nenáviděti bude
hí'iechu a bolest nad ním bude mieti.K Efezským: »Všecky věci,
které trestány bývají, od světla trestány bývají«. Jestliže z pajchy
bolest má, již to přichází od světla předcházejícieho. Item takové
125 světlo vyhánie bludy a smysly odporné svatým, těm temnostem
nedopauští státi v duši.
Ó blahoslavené světlo, pHď, zažeň tmy milovánie zlého,
temnosti pokrytstvie, temnosti bludu! Auvech, mnoho jest dnes
temností bludu! Veliké temnosti proti vide Trojice svaté; již za95

svět

106 Podle Iz. GG, 1 a 2 3 a. G - 122 Etez. 5, 13

109 Luh. 17, 34 -- 113 Podle Moudr. 6,

Osvěcuji

se
poí'ádne

Srdce temná

Čisté svědomie

(Jžitek světla

Vyhánie bludy
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pierají Trojice v osobách, již zamietají >>Věřím v Boha« a »Otče 130
náš« a křest a stav panenský, vdovský a manželský i všecky svátosti a čtenie, a ty temnosti světlem nazývají! Jeden, plný světla
božieho, die, Izaiáš: »Běda, kteH temnostem řiekají světlo!« Již
smilstva a tělesné ohavnosti a tak temnosti nazývají blahoslavenstvím a světlem. 6, daleko sau ti od světla božieho! 6 blaho- 135
slavené světlo, p:hď a naplň srdce tvau světlostí, zažeň temnosti!
Vyt'iSťuje

od kvasu

Kristus-slunce
co puosobi

Viera veliká
jest světlo

Bedlivi bí'ti
máme

Ti"etie, světlo božie vyčišťuje od kvasu a od poškvrny hřiecha.
Jestliže člověk pláče na hřiechy a má skraušenie, ještě zuostává
tu poškvrna, II totiž náchylnost ke zlému a k prvním hHechuom.
373a1
Slunce, Kristus, vyčišťuje a zahání ten kvas. To světlo po tomto 140
životě v některých zapuzuje podnět a poškvrny.
Čtvrté, vyžena temnosti, hojnějie vstupuje a opět hojněji
osvěcuje. Světí, jsauce obklíčeni a obtíženi tělem, žádali smrtí
rozděleni býti a mieti plnost světla takového. Job: »Učiněn sem
sám sobě těžek«. Čiem viece odchází od těla, viece nabývá světla, 145
a čím viece ho nabývá, viece žádá; a Ido viece žádá, viece se zpuosobuje a viece má z tohoto světla. A čiem viece od těla se vytrhuje,
viece v světle přebývá. A ktož chodí v životě opatrném a poctivém,
již tOmu noc pomíjí a světlo zuostává. Kde jest viera veliká, tu
jest světlo pravé. Ale ještě ť jest nedostatek zde a jsme jako v sví-150
tání (!); ale když vyjdeme z tohoto života, tehdy ť se zjeví deil
veliký a jasný a divný a den nový. Také toto naše světlo proti
onomu bude jako svítánie (!) nebo saumrak, a to se zjeví rytieI'uom Kristovým a kteÍ'Í bojovali věrně. Proroci a apoštolé napomínají nás pHpraviti se k tomu dni Kristovu. Sv. Petr: »Buďte 155
hotovi očekávati dne tohoto«. A apoštol Pavel: »I{to stavěl zlato
a střiebro a Ido strniště etc., den Páně zkusí a všecky věci hluboké
zjevné budau v opatření toho světla.«
Potřebie jest bedlivu býti všem, když se ten den zjeví na
smrti, na saudě a v slávě. Zde duše jest jako v temnostech. Onen 160
den jeho jasný se ukáže; najde-li poškvrny na sobě člověk, hanbu
trpěti bude velikau, radše by trpěl hanbu pi"ede vším světem, takže
Kristus uzÍ'Í tu duši i světí andělé jeho, a styděti se bude a svad2
nauti a schnauti bude v sobě. A taková bude mauka veliká.
373a
Kdyby k tomu duše prohlédala, hlubokosti a zavinutie srdce 165
spatřila by lépe. Mnozí; majíce světlo malé, nespati"ují všech slny-

I

133 Iz. 5, 20 - 143 Filip. 1, 23 - 144 Job 7, 20 Petra. 3, 15 - 156 Podle 1. Hor. 3, 12 a. 13

155 Podle 1,
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tostí srdečných, a tam, po tomto životě, uhlédají a trpěti budau.
Takové světlo někdy těm, kterým slaužilo, odcházie od nich
a pi"echází na ty, kteří mají temnosti.
170
A J'ako zákoník skutky dobré činil) světlo měl a zpaJ'chal) Zákonni~
syeHoztratil
světlo odešlo od něho a skutkové zevnitřnie zuostali na něm bez
světla, a dáno jest zjevnému hHešníkU: poníženému takové světlo
a učiněn jest syn boží. Pajcha toto vlastnie má do sebe, že světlo
božské z duše odjímá, a skutkuov mnohých dobrých nechává
175 v člověku; ale sau daremní bez světla, a člověk nezná toho. Zjevný
hHešník, který byl v noci veliké, viděl světlo veliké a poznal se Zjel'ný
hi"1šnik
osvkcn
samého a plakal, prsi své bil, nesměl očí k nebi pozdvihnúti etc.
Tak dnes mnozí počali choditi v světle tomto, skutky dobré z milosti činili; již sau zpajchali a nezuostává tu než stien skutkuov
180 zevniHních a již jest pád v pokrytstvie, v bludy; a zjevní hHešníci
již dosahují světla. Apoštol prorokoval řka: »Mnozí v najposlednějších dnech odstaupie od viery, ... v pokrytstvie mluvících
lež«. PI'ed lidmi vyznávají vieru, s jinými k oltáH běží, a v bludu
trvají a v pokrytství, a hřiešníci se obracují a místa jich přijímají.
185 Dionyzius die: »Světlo spojuje srdce lidská s Bohem, aby viděli, Dionyzius
kterak pěkný jest, aby duše byla milostí raněna, jak dobrý jest
Buoh, aby shlédla. Druhé s bližními spojuje se, aby byla v živé
naději a vieře a v milování«. Ale blud jednoty nedopauští v obci;
kteH sau polalpeni bludy, vždycky sau rozděleni mezi sebau
190 a nespojují se v hřieších, ani s jinými. Ale kde jest Duch Páně,
jako v prvotní cierkvi, byli mezi sebau jedno i s jinými i ve všech
článciech viery.
6 zlol'ečení bludové a temnosti bluduov, jenž sau k zahynutí
lidskému! Protož Duch Páně napomíná skrz Izaiáše i"ka: »Jeruza1951éme, Jeruzaléme, osvěť se, povstaň, povstaň k tomuto světlu !«
Neb jest pohotově světlo osvietiti nás a dáti se nám. Ale pohřiechu
světlo přišlo na svět, a lidé viece temnosti milují. Přijmi světlo
v srdce tvé, oko viery, lásky a vuole. »Neb, aj, tmy pHkryjí zemi« TmYz:;:f,ryji
V najposlednějších časech, zapadne slunce a na tvái" propasti vy200 vajšie se temnosti. Protož, křesťanská duše, zřeď duom svuoj a
obrať tvář k slunci spravedlnosti, chceš-li býti stálá a bezpečná,
nebo zlí v temnostech sau rozdělení a neustaviční. Protož duši, která
má jméno města napsané Jeruzalém, die: »Povstaň, povstaň a pohleď
na mrákotu pekelní a lidí zlých a boj se. Nad tebau vzejde Pán«,
170 Luk. 18, 10m2. - 1811. Tim. 4, 1 a. 2 - 1941z. 60, 1 196 Ja.n 3, 19 - 198 lz. 60, 2 - 203 Podle lz. 60, 1 a 2
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budeš-li se báti ho. »Ale zlé mrákota pHkryje«, varuJ' se od nich. 205
D h' d
d"
v
ru e, USl ava poteseme. Eklezlastes XI.: »Rozkošné světlo
očima a potěšitedlné náramně«. Ovšem pak duše, která měla
oko jasné, když uzří světlo Beránka, jakau bude mieti sladkost
a potěšeniel A Tobiáš VO.,» Jaká ť jest mi radost v temnostech,
když světla nebeského nevidím? « Když sau svetí potratili to světlo 210
zarmauceni byli. Žalm: »Zarmauceno jest srdce mé ve mně a síl~
má opustila mě a světlo očí mých nenie se n1llau«. Ale nové světlo
když se ukázalo, radovali se. Žalm: »Pán osvícenie mé a spasenie
mé. Kohož se budu báti?« Jako by l:"ekl: »Nebudu se báti, maje
toto světlo«. Padá člověk pro bázeň od viery, naděje a lásky 215 373b2
a od pravdy a od blahoslavenstvie v nedostatku tohoto světla.·
V'

V·

•

I

(černě:) Psalmus

c3

Dar

, ~le kdež)est. to ~větlo. Krist~ ~ežíše, kteréž viděl Jan, pře
byvaJe v srdclch lIdskych, mc neme, ceho by se báti měli. Apoštol:
»K to nás oddělí od lásky, která jest v Kristu Ježíši? « Kristus napomíná Hm: »Choďte, dokud světlo mátel« Modlte se, dokud to 220
:vět:o ~áte I Bez tohoto světla ani modlitba co prospievá, ani
dovek v ~am seb~ z?á, srdce ustydlé zuostává a modlitba obracuje
se v hnech a lId Jest rty Boha chválící, a srdce daleko jest. Ani
slovo pravdy světlé hajbe člověkem tmavým: ušima poslauchají
mnozí bez bázně a lásky a pokory. Protož poUebie jest každému 225
slova Páně poslauchajíciemu a tělo a krev boží pl:"ijímajíciemu
obrátiti se k světlu Kristovu, jinak nehodně pi"ijímají a poslauchají.
A poněvadž světlo tělesné na mnohých jest místech, v pHjímajících
ovšem tělo Kristovo duchovnie na mnohých jest místech a v svátosti velebné v mnohých kostelích. Ó Pane, v těchto makavy'ch 230
t
h
e~noste~ my bydlí~e, pi"echázejí všecky lesnie šelmy, hlavy
nase a vleru vyvracep v srdcích I Prosme i"kauce: »Pane, sešli
světlo tvé a pravdu tvau, aby nás zde vedlo na cestu pravau a potom
do věčné vlasti, v kteréžto světlo věčné svítí svatým všem« etc.

V i děl sem s vět 1 o pod o b n é k a m e n u j a s p i d u.
'. . Světlo duší, světlo Jeruzaléma nového, kterýmž osvěcuJ'e svaté
vehky svotlo d '
b'
dušl
zel V ne 1, to svetlo Jest dar synovský, aby slauli synové světla.
Ne~ie:o dáno zlým, ale synuom ten dar jest schován a p'dpodobňuje
se Jakemus stvoí'ení hmotnému a čitedlnému očima a zraku lid- 5
V '

lf

206 CC1 . 11, 7 - 209 Tab. 5, 12 -'- 211 Ž. 38, 11 219 Rtm. 8, 35 - 220 Jan 12, 35 - 231 Ž. 104, 20 n.
v

-

6 lz. 54, 11 n.

213 Ž. 27, 1

369

374a1

skémullznámému, kamenu jaspidu. Izaiáš LIlIlo.: »Aj, já prostru
poí'ád kamenie tvé a založím tě na zafieHch a položím j aspid kámen
alkéí'e tvé«. A tuto jmenuje »světlo podobné kameni drahému
jaspidu«. Chceme-li kámen duchovní drahý a tvrdý nazvati Krista,
10 nenie neslušné. Také v knihách Daniele proroka IlO. pokládá se
v vidění Nabuchodonozora: »Slyš, cos' viděl, že kámen s hory uťat
jest bez rulmu, kterýž ztroskotal slaup a učiněn jest v horu velikau«,
totiž Kristus Ježíš tak se jest narodil nad phrozenie lidské, tak
ruosti bude v maudrosti a v umění vedlé člověčenstvie, že před
15 obličejem jeho všecka královstvie padnau. A David: »Kámen,
který sau zavrhli dělníci, ten učiněn jest v hlavu úhlovau. A to
jest divné pí'ed očima našima«, totiž prorokuov oči divie se tomu,
že Kristus odsauzený na smrt spojil všecka božie stavenie v jedno.
Slave také kámen aurazu a skála pohoršenie, nebo v zákoně
20 jeho a v ustanoveních jeho kacieH a slepí padají ke dni saudnému.
Jiným jest ku povstání a k vzkhšení k životu, jiným ku pádu.
A že světlo Jeruzaléma a kteréž světí budau mieti, phpodobňuje
se kameni Kristu, kterýž jest světlo. Nebo cierkev svatá od toho
světla bude mieti světlo i zde má. Protož světlo Jeruzaléma a Krista
25 Ježíše, jenž 'jest světlo pravé, vyznamenává se skrz vidědlné a či
tedlné věci, jako skrze kámen jaspid a khštál, abychom tehdy
skrz hmotné a čitedlné věci poznali některak věčné a budaucie
nevidědlné. Nebo světlo to má jméno skryté, nemuož se oznámiti,
leč skrze známějšie věci nám.
30
Protož takové světlo kamenu se phpodobňuje. PoUebie jest
374a2
skutky světla vypravovati v srdcích, a jestliže ucítí ty skutky
v sobě, pozná ť některak světlo svatého Jeruzaléma. Izaiáš: »Povstall, povstaňJ Jeruzaléme«, totiž pHprav srdce, Jeruzaléme,
k pHjetí světla; neb to jest dar výborný a dokonalý, shuory sstu35 pující. A mezi jinými dary výbornými a dokonalými tento jest
jeden, totiž světlo Otcovo. Sv. Jakub: )>Všeliké dánie výborné
a etc. jest od Otce světlostí«, totiž naše světla, kteráž svatí mají,
patriarchové, proroci a apoštolé a zde vyvolení, Buoh jest Otec
těch světel, totiž od něho sau všecka světla. Nic nenie zdravie,
40 síla a bohatstvie proti tomuto světlu, kteréž ráčí dávati vyvoleným,
aby všecky věci k spasení poUebné viděli v světle tomto.
A jmenuje to světlo drahým kamenem, neb nic nad to dražšieho nenie. A jest poklad skrytý, jemužto podobno jest krá-

Kristus drah)1
kámen jaspis

I

11 Dan. 2, 34 a. 35 - 15 Ž. 118, 22 a 23 - 19 Sr. lz. 8, 14 a 15
-21 Luk. 2, 34 -32 lz. 52, 2 - 36 Jak. 1, 17 - 43 Mat. 13, 44 a. 45
Jakoubek, Vj'klad.

Dar vajborný
světlo

Poklad skrytaj
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lovstvie nebeské. Tento poklad pÍ'ed maudrými a opatrnými
světa jest skrytý a činí syny boží. Item podobné jest královstvie 45
nebeské kupci hledajícímu dobrých perel. A podobné pokladu
v poli skrytému. Tento ť jest kámen a světlo, jenž osvěcuje duši,
a všickni dobÍ'í skutkové povstávají z světla a k dokonalému vedau
se konci skrz toto světlo. A najlepší nebeský poklad podobný
jest kameni drahému. Protož die:. »Viděl sem světlo, podobné50
drahému kamenu«.
Svt"t1o mauc1rosti
v - sveVtl o mau d ros t'1 b oZle a vlery.I M'a cvl ovevl\: vsec
v
I\:0
božic drahé
Drah'a vec
v'

371

XXI.

Kapitola

.

prodati, aby sobě kaupil to dobré světlo. Tu se líbí Bohu, vidí
v duši dobrotu boží a krásu a bohatstvie jeho a jak úžitečná jest
věc a drahá to světlo. A kdyby to duše poznala, všecky by věci55
rozprodala a opustila a kaupila by je sobě. Tak sau činili v prvotní
cierkvi, pí·átely, domy, dědiny i tělo na smrt dávali, aby sobě
tento poklad kaupili. Toto světlo, kdež pÍ'icházie, velí hleldati
374b1
královstvie nebeského a spravedlnosti jeho. Kněžím a zprávcuom
rozkazuje spravedlnosti najprvé hledati, lásku a jednotu uvoditi 60
a všecky hhechy a bludy pokrytstvie zkaziti. Kdež nenie tohoto
svě~la, časné věci pÍ'edkládají lidé duchovním. To světlo jest
nad zlato a sUiebro i nad kámen drahý a od dcer jeruzalémských
má velmi draze váženo býti.
ňSuj:t~(~ ť~~:~'::'~
A pEpodobňuje se kamenu najprvé pro tvrdost a pro skutky, 65
jak}'ch je moci které činí v lidech. Nebo to světlo činí člověka pevného v dobrém
a stálého v protivenstvích. Ezechiel lIlo.: »Jako adamant dal sem
tváÍ' tvau« etc. A Jeremiáš 1°.: »Nestrachuj se od tváU jich, nebo
s tebau já sem«. Aby totižto aumysl a vuoli měl nepostupovati
protivným věcem a aby jako rak nelezl zpátkem, toto dává světlo 70
takové, kteréž činí to, aby všecky věci časné ztratil, mauky podstaupil, tělo na smrt vydal pro jméno Ježíšovo. A ti hekají: »Pán
osvícenie mé etc., nebudu se báti, by mi co učinil člověk«. Jestliže
v protivných věcech býváme pl'emoženi a pádové naši sau obecní,
znamenie jest, že toho světla, kteréž upevňuje srdce člověčie,75
nemáme v sobě. A toho máme náramně litovati. Nestojte, jediné
pokušenie pEjde, hned se srdce pohne ke zlému, nebo nenie světla,
které by pozdvihovalo mysli k naději a k odplatám věčným! Jan
v kanonice: »Toto ť jest vietězstvie, viera vaše«. Tiem světlem
byli sau upevněni svatí a jako pEpravení v oděnie rytieU táhli 80
58 Nlat. 6, 33 - 66 Cf. Hugonis de S. Victore, De claustro animae c.
XXIII. (ed. Rothomagi 1648 p. 120) - 67 Ezech. 3, 8 a, 9 - 68 jer. 1, 8
- 72 Ž. 27, 1 - 79 1. ja/n 5, 4

sau a bojovali proti všem duchuom. K Židuom: »Světí skrze vieru
pí-emáhali sau královstvie ďábelské i lidské zlé a pokušenie
i Miechy«. Jestliže nepÍ'emáháme tohoto času těch zlých věcí,
jistotně to vězme, že v tomto světle hyneme.
85
Druhé kameni jaspidu phpodoblňuje se světlo nebeské. Ten
kámen moc máskrytau v sobě od Boha a toto světlo též. Jaspis
jest kámen drahý, maje barvu zelenú, podobný smaragdu, ačkoli
hrubšie jest barvy. A má také jiné barvy, ale pÍ'evyšuje zelená.
Jestliže trpí kto zimnici, tehdy ji krotí; a ne skrze čáry aneb pověry
00 puosobie se to, ale skrz pUrozenú moc, jako víno obveseluje srdce
člověka etc. Druhé, když žena rodí, ukrocuje bolest jejie pH porodu. TÍ'etie, mievá-li člověk phstrachy, jako by vídal lidi, a obludy
děsie ho, odjímá takové věci. Čtvrté tělo béí'e smělost v protivných věcech, má-li ten kámen. Páté horkost phlišnau vniUni
050blevuje. Šesté nemoc krvotokau stavuje. Sedmé žádosti těla
chlipné umdlévá. Osmé zrak vosm. Deváté proti čáruom a kauzlóm, kterýmiž chtie uškoditi, to se pÍ'etrhuje tiemto kamenem.
Desáté, kolik má barev, ačkoli pí'evyšuje zelená, tolik má mocí
tajných.
100
Ne nadarmo tehdy světlo nebeské tomu pHpodobií.uje se kamenu, abychom některak jako skrze zrcadlo a skrz hmotné čitedlné
věci jako rukau vedeni byli v poznánie světla nebeského. Najprvé,
. že jest rozličnobarevný a znamenitě zelený, znamená světlo viery;
81 Podle Žid. 11, 33 - 87 Cf. lsidori Etymologiarum I. XVI. (ML
82, c. 571/2) - 89 nn. Pramenem tu byl jakoubkovi snad Ar n o I d tt S
S a x o, De v'irtutibus la.pid1tm; sr. Vale-ntin Rose, Aristoteles De lapidibus
IInd Arnoldu.s Saxo, Zeitsclwift fi:w deutsches Altertkum XVIII, 1875 p.
437/8. Zde čteme: (] aspis) gestntu,s f'ugat febres et ydropisim, et mulieris
-pa'rf'ltIJl. accelerat et hwat, et reddit grMum et potentem, et facit tutmn et pellit
jallta-smata" t lux'lIrimn cohibet et negat conceptum; et eúts virttts est contra
fl'ltxu,m sa:nguinis etmenstruorum. - ještě větší všal, je #t podoba, se slovy
Bar t h o I o -Jn a e i A 11 g I i c i, De gemtinis rerum coelestiu,m, terrestri~tm
et injerar1tm proprietatibus z.ibri XV I II, lide v knize XV I. (ed. Francofurti
1601, p. 742/3) stojí: ... qua-mvis autem. e-i-us (= iaspidis) calDr pl'aeciPuus
sit vil'idis, tmnen mttltos habet alios intel'mixtos. Eht-s virtus est reprimel'e
febres et hydroPisim in !vis, qui gestant -ipsum wste. Iuvat etia.m part·urientem,
ju-gat phantasmata, et inter pel'icu1a. jacit hominem tut'ltm, intel'iorem refrigel'at ardorem, fluentem compescit sang-winen'1 et sudorem., luxu-riam cohibet
et imped# conceptum, menstrua constringit et hemorrhoides... et v-is1fm
ac./t'it et confortat, maleliciis etinca:ntMionibtts l'esistit. - Podobně se čte i ve
verších Marbodových (Marbodi, Redone11sis ePiscopi, Liber lapidum, ML 171
c. 1743). - 103 »znamená světlo viery« je PřiPsáno až dodatečně in margine.
242 *
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dále při konci o tom bude povědieno. Ale že zimnice krotí, znamená
se, že světlo viery živé přicházejiéie v srdce, horkost srdce vy- 105
puzenau zevniH toto má světlo vnitřnie vyvrci zevniH'nie toti v
k hledání viece zevniHniéh věcí nežli nebeských. Těžká ~emoc~
I~dyž světlo viery jako kámen pHchází v duši, tehdy vyhánie
vsecku tu porušenú milost zevniHní, a byla-li je vnitř studenost
uvedlo božie milovánie a dává duši poznánie, že tyto věci minulé IlO
sú, k!eréž jest milovala, a že tato studenost duše vniHnie zlá
jest·vO, kolik jest srd;í horkých zevniH, totiž sebe samy milujících
a.. svet, a srd~e marne a studené od Boha! Jaká zimnice toto jest!
0, kdyby VIera II a světlo nebeské pi'išlo, zahnalo by milovánie
375 1
k sobě samému, k světu a k zboží a zahnalo by zimní studenost Il5
a
v ~ás a zap~li.lo ,~y oheň milovánie božieho! Toho žádá prorok
v zalmu: »Sesh svetlo tvé a pravdutvú, ta ť sau mě dovedly do
stánkuov«, totiž v srdce mé a do nebe.
Druhé vodnotelnost uzdravuje, kteráž pochází z zbytečniéh
vlhl~ostí, že člověk nemuože zažiti těch vlhkostí zákožních a pi'e- 120
Lakomstvie
mOCI. A vyznamenává lakomstvie a smrdí takovému z aust. Ti
sau mimo potřebu dobývajíce ve dne i v noci, a potom se nadmau
skrz pýchu, nechtí, by je Ido trestal, bledí a mrzcí sau na duši
a, sn:rd~tí ?řed r:ospodinem. Když světlo toto phcházie v duši,'
l:karstvIe. J.est d~se. ~akomstvie nutí člověka dobývati n?-d pO-125
tre,bu v~ ~lzle vydIerah ~ sebe vymlúvati, jako by právo měl božsl~e ~ .cIme v: o la~m~lstVle, ,bližnieho oblúpiti etc. A z toho aby
vedeh, ~(~en sa~ Jmenem zakona božieho zbohaceni, domy naplnili
a nasytIlI se, vIzte prvé, než den Páně pHjde, a dřieve, nežli ť den
smrti potluče, jak stojíme, jak sme dobyli toho; na to se poraďme 130
p.r,:,é, nežli duše oddělena bude od těla, poďme k tomuto světlu,
CIzIe navraťme, z prací svých živi buďme!
Ti'etie ph porodu bolest krotl. Světlo toto ne nadarmo kamenu se phpodobňuje. Nebo cierkev, což koli dobrého má učiniti
a pořáde~( lásky ~ jednoty a pravdy uvésti, musí jako ku porodu 135
prac~vatI. Jako ~ekd~ matka bolestně rodí, tak všeliký í-ád a zpráva
s vehkau bole,stI v CIerkev uvozuje se. A aby to věrný statečně
~oko,nal, ~oHebie jest utéci se k světlu viery a státi zmužile v protlVnych vecech. A protož ne nadarmo Ducha svatého světlo toto
takovému pHpodobňuje se kameni. Nebo pracujíce pro obecné 140
dobré, bolest majíce a zámutek, od tohoto světla jasného zdrhují
114 List 375 je twnitf protržen, ale všude dobře čitelnj!. Ž. 43, 3

117 Podle
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se na stupni stálosti. I Ktož nemá toho světla, odpadá v protivných
věcech a nechce podstúpiti smrti. Protož ve dne i v noci poHebie
se jest modliti za toto světlo; a jestliže ho v sobě nenajdeme,
145 chudí sme a v hněvu božím sme.
Čtvrté, obludy smutné a strašlivé zahání. Vyznamená<vá>
se, že smysly omylné a bludné, proti vieře skované, kteÍ"Íž duše
oklamávají a straší, to světlo je kazie. Jako prorokoval Pavel
(I. Timot. lIlIo.): >>V posledniéh dnech mnozí odstaupie od viery
150 a v pokrytství budau mluviti lež«; také budau vyznávati vieru
usty a s volenými požívati budau velebné svátosti oltMnie. Nebudeme-li mieti viery osvícené, pevné a stálé jako kámen, neostojíme pi'ed nimi. Pakli vieru tu budeme mieti pevnú, nebudeme
se báti, by pak také všiclmi pekelní duovodové zchytralí pHšli.
155 Ó, kolik je těch oblud v osobě andělské a světla! Ó Pane, rač l1ám
dáti světlo viery, daj nám kámen tento, drahý jaspid, abychom
poznali tváí-nosti žen i mužuov i kněží ve lži chodících!

Světlo

viery
potI-ebne

Páté, že upokojené činie srdce; jestliže hrozie nepí-átelé, světlo
viery die: »Nedbaj na to! Když máš Boha, Otce i Krista a život
160 věčný, máš pí-ítele Krista, pomoc boží, máš pokoj boží v srdci,
neboj se!«
Šesté, plameny a horkost krotí. Pl'ijde-li pajcha, marná chvála,
hněv a zapálenie hHecha jako sU'ela ohnivá, světlo viery to pí-emáhá, léčí a uzdravuje.
165
Sedmé, chlipnost ukrocuje duše i těla. Duše oddaná jest
Kristu, aby ho milovala, jeho šeUila; potom se odvracuje od něho.
Kdež světlo pí-icházie viery, uvodie Krista v pamět, oči upřiemé
činí k Bohu, aby se ode všelikého nečistého ducha varovala.
Když duše vpauští v se, neznámé duchy jako Krista phjímá, tu
170 ctie je jako Boha. Rekl Pán: »Mnozí pl'ijdau 've jménu mém«,
375b 1
ktehž jednotu, Ilásku a vieru rušie. A ti podlé orlice sau Antikristus. Takoví duchové již pl'ijímají se v duše a smilní s nimi Rozeznati
mnohé duše. Světlo viery pHcházeje ukazuje ty duchy .Hm: »Kristus
jest čistý, tento nečistý; Kristus tichý a milosrdný, tento ť jest
175 ukrutný, hněvivý; Kristus chudý, tento lakomý; Kristus jest
pravda, tento duch lživý. Navrať se k pravému Duchu Kristovu,
ó duše, kterýž vede k milování Boha a bližniéh i nepřátel!«
Svatý Bartoloměj plný bieše světla božieho; phšed do jedné
146 RukoPis: V;!znamená (I) Mat. 24, 5; Marek 13, 6; Luk. 21, 8

149 Podle 1. Tim. 4, 1 a 2 -
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vlasti, potrestal modl a duchuovnečistých; učiněni sau života
světlého milovníci. Mnozí dnes í-iekají: »Mám potěšenie v Duchu 180
svatém a uměnie jeho mám«. Kdyby Duch světla pHšel, umlkli
by, jakož již mnohé modly a smyslové zlí oněmievají a mlčí a času
očekávají, a v jiných padají, kteh se poznávají. Ó, by přišlo světlo
Kristovo a poznali bychom ty modly, aby padly v nás!
Krev stavuje
Osmé, tok krve krotí. Vyznamenává se porušenie zlé v mlu-185
vení ~arn~m, v skutciech, v nestydatostech, v zlé navyklosti,
v horlIvostI, ve lže ch, v zloi"ečenství a v hoHmsti. Když takové
v~C1 p.ocháze~í od někoho, tok jest krve. Kdyby pÍ'išlo světlo
vlery Jako kamen drahý, všecko by to pi"estalo. Který jest ten
člověk, ješto by netrpěl tohoto krvotoku, ano tekau slova a skut- HlO
kové zlí etc.? Kdyby světlo toto pHšlo v nás, všecko by plynulo
dobré z aust a z srdce.
Zrak ostH
Item zrak osth, aby k Bohu patřila, kde sau osiedla ďáblova,
kde sau duchové bludu, kterak Písma vykládají a ke lžem vedau;
ktehž běžie k světlu Kristovu jako Jan k prsuom Kristovým 195
poznávají Jidáše a zrádce Kristova.
'
Proti lmuzlóm
Item proti kauzlóm a čáruom stojí, aby neškodily člověku.
Co jest čáruov v manželství! A zvláště proti smysluom kaciei"ským
375b 2
poHebné jest světlo viery.
Zelená barva
Item barvu má zelenau. A ta barva jest očima libějšie. A vy- 200
znamenává, že světlo viery uvodí v duši k těm věcem, které sau jie
najúžitečnějšie a najkraššie a najdražšie a najlepšie, totiž k Kristu
Ježíši, v jaké jest on slávě a v kráse. Jako by i"ekl: »Ó duše
nikdiež ť nenie lepšieho kochánie a větších rozkoší, jediné v Kristt~
a v slávě jeho«. Protož skrz tuto barvu vyznamenávají se naj- 205
lepšie věci dobré a najkraššie dobré věci vlasti nebeské, a které
sau nám najviec~ úžitečné. O nichž die apoštol: »Nynie vidíme
v zrcadle a v podobenství, ale tehdy tváH v tvái"«. Jako by i"ekl:
»Tam duše pilně šeH a úenie měj !«

I

Imštál

. ?

r u h é pod o b n oje s t s vět lok í- i š tál u, jenž 210
Jest Jasný a pruohledčivý; a jestliže se do něho co vloží, zjevně
se ukáže. A vyznamenává se, že v tom světle člověk sám sebe
poznává, i jiné tu skryté věci poznává člověk. A kdež jesti světlo
1:9 »života.« opravou z pltV.: život - 180 »světlého 1nilovnlci« je při
psáno tn margine púv. plsařem - 195 Jan 13, 25 - 207 1. Kol'. 13, 12 _
211 Cf. Bartholomaei Anglici dříve 1tVedené dílo (ed. Francofurti 1601) p. 731:
(Crystalhts) est luci perviu.s, unde literas et aha, quae Úl eo ponuntur,
.
ma:nijestat.
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viery v svatých, nemuož se tajiti v nich, hned se zjevuje. K Říma215 nuom: »Srdcem věřie se k spravedlnosti, ale usty bývá vyznánie
k spasení«, totiž světlo, které bývá v srdci, má se zjeviti v austech
Tak věla nemá se člověk báti vyznati viery své u velebné svátosti, že a vyznávaj!
tu jest Buoh pravý a člověk a že Kristovo tělo jest na mnohých
místech. A Kristus mluví: »Kto vyzná mne pí-ed lidmi, i já vy220 znám ho« etc.
Item, jako sau světí drželi vieru o všech svátostech, máme-li
my též držeti, tomu nás učie světlo viery. A »jest podobné ldištálu«,
kterýž jest pruohledčivý kámen. Nebo viera nechce se tajiti, ale
zjevovati. Kristus die: »Tak svěť světlo vaše pÍ"ed lidmi« etc.
225 Tam také kteh budau, v budaucím Jeruzalémě, tam světlo v každém
bude a každý od každého bude. mieti světlo, a každý od Syna
boŽieho. A bude podobné jaspidu, II kterýžto jest barvy zelené,
Kristu rozkoš
jenž zraku posilňuje a potěšuje. Nebo v Kristu Ježíši a v jeho v velikli
vidění bude veliká rozkoš. »A bude podobné křištálu«. Nebo
230 Kristus ty věci, kteréž měl, dal svým voleným: zde tělo zbožilé,
dá také voleným i to, že, jako jest on všemohúcí, oni také aučastně budau všemohaucé; jako on všemu dobrému chce, takéž
oni; jako on stkvaucí a světlý, tak oni; jako on světlo jest, tak
oni sau světlo; jakož on jest jako pruohledčivý a v něm všecky
235 věci dobré vidie volení a jeho sladkost, tak každý bude mieti
světlo to v sobě, aby každý v každém viděl milovánie a lásku
boží, kochánie a potěšenie a myšlenie i radost; a v sobě samém
také každý uhlédá rozkošné kochánie i v něm všecky věci vniHnie
a dobré. A tak každý svatý v každém bude mieti radost a rozkoš
240 a každý od každého osvícen bude a každý svatý každého, jakž jest
vniH, pozná, a to v moci světla, o kterémž die: >>Viděl sem světlo
podobné ldištálu« etc.
A mělo j e s t z e d vel i k a u a v y s o k Ú, v níž
bylo XIIte br a n etc. Tuto zajisté skrz tělesné věci znamenajísEr~cl;~~~:~é V:;~:l_
se duchovnie. Nebo, jako Kristus die: »Slova, kteráž sem mluvil, mell0]l se
duch a život sau«, tak také i tuto sau duchovnie věci, nebo du5 chovní Jeruzalém, duchovnie světlo. A duše hHechy obklíčená
těmto věcem porozuměti nemuože, a zvláště která jest upadla
v zhovadilost těla. A ti se vyznamenávají skrz šelmu, kterauž
215 Řím. 10, 10 3 Jan 6, 63

219 Mat. 10, 32 -

224 Mat. 5, 16
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viděl napřed

potřebný

Dobrl" život

Zed co znamená?

,
Pan bude všecko
všem voleným

,

(černe:) Psalmus
LXX.

Svati sau jiným
za zed

Jan. A zhovadilý člověk nechápá těch věci, které
sau Ducha božieho; protož, které věci slyší nebo čte, tomu nerozumí. A z toho abychom věděli, že ku porozumění těchto věcí 10
Vb"1: Jest dvo~rého života jako k pHjetí taljemstvie svatého.
pO t l~e
376a2
Z bazTn tyto veC1 a s strachem mají rozjímány býti.

Protož tato zed Jeruzaléma Janovi ukázaná duchovnieho
COS' znamená . N eb o ze d h'aJI
.' d
v't e,
I a protož znamená obranu.
o nepra
?brana božská se .všech ~tr~n vuoko: obhajující ten lid vyvolený 15
Jest zed. A ta zed Jest vehka a vysoka, ne velikostí tieže a vážnosti
na diely rozdělenau. A ta obrana J' esti ť sám Buoh . neb on Pa'
t OmU l'd
'
'
,n,
1 U svemu zvolenému bude všecko ve všem. Zezpod b d
.. . 1
'
u e
JIm Ja w zaklad, na kterémžto sau založeni. Všudy vuokol s každé
strany obrana bude jako zed. A ta obrana to město Jeruzalém 20
bezpe~ně .ohraz.uje ode všech šípuov ohnivých ďábelských. Tak
on, Pan, Jest vmný kol'"en věrným svy'm květ pokrm chle'b etc
Z
)
)
}
.
~ tuto obranu David prosil í"ka: »Buď mi za Boha obránci a za
n:,lStO ohraz~n.é, aby ,spase~a mě učinil «. Ale srdce, chtěje o těchto
v:cec~ ~lyshtl, myslI tak, Jakž sau zde; ale ne tak ť sau ony věci 25
te,les~: Jako zde, ale sau velmi duchovnie. Však pro to vyznamenavaJ1 se ,t~to s~~rz tělesné; n.ebo tak, jakž sau samy v sobě, nemohau bytI sstlzeny a spatheny. Jako oslavené tělo Kristovo
lde~~l~ jest vyzdviženo a povajšeno, nemuož na srdce vstúpiti:
takez 1 zde o tom. Jeruzalému mluviti a porozuměti nelze, než toliko 30
skrz podobenstv1e věci tělesných nětco makáme a hrabeme se
Tak také die Pán Jeremiášovi W.): »Já zajisté dal sem tě dne~
v m~sto ohrazené a v slaup železný a v zed měděnnau· na všeclm
zeml«.
A Z toho se ukazuje, že člověk dobrý, svatý, od Ducha svatého 35
~á~á se jiným věrným za zed. VniU zajisté on byl jako město s vehku pokora u a trpělivostí, s milosrdenstvím, čistotau, s dobrotau
376b1
a dobrotivo:tí,' ~. tomu ť jest Pán za obranu a ochráněnie jako
za z:d a, dava JeJ VS~~U? žele~.ný, aby nebyl poražen, potlačen
a P?sla~an, ale aby se JIm na neJ zpodpierali, a dává jej v obranu40
vel.lkau Jak~ zed. A tak Pán Buoh své svaté jako pevné zdi postavil;
a lId prosty, ne tak utvrzený, k těmto silným utiekal se a od nich
Pv otvrzován býval. Ale pohHechu tyto zdi J'eruzalémské J'sau zboreny a rozmetány, protož padají v hHechy rozličné lidé a klesají
takže, když sobě doufají, že nepadnau, potom v těžké hřiechy pa~ 45

I

Zdi padly
jeruzalémské

7 Zj. 13, 1 -

8 1. Eor.2, 14 -

23 Ž. 31, 3 -

32 Jer. 1, 18
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dají a v bludy a v kacieí"stva a v rozdělenie. A protož, které zdi sau
zbol'"eny a rozmetány, všickni pokrytci a svuodci mají pí"ístup svobodný k svedení srdci těch.
A že sau svatí proroci nesli figuoru Krista. protož, co se o Jere50 miášovi praví, o ,Kristu se. rozumie,
věrným Kristus zed slove
d totižto
h že
d PánbKristusAdv'
dává se a volenym za vehkau ze , za o ra u a o ranU.
z e Cle
i světí
duše jest Jeruzalém, tam Pán té duši jest za zed a obranu, takže
šípové ohniví ďábelští nemohau srdce jeho proniknauti, až když
vyvrženy budau moci temností. Nebo v zlovolnau duši nevejde
55 Duch maudrosti. A protož die v Piesničkách VlIlO.: »Jest-li zed,
udělajme na nie alkéře sHiebrné«. A níže: »Já sem zed a prsi mé
jako věže«. Alkél'"ové mají stavěni býti, aby nepI"átelé nemohli
phshlpiti. A sám Pán, jenž jest zed podlé Davida, jediné leč Pán
bude osHéhati města, nadarmo bdí, kto osHiehá ho. A protož,
60 že kněžie, kteří by :rněli býti obrana věrný:rn, a nejsau, die Ezechiel
XIII.: »Prorokuj k prorokuo:rn izrahelský:rn, ldeÍ"Íž následují
vidění«. A níže: »Nevstaupili ste odpierajic, ani ste se postavili
zdí za duom izrahelský«. Nevstaupili ste, totiž skrze životá vyšieh o
a většieho prospěch, \ a zdí nepostavili ste se proti bluduo:rn, ka65 ciel"ství a hHechóm. A protož, kteH nejsau pevné zdi, nenie potřebie ani bezpečné auřadu kněžstvie pl"ijímati, ale lépe jest plakati
na Mi~chy, nežli tak jiných nechati padati a nezepl"ieti se proti
zlému.
Ale aby ty zdi zase byly postaveny, pros:rne s Davide:rn i"kauce:
70 »Dobrotivě učiň, Hospodine, v dobré vuoli tvé Sionu, aby vzdělány
byly zdi jeruzalémské«. A Pán Kristus, kterýž byl zdí zde v svých
svatých, sá:rn konečně najlepší zed bude a jeho světí také zed
budau tam u vlasti. A to bude ji:rn ke cti, že sau zde věrných obhajovali. Protož die lzai. XXVI.: »V ten den zpievána bude pies75 nička tato v ze:rni judské: Město síly našie Sion Spasitel, zed bude
postavena v ně:rn a parkán«. Tam bude den, kdež nikdá slunce
nezapadne a světlo nezatmie se, :rněsto síly, nebo žádnau věcí
nebude zkaženo a popleněno. Spasitel totiž všecko jest to, to jest
sá:rn .Pán ta zed a on ť jest všecka síla toho města.
80
Kristus vedlé božstvie jest zed a obrana všem, a pl"edezdí, l{rist\ls<~~~i<án
parkán, jest jeho člověčenstvie, nébrž i Ježíše hodné okušenie t~la
a krve Páně jest věrný:rn za zed a za obranu. Nebo všecko dobré
velebného božstvie, což má okušeno býti, to musie, aby se dálo
55 Pís. Šal. 8, 9 a 10 -

74 Iz. 26, 1

61 Ezech. 13, 2, 3 a 5 -

70 Ž. 51, 20 -
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skrze Kristovo člověčenstvie. A tak božstvie Kristovo jest jako
zed, ale člověčenstvie jako pr'edezdí, parkán, aneb také svatí v nebi, 85
kteH sau byli zde lidu dáni k obraně, jako parkán budau jiným
věrným v vlasti nebeské etc.
Viděl Jan vyvolené u vlasti v zpuosobě
Jer u z a 1 é mam ě s t a, v y s t a ven é hon a hor, e. Viděl
světlo jeho, podobné jaspidu; viděl zdi vysoké; item viděl ve zdi
dvanácte bran. Někdy svatým péče většie byla stavěti město
a bran 10stHehati duše a Jeruzaléma svatého nežli nynějším 5 377a1
ldesťanuom. Naši ldesťané péči o zemská města a brány mají;
první světí o věčných pečliví byli, aby stavěli sobě k bydlení.
Protož viděl XII bran a úhluov XIIte etc. Toto má býti město
živé a rozumné a duchovnie; tak brány sau živé, rozumné a duchovnie.
10
Jako Kristus jest zed a světlo, tak l'ekl: >>Vy ste světlo světa«.
Ne já od vás mám světla, ale vy ode mne, a světlo jste ne beze
mne, ale ve mně. On ť jest zed, on také dvél'e a brána. Protož die
ve čtení svatého Jána: »Já sem dvHe: skrz mě jestliže Ido vejde,
Kri~~~:':n~~~ové, vcházeti bude i vycházeti«. On jest brána a počátek vcházenie 15
kazatelové V cierkev rytHující a též v cierkev svítězilau. Svatí jeho také sau
brány; nebo volení skrze jich život a skrz jich rady a naučenie
pl'icházejí v královstvie cierkve rytěl'ujície, v dobrý život, a aby
byli dědicové královstvie nebeského. A takéž skrze ty bývá vjitie
Andělé
do nebe věčného. A též andělé světí sau brány. Nebo Lazar chudý 20
skrz anděly jako skrz brány a služebnosti jich všel v tovarystva
svatých.
ProrociJ apoštolé
Tak tehdy proroci, apoštolé i andělé a všickni zprávcové
cierkve dobH sau brány tohoto města Jeruzaléma i budaucieho,
a tam zuostává jim to jméno: jako sau zde byli zed a dvék tak 25
jméno to mají v nebeské vlasti. Nenie to lidem obecné, aby, kohož
Buoh vyvoluje chtie, vyvolili a měli ho za dvér'e, ale které dá Pán, aby skrz ně
zprávce
bylo spasenie. A ne v každém kautě sau brány, ale kdež Buoh
uložil v místě slušném. A ne s každé strany bývá vcházenie
v cierkev, ale kdež Buoh brány postaviti ráčil, aby skrz ně šli. 30
Jestliže jinudy ldesťané jdau do královstvie jeho, ti ť sau zlodějie
a 110m. A že mnozí jinudy jdau, protož mnoho jest zlbdějuov.
V bráně státi
Jeremiáš VIlo.: »Stuoj v bráně domu božieho a kaž tam slovo,
Cu jest?

-

1 Zj. 21, 2 a 3 - 11 Mat. 5, 14 31 Podle Jana 10. 1
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14 Jam 10, 9 -

20 Luk. 16, 22

,

které sem rozkázal tobě«. To jest v bráně státi: v aur'adě státi,
obracovati lid k Bohu a učiti slovo, uvoditi duše v cierkev. A to
jméno tam mají a zásluhu velikau. »A kaž slovo mé«. Kto stojí
v bráně města, někdy hledí ven zevniU i vniH. Tak světí, kterýmž
r'ečeno jest: »Stuoj v bráně«, pamli sú ven k budauciemu životu
věčnému i vniH sem k nynějšiemu životu dobrému, aby jej měli
40 a lid k spasení pHvedli. Nebo, jestliže nemuože člověk brzo býti
v nebeské vlasti, aspoň tak stoje paH k tomu životu a miluj jej,
a tohoto neopauštěj dobrého života.
Tak Kristus stál v bráně, totiž v aUl'adě tom, uvozuje, které Kristus stál
chtěl, a odmietaje, kteréž zavrhl, a patHl k onomu životu budau45 ciemu. A jemu l'ekl Otec: »Stuoj v bráně a mluv«. An před umučením v bráně stoje, jako jíti pl:'edse chtěv do své vlasti, mluvil
jest divná slova, jakož píše sv. Jan v XIII. XlIII. XV. kapitolách,
kterážto slova učie duši státi v bráně a aby hotova byla vždycky
pl'edse jíti ven. Jemu ť jest Otec rozkázal viece nežli Jeremiásovi,
50 aby taková slova mluvil, kteráž dávají okušenie duši o budauciem
životě. A velmi úžitečné sau ty r'eči duchovnie a živé; a těmi l'ečmi
posilňuje volených a obživuje je a oči jich osvěcuje, aby vždycky
na smrt svau paHili. Protož jest stál v bráně a mluvill'ka: »Nermuť
se srdce vaše ani se strachuj !« A vedau ta slova duši, aby stála
55 v bráně a aby byla jíti hotova. Protož světí, kteH sau byli brána
jiným lidem do nebe, také sau stá~i v bráně a prohlédali najviece
k onomu životu.
A všecky l'eči apoštolské vedau nás k bráně a abychom pamli
k onomu životu; a ač nemuožeme tam rychle vjíti, aspoň vedau
60 nás k bráně. Nebo, ktož vchází k l'ečem Kristovým a k pl'ijímaní
velebné svátosti, hned prohlédaj k jiné bráně, totiž aby pamatovali
na smrt a tu aby stáli a hleděli k životu věčnému. Protož jeden
stoje v bráně a hotov jsa k smrti, v paměti maje Krista, kterýž
stál v bráně a hotov byl umřieti za nás a uml'el jest, pHvodí lidem
65 stojícím v bráně a kteH sau v cierkvi Krista, kterak jest stál a vyšel
z brány. K Židuom: »Kristus trpěl jest za bran au města«. I my
vyjděme za ním z brány a nesme pohaněnie pro Krista, totiž hotovi Vyj~,en;~rí:t::lIn
buďme trpěti a umřieti, a pHstrojme se k vyjití pHkladem Kristovým, kterýž z tělesného Jeruzaléma vyšel skrz potupu a po-

35

I

33 Jer. 7, 2 - 53 Jan
psáno menšim pismem,' »Lidé
(Žalm XCIX.) O nás pak toto
smrti etc.« (Podle Ž. 100, 3 a. 4

14, 27 - 56 Nad sloupcem 377b 1 je najeho a ovce pastvy jeho vcházejtež do bran jeho
(v žalmu CVl.),' PřibližUi se až k branám
a Ž. 107, 10) - 66 Žid. 13, 12
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smievani~ . a rauhanie, abychom ho také následovali a potupu 70
podstauplh. A k tomu sau drželi svatí lid; a k tomu mluví sv.
Pavel, abychom hotovi byli umřieti, a kterak jest živá mluvil
slova, abychom na ně pamatovali a posilňovali se jimi k smrti.

Brána smrti

A k tomu teď die: »Stuoj v bráně a mlUV«, totiž, když vejdau
v život dobrý kí-esťanský, aby vedeni byli k bráně, aby hotovi 75
byli umheti. Tak v prvotní cierkvi bylo, když pI'ijímali tělo a krev
Kristovu, smrt jeho v paměti měli; protož také hotovi byli umHeti
pro pravdu jeho a tento svět falešný mrzel je, o němž Kristus
svědectvie vydal, že falešný jest, a život biedný potupili a chvátali
k bráně za Kristem. Protož mluvil apoštol obráceným Židuom: 80
»J děme za ním k bráně, neb nemáme zde trvalého města a poldaduov a slávy a krásy, ale budaucieho hledáme skrz bránu smrti
377b2
a ld'íže«. Brána tato smrti s boží pomocí lehká jest, odděliti se od
těla, a od pI'átel a od světa. Utěšené ť jest býti s Kristem, bez
Krista nesnadná jest brána smrti.
85

I

Item za času mučedlnictva, když sau brány byly dobré, kteréž
k smrti prohlédaly a k budauciemu životu, lid vida, ano světí
zprávcové umierali pro Krista, mnohý jich následoval lid a napomínali se vespolek I'kauce: »Poďte skrz tuto bránu, kterauž
Kristus šel«, a posilňujíce se pí'edrahým tělem a krví Páně, silní 90
bývali v utrpení a vítězili saU. Protož die Spasitel: »Skrz mě jestliže
Ido vejde, vcházeti bude i vycházeti a pastvy najde«. KteH skrz
brány (totiž svaté) vcházejí v cierkev, mají pastvy duše, a když
, , , vycházejí skrze smrt, mají věčné pastvy. Prosí prorok v žalmu:
Osthehallle Paně P'
t h' '"
'h'
'"
potřebujeme » an OS ne aJ vJlhe tve o 1 vYJlhe tvého od tohoto času nyněj- 95
šieho až na věky«, totižto, jestliže vejdeš v kající život, aby božích
pHkázaní osUiehal, všel si již v královstvie; modl se Bohu, ať tě
osUiehá u vieJ:'e, aby skrz chytrosti Antikristovy nebyl sveden
od lásky a od viery. Protož Pán ostHehaj vjitie tvého i vyjitie.
Když vyjdeš skrze smrt, ,tu duchové mnozí potkají se s tebau.100
OsHiehajž vyjitie tvého Pán, aby zástupy ty projíti mohl a
V '

přemoci.

Blahoslavená modlitba, kto nám to uprosí! Blahoslavená
kolena, kterážto zaslaužie pHjíti skrz své modlitby, když bude
rozvázán šatanáš, aby člověk nebyl sveden, aby utvrzen, byl 105
u vieí-e, aby nezaufal, o sobě všetečně nesmýšlel, aby byl pokorný
a naději měl v zaslauženích Kristových. Blahoslavené vyjitie do
74 Jer, 7,2 -

81 Podle Žid, 13, 13 aU -
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95 Ž.121, 8

nebeské vlasti a do věčného Jeruzaléma! My kněžie měli bychom Knčžie maji státi
státi v těch branách a vyhlédati tam a nětco sem a hotovi býti
1110 vždycky k vyjití. Kam hledí člověk, tam obracuje tvál' všecku; II
tak ktož pam do nebe a k věčným věcem, všecka jich tvál' jest
tam, a hl'bet obrátili k věcem tohoto světa. A to sau světí měli
z pHjímanie svatého těla a krve Páně, když jest l'eId Kristus:
»To čiňte na mau památku!« Já ť sem trpěl, buď vám také lehko
115 trpěti pro mne za malý čas.
Ale Ido ť chce státi v bráně a trestati, v nenávisti bude jmien.
Amos y o .,: >>V nenávisti měli trescícieho v bráně« etc. Ktož patří
stoje v bráně k nebeským věcem a obracuje hřbet k vniUním
těmto věcem a světským, ten ť pohrdá světem, vydává svědectvie
120 světu a v ošklivost jej uvodí, hHechy tresce a v uohyzdnosti má,
takový ť bude v nenávisti. Kdybychom my kazatelé stáli v bráně, Eazatelové
směle bychom mluvili proti slávě světa, proti milosti porušené,
všem knížatóm i lidem, a nebáli bychom se zemříti a uvodili bychme
běh tento světa v nenávist a v uošklivost všemu lidu.
Item nemocní obyčejně mievají nelibost k věcem těmto N';:~~~~ch
Nebo synové boží vidie onyno věci budaucie i hněv boží
i krásu boží a obracují se někdy k vniHním těmto věcem a domácím, ano nenávist a hl'iechové. I mluví: »Pokánie čiňte!« Yešken
svět v zloohni položen jest, a chce pHvésti svět k nenávisti. Kdy130 bychom takoví byli kazatelové, pohnuli bychom vším lidem k kvílení a ku pokání etc. Žádný kazatel těchto zlých věcí tajných a pokrytstvie a nenávisti poznati a vypsati nebo vypraviti nemuože,
jediné kterýž st~je v bráně paUí k budaucím věcem a k nebi budaudemu, a potom se obracuje sem zase, ten ť umie pověděti: »Ještě
135 hHechové, ještě nenávist, ještě lakomstvie, žádná rána a pomsta
lidu opraviti nemuože! «, kterak srdce sau zlá a zraněná a tmavá,
umie ukazovati a kvieliti na hHechy.
Do onoho Jeruzaléma nemuožeme pHjíti, jediné skrz bránu
smrti; měli bychom býti hotovi jíti tam. Svědomie čisté když
140 pam skrze život dobrý k onomu životu, žádá duše rozdělena býti
a býti s Kristem. Ale dokavad sme v těle, nemuožeme ustavičně Překážk~ od tela
paUiti do oné vlasti. Y III. knihách Královských XIXo. pokládá
mame
se, kterak Eliáš viděnie mělo Pánu a pro porušenie těla nemohl
viděti Boha, ale tvář pláštěm zakryl. Světlost veliká jest budau125

světským.
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114 Luk, 22, 19 - 117 Amos 5, 10 Filip, 1, 23 - 142 1, (3,) Král, 19, 1.3

1281'.Iat, 3, 2; 4, 17 -
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cieho života; dokavad v těle sme, viděti nemuožeme, jediné skrze 145
podobenstvie. Nebo, kto se tam obierá s budaucími dary božskými,
potřebie jest mieti pokoru, aby nesmajšlel viece člověk, nežli sluší,
aby anděl šatanuov, v světlo se proměňuje, neodvedl od světla
pravdy.
Plášť Eliášuov jest pokora. K tomu patř, že Buoh v mieru 150
dává, a pokud, a kterak velmi úžitečné a k spasení člověku. Izaiášovi ukázal se Pán v jakéms' podobenství, kterak sau serafinové
phkrývali tvář a nohy a létali k prosHedku božímu. Jako by feldi
andělé: »Počátek v Bohu, a kterak svět stvol'il, zavřieny sau ty
věci, a budaucie najposlednějšie věci dobré věčnosti oné zavheny 155
sau; ale prostřednie věci, které sau k smyslu pochopitedlné a v mieru,
a pokud úžitečné jest nám k spasení, to se otvierá, abyšte porozuměti mohli s pokorau«. I dnes, když phcházejí k svatým Piesmuom a k daruom božím bez pokory, padají v kacieřstvo hrozné.
Poněvadž sau oni bránu znali života věčného a na Krista hleděli,160
i my hleďme a bojme se, jaký jest život náš a jsme-li hotovi; jaké
svědomie, I jest-li čisté; jest-li pravá a upfímá viera; miluje-li
378b 1
Boha, a svět potupuje, a k východu-li neb k západu puojde.
Nebo brány sau všickni svati, proroci i apoštolé, kteh sau
jiným svatým byli brány; a ti spolu vjitie měli za Kristem a pravili: 165
»SvaÍ'te se vjiti skrz těsknau bránu!« PoHebie jest těchto zlých
dnuov vždycky státi v bráně a hotovu vždycky býti k smrti a patřiti
k životu onomu; a ač ustavičně nemuož tam patřiti, ale opět
a opět navracuj se tam od těchto věcí smrtedlných upražďňuje
se, kterak by ty nebeské věci poznal a jich žádal a s nimi se milostně 170
obieral. A spaHuje viděl by, kterak některá srdce, která sau na
hřiechy plakala, pokorní byli, přijímali tělo Kristovo, v bráně
stáli a pospiechali k smrti, již sau učiněni Tyrus a pyšná srdce,
že Kristus nemuože pfebývati tam, již tam duchové cizí, neznámí
vpauštějí se, že nenie žádného náboženstvie, žádného pláče, nelibí 175
se náboženstvie, nelibie se pÍ'Íjímanie velebné svátosti, nenie viery
pravé tu, ale končiny sau týrské, od kterýchž Kristus odchází.
Ta srdce, která sau prvé byla pokorná a dobrá, a již sau· učiněna
pÍ'Íeliš zlá, krve slzí nebylo shladiti hÍ'Íechuov těch.
Jiní sau jako Sidon, zpustli duchovní a kněžstvo, kteÍ'iž jiným 180
dobré věci ukazují, a sami dobrých věcí sau zbaveni.
151 Jz. 6, 2 -166Duk.13, 24 (»Svahe se<' je zřejmě otrockýpteklad latinského »Contendite<, ln.: Snažte se. Sr. díl J. str. 466 r.166). - 173 J'o1arek 7,31
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K r a j i naD e s i e t i m ě s t sau srdce pokorná, kteráž
pokánie činie, desatero přikázanie pInie, modré se, pfíklady dávají
dobré, trpělivost mají. Která sau a kde sau ta srdce? Těch žádný
185 nevidí, jediné ktož stojí v bráně. A kteÍ'i sau slepí a hluší, abychom
na ně plakali, žádný nezná, jediné ten, kterýž stojí v bráně této,
kterauž jest šel Ježíš Kristus. Některé pak brány sau k vajchodu,
jiné k západu etc.

Deset

měst

I

A d van á c t e br a n bylo. O d v Ý c hod u s 1 u n c e
br á n y tři. Ne aby jiné byly k východu, takže by ty nebyly
Poledne
ku poledni, a zase též; ale skrz poledne, když světlo jasně svití,
Puolnoci
znamená se Duch svatý. A puolnoční strana znamenává ďábla se
5 všemi, kteréž zpravuje a jimi vládne. A zvláště že Duch svatý
obměkčuje, osvěcuje, zhodňuje a zvelebuje a ke všemu dobrému
zpuosobuje, protož se skrz poledne vyznamenává, jako zase na odpor
ďábel činí, a protož se skrz puolnoci znamená.
A tak brána jest ta na poledne, v kteréž světí zde byli, v světlO losti a v horkosti Ducha svatého zde jsauce postaveni. Protož
také poledne byli sau zde svati Nového a Starého zákona jako
Abraham a jiní. A na znamenie toho v najÝetším horku dne ukázali
se Abrahamovi Hí andělé, na znamení světla a horkosti Ducha
svatého, kteréhož měl; a protož sau tak světí byli brána na poledne,
15 jakož David o tom poledni die: »Obrať, Hospodine, vazbu naši (černě:) CXXV.
jakožto praud u větru poledním«. Jako by řekl: »Když Duch svatý
od poledne nevěje, tehdy sme v okovách a v vazbě; ale když tvuoj
duch prudký jako od polední strany pověje, tehdy vysvobozeni
budeme z vazby«. Protož nevěsta žádá v Kantikách Í'lcúci: (černě:) IIII.°
20 »Vyvstaň, věHe puolnoční, a pHď, prověj, věHe polední!«
Ducha svatého
Nebo, kdež Ducha svatého nenie, tehdy srdce sau jako led }(dc nenic
zastuzená a zatvrzená. Jako Kristus prorokova!, že ustydne láska
mnohých; a tehdy bývají tmy a tesknosti, lenost ke všemu dobrému
jako od strany puolnoční, takže žádná žádost nezbuzuje se v čló25 věku II k dobrému, ani k slovu Páně, ani k pHjímaní těla a krve
božie, ani k skutkuom milosrdným etc. Protož die první anděl
Stolice ďáblova
(Izaiáš): »Postavím stolici mau na ppolnoci«, totiž v srdce za- ktefl sau
tvrzená, ustuzená a v temnosti uvalená; v těch má své panovánie
a vládaí'stvie. Ale zase, když ku polední straně vietr Ducha svatého
12 1. M. 18, 1 nn. - 15 Ž. 126, 4 24, 12 - 27 Podle Jz. 14, 13

19 Pís. Šal. 4, 16 -

22 Mat.
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veJe, tehdy se srdce rozpaluje ke všemu dobrému, žádost v nich 30
zbuzuje se k slovu božímu, k přijímaní velebné svátosti nebo
k skutkuom milosrdným etc. A v tom se kochají. Protož oni světí,
Prvn!svět!jac!sú kteH pí'ed námi tak stáli v bráně, své auřady slušně zpravujíce,
bylI .
tehdy někdy jako ku poledni popatřili; nebo, k světlu patřiece
božskému, byli sau k ohnivému milování božskému zapáleni, k ra- 35
dosti božské. A ty brány byly sau jim někdy jako poledne. A ti
sau byli dokonalé lásky, a tehdy se v Pánu posilňovali.
A netoliko světí ku poledni, ale ku puolnoci sau paHili jako
k srdcím ustydlým. Ano světí první, v světle velikém a v horkosti
Ducha svatého jsúce postaveni, paHili sem, k těmto našim po- 40
sledním časuom, ode všeho dobrého ustydlým, jako od polední
strany ku puolnoci, a k srdcím, která sau toho času byla ustydlá;
a tehdy, k těm srdcím obrátiece se, plakali sú a žalost nad nimi
měli, hřiechy jich poznajíce. A tak Jerémiáš, nařiekaje na hí-iechy
lidu v Pláči svém, toho času na puolnoci paHil. A na ta srdce 45
paUiece, uměli zachovati mieru a obyčej v trestání. A to bylo
z auřadu svatých, že, když sau paUili ku poledni, radost v Pánu
a horlivost mysli majíce etc., také sau na puolnoci jako k srdcím
zatvrlzeným a ustydlým patřili, a tehdy plakali a žalost měli.
379a2
Rozveselenie
Knstovo
v duchu Tak Kristus ~ že J'est v božství kochal se J'ako v blesku poledním, 50
a í-ekl, rozveseliv se v duchu: »Dieky činím tobě, Otče« etc. A také
se obracoval a paUil v srdce lidská, a vida je, ano svých hHechuov
neznají, plakal. Takéž blahoslavený Pavel jako v bráně ku poledni stál, když pověděl k Korintuom: »Dotknu i zjevenie, že
do Hetieho nebe byl sem vtržen a viděl sem, čehož oko nevídalo«.55
A tehdáž světlo v se nevýmluvné phjal; a die, že do ráje byl
vtržen. Duše, božským světlem jsúci osvícena, má zde jako ráj.
A tak die lotru: »Dnes se mnú budeš v ráji«. Protož paHil apoštol
k větru světlému, horkému Ducha svatého. Ale (jakož píše k Ří
manuom 1°.) paUil také jako na puolnoci, když, srdce spaHiv,60
která sau Boha poznala, avšak sau ho nevelebila; protož sau
dáni v zlý a porušený smysl, v temnosti a v rozličné padli hHechy.
Od
poledne
na
A tak všickni apoštolé a proroci jednak jako na poledne,
pUD lilo ci světi
paWli
jednak jako na puolnoci stávali sú. Apoštol jako na poledne v bráně
stál, když k Židuom o Kristu die: »On zajisté jest blesk a obraz 65
slávy« etc. A potom k Galatuom VO. jako na puolnoci patřil í-ka:
51 L~tk. 10, 21 - 53 Luk. 19, 41 - 542. Hor. 12, 1 až 4 23, 4.3 - 60 Řím. 1, 21nn. - 65 Žid. 1, 3
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58 Luk.

»Zjevní sú skutkové těla, smilstvo, nečistota« etc. A tehdy sobě
stajskal, plakal a lkal. Tak Izaiáš (VI. kap.), maje viděnie, t~tiž
Pána na stolici sedícieho a povýšeného etc., a é\.nděly serafmy
70 viděl, a tak jako na poledne stál; ale hned pak tu na puolnoci
se obrátil řka: »Oslep srdce lidu tohoto«; a Hm: »Běda mně, nebo
uprosHed lidu poškvrněné rty majícieho bydlím« etc.
V bráně ku poledni měli sú radost, plésanie a veselé utěšenie,
ku puolnoci pláč a bolest. Tak i Panna Maria častokrát ?tievala
75 pozdviženie k Bohu, radost, osvícenie a vesefé; a tak Jako n~
poledne stála, piesničku také u Alžběty zpievajíci. Tak Jan v sedmI
viděních měl někdy viděnie o božských a nebeských věcech,
a tehdy se radoval a jako na poledne v bráně stál; někdy o šelmě,
a tehdy jako na puolnoci byl. Ano světí svými í-ečmi lid jednák
80 ku polední straně, totiž ku poznání božských věcí pl:-ivodili, jednák
k straně puolnoční, když hHechy očima jich ~l:-ed~dád~li" a~~
na ně hleděli a na ně plakali. Ale mnozí by chteh tohko hbe veCl
a utěšené slyšeti, ale nic od puolnoci, nic o Mieších.
A protož každy' ldesťan, když se modlí, své srdce na poledne
.
.
,
l ' Na modlItbě Imm
85 má obracovati k božímu milování a bázlll, a druhe na puo nOCI,
se ob.rátiti
k hřiechóm vlastním i svých bližních, kterak sau zatvrzená srdce
a zatměná. V pHstaupaní k velebné svátosti má býti obrácenie
k božským věcem jako ku poledni. Tak Zachariáš u voltái-e zápalu
ty božské věci pí'emajšlel a nebeské; a tu také při oltál-i má člověk
90 obrátiti se ku puolnoci, to jest k hl:-iechuom. A sv.ětí něktel-í viec~
sau někdy patEevali k straně poledni, a někdy vlece, ku puoln~cl
a méně ku poledni. A v tom světle božském nebeskem poledmm
Dábclstvie
ještě jest ďábelstvie polednie, oklamávaje a svodě. A protož ~e
polednie
všech takových věcech Ducha svatého máme žádati. Nebo nellle
95 dobré toliko chtieti k nebeským a božským věcem patHti jako ku
poledni, aniž také dobré jest tolil~o chtieti k Miec~uo~l jako ku
puolnoci paUiti; nebo tehdy phšlo by zaufalstvIe, Jako se to
phhodilo Jidášovi a onomu Kainovi, kterýž své hHechy mněl
většie býti nežli milosrdenstvie božské etc.

I

v

I

O d v Ý ch o d u s 1 u n c e br á n y t 1" i etc., totiž v tom
pro kterýž Kristus pl'išel na svět a v něm své puosobí
skutky. Nebo die: »Otec mu oj až dosavad dělá; i já dělám«.
Jeruzalémě,

67 Gal. 5, 19 - 68 lz. 6, 1 nn. - 71 lz. 6, 10 - lz. 6, 5 - 74 Luk.
I, 461/1/. - 88 L~tk. 1, 91/1/. - 93 Ž. 91, 6 - 98 Mat. 27, 5 - 1. M. 4, 13
3 Jan 5, 17
Jakoubek, Výklad.
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A sau tyto brány ku polední straně i tam u vlasti. »A brány Hi
k východu« etc. V těch branách jako i v prvních světí stáli sau. 5
VS'chod jes t
A
skrze východ vyznamenává se Kristus, jako die Zachariáš
Kristus
prorok: >>Východ jest jméno jeho«. A die také v piesničce druhý
Zachariáš: »Požehnaný Pán Buoh izrahelský etc., že jest navštívil
nás, vyšed z výsosti«.
Protož jest východ počátek našeho dobrého života od Boha, 10
jako východ a počátek viery, počátek lásky, počátek všeho dobrého. V bráně k východu státi jest počátek daru ov, které sme
od Boha vzali, znamenati. Protož sv. Jakub k východu v bráně
stál, když pověděl: »Všeliké dání výborné a každý dar dokonalý
jest shuory sstupující od Otce světlostí«, neb od Boha jest viera, 15
Modlenic
láska,
naděje etc. A z toho jest obyčej ki'esťanuov, že k východu
k v)"chodu
slunce obrátiece se modTévají se, na znamení, že člověk vniUní
má se k Bohu obrátiti a znamenati, že všecko dobré od Boha
jemu pocházie. A která srdce k slunci Kristu obracují se, Kristus
paprslky své slunečné vpauští v ně. Protož jest dobré nám pat- 20
řiti k východu, kterak jest cierkev svatá se začala, kterak světlo
viery jest jie dáno.
PaUiti k Kristu
v, 1
.
' h od U
máme, počátku
Dobre~.Jest 1c tomu pocat
cu na]prvneJSlmu
Ja 1co 1c vyc
v,eho dobrého paUiti. Nebo die Kristus: »Já sem Alfa i O<mega>, počátek
i konec«. PaUiti k počátku našeho spasenie jest státi v bráně vý- 25
chodu, když totiž anděl zvěstoval Mariji, kterak porodí syna
Ježíše. Každý kl'esťan dobrý, Miechuov se varuje, má pamatovati
a k tomu prohlédati, kdy co dobrého jest II v něm začato, kdy
dobrá myšlenie, chtivosti a žádosti, a kterak ty věci v nás mařie
se a tratie. A protož se v těchto kniehách Zjevení jednomu skrz 30
anděla oznamuje Hm: »Lásku tvau první opustil si, rychle čiň
Hleďme
pokánie!« A tak napomíná ho, aby popatřil k východu a aby
k ,,<'chodu
i k ·západu
znamenal, které věci dobré dávány byly člověku, jaká láska,
viera a vlitie milostí, aby se upamatoval člověk, odkud je vypadl,
jaké prvé náboženstvie mieval, vieru, naději, Zádost, radost 35
Ducha svatého. Tak Malachiáš nn°. patřil jednák k východu,
jednák k západu. Západ jest milosti zapadnutie a ztracenie a všeho
dobrého světla božského odjetie. A některým zde slunce spravedlnosti zapadá, takže jim nikdá potom nevycházie. Protož die
V' V I

•

7 Zach. 6, 12 - 8 Luk. 1, 78 - 14 Jak. 1, 17 - Zdá se, že slovo
»dáni « fe korigováno v dánie. - 18 »že « je v rkpise až po slově »dobré «, ale
spr. pořad slov fe označen - 24 Zf. 1, 8 (/. 11 - V rkpise fen: O - 26 Luk.
1, 2811.11.. - 31 Zj. 2, 4 ·n·J/.. - 36 Malach. 4, 1 nn.

Malachiáš: »Aj, den Páně pl'ijde, den rozpálenie (totiž ku pomstě
nad zlými), v kterémž všickni nemilostiví budau jako strniště«.
A tak pomsta zlým jest jako západ. Ale potom hned dopoviedá
o východu dobrých Hm: »Vzejde ť vám bojícím se jména mého
slunce spravedlnosti a zdravie«. A tak v obojí bráně stál, k vý45 chodu. i k západu. A apoštol jako v bráně stál, nás k východu
hleděti napomínaje (k Židuom XL): >>Viera jest podstata věcí,
o nichž naději mieti máme, duovod nevidědlných« etc. Nebo viera
jest jako východ. A potom vyčítá tu Otce prvnie svaté, kteH
sau u vide zemřeli, kteÍ'Í sau proti nám jako východ. Ale k západu
50 ukazuje, k Korintóm mluvě a k Galatuom, když jim ukazuje
pády jich a hřiechy, kteH sau zklamáni od falešných apoštoluov;
nebo die: »1{to vás zmámil, ó nesmyslní Galatští, nevěHti pravdě?<\

40

Východ i západ

Ó, kdybychom mohli pamti k východu, ku poledni, k západu
a na puolnoci tehdy bychom divné věci I shlédli a báli bychme
,
v ' preve
v lml
' sVlco d ne'ho.'N eb o sveVt'1, stopece
"
' h Svět!poledni
patřili lm
55 se padu
naseho
v b
ranac

jeruzalémských, paUili sau ku poledni, totiž k světlu božskému
a nebeskému, a potom k světu tomuto a k biedám tohoto světa
a k marnostem obracovali se, a tak jako k západu patřili. Protož
teď jako ku poledni svatým die: >>Vieme, že zákon duchovní jest«:
60 A hned jako k západu sstupuje r'ka: »Ale já tělesný sem, poddán
jsa hřiechu«. I die dále: »Nebo nečiním toho dobrého, což chci,
ale činím to zlé, čehož nechci«. A die vajše (k Říman. vn.): »Viem,
že nepřebývá ve mně, to jest v těle mém, dobré; nebo vuoli mám
k dobrému, ale dokonánie nenalézám«.
65
A protož svatí, ty věci znamenajíce jako svuoj západ, ponižovali se. A I. k Korintuom XV. jako na poledne obrátiv se
mluvil jest, když o vzkHšení těl vypravoval a když totiž apoštoluom ukázal se, a »najposléze mně jako nedochuodčeti« etc. A hned
na puolnoci obrátil se rka: »Já zajisté sem taj menší z. apoštoluov,
70 kterýž nejsem hoden slauti apoštolem« etc. Nebo Pán Ježíš, když
dává božských a nebeských věcí poznánie a spatřovánie, také
dával i sstupovánie k vlastnímu životu zlému, Bohu ohavnému,
aby jej poznali, z toho božského světla a nebeského aby se tak
ponižovali a v boží veliké bázni stáli.
· tak II' d
" 1ce vsem
vb
'
75
A z toho věděti máme, že 1měžle
maJ1
ranam
čtyřem přivozovati. Nebo dobré jest také k budaucí;m věcem
-

40 Malach. 4,1 -. 43 Malach. 4, 2 - 46 Žid. 11,1 12n. - 52 Gal. 3, 1
59 Řím. 7, 14 - 61 ŘÍlII. 7, 19 - 62 Řim. 7, 18 - 66 1. Kar. 15,1 a.ž 9
25 2 *

K západu
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prohlédati, kterých se člověk má obávati; nebo muože se phhoditi
n~omu, ž7z!tr~ člověk.o~ milosti boží vypadne. A pro tož apoštol
s:~]e v brane dle: »StoJi-lI kto, hlediž, aby nepadl!« Ale my pohnechu nepatříme ku poledni a k vajchodu etc., protož mnozí
p~dové phházejí se nám. NepatHme k své smrti, k onomu posledmemu saudu, nebo odtad bázeň pHcházie. A aby člověk zau
ialstvím nebyl poražen, prohlédati má ku poledni, totiž k jasnému
a světlému Páně milosrdenství.
~A'
' te b ran«. I{terýžto počet jest apoštoluom
Jes t d ~ana~

80

I

Dvanácte bran

v'

,)

85

pndan. Nebo vSlckm, v branách stojíce, mají svého života a skut.
.
lm ov svých mieti zřenie k apoštoluom XII ti . A tam v nebeské
Sveti v nebI kam 1 ť
v,
,
patři
V as 1. svetl take patH a stojí v bráně k západu a puolnoci; nebo
na hhechy, které sau činili, patřie a z toho Bohu většie děkovánie
činie, že" tak~:ými ~elikými hřiechy jsauc někdy poraženi, pr-išli 00
k spasem. Patne take na puolnoci, ďábly a zatracence. Na východ
také, svého dobrého počátek a začetie. A ze všeho Boha chváré.
A nem~ rozumieno býti, aby hmotný vskutku rozdiel položen byl
poledme strany od východu, ale jedna a táž jest věc Pán Kristus
kterýžto v,ed:é ,~ozličnÝvch povah a zvláštností rozličná drží jména: 913
neb~'p0dle vetsleho svetla, které se zjevuje, slove poledne, a podlé
mensleho slove východ. Nebo die čtenie: >>Velmi ráno phšly saú
~c ,h=ob~: l~d!ž slunce vyšlo«, totižto že světlo vycházie, jemuž
J:ste pnmleseny sau temnosti. Tak častokrát osvícení a vieí'e
lIdsl~é pÍ'iměšují se nedostatkové a hhechové; ale polednie světlost 100
všelIké zapuzuje zatměnie. A blahoslavená jest ta duše etc.

Jeruzalém

trojnásobní

A mělo ze d v y s O k ú a br a n Xllte a úhluov XIJ!"
etc: O budauc~em Jeruzalému, k němuž stvol'ena jest duše, vypravUJe, kterak Jest ,krá~ný" ~cter~k hojný a bohatý, kterak slavný
a kter,ak oz~oben,a n~a byh duse, kteráž vjíti má tam. První vyvolenych Jeruzalem Jest zde na cestě, kteH sau v milosti. Druhý
J~~~za~ém je:t ~,ěch, kt;říž vxc~ázejí z těl; a kteÍ'Í sau dokonale]s:"h ,vchaze]l d~ :lavy, ]lm do očistce. Tr-etí Jeruzalém po
vzknsem a oslavem tel.
Tato sau troje královstvie a Hie dnové velicí, o nichž Kristus
die (Lukáš XII!.): »Aj, dnes vymietám ďábly a druhého dne
uzdravuji lidi, Hetieho dne uplně všecko dokonám«, totiž phvedu

I

THe dnové

79 1. Kor. 10, 12 -

97 Ma.rek 16, 2

13

380bz

10

389

k dokonalému životu. Kto chce nětco poznati o Jeruzalému budaucím, buď zde v prvotním a měj pravé donměnie a smysly.
Nebo v každém z těch Hí měst mají býti smyslové všickni, slyše15 nie, viděnie, dotčenie, okušenie. Kto také jest měštěnínem nynějšieho Jeruzaléma i budaucieho, má mieti dobrý sluch, ne náchylný ke zlým radám. Nebo Eva, když byla náchylná sluchem
k hlasu hada, hned vohlechla k dobrým věcem nebeským. Která
duše nakloňuje ucha k světským věcem, již jest hluchá k dobrému,
20 již jest ucho duchovnie zacpáno trním. Kto chce na nebeské věci
paHiti v budaucím Jeruzalémě, má býti jasného zraku, a ne slep:)'.
Jako povědělo vonom lidu Pán: »Oslep srdce lidu tohoto« etc.
Ale kteÍ'Íž uchylují ucha od zlého, od utrhání a klevet, mají ti
schopný a zpuosobný sluch k dobrému a ti budau dobří posluchači
25 slov z vlasti nebeské.
A kteÍ'Í uchylují očí a zraku od zlých věcí a těch, které sau
neúžitečné na světě, aby jim nesvolovali, ale aby viděli ty věci,
které sau spravedlivé, které svaté, ti ť sau zpuosobní viděti dobré
věci vlasti. Chválí to viděnie Kristus Hca: »Blahosla vené oči,
30 kteréž vidie a slyšie, které věci vy slyšíte a vidíte! « Kristus vedl
smysly ty apoštoluov k těm věcem, které sau dobré, a odvráceni
byli od zlých věcí; protož sau byli v srdci zpuosobní k slovuom
jeho svatým II a žádosti dobré měli a milovánie Krista veliké
v srdci a hotovi byli umřieti pro Krista. Protož l'ekl: »Blahoslavené
313 oči ... ! «
Též dnes, kteÍ'Í odvracují smysly zevniHnie od zevniHních
zlých věcí, sau spuosobnější vnití' ke všemu dobrému. Žalm:
»Poslyš, dcerko, a vizl«, totiž phprav ucho a zrak k spasitedlným
věcem a úžitečným, aby jich nepotratila. Jako by řekl: »Nic tobě
40 úžitečnějšieho nenie, jediné věčné dobré věci viděti a slyšeti a věřiti
a v nich se upevniti. A tehdy zapomeň na duom tohoto světa
a duom babylonský i na lid babylonský a paH tam «, totiž do
vlasti nebeské. Protož se oznamuje dceh babylonské, aby držala
viděnie a slyšenie na uzdě, chce-li spaUovánie mieti o blahosla413 venství věčném a Jeruzalému svrchovaném. Babylonská dcera
nic nevie o těch věcech, aniž se v nich kochati muože.
v

10 Lu.k. 13, 32
-

Protož teď die ke dceh jeruzalémské: »Viděl sem zed a brány
trojím. Viděl brány k východu slunce Hi« etc. na znamenie,

počtu

17 1. lvI. 3, 1 nn. 38 Ž. 45, 11

22 Iz. 6, 10 -

29 111M. 13, 16; Luk. 10, 23

Smysly své
zpravme

Eva vohlcchla

Zrak jasn)'
blahoslavený

Apoštolé

Smysluov
osHiehajme·

390

!( a pit o 1 a

XXI.

'"
d
chce .,?Í"lJítI
(o.v
o, Jeruzalé~a věčného, ke trojí věci prohlédaj,

1t

Ke trojímu
tomuto hleď!

totlz ke trem osobam, k OtCI a k Synu i k Duchu svatému. Zde 50
k těm věcem patříme skrz podobenstvie, ale tam jasně vidiena
bude Trojice blahoslavená. Nebo, ktož přichází k bráně dobrého
·1\foc Otcova
svatí'tn se dává Zlvota, th věci spaHuje:Moc Otcovu věčnau, a kterak proti spasení lidskému všecken svět bojuje, a to mocí božskau tajnau
všecko jest zbořeno v nich, že sau nepřemohli. Item obráceni 55
jsúce k vieí'e Kristově, přemáhali ciesařstvie a královstvie a moc
pekelnÍ. Tak byla vsátá moc veliká v srdce mdlá. A budau se diviti
v ~nom ~ivotěv budau.ciem z .. tét~ moci sv~týc~. Bláznovstvie
v lIdech Jest, ze se Vlece bOJ1e sIly a mOCI svetských lidí nežli
božie moci veliké. Všech věcí Pán dcerám jeruzalémským die: 60
»Nechtějte
se báti těch, kteÍ'Í zabíjejí tělo!« A opět: »Zviete
[{oruny skládají
ť
., P' , A
.
svřtJ
~e sen: Ja an. «
u vlasti svetí koruny skládají pí'ed oblíčejem
Jeho a Jemu chválu vzdávají l:'kauce: »Skrz tvau moc silnau pÍ'emohli sme Antikrista a ďábla, protož tobě moc a sláva na věky«
totiž od tebe sme to měli a nic nebylo z nás.
' 65
Kajícím potřebie jest pathti k té moci, kteráž zdrhuje od
hřiechuov. Malachiáš: »Poněvadž sem já Pán, kdež jest bázeň
má? «, totiž proč se netí'esete před oblíčejem mým? Tauto mocí
hájí svých volených. Protož světí v bráně Hekali: »Pán osvícenie
mé etc. Nebudu se báti«, co by mi učinil člověk. »By se postavila 70
proti mně vojska, nebude se báti srdce mé, nebo Pán obránce
muoj a spomocník muoj. «
Maudrost bož!
Druhý den jest maudrost boží veliká, skrz kterauž všecky
věci Hedí a zpuosobuje na nebi i na zemi, kterak světí stavieni
b~dau, kto, kdeaskajm, II kterak světí budau spojeni spolu, jaké75
mlstrovstvie bude v novém Jeruzalémě, většie nežli v stvoÍ'ovánie
světa. V PHsloví VrII.: »Když strojil nebesa, přítomna sem byla;
když hory postavoval, pH tom sem byla; když nebe stvrzoval na
východ i na západ, tu sem vše byla«, totiž Maudrost. Ovšem
v staveníd'tomto
Divné stavenie l'
. . maudrost bude veliká, v stavení nového JerUza-80
Jeruzaléma
ema; a IVltI se budau takovému stavení dcery jeruzalémské
a tomu mistrovství a chváliti budau Boha.
Od Boha dává se
A
d t t t d' ,
tato maudrost
mau ros a o ava voleným svědomie svého ostí'éhati
a radějí všecko ztratiti, a spasitedlné věci zachovati; a dává jim
poznávati chytrost divnau šatanovu. A v cierkvi voleným radí 85
v'

•

I

v

v

'

51 Ohlas 1. Kor, 13, 12 - 61 Luk, 12, 4 _ 2.1',11. 6, 7; Ezech. (J,
7; Joel 3, 17 - 67 Malach. 1, 6 - 69 Ž. 27, 1 _ 70 Podle Ž. 27 .3 _
77 »V Pl/slovl VIII. « opmvou z púv.: Ekleziastill _ PNsl. 8, 27 a

28
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Hm: »Pilně se vystřiehajte od falešných prorokuov« etc. Item, I
kterak jest chytrý šatanáš, abyšte znali, od počátku světa maje Chytrostšatanova
zvyklost; učte se znáti chytrosti jeho, tak se proti němu postavte!
Ktož maudrosti nemá, nemuož se Bohu líbiti, od bludu ov se
90 varovati, aniž muože jich pí'emoci a kacieí'uov. Ktož chce do vlasti
pi'ijíti, má mieti maudrost. Dobývati zbožie světsk.ého jest b~áz~
novstvie, ale hledati královstvie božieho maudrost Jest. Zde dava
světlo maudrosti, a to jest potí'ebné nám mieti pro zrádce, V nebeské . ,
vlasti nenie Jidáše a zrádce a kacieÍ'e a vlka; zde ť jest Jidáš, l~~~!i' ~ zdesú
95 kacieí' a vlk a zrádce chytrý, zde pokolenie zlé a pí'evrácené, ~~tdce
kteréž odděluje syny božie od milosti a činí mdlé lidi etc., ale
v nebi ť toho nebude.
bo:íie
.
Buo,
h Dobrota
Třetí den jest dobrota božie. Jak velmi dobrý Jest
nám pomáhá
obracuje hÍ'Íešníky a osvěcuje, a ještě ji ukazuje, vytrhuje lidi
100 z hHechuov a p:Hvodě zase k kráse slávy! A jaké milosrdenstvie
jest dobroty jeho, že navracuje pěkný zrak, duši pěknau zase
zpuosobí, a láska, že neopauští svých v osiedlách těchto! Všickn~
máme hleděti na tu dobrotu, kteÍ'Í sme hí'ešili, že nechce smrtI
hi'iešníka.
105
Toto troje viděnie jasně mají světí; ale zde, kteÍ'Í stojí v bráně
dobrého života a viery a smrti, zastíněné viděnie mají a skrz podobenstvie. Kteří stojí v branách, které věci mají mieti? Ezechiel
XLII.: >N branách kněží mají domy«. A co mají činiti? Praví:
»Úhluov jest dvanáct«. Brána jest Kristus; on staví Jeruzalém
110 svatý a jeho světí. A kněžie mají státi v branách. Najprvé modléce Kně:i~:;!Á~hnaji
se; nebo z modliteb mnohé dobré věci pHcházejí, mnohem viece
nežli z válek tělesných. Tato oděnie sau duchovnie a kněžská,
totiž modlitba za svornost svatých, a lid skrz naše modlitby má
. . Je.vna
. d k (S
I t ran: Práceveliká
knÉ'žsl{á
se také hýbati k modlitbám. Druhé mají pat~'Ih
115 polední, k slávě budaucie, jednak na puolnocI, totlZ k zatracem,
jednak k východu, k vieÍ'e, jednak k západu, k vlastním hHechuom,
jednak na modlitbě mají obracovati mysl k těm stranám světa.
Tí'etie skrz kázanie k těmto stranám a položením světa vésti,
k východu a k západu. Čtvrté napomínati licl, aby nebyl sveden
120 od duchuov. Páté města ostřiehati, a pÍ'edkem bran. Jakž rychle
brány nebývají ostHehány, ani město muož býti zachováno.
Nebo, jsau-li v kněžstvu duchové zlí, i v lidu budau. Pohleďm~
na toho, který stál v branách, totiž na Pavla, jakau měl práCI Pavlova práce

-;/

I

86 .fI1a-t. 7, 15 108 Ezech, 42, 13

v

96 P'Ilv.: lidi mdlé; ale spr. slovosled je

označen

-
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v pauštění do města a osUiehaje města, aby vlcie nevešli. Die
Korintuom: »V práci, v biedách, v bděních, v mnohé lačnosti,125
v hladu, v žiezni, v postech, v zimních studenostech, v nahotě,
v městě, na cestě« etc., a kromě toho vezdajší péče o ldesťanské
obce, kterak stojí v Korintu, v Efesu, v Tessalonice. Ó dobrý
strážný! Nade všecky biedy ještě pec'lív bylo obcech ldesťanských I
Biední sme my Nejsme jim podobní, biední sme, nemáme takových, ne tak peču-130
jeme o lid, nébrž oklamáváme jej od slova božieho a svátostí. Oni
na kolena klekali a za ld'esťany se modfévali a plakali za ně, Um:
»Kto se horší, a já bych se nepálil« etc.? Nediem zima, nediem
smrt, ale lehká příhoda nás od stráže zahání. Hhechové naši činie
to, že se Buoh hněvá na nás náramnp, že takových strážných ne-135
máme! Co tehdy tam činie? Najprvé tam bydlejí a ostHehají bran
a lidu
A dále die: »Bylo tam v branách Xlpe úhluov«. Světí prvotnie
cierkve, stojíce v branách, zpuosobóvali úhly. V auhly dvě zdi
'Spojují se spolu. 1/ A vyznamenává složenie a srovnánie rozličných 140 382a1
aumysluov a vuolí v jednu. Ten ť jest aur'ad apoštoluov a jich ná~Fo~!~~l~,:li ~(I!~ti městkuov, totiž spojenie rozličné vuole křesťanu ov s Bohem a mezi
sebau spolu. Vuole lidské sau jako zdi rozdělené. Péče svatých
byla zlau vuoli obrátiti v dobrau a spojiti ji s volí boží. A když
vuole lidská zchopena bývá a s Bohem se spojuje, hned mezi sebau ~45
dobr'e se spojují. A tu bývá některý anděl dobrý; a to se hodí
k upevnění města, aby zdi spojeny byly spolu, totiž vuole lidská
s Bohem a s jeho volí a lidská spolu s sebau. O tom k Efezuom Ilo.
mluví ten Í'emeslník: »On ť jest pokoj náš, kterýž spojil obojí zed ,
v jednu a prostřední zed, spojiv je, vybořil, zrušiv nepřiezně«, 150
totiž lidské s Bohem. A tak obě strany rozdělené spojil s prostředKristus spojil nás kem. Nebo prišel Kristus a našel zdi rozdělené, židy a pohany při
pojil k prostřední zdi, totiž vier'e Kristově, a spojil s Bohem a mezi
sebau, zase vzdělav jako v jeden úheL
XII

úhluov

Ten byl aur'ad apoštoluov a z toho pevné a silné bylo město 155
Pevné'
bylo més
l 'em prvo tnle,
' ze
v
.
r'
, co
Jeruzalém
za to J
eruza
anI• 1(aClen,
anI poIUytCl,. anI. (ablove
apoštoluov mohli uškoditi. Nebo všickni lidé spojovali se s Bohem a byli jako
jeden lid s ním, a vespolek také v dobré vuoli a v lásce spojeni byli;
ovšem již v nebeské vlasti spojeni sú s Bohem jako v jeden úhel.
Kdybychom tak spojili srdce naše s Kristem a mezi sebau v dobré 160
vieře a vuoli, byli bychom pevné město. V Plesničkách die Vlo.:
V'

125 2. Kar. 11, 27 'n.. -

•

133 2. Kar. 11, 29 -
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149 Podle Ejez. 2, 14 a. 16

»Krásná jako měsíc, ušlechtilá jako slunce a hrozná jako vojenský
šik k bitvě zpoÍ'ádaný«. Když se v šik vojenský zpor'ádají voděnci, Vojensk)' hauf
nepřátelé se strachují; když bychom my se tak spojili v jednot~
165 viery a s Kristem, byli bychom jako hauf vojenský a čelo, proh
.
lm' nepÍ'emo hl'1 b y. B Yl'1 b ych om Jednoty
máme
jednotě nepí'átelé duchovní i vlděd
býti pilni
podobní prvotní cierkvi.
Proč máme býti jedno? Die apoštol: »Nebo jeden Pán, jeden
Otec, jeden Vykupitel, jeden kr'est, jedna vieľa, jeden stuol, jedna
170vlast«. Úžitečna ť jest zpuosobnost úhluov a posilňuje lidu. Tak
zlé jest rozdělenie; když stěna od stěny dělí se, tudiež bývá domu
toho zbořenie. Ozé xo.: »Rozděleno jest srdce jich, tudiež ť zahynau«. Nebo nepÍ'átelé byli silní proti nim, světští i duchovní. Protož
zprávcové všickni pilnost takovú mají mieti, aby spojovali ty Zprávcové
175 úhly se Pánem skľz pokánie, sebe ilid uvodili v jednotu i s bližními
všickni skrze lásku. A tehdy bychom se veselili, n(úce to v žalmu:
»AJ' kterak jest dobré a jak utěšené pí'ebývati braním v jednotě!«
"
v·.1
' nyneJsl,
v •v,
. d Rozdě1enie veliké
Pohriechu
již úhlové rozdelem
sau naľamne V clerl
(Vl
Je
jest
noty nenie s Bohem a mezi sebau, u vieÍ'e veliké ľozdělenie pÍ'Íšlo
180 skľz Antikrista. Item v lásce veliké rozdělenie a roztrženie zdí
stalo se jest. A protož jest dnes těžký náš pád, těžké oboí'enie
a velicí hřiechové. Jestliže Pán nepošle staviteluov maudľých, aby
zase stavěli Jeruzalém, báti se máme, že naše blízké jest zatľacenie.
pľositi mají všickni na modlitbách řkauce: »Dobrotivě učiň, Hospo185 dine, v dobľé vuoli tvé Sionu, aby vzdělány byly zdi jeruzalémské!«

I

V

•

Nynie ještě vo úhféch dvanácti sluší nám znamenati. Najprvé .. " .
V'l v'
••
Spo]cmc nase Jake
k vzdělání svatého života zde I. v bu d aUCllll casu pn
eZIe spoJeme
má býti
volí a aumysluov rozličných a rozdělených v jedno; a to jest úheL
A najpľvé vuole božie má býti jako základ vuole našie, s kteľauž
5 každy' spoJ·iti se má. Jako die Pán skrz Izaiáše: »Rada má I stane
•
vuole
a všeliká vuole má bude«. A to spojenie volí s božskau vuoh/ Jsau
s Naše
božskau
má
.
d'
(XV)
S
t
'
spojena
býti
ľozliční úhlové v J eruzalémě.Protož skľz DaVIda Ie
. :» va ym,
kteří sau v zemi jeho, divné učinil všecky vuole mé mezi nimi«.
Divná věc jest, tak že s boží volí srovnávají se a stľefují. A tak
IOsau jako úhlové toho Jeruzaléma a ve všech věcech, které sau
I

Y

162 Podle Pís. Šal. 6, 9 - 166 >>nepřátelé « opravou z p·~~v.: nePNtelé
- 168 Podle Ejez. 4, 5 a. 6 - 170 »Ú žitečna ... úhht,ov « vzniklo opravou
z pův.: Úžitečné ť jest zpuosobovánie a.nděluov - 172 Podle Oz. 10, 2 177 Ž. 133, 1 - 184 Ž. 51, 20
5 Podle Iz. 46, 10 -

7 Ž. 16, 3

394

Kapitola

395

XXI.

k chvále boží, mají se srovnávati. Aprotož k Rímanuom XII. na-

pomínávapošt~l í'k~: ~~ro svatú věc prosím vás, braUie, obětujte
Bohu tela sva obet Zlvau, Bohu dobře líbeznau«. A níže: »NeclJ,~ějte se srovnávati s tiemto světem«, totiž svau vuoli spojujíce

s tIemto světem a s volí jeho. Ale k Efezským IIIJO.: »Obnovujte 15
se ~uchem. mysli své«, vniH i zevniH, smysly vaše obnovujte,
abys,te samI se poznali a ty věci, které sau božské, abyšte zkusili,
ktera by byla vuole Bohu libá, abychom spolu s ním se spojili
jako v jednom úhlu.
Dcery jeruzalém,
A t'
d
.
ské dllše spojené
v, ~,ť sau cery J:ru~alémské, kteréž tak život svuoj v Pánu 20
vzdelava)1. A za to spoJellle vuolí prosí David Hm: »Nauč mě činiti
vuole své, Bože!« Neb to spojenie spojuje člověka jako jeden úhel.
Za to učil Spasitel prositi Hm: »Pí'iď královstvie tvé! Buď vuole
tvá jako v nebi, i v zemi« etc. Jakož sau onino v onom Jeruzalémě
spojeni
s božskau volí, dajž také nám tak v Bohu zde spoJ·iti se! 25
Zkí-ivená naše Al
v
vuole
e nase vuole pohl'íechu jest raněná, neb se nakřivuje k boží vuoli
a nachyluje se k těm věcem, které sau světa, k těm věcem, které
sau rozkošné, takže, když člověk chce srovnati se s volí božskau
a vnenie mu hned ?ř~tomna pomoc božská, hned u tieká a k zemským
vecem se naklonuJe. A protož náramně nestatečná jest vuole 30,
a plzká, od vuole božie těkajíci, neb se nechce s volí boží srov382bz
nati; a někdy se mu zdá, že by sám z sebe mohl s vuolí boží se
spo.jviti. , J a:wž di: David XXIX,: »Já pak řekl sem v hojnosti mé,
tot~~ ,.nabozenstvIe ,a k Bohu pozdviženie: Nepohnu ť se na věky«,
totIz ,od toho dobreho začatého a spojenie vuole s boží volí. A do- 35
Krása ctnostná povídá: »Hospodine, V vuoli tvé dal si kráse mé ctnost«, to jest
krása mé vuole záleží v tvé vuoli, Pane. Nebo, když člověčie
vuol~ jest na boží v vuo}i postavená, tehdy pevná, úžitečná jest a
dobra, a tehdy se cloveku dobře daří v každém skutku; ale když
potratí tu krásu, tehdy nic neprospievá.
40
Pravidlo našÍe
N
vuole
J: ebo vuole božie má býti pravidlo a miera každé našie vuole.
A abychom k jeho vuoli se pÍ'Ípojili, svau vuoli v zákoně svém
rozkázal sepsati. A protož to bylo, že někdy v cierkvi prvotní děti
m~lé. v zákoně ~áně od mladosti se učievali pro božie vuole poznallle; ale pohnechu našemu srdci božská vuole se nelíbí nebo 45
srdce naše vz.vdycky k odporným věcem vuoli Páně nakloň~J'e se.
VuoIe bažíe tato J h
I
b
jest
e O vuo e Jest, a ychom byli milosrdní, pokorní, trpěliví etc.,

I

a naše vuole vždycky na odpor se ohajlí. I. k Tesalonicenským
nn°.: »Tato ť jest vuole boží, posvěcenie vaše«. Nebo die: »Světí
50 buďte, jako já svatý sem«. A zlávuole vždycky od tohoto dobrého
uchyluje se. Jest tehdy pheliš naše vuole zkažená, a ještě pomoc
a lékai'stvie od Pána mající, ještě se nakřivuje a nakloňuje k odporným věcem.
. , .Jest po lwJ' ve l'k'
J a1w sau Pokojbaž!
z \'uo1e
Těm zajisté s boží volí spoJenym
1 y.
55 andělé zpievali řkúce: »Na zemi pokoj lidem dobré vuole«. Kterýžto
pokoj stojí za všecky drahé tohoto světa poklady; a ten sau pokoj
ld'esťané mievali, majíce zevniH veliké bauřenie a nepokoj. A všeliké
čištěnie zevniH člověku obracuje se II k spasení. A když bude vuole
spojenie s boží volí, tehdy potom Jiných lidí vuole budau spo60 jeny svatým spojením. Nebo, kdyby kněžie v jedné vuoli božské K~;~i! ~?tjieni
byli spojeni, tehdy jako rozličných kamenu ov v úhel stalo by se
zběhnutie.

Tak také světští saudci a jiní aui'edníci měli by spojeni býti,
ve všem boží chvály hledati, hHechy stavovati, zlosti kaziti. A potom
65 lid poddaný byl by k tomu pHveden jako někdy, aby tak v vuoli
boží byl spojený v jedno. A tak spojeni jsauce v Bohu, také mezi
sebau vespolek byli spojeni; a tak každá čeled v Bohu spojená
také mezi sebau spojuje se v jedno. A tak rozličných lidí a rozličných stavuov svorné spojenie a jednostajná vuole jest jako ťthel
70 ve zdi. A tak jsúce spojeni, Iépe se hodie před nepřátely nežli zed
tělesná. Ale již lidé jako slepí hmatají, neznajíce vuole božie,
která by byla vuole boží a dobře líbezná. »A kde by dva nebo Hie
byli shromážděni ve jméno mé, uprosHed jich sem«. Neb sau
častokrát srdce a vuole lidské spojeny jiných v pajše, jiných v la- Zlé spoienie toto
75 komství, jiných v sektě některé, v svých ziscích; ale v Bohu řiedké
sau vuole spojeny. A protož maličká věc nelibá když na ně
připadne, hned se roztrhují.
A die: »V branách jeruzalémských úhluov XIIte«. V bráně J;~~lI:~~:'
tělesným obyčejem nemohau býti úhlové, ale v auhlu bývá brána.
80 Nebo, když Ido chce vjíti do Jeruzaléma, to jest zde v svatau
cierkev anebo v který aUI'ad, hned musí býti úhel, totiž spojenie
vuole s božskau volí; tak do onoho Jeruzaléma kto má pi'ijíti jako
skrz bránu, musie, aby což muož najviece s božskau volí se spojil.
Tak, ktož vchází v kněžstvie, hned jako v bráně slibuje a zavazuje ~;N::i:'::'~~l\;ľ'

I

s bož{ volí

12 ŘÍlIl. 12, 1 - 13 Řím, 12, 2 - 15 Ejez: 4, 23 - 21 Ž. 143, j o 23 Mat, 6, 10; Luk, 11, 2 - 33 Ž, 30, 7 - 36 Ž. 30, 8

49 1. Tes. 4, 3 72 Jll{at. 18, 20

3. M. 11, 44; 1. Petr 1, 16 -

55 Luk. 2, 14 -
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25 Otce. A Syn boží Otec jest i Syn jest. Protož řekl k dnau zlámanému:

se s boží volí srovnávati a ty věci, které sú toho aUÍ"adu, vyplňovati. 85
Tak, ktož v stav manželský, panenský aneb v který jiný stav
vchází, hned v boží vuoli jako v úhlu má býti. Tak na křtu všickni
ld'esťané slibují býti spojeni s boží volí a jako kaut nebo úhel
a svorník činie. Ale všickni, kteříž pl'iříkají v branách a k boží
vuoli se zavazují, to přestupují. Ktož jest tehdy již, aby, co2. slibuje 90
a pi'iříká, to držal a plnil? Od najmenšieho až do najvětšieho všickni
hledají, což jich jest, všickni následují lakomstvie, všickni se poškvrňují, všickni sliby a závazky roztrhuji a ruší; a tak úhly roztrhují, když od božie vuole se oddělují. Ale rceme s Davidem:
»Dobrotivě učiň, Hospodine, v dobré vuoli tvé Sionu, aby vzdělány 95
byly zdi jeruzalémské«.

Poko1enie
Kristovo
duchovnie

Otcovstvie
ľozlične

A v branách napsaná jména dvanáctera
p o k ol e ni e a Xlpe k a m e n u o v. Jaké jest toto napsánie
pokolení v Jeruzalémě, a jaké napsánie apoštoluov a Beránka?
Nenie toto napsánie tělesného tohoto pokolenie a národu, ale
duchovnieho. Sv. Matauš vypisuje pokolenie Kristovo a otcuov, 5
z kterýchžto někteH byli sau zlí a v hHeších; též ženy byly sau
v hřieších. Z toho pokolenie pošel Kristus; a to pokolenie vyznamenává duchovnie pokolenie Kristovo a svatých jeho. Tak rozuměj
o tomto dvanácteru pokolení, národ totiž svatých, kterýž nahoÍ'e
(v VII. kapitole) viděl Hm: »Viděl sem počet znamenaných sto 10
čtyi'idceti a čtyi'i tisíce; z pokolenie Juda XII tisícuov« etc. Hle,.
jména synuov izrahelských, sepsaná v branách jeruzalémských!
Jelden národ z pokolenie Rubenova, jiný z Judova, jiný z pokolenie Asserova etc. Protož národ všecken, kterýž od Krista pocházie, na dvanáctero pokolenie se dělí.
15
Ale tyto věci skryty sau pí'ed námi pro hHechy naše. Nerozumíme tak vysoce jako první světí o otcovství a o tom národu.
Dotýká apoštol k Efezuom lIlO.: »Klekám na svá kolena žádaje,
abyšte rostli v lásce, u vieÍ'e a v naději, abyšte se posilnili v Pánu <'.
To ť jest má radost za vás od Otce nebeského, od něhožto všeliké 20
otcovstvie na nebi i na zemi pHcházie, v věčném Jeruzalémě
i v cierkvi této zde; všeliké synovstvie od toho otcovstvie božieho
vychodí. A tuto iest mnohé otcovstvie, nebo dvanáctera pokolenie.
Ve čtení svatého Mat. mnohých otcovství dotýká se od jednoho
91 Ohla.s Jer. 6, 13 -

95 Ž. 51, 20

5 Mat. 1, 1 nn. -

10 Zj. 7, 4 '/In. -

18 Podle Efez. 3, 14 nn.

»Synu, spolu věí'!« Jako by í'ekl: »Já sem. Otec, t~ syn jsi~<. A tak
Ježíš Synem byl i Otcem. Jest otcovstVle Otce 1 Syna 1 Du~h~
svatého, otcovstvie apoštoluov, kteÍ'Íž mají mnoho synu ov, a kazdy
má pokolenie těch, kteÍ'Í spaseni budau.
v
•
•
30
A to pokolenie a ten. rod j eS,t ~d Bo~.a Otce. A ~~koh Knstu~ Otcovstvie a
ověděl: »Nechtějte slautI otcove, Jeden ťJest Otec vas!«, zapovída mistrovstvie.
Potcovstvie
.
. . h l t 'v palehy zapovlda
pajchy a marné chvály, tak mlstrovstvle paJc ya \: er.ez
Pán
se chajfé k marné chlaubě; ale otcovstvie i mistrovstvie zchvaluJe,
kteréž od Otce Boha pocházie. Apoštol: »Synáčkové, kteréž opět
35 pracně rodím, lituje vás, ~e s~e se zase ~dvrátili« .. Opět~,»Já mistr
pohanuov«. Ty ť zcll,ValuJe Pan. Takov~ otcoVS~VI~ se vs~m, synovstvím takovým napsáni budau v nebI. Protoz dle: »Vldel sem I
v branách XIlte jmén a jména dvanáctera pokolenie izrahelského«.
Protož, ktož by koli z duchovnieho stavu obrátil které pomocí
, ,
b d Kto by obrátil
40 božskau skrz trestánie zjevné nebo tajné ku po1mm, ten
u e hřlšnlka, bude
otec a chválu mieti bude od Boha a korunu; kterýžto, by pak
otec
jednoho obrátil z lásky skrz trestánie a kázeň, i ten bude sp~sen
z toho, ten bude mieti duostojenstvie otcovské a korunu vehkau
za to. Hle, Synu svému slobrému Buoh Otec dává. moc, aby b'y~
45 otcem J'iny' ch a aby měl korunu z strany synovstvle a o. tcovstv,le.
Pokolenie
.
Jiné jest pokolenie Babylonských, kteréž tam neme napsano babylonské
V Jeruzalémě, ale synuov božích pokolenie. Jan 1 »Dal jim moc
syny božími býti, kteHž ne ze krve zrozeni sau, ale k.teH z B~ha
skrze slovo božie, skrz trestánie svaté«. To pokolenle tam Jest
50 napsáno.
.
Protož die že viděl dvanácte jmén dvanáctera pokoleme. . .
,
.
'd' t
VŠlckm voleni
Všickni volení sau synové izrahelští, kteříž skrze Vleru Vl le en synovéizrahelštl
Jeruzalém, buďto že sau ti z židuov nebo z pohanuov. Protož vid~l
sau
jména otcuov i synuov v nebi napsaná. A tak, kto se z Boha narodIl,
55 hned vzdychá a srdnatě žádá pospiechaje k Jeruzalému, hned
túžebnosti sau v srdci a vědie, že nenie zde města trválého (I) ;
a píše jim pevným prstem to město, to světlo a bohat.stvie ,i svaté
a jméno a slávu napisuje jim v srdci jich. Napfed v ZJevem: »Kto
pÍ'enmož a svítězí (totiž nad hHechem), učiním ho slaupem v domu
60 mém a nevypadne viece a napíši nad ním jméno božie a jméno
0

.:

26 Mat. 9 2 - 31 Mat. 23, 9nn. - 34 Podle Gal. 4, 19 - 35 1.
Tim.2 7' 2. Tt;n. 1 11; Ř-ím. 11, 13 - 36 Za slovo »poltamtov« asi náleží
přfPis;k (červeně) pod sloupcem 383b 1 ,' Item,' [(dež byšte již měli býti mistři
etc. (= Mat. 23, 8). - 47 Podle Jana 1,12 a 13 - 58 Zj. 3, 12
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}(tcři svitězie,
jaká odplata

Jeruzalém dvoji

l 'ema«. P rotož, kteří sau vítězitelové a bojie
mes t a, nove'h o J
eruza
se Boha, hned napisuje v nich v duši Jeruzalém, aby se na ň rozpomínali, aby chvátali a dychtili k tOllmllto Jeruzalému a nic
neměli rozkošnějšieho. Ale kteříž nebojují, ani od hřiechuov odstupuji, nestajští sobě zde, neželejí toho, že sau vzdáleni od toho 65
života, neb sau tu tmy, aniž mohau slyšeti, ani skrze vieru viděti,
ani zdychati, ani připomínati.
v

»Ale ktož by přemohl, tOmu ť napíši« tu věčnau odplatu. Napíši mu skrz pomazánie Ducha svatého, aby nic pilnějšieho a vět
šieho nep:l:"ebývalo v srdci jeho. KteH sau zde Jeruzalém, bojujíce70
proti hřiechuom, ti ť mají to dobré již vložené v své srdce, že rádi
rozmlauvají, rádi mysTé i slyšie o vonom Jeruzalému věčném.
Protož die, že v branách napsaná sau jména.
Jeden Jeruzalém jest zde, druhý tam. Zde najprvé musí každ}T
napsán býti; potom pak, kteH se z Boha rodie, již napsáni bývají 75
v Jeruzalémě a sau dědicové královstvie. A onen budaucí také se
jim napisuje v srdci, a tento se napisuje v nebi, a onenno Jeruzalém
také zde v srdcích. Tak sau spojeni s sebau vespolek.

Toto město má onyno sobě na pomoc a zde má je napsané,
. a oni naše mají napsané město. Dokudž se všickni v jedno s Kristem 80
Odplata volen)'ch
tl '
.
d
.,
.
najvětši
nepo came, neme vetsle O platy nežlI napsanu býtI v nebi. Učedlníci, když mocí božskau vymietali ďábelstvie, radovali se z toho;
z kfehkosti a pajchy phmlauval jim Pán. Jako by J:'ekl: »Nerozumíte; ďábla vymietáte, a teď v vás ďábel rodí se«. I odpověděl
dále: >>Viděl sem šatanáše, an spadl jako blesk (totiž pro pajchu). 85
Tak vy chcete v dařích pajchati, i padáte jako šatanáš. Nechtějte
se z toho veseliti! Šatanáš většie dary měl v nebi nežli vy na zemi.
Ale já viem, čehož vy nevíte. Já viem, že jména vaše napsaná sau
v nebi a nebudau vyhlazena na věky. Z toho chvalte Pána, dieky
vzdávajte a radujte se, neboť jest to veliký dar!«
90
Protož jest viděl mnohé volené v nebi napsané. Veliké dary
dal Janovi, nebo zjevil mU tajné věci tyto. Počet tento skrytý
jest pJ:'ed námi. Abrahamovi mluveno jest: »Pohleď na hvězdy
nebeské, muožeš-li je zčísti! Tak ť bude siemě tvé, kteréž se z Krista
narodie. A tvé otcovstvie Kristovo otcovstvie znamená, z kteréhož 95
phj de pokolenie veliké jako počet hvězd, kterýž zečten býti nemuože«.
v

V'

I

68 lb. 1. 111. 16, 6

82 Lttk. 10, 20 -

85 Podle Luk. 10, 18 a 20 -
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Ale že die: »Vbranách«. KteÍ'Íž stojí v životě dobrém, v pokání,
v křtu svatém a kteří se z Boha rodie, hned brány - totiž pastýfové, ~~:~{íř~~é
100 ktefi sú brány - mají mysliti a pečovati o ty, ktefižto aby je v počtu
znali a věděli, nebo z těch ze všech mají vydávati počet. Skrz
proroka die Pán: »Krve jeho z rukau tvých požádám«. Věděli
sau světí, kteH poslauchají, kteÍ'Í se modré, kteÍ'Í náboženstvie
mají, Ido jest padl, kto zhfešil, kto se umenšuje v náboženství.
105 Tu ť J'est byla péče pasty'J:'uov tu poslušenstvie nebylo běhánie Péčepasvel~~{á
byla
ta)ruov
tu od pastýfuov. Ktož neposlauchal, vyobcován byl; každý živ
byl v povolání svém; a kto všel mezi ld'esťany, hned vyzvěděli
jeho obchod, aufad, řemeslo, jeho stav a jméno, kterak vchází,
kterak jest živ, a hotovi byli za všecky umHeti.
J

J

110
Ó pastýJ:'ové, kterak sme padli! Jaký počet vydáme? Kterak
. vyhledán bude od nás těžký počet, které jest jméno dcery tvé,
syna tvého, kterak jest živ byl, kterak si je učil a vedl? Vydaj
z nich počet! Běda nám, nebo ani jména, ani života ovcí vieme
a známe, nébrž také rozdělujeme je, pohoršujeme a bludy rozsie115 váme! Běda, kterak sme padli! Běda, kterak se postavíme pJ:'ed
Kristovau stolicí! V Exodu XXVIII. Áron, jenž vyznamenává
pastýfe, měl racionál na prsech, totiž má mieti Ducha svatého
a maudrost, »a jména napsaná synu ov izrahelských«, kterak sau
živi lidé, má sobě rozjímati vždycky v srdci a pilnau péči mieti
120 o nich a bedlivost.
»A jména dvanácti patriarchuov«. Nepostadčuje ta maudrost,
varovati se od zlých věcí a činiti dobré, ale má mieti maudrost
svatých a život jich, a kterak sau světí Otcové živi byli, spasení
učili a přikázanie vydávali lidu, kterak sú trestali lid; spasenie
125 najviece milovali lidské, hhechy kazili; kterak se k vydávaní počtu
připravovali, bázeň měli, a aby nezblaudili u vieře, aby k svatým
prohrédali a podlé viery svatých se zpravovali, a kterak sau oni
duom boží zpravovali, aby tak kněz zpravoval. Na znamenie toho
»viděl v branách«, kteříž sau auředníci duchovní, »napsaných
130 jmén dvanácte«, totiž Otcuov svatých, abychom na ně hleděli
a věrně pracovali s lidem, vědauce, že těžký vydáme počet; »druhé
synu ov izrahelských«, totiž jich učedlníkuov a synuov, kteří sau
se z nich narodili, kterak sau oni živi byli, abychom my též také
živi byli. Kterak napíšeme ten počet, ano onino jináče živi sau, tito

I

102 Ezech. 3, 18; 3, 20; 33, 8 28, 29 n.

112 Ohlas Luk. 16, 2 -

116 2. M.
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Napsaná mieti
jména
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jiných následují, onino v zaufalství, tito v kacieí'ství, onino od 135
čtenie svatého odstaupili, oni od viery velebné svátosti, tito k jiným
učením se uchajlili? Kterak! je spíšeme, kterak se ukážeme před
stolicí Kristovau na saudě? Běda nám s tiemto lidem! A běda
nám, že sme brány jeruzalémské v tomto Jeruzalémě, ano padají
zdi, ano nenie í'ádu, nenie poslušenstvie, nechtí trestánie pHjímati! 140
Bojím se, že na smrti pykneme, že sme v duostojenstvie a auřad
bran vešli, ano každý chce svobodu mieti, padají stavové, stav
panenský, totiž stav lměžsk:)l, stav rytieřský a městský, a svobody
hledají bez zprávy Kristovy. Běda, běda kněžím!

pieseň

»Jména napsaná v branách Jeruzaléma budaucieho«. Kristus 145
jest brána, v něm všickni sau napsáni. Apoštol die: »On ť zná,
kteÍ'Í sau jeho«. On zejména zná ovce a každého voleného svého
pokorného a věrného a bázlivého jméno zná. Protož všickni,
Kteř~~e~:~:au kteří z světa tohoto přicházejí, žádný tam nevejde, ktož nemá
tam jména napsaného; jinak bude jim povědieno jako oněm pan- 150
nám, kteréž tlaukly: »Neznám vás!« A branám jeruzalémským,
anděluom a apoštolóm, rozkázáno jest nevpúštěti jiných, jediné
kteří sau napsáni. Ještě před saudem vcházejí tam mnozí; když
svatých počet vyplní se, žádný tam již nevejde. Tyto sú nám věci
skryté pro maudrost a nevieme, kam puojdeme, a kde jest jméno 155
napsáno. Chceme býti dobH, ano snad bude í'ečeno nám: »Neznám
vás! Jděte do vohně věčného, nemáte zde jmén vašich, neznám
vás!«
Běda nenapSall)TIl1
Běda každému z nás, jestliže jest kto, ješto nenie tam napsán!
v Jeruzaléme!
PoUebie jest báti se pro život pokrytý. Nenie milovánie, nenie 160
viery, nenie boje, nenie modlitby, nenie pHkladu dobrého. Boj .
se každý takový, aby jméno jeho vyhlazeno nebylo pro hl'iechy!
O zlých jest II povědieno: »Vyhlazeni buďte z kněh živých a s spravedlivými nebuďte napsáni!« Když sau v milosti, zlí bývají napokrytstvll'e
vvmazuJc
z mf'I psáni zde v Jeruzalémě tomto s dobry' mi; když skrz pokrytstvie 165
.
života
padají, bývají vyhlazeni, zde i tam, Ale ktei'í zde setrvají v milosti,
zde na cestě, v Jeruzalémě v našem svatém napsáni bývají a potom
v městě věčném, kteříž na věky nebudau vyhlazeni. A blahoslavení
sau ti, jichžto jména sau napsaná v knihách života a Beránka!
Ti v bázni mají státi, rádi protivné věci trpěti a smrti čekati,170
Boha milovati a hHechuov se varovati, kaziti zlé věci. Ale běda
1

146 2. nm. 2, 19 163 Ž. 69, 29

151 Mat. 25, 12 -
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těm, běda těm,

kteÍ'Í jméno své mají napsané v pekle, a zde tu
mají vieru, že by od Boha milováni byli, o sobě všetečně smajšlejí, pokánie nečinie, pokory nemají, pořádku v cierkvi nezacho175 vávají, chlubie se nětco uměti, a nic neumějiece! Běda těm, kteří
na to nepamatují, kteří v bázni nestojí! Běda, kteH nelkají nad
zlými věcmi etc.!

Běda n~tpsaIl)Tm

v pekle!

A z e d m ě s t s ká měl a z á k lad u o v d van á c t e. Zed
ta veliká a vysoká města Jeruzaléma má XIlte základuov, »kteÍ'Íž
x II základuo\'
jména mají dvanácti apoštoluov«, na znamenie, že apoštolé sau sau apoštolé
základ Jeruzaléma svatého cierkve rytěřujície. A první základ všech
Kristus první
5 základuov jest Kristus. A tak die apoštol (1. Korint. lIlo.): »Zázáklad
kladu jiného žádný nemuože položiti« etc. A oni hned sau na
Kristu založeni, a na nich založeni sau jiní věrní, jako die k Efezským IlO.: »Postaveni jsauce na základ apoštolský«. Jsau i proroci na Kristu založeni, ale blíže a beze všelikého prosUedku
10 apo!štolé. A protož jména apoštoluov sau založena a jméno také
Beránka. Nebo Beránek najprvnější jest základ; a ten se napisuje
věrným v tomto i v onom Jeruzalémě; nebo živě a mocně Pán
v srdci jich pří držeti se bude, živě jej v paměti budau mieti, jeho
krásu, jeho pěknost, jeho dobrotu.
A tak život věrných Hesťanuov, skrz kterýž blahoslavenstvie mají dojíti, každého život má vzdělán býti na Kristu Ježíši,
a ne každý hned bez prosUedku na apoštoléch aby se vzdělával
a jim rovnal; nebo ne každý muože tak tichý býti, tak milosrdný,
tak laskavý, tak trpělivý etc., ale dobí'e nápodobný jim muože
20 býti. A protož najprvé apoštolé na Kristu a na nich jiní světí,
takže jedni na druhých poi'ádně jsauce založeni, viece a viece
prospievali. A protož všecko nové a neslýchané má na apoštoléch
a na Kristu založeno býti. A jestliže se jim pHpodobňuje, tehdy
dobl'e; a pakli nic, tehdy ť jest nejisté a nezákladné. A tak všecko
25 spasitedlné jest na Kristu založené etc.
15

A ten, jen ž ml u v i 1 sem n a u, měl j e s t mi e r u
t l' t in n a u z lat a u etc. Anděl Páně, kterýž s ním mluvil,
skrytá jemu tajemstvie otvieraje, ukázal se jemu v jasnosti veliké,
poněkud ku podobenství toho nebeského života Jeruzaléma. A po-

156 Podle Mat. 25, 12 a 41
5 1. Kol'. 3, 11 Jakoubek, Ví'klad

8 Efez. 2, 20

Ne všiclmi
apoštol6m
vrovnati se
mohau
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něvadž apoštol byl anděl a mluvil v něm Kristus, i v tomto ť jest 5
mluvil Kristus. A což jest měl sem oznámiti, nebylo příslušnějie,
jediné skrz některaká podobenstvie a figuory, nebo jinak nemohli by těch božských věcí pochopiti lidé etc. A Jan, kterýž měl
sluch spuosobný, protož Islyšal divné věci božské tajné a andělské,
385b1
a protož jest o těch božských a nebeských věcech nepochyboval. 10
A světí, majíce božských a nebeských věcí poznánie, plakali
a lkali na ty, kteÍ"Íž známosti o těch věcech nemají. A Jan, viděv
anděla, sobě vedlé pochopnosti své ukázaného, ledva ho mohl
snésti; ano i Kristus, když po vzkHšení svém se ukazoval, ne tak,
jakž v sobě byl, ale vedlé pochopnosti učedlníkuov ukazoval se etc. 15

A ten, k t e r Ý ž ml u v i 1 sem n Ú, měl j es t mi e r u
t ř ti n n a u. Úžitečné by bylo, kdybychom náš Jeruzalém změ
Hli, abychom aspoň poznali, jsme-li měšťané jeruzalémští čili
nic, a kdybychom poznali, jsme-li zde v cierkvi; to jest lehčeji
nežli poznati se, byl-li by z onoho budaucieho Jeruzaléma. Nebo kto 20
změH životy naše? Tak i Ezechiel viděl chrám změřovati a zed
chrámovú na d<é)l i na šieř. A' protož, kteří se nepřirovnávají
k míře Jeruzaléma, nejsau z onoho Jeruzaléma. Nebo někteří
zm!:;,.\;~~ :~:me z skutkuov některých domnievají se viece Bohu líbiti, nežli se
líbie, a to proto, neb nenie tu miery; nevie, z jak veliké činí lásky, 25
z kterakého milovánie a jakým aumyslem. Ale bude-li phtomna
miera boží každému našemu skutku a našemu životu, tehdy ť jest
z Jeruzaléma. Každý zajisté podlé svého zaslauženie má změřován
býti. Každému odplata bude dána podlé jeho zaslauženie; nebo
čiem viece kto miluje, tiem více jemu bývá odpuštěno a prominuto. 30
Ale zklamává šatan člověka, aby skutkové, kteří se Bohu nelíbie,
2
jemu se nětco velikého zdálo býti, proměňuje se I y anděla svět385b
losti.
A d i e, že mi e r aby 1 a t ř ti n n á a z 1 a t á. A jest
Slovo ~~;:~e jest slovo božie živé a ohnivé a slovo vtělené; neb on jest všecko ve 35
všech. Jest zajisté zed člověka, základ, pokrm, nápoj, autočiště,
obrana etc. On, Kristus, jest slovo živé vtělené; a on, Kristus,
Prázdná ti'tina sebú samým změl:-ovati bude všecky věrné duše. Nebo třtina bývá
prázdná a klátí se větrem; vyznamenává se život Kristuov, kterýž
tomuto světu jest neúetedlný a mrzký a vnití- prázdný od milovánie 40
světa a od duchuov světských. A z tí-tiny bývá nástroj písařský,
totiž péro; neb on, Kristus, v srdcích věrných píše pokoru) trpěJI!iera minná

21 Ezech. 41, 1 nn, -

22 Psá'no: dyel.
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livost) čistotu a všecko dobré. Lidé, světa tohoto milovníci) zde
na světě hledají úžit ku ; ale Kristus s svými prázdný jest od těch
45 věci světských. A protož) že lidé za oblíbenie života Kristova
zde nevidie úžitku) pro tož Kristuov život zdá se jim prázdný
jako třtina.
Ale l)t a tf t i n a j es t z 1 a tá<<. Neb jest život Kristuov Zlatá tl'tina
plný lásky) plný dobroty a trpělivosti a všeho dobrého etc.) a til ť
50 jest miera slova božieho a života Kristova. Ó, by Pán poslal
věrného kazatele jako anděla a ten aby měl v skutku (to jest v ruce)
tuto mieru, aby uměl změfovati život lidský a pfirovnánie čině
života Kristova k našemu) naše milovánie) žádost) trpělivost, pokoru abychom slušně pfipodobňovali k Kristovu a svatých milo55 vání etc.!
v'
v·,
' umeVl'1 1( sob eV majl
Kazatelové jak
A kdybychom slovo bozle
ZlVe
my k
azatelove
změřovati
i k vám změřovati, jistě bychom se lekli. Změfme život hospodářuov, péči o hospodál"ství majících! Kolik zajisté tu bývá hněvivých
popudností a lmlllik roztržení! Slovo božie živé umělo by to r~z60 měř'iti. Kdyby slovo boží změř'ilo naše svědomie) našlo by) že v lllch
nenie lásky, nenie pokory, trpělivosti a čistoty, ale jest tam tajná
pajcha, a člověk jiné potupuje a sebe vyvyšuje. Že jest Kristus
mnoho trpěl; ale my přeměř'me se! My pak všelikému zlému
a každé věci nám protivné vyhajbáme se, nic trpěti nechceme)
65lítosti nad chudými, poníženými) nemocnými a nedostatečnými
.
. Změřovati se
nemáme! Také všickni duchovní změřujte život svuoj, Jest-ll takto máme
takový, jakýž býti má) jest-li bohomyslnost) jest-li žádost veliká
k nebeským věcem, jest-li také oko čisté, totiž aumysl náš upHemý,
jest-li bázeň veliká a poctivost k Bohu etc.! Ješto) kdybycho~
70 se tak k Kristovu životu přirovnávali) uzřeli bychom se velmI
od tě,ch božských a nebeských věcí zpustlé. Přiměřme také naše
modlitby k Kristově modlitbě! Vizme) jest-li svědomie a srdce
jasné a pokojné k tomu, ktož se tobě protiví!
A protož, když člověk umfe, hned ta miera k životu našemu
75 pHměřovati se bude) a bude-li nalezen, že se netrefuje k životu
Kristovu, běda nám etc.! V den saudný také ta miera bude a změ
ř'ena budau jednoho každého svědomie a život; a vedlé miery
zaslauženie každému dána bude miera radosti a kochánie. Jeden
každý v svém aul:-adě a povolání má se Pánu Kristu přimě80 ř'ovati etc.
58/59 »hněvivých popudnostl « opravou z Pťw,: hněvuov, popuzovánie.
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v ~ ten, jen ž m 1 U V i e ševem n f, měl j e S t m i e r U
t ,r t ~ n n a~. :~~~o bu~aucí Jeruzalém, slavný a krásný, do kterehoz volem pnJ1tI maJ1, nebývá poznán, jediné od těch, kteh
sa~ v ~~mto Jeruzalémě ?těfujícím vzděláni. Nebo tento podobný
ma by tI onomu budauclemu. Tento jest dcerau, onen no matka 5 386a2
synuov božích; tento se má zpravovati oniemno. Ti takoví zde
vzdv~lá~i ~ po.~taveni ,vi~ět~ m~hau, ,které sú tam zdi a brány; ale
p~tr~ble Jes~
pr.ve mletI zdl a brany. Ale pohfiechu tento zpušte~ Je,st, brany I Zdl padly a zatmien jest a potlačen a zkažen a lid
zajaty a zavedený do Babylona; a lid oslepený jest náramně a 10
dnové naši zlí sau, plní zlol'ečenstvie. Protož tam paUiti nemuožeme'
~ mno~í, v: tohoto světa jdduce, v temnostech jsau a do temností
Jdau :etsl~~, neb s~u. líbezného světla a známosti o Jeruzalému
nemelI, amz tam mletI budau, leč by někteh na smrti poznali co
~ !ernzalé~:~ v bu~aucím"k ,~olesti a zámutku většímu. Jako jest 15
receno MOJzlesovl: »Uhledas, ale neokusíš«, tak mnohy'm
v_
d'
b d
h d'
.
pove
,~e~~ U e v O lI~U ~m~tI: »Pohleďte, CO ste ztratili! Proč ste se
trtIlI, .slovo ste slyselI, telo a krev boží pHjímali, a nebeské krá~ovstvle ste ztratili pro zlau vuoli vaši?« Nebo tento Jeruzalém
Jest zkažen, brány, kněžie, a zdi a město obcí. Jestliže tento v nás 20
nebude postaven, onenno také nebude vidien od nás.

I

J1n:

v

Na smrti uzHme
tepruva

,»~ viděl

anděla, kterýž zmHovati měl brány, zdi a město«.
zde i u vlasti. Zde někteÍ'Í sau brány, jiní zdi,
trehe Jako mesto obecný lid. Tyto věci budeme-li pfeiněfovati
~derak s.au pe;~é. brá~y, ~di a město, úžitečné by bylo, a jaké 25
Jest nyme zpusteme vsech Jednák. Brány, stav duchovních, velmi
~au zkaženy. Jeremiáš v plačtivém kvílení naHeká a die: »Kněžie
Je~o j.ako brány sau zkaženy, panny jeho škaredé, a všickni poborenl ,sau. stavové«. Pí-iměí-me tyto brány k oněmno svaty'n1
prvo t mm, Ja 1(ý tam byl život, jak dobré velmi bývaly rady 30
1
kterak, .naučenie
dobré dávali, lid v poslušenství držali' J' a 1(e~
386b
.. h v,
o,b ?ovame J~c.! Zad~ý ~o Jeruzaléma nevšel, jediné skrz tyto
brany. Byl-ll Je ktery hnsmk zatvrzený v obci, vyvržen byl ven.
Jestliže. má Jeruzalém dohl:-e státi, poHebie J'est, aby měli
b ra~y
'
;~Iml. p~vné. ~ ,d obré a úžitečné a osvícené. Druhé změfeny 35
maJ1 by tI Zdl; Jsau JlIU stavové svatých, kteÍ'Íž hájili lid od bludu ov
a byli hí-iešníkuom pevná obrana a obhajovánie. KteÍ'Í byli v pokušení, skrz ně bývali posilněni; kteÍ'Í smutní byli, od nich bývali

sem

I?ot~k~ stavu~v

(černo:)

]0.

Brány nynéjšie

pl-iměi-me
k prvnim

I

v

Zdi padly,
l<azatelové

16 4. M. 14, 23 -

27 Podle

Pláče

1, 4
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potěšeni; kteÍ'Í byli hlaupí, byli osvíceni. Ti ť sau byli dobfí kazatelové a světí mučedlníci. Již pohí-iechu zdi padly, a protož neznáme těch zdí. A tak v nás temnosti daleko patí-iti nám zbraňují, nebo nevidíme pádu svého. Jest-li v nás která zed malá, ale
hliněná jest; zpodepfe-li se kto na ni, padne rychle.
Druhá zed, kteráž byla dobrá a pevná, zkažena jest, - stav Druhá s~~:l kteÍ"Í
45 světský: ciesal-ové, králové, knížata, rádce, konšelé, kteÍ'Íž držeti
mají obec v pravdě, v lásce od hfiechuov vyčišťovati, lid k bázni
boží pHvoditi. Již ta zed klesla a jedna zed proti druhé jest, jedna
moc proti druhé. Stav duchovní kazí sám se jako jedna zed druhau;
a světský stav též kazí sám se. Zed proti zdi, a pád jest veliký.
50 A lid prostý také se oboHl, žádného poslušenstvie k vyším a zprávcuom duchovním i světským nezachovávají. Řemesla nepl'ehfédají se, ale zkažená a rozdělená sau. Protož pfechází Jeruzalém,
kto chce koli. Nebo nenie bran, nenie zámkuov, totiž stráží pevných, Nenie bran
není zdí stálých a pevných, svatýchkazateluov, kteÍ'Í by zapuzo55 vali duchy bludné od duší lidských. Stav světský také rozdělen
a lid pod nimi roztržen a jazyk nepostadčuje vypravovati, jací
hí'iechové phcházejí z pádu zdí.
Item město všecko, kdyby se pHměfilo k prvnímu! Najprv
znamenajme panny, kterak sau od stavu poctivosti a pokory
Panny
60 odešly, kterak děti od poddanosti dobré starších! Vidíme v stavu
manželském, jak mnoho zlého v cizoložství se rozmohlo. V stavu
~[anžele
vdovském nenie náboženstvie, nenie milosrdenstvie a čistoty
Vdovy
V nábožných osobách. Mnozí duchové zlostní proti Písmuom.
Mnozí, kteÍ'Ížto z lidu pfevrátili se od viery a učenie kaciefská
65 rozsievají, a nenie, kto by odehnal, Ido by takovým věcem pfekazil.
Všecko město se vilde a klátí pochybností, všecko se boří, všecka
srdce jako trest klátie se v bahně a tepau se, a nenie město stálé
a pevné; nad kterýmž pláče Spasitel Hm: »By vědělo a poznalo,
Jeruzaléme, i ty by ... «. A Jeremiáš v Pláči 1°.: »Hřiechem
70 hřešil Jeruzalém, protož neustavičný učiněn jest«. Žádného řádu,
žádného poslušenstvie, ale noc zlofečená jest, že všickni hmatají,
a žádný nepHchází na cestu sionskú.
Všickni proroci lkají a pláčí pro tuto noC naši a slepotu a ne- Pláč s~~;;:eh nad
zHezenost a nebezpečenstvie na duši i na těle. Již morové, již
75 prolitie krve v bojích, již všudy války a bojové. ZevniU velicí
bojové, vniU rozdělená srdce a lakomstvie, hněv, nenávist, a vy-
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68 Luk. 19, 42 -

69 Pláč Jer. 1, 8
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Vicry llenie
o svátosti

velebné

Kněz

Jednoty nenie

(černě:) LIXO.

Nepravosti

rozdělenie činíe

Rozmohla se lež

cházejí tak na vojnu. Jiní zraněni bývají; jiní tam zmordováni
sau a nevracují se; jiní přijímají nehodně velebnú svátost těla
1
P,
V •• ,
•
V •
a \:rve ane; JIm pn]lma]l, a nevehe; jiní nepr-ijímají, aniž věHe,
ani pravé viery mají o velebné svátosti, ale rauhají se, a mnozí 80
umieraji. Nenie, kto by sobě to rozmajšlel, kterak jdau ty duše
a kam, a kněžstvo toho nelituje, nepláče, nekvílí, vědauce, že
odpoviedati budeme za duše! Kde jest kněz, který by s radostí
rozmlauval o Jeruzalému a o nebeské vlasti? Která II duše, ješto
387a1
by se veselila s Kristem a myslila o tom Jeruzalému s sladkým 85
duchem pokory? Kde jest v čeledi jednota, kde, aby dva nebo Hie
shromážděni jsúce modlili se a hr-iechuov a zlých věcí politovali?
Všudy nemoc a slepota!
Poněvadž těchto hrubých věcí a našeho pádu nevidíme,
kterak vo oné vlasti přemyšlovati budeme, kterak s těmi svatými 90
rozmlúvati budeme s chutí, kterak poznáme položenie budaucieho
Jeruzaléma a vlasti, abychom dychtili a taužili po ní a pospíšili
jíti do ní a v srdci abychom sobě napsali ji? Nenie najíti srdce
těchto časuov Antikristových, aby vidělo tyto věci s sladkostí,
kteréž jest Jan viděl. Jako phklad máme: Když prosUedek po- 95
větrný jest mračný a temný, tak hvězdy a slunce i měsíc zastě
ňují se; též mhly pokrytstvie a bludu přivalily se, protož hvězd
a slunce nevidíme. Což tehdy děli uprosHed mezi našimi srdci
a Kristem a Jeruzalémem svatým? Izaiáš die: »Nenie ukrácena
ruka Páně, aby spasiti nemohla, a uši jeho nejsau obtíženy«, 100
totiž k uslyšení modlitby; rád by totiž spasil a rád by uslyšel
modlitbu a vzhlédl na pokoru, a nenalézá se modlitebník věrný
v'l\:y, 1derý b y h nev
v boží ukrotil. ~)Ale nepravosti vaše dělí
za h nesm
mezi vámi a Bohem «, totiž mne od vás oddělily, od mého světla
a rady a obrany, že jako slunce pr-itrhl a zadržuje paprslkya anděly 105
dobré a stráž svatých, nebo tyto mhly a oblakové tmaví oslepují
vás; pro tož nejsem s vámi, aniž mne mieti nmožete," aniž vidíte
Jeruzaléma mého. »A tváí' mú skryl sem. A ruce vaše plné krve«.
Pohřiechu nezřízeně mnozí vylili sau krev. »Rtové vaši mluví lež«.
Obecný jest pohřiechu tento hřiech v lidu, na trhu, na ulici i na 110
ryňku, a z domnievanie a podezření, a nestydie se, tak světlští
387a2
jako duchovní. Jeremiáš II ID.: »Čelo ženy nevěstky učiněno jest
tobě, nechtěla s' se styděti«. »A jazyk jich marnost mluví«. Kde
již tresce jeden druhého z hřiechu? Kde s sebau rozmlauvají
v

V
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99 lz. 59, 1 112 Jer. 3, 3 -

103 lz. 59, 2 113 lz. 59, 3

108 lz. 59, 2 a 3 -
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109 lz. 59, 3

v •
•
v
d
Vt~'
d Srdce opuštěná od
s chutí o Bohu? Proto z Jest znameme, ze sau sr ce opus ena o Ducha božieho
Ducha božieho, a nenie řeči kázanie, aby phvedla k opravení
života tento tvrdý lid. Kamenná sú srdce, bez náboženstvie a bez
studu, z vobyčeje poslauchají slova božieho a tělo a krev boží
přijímají. Všecka srdce plná marnosti, protož žádají marných
120 a prázdných věcí a to, čehož žádají, tak mluvie. »Nenie, kto by
volal k Bohu«, totiž za život dobrý, nenie ten umHý, ani v lidu
poMiechu. »Nenie, kto by právě saudil«, aby poznal své zpuštěnie
a duše ohavnost. Kto jest, ješto by lidu hr-iechy jich vkydal na
tvál-? Který kněz sám sebe poznává? Kto chce trestán býti od
125 jiného?
»Doufají v niveč«: onino v množství veliké lidí, jin}! v sektách, osob duostojenství, onenno v vymlúvaní svém chytrém, onen
v bohatství, onen v moci světské etc. >>Vajce haduov rozbili Slí {(. Vaj~~ ~~~uov
Vajce sau srdce dlauho v neduhu zležalá, dávno naplněná zlostí
130 vymyšlenau a zavržená od dávnieho času v tajné zlosti a chytrosti;
ta sau srdce roztrhli. Kteréžto věci zle počavše od mnohých let,
ven již vyplývají a vylévají se. To oslepuje nás, že nepaHíme
k Jeruzalému budauciemu, nebo srdce plná sú zlosti; a ta již otvieráte, když činíte krádež, vraždu, pomstu zlau. »A králík, ten had,
135 rodí se z vajec«, totiž kacidstva, bludové a duchové nečistí;
K~~I~~I~{~a
pro hřiechy naše tito hadové uprosUed nás rodie se. Ezechiel;
»Synu člověčí, mezi hady a štíry pí'ebýváš«. Lépe by bylo bydleti
na paušti nežli mezi zchytralými pokrytci a kacie'h a svuodci
a tajnými a lstívě podtrhavými lidmi a utrhači. Budau ť již tu
387b1 140 pěkně v uoči mluviti, a potom ani ť zrazují člověka!
Veliké sau v nás temnosti jako pekelné. Jako oni v pekle
nevidie onoho Jeruzalému, a pakli vidie, radovati se nemohau
z slávy jeho, tak pekelná naše srdce tmavá nic nevědie o Jeruzalému věčném a neumějí právě pomysliti. Protož přikazuje Duch
Změřme život
145 Páně pr'eměřiti brány a zdi a město. Ty tehdy pfeměř svuoJ ZlVOt,
náš!
kterak miluješ Boha, kterak v pravdě prospieváš, kterak brány
stojie. ZměHe, jaké jich svědomie a kázanie pfed Bohem: A protož,
kdyby pHšel anděl boží a položil mieru na srdce naše, ktehž se
domnieváme, že sme nětco, nic neisúce, tu bychom poznali sebe.
150 Kdež san ta srdce výborná, tě'll die apoštol (k Židuom), aby paWli
k Jeruzalému. Die: »Obráceni ste k městu svatých a k Jeruzalému
věčnému«. Jestliže oko nemocné a bIékavé obrátie se k slunci, hned

115

I

•

120 lz. 59, 4 - 126 lb. - 128 Podle lz. 59, 5 Podle Ezech. 2, 6 - 151 Žid. 12, 22 .
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l\Ialomocens tvie

Mi'sto

Ta ť jest nemoc těžká a malomocenstvie, totiž lakomstvie.
Druhé podlé sv?-tého Bédy kacieřstvie těžké malomocenstvie jest.
A nemuože poznáno býti malomocenstvie to, leč Kristus přijde
a přeměří srdce naše. Jako Kristus šel do Jeruzaléma a tu potkalo 160
se s ním deset malomocných. Kdyby světí stáli v branách jako
prvé, oni by nám nedopustili k velebné svátosti těla a krve Páně
s naší ohavností a malomocenstvím. Potřebie jest, aby přišel Kristus
a osvítil propast srdečnau. A neučiní ť toho, jediné leč bychom
volali H<úce: »Ježíši přikazateli, smiluj se nad námi podlé velikého 165
milosrdenstvie tvéhol« A nebudeme zdrávi, abychom Jeruzalém
opatřili, leč přijdeme k branám Jeruzaléma tohoto, totiž k svatým
kněžím, a otelvl'eme jim svědomie a vezmeme radu, kterak bychom
387b2
hodně přistaupali k svátosti velebné oltářní.Ale k branám nejdeme,
protož nehodně přijímáme. Apoštol: »Protož mezi vámi mnozí 170
nemocní, nebo se sami nezkušují, nemodré se nábožně«, totiž sau
jako v těžkém snu; a všickni zesnuli těžkým snem. Protož ani l'eč
kázanie jim prospievá, neb sau plní malomocenstvie, plní hřiechuov
a ducha jakéhos' pyšného, ducha bludného mnohá srdce sau plná
a ducha hrdosti. Potřebie jest jistě utéci se k modlitbě, aby Pán 175
uzdravil nás, aby vzdělán byl Jeruzalém v nás a potom budaucí
onen věčný etc.
A

tom ě s t oJe r u z a I é mna č t y ř i hra n y p os t a ven oje s t. To jest čtyřhraná věc, když jest s každé strany
nětco tak široké jako dlauhé, a ne viece dlauhé než široké, a zase
též. Ku podobenství takové věci viděl Jan Jeruzalém, že dlauhost
jeho tak veliká byla jako širokost etc. Dotýká odplaty budaucie
kt:r~ž voleným dána bude. Jakož sau zaslúžili, takovau odplat~
mletI budau; kterauž měrau měřili zde, takováž miera bude jim
odměřena. A ta mzda a odplata čtverohranatau věcí se jmenuje,
kterauž volení budau mieti v Jeruzalémě. Zde volení mají mieti
155 Spr. Jan 3, 19 - 158 Beda, JnLucae evangeli'um exposHio, liber V,
(M L 92 c. 542). - 160 L1tk, 17, 12 - 165 L1~k. 17, 13 - 170 Podle 1.
Kar. 11, 28 až 30
7 Ohlas Mat. 7, 2; Marek 4, 24; Lul!. 6, 38
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auraz béře a nemuož hleděti vzhuoru, ale rychle běží do tmy'
tak srdce slepá a nemocná, že se stajště lidu nětco mluviti a slyšeti
a mysliti o Jeruzalému. Jan 1°.: »Svět1o přišlo na svět, a milovali 155
lidé viece temnosti nežli světlo«.

Srdce
nczpuosobná

čtverhrana té

Kapitola

5

tu čtverohranost, aby budaucí onoho města čtyi'hranost měli.
Na]'prvé zde mají se mieti zároveň jednostajně v protivných
1\láme se
i v šťastných věcech. Ctyi'hranau věcí kamž koli vržeš, rovne stoJI; čtyrhranatCti
tak volení v hruozách i v pokoji; i v protivných i v šťastných phhodách nezměniti se jest to býti věcí čtyi'hranau zde. A ti dojdau
15 města Jeruzaléma, na čtyi'i hrany postaveného.
Všickní (I) zde táhněme se k čtyřhranatosti, totiž jednostajně
rovně se všech strán, abychom stáli zarovno na pravici, totiž
v šťastných věcech, i na levici protivných věcí. Žalm: »Pravice (černě:) CXLIII.
jich pravice nepravosti«. II Ó člověče, stu oj právě, nepozdvihuj se
20 na pravici a na levici nezaufaj, nerepci, nehněvaj se, varuj se od
hOl'kosti myslil V pokoji, v zdraví, v rozkoši, v pi'áteIéch, v synech,
v sytosti Ho by právě stál, Hedký jest. Pravice zdejšie na malý
čas stojí, tudiež se změní: pi'átelé odcházejí, cti světské odcházejí,
a rychle přicházejí protivné věci. Jestliže opět člověk tu jako
25 kladivem prán bývá a od ostrých, totiž protivných věcí potrestán,
aby byl kámen rovný ve zdi božieho a svatého Jeruzaléma, blahoslavený jest ten; a Hedký jest, kterýž v protivných věcech nepadá.
Apoštol o tom vypravuje Hm: »Napravo i nalevo skrz voděnie
spravedlnosti«, totiž vyjděme k boji proti světu, tělu a šatanovi.

10

v

V'

• I

Kto chce býti kamenem živým ve zdi jeruzalémské, měl by
mieti spravedlnost, aby vzdával chválu a čest Bohu, milovánie
v,
MV'
a trestanle a naucenle b l'lzmm.
e]mezv t ehd y o d~'
enle sprave dl nostl'
S pravé strany, v šťastných věcech abychom nepadli. Též s levé
strany. A vykládá, co jest to napravo, tu Hm: »Skrze slávu«, když
35 chváIé, když všecky věci žádostivé sau pohotově i zbožie. »A
pohaněnie«, totiž skrze zlau pověst. Hle, to ť levice I PoHebie jest
tu mieti oděnie, když nazýváni býváme svuodci, a pravdomluvní
sme, když se nám porauhají. Jiní nazývají nás pravdomluvnými.
Hle pravice že věl'ie nám a chválé I J ednák svuodce a kaciei'e
40 dáv~jí. Hle, 'to ť levice opětl Jednák dobrau a plnau pověst. Hle,
dobré věci o nás smajšlejí věrní I A opět zlau pověst rozsievají.
Hle, na levici nechválé! Mieti tu spravedlnost se všech strán, jest
býti čtverohranatým v Jeruzalémě; a ti ť pHjdau do budaucieho
Jeruzaléma.
45
Item die apoštol, na levici které věci trpěl jest: >>V nahotě,
v zimě, v hladu, v žiezni etc. Avšak aumyslu a vuole neproměnil
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sem, ale, což se Bohu líbilo a k spasení duší bylo, vyplnil sem«.
Item na pravici apoštola byli sau ti mnozí, kteréž jest obrátil na
vieru, kteh skrz něho uvHili, pokánie činili, k hřiechóm se nenavracovali, chválili řiekajíce: »Tento člověk jest od Boha«, plakali50
na hřiechy, a nepozdvihl se z toho, ale ponížil se. To ť jest pravice
Jer~~'iI~~Jaký dobrá. Takoví ť sau byli pravý a svatý Jeruzalém, čtverohranatě
po stavený v tomto putování. V žaláhch bývajíce a na smrt jdauce
naději měli; v štěstí, v chválení lidském ponižovali se; bohatstvie
podávali jim, bázeň měli v tom, Bohu chválu vzdávali. Za tuto 55
čtverhranost vzali ono budaucie věčné čtverhranaté dobré a pravé,
na šíl' i na d<é>l.
Protož, když čest a sláva, bohatstvie phcházejí lidem a oni
se pozdvihují v pajchu a nadýmají se, již nestojie čtverhranatě,
již pravice jest nerovná. Řiedký ť jest, ktož by v štěstí nezpýchal. 60
Ekleziastik: »BlahoslavenJ'T bohatý, kterýž neodšel po lakomství,
kterýž nalezen jest bez poškvrny a po zlatu neodšel«, a které sau
líbezné věci světa, nežádá, ale zamietá a srdce svého k nim nevylévá
- ten ť jest čtyi-hraný člověk, ten člověk jest město Jeruzalém
rytěr'ujície cierkve čtverhranatě postavené. Též v protivných 65
věcech kto stojí rovně a bez reptánie, ten ť jest blahoslavené město
Jeruzalém, očekávaje odplaty věčného města čtyřhranatě vystaveného.
Pavel
Item veliký Pavel, maje srdce své čtyr'hrané a jednomyslně
čtverohranat-';'
stoje, die: »Umiem (totiž mám toto uměnie) hojnosti pojmieti 70
(totiž v šťastných věcech umiem státi bez poškvrny, v aUÍ'adě
svém jsa postaven), umiem nedostatku potrpěti«, na levici nereptaje; >)Umiem lačněti«, na levici rád phjímám to; / »i nasycen
býti« na pravici skutečně, tu umiem také státi. Pokládá to apoštol
Uměníe toto
. Vt"
.t
t'
. Vt"
,.
'v,
d 'h
svatých najvětšie za naJve sle mls rovs V1e a za naJve Sle ucen1e, v stesh nepoz Vl -75
nauti se, Boha nerozhněvati, v protivenství, v hoi-kosti nepadnauti,
nereptati. To ť jest uměnie a učenie Hesťanské, to f jest uměnie
svatých. Na to mají býti kázanie a napomínanie a posluchači
k tomu konci měHti mají.
Apoštol die: »Umiem«, to jest uměnie mé. To sluší znáti 80
Hesťanuom, se všech strán od hhechuov se varovati a Boha nehněvati, ale Bohu se vždycky líbiti. Kto nám dá toto uměnie?
»Umiem« zajisté v hodinu smrti nedati se poraziti strachem, k nepr'átelóm tu lásku zachovati a osHéhati, žádného v nenávisti nemieti
57 Psáno: dýel. -

61 EccU 31,8- 70 FiUp. 4, 12
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v protivenstvích mých, ale pokojné srdce ukázati, nepopťlzeti se,
neprchati, nehněvati se, ale naději mieti, smrt. Kristovu v ~~~~:i
mieti a radovati se v utrpení pro Boha. »Umlem« podklomh SIJe
všem nedostatkuom pro Krista. »Umiem« protivné věci trpěti,
kteréž se Kristu líbie, v žaláři seděti, .kamenován býti, okovy
90 svázán býti. »Umiem« také od brath utrhánie snášeti a pohaněn
od nich býti, a nehl'ešiti, ale v Boha doufati, na pravici chvály
báti se a ponižovati.
To město bylo postavené na apoštoféch zde, a tam stojí u vlasti
krásné město, kteréž Jan viděl Hm: »A město bylo čtverohranatě
95 postavené«. Kterak také umie apoštol na pravici státi v dobrém
aumyslu? Když člověk má bohatstvie a na zbytečné věci nenakládá,
na raucho své pyšné, slavné, a k své chvále ho nechová, neužívá
k lakotě, ale s stHedmostí užívá jich, a bez čehož nemuož býti, na
to nakládá a s bázní své obcovánie vede v nich, a kdež se tiem
100 bohatstvím líbie lidem a nelíbie Bohu, va/rují se toho. Kdež nemocní a nuzní sau a neodění, rozdělují mezi ně, a z toho marné
chvály nehledají, ti ť sau čtverohranatě město postavené, ti umějí
hojnost mieti a nehl'ešiti. Apoštol činieval zbierky, v nedělské Zbieti;;;ie~!,;~stol
dni velel se scházeti lidu a almužnu skládati na chudé. Sám skrovně
105 živ byl a na chudé obracoval; netbal, co zítra jiesti bude, ale kterak
. by smutných potěšil, a za hřiešníky plakal a kvielil. Zapomínal
na svuoj hlad a na svau žiezeň v práci, kterauž vedlo duše lidské.
V? CO k tomuto
Ta ť jest byla maudrost svatých. Co dieme k tomu my boh atsí.
dieme?
Kterak stojíme na pravici bohatství a štěstie, abychom neMešili?
HO Poh:dechu nakaupie sobě drahých věcí a vymlauvají se, že poHeba
jest, ano to z kořene pajchy pocházie. Item mnoho strávie a snědie,
a tu vajmluvy z toho přicházejí, že poHebujeme takových věcí,
ano koi-en v nich lakota, kteráž naplňuje břicho a pl'ekážku činí
modlitbám, zbuzuje zlé žádosti, oslepuje rozum, aby nerozuměl
H5 slovu božímu. Tak se lakota odievá a pHkrývá, jako by byla poH'eba.
Taková srdce již padají na pravici, kteráž padají skrze pýchu
a lakotu. Dlauho sedají, řeči daremnie strojie, o marných věcech
t l\Iieru kdybychom
pÍ'emajšlejíce. Kdyby m1era byla dobra s· prave strany v mes e měli tuto
našem, což my snieme, jiní třie měli by dosti na tom pokrmu,
120 a čtyh měli by dosti na tom rauše a oděvu, což k své straně služebník
boží osobuje, ano to jemu nep1-ileži. Blaudíme po pravici a nestojíme na té straně pravice.
85

•
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,Ite~1 S l~vé strany pHcházejí utrhánie, pomlauvanie, zlau
povesh odIevan~e: Hned se zbauH srdce a zastará a hořkost má, II
389a,1
ne~h~e se modlItI, Boha chváliti, nechce Boha slyšeti, že nemá 125
pysneho raucha a k vuoli tělesné, v zámutku repce, rauhá se a chce
sobě vzaufati; kt~ mu ,uš}wdil, chce se pomstiti a nenese toho pokorne. Ten porazen byva s té strany od dobrého a ten v šťastných
věcech pozdvihuje se v pajchu, s obau strán blaudí. Ktož nem'
života čtyrhranatě tiemto obyčejem zpuosobného nebude miet~ 130
věčné slávy, vyznamenané skrz město čtyí'hranatě postavené.
'
v

Item Jan v kanonice die: »Nechtějte milovati světa ani těch
.foto lUame
. IUletI
" věcí,bkteré
na světě
v
d . sau.vv Nebo všecko, co J' est na světě« etc • VarUJ'te
00 sebe
se, a yste nepa II od vecné slávy I Pro tuto pravici velí tělo mrtviti
světa nemilovati, slávy nehledati, žádosti těla skrocovati rán~ 135
k mo~litbě vstávati, ne v měkkostech a v rozkošech se k~chati.
Ne:t~Jte, chudí zbohaceni sau a hojnějšiech oděvuov žádají, rozkosne pokrmy, dlauhé spánie milují a těžce padají, jestliže v čas
nýc~ v~.cec~ ~yna~, v ci~ie se uvázati mysfé! Jan orlice napomíná,
kdyz pnchazI pravIce paJchy, žádosti těla a milovánie světa máme 140
jí, totiž pravici, odpierati. Jestliže kto svoluje, nenie lásk~ Boha
Otce v něm; v tom životě, kdež se miluje přízeň, čest srdečně na
to~t~ světě, ten oheň uhašuje vodu Ducha svatého. Pakli jest
~oJnve vody Ducha ~~até~~, všeckeren oheň uhašen bývá. Ó, když
clovek, moha svolIh paJse, nechce, pozdvihovati se v bohatství 145
nechce, bezpečen buď a naději měj v Pánu. Nebo světí radovali
se v protivných věcech a opatrnější byli, v bohatství se báli. Nebo
mnohé zlé věci pHcházejí tu pod zpuosobau potřeby. A těch
389a2
tak zkusil Buoh, že sau byli praví šafáH těch věcí, sami o sebe na
má!e dos~i mě!~. Apoštol ~ie: »Umiem potrpěti nauze a jiným také 150
udel~vah «~o ,rez v n~b:zpecenstvích od milosti nevypadati umieme.
Kto Je z nas ten, Jesto by to uměl a zachovával? Blahoslavený
člověk, kterýž má tu čtyr'hranatost; ten bude mieti korunu královstvie na pravici Boha Otce!

I

.

Job ctverhrallaté

město

Item vezměme město čtyfhranatě spuosobené a vystavene' 155
ev na svete, svateho Joba! Kterýž měl královstvie, domy, dievky,
sluzebníky, dobytek, mladé a rozkošné syny a dcery, avšak otec
byl chu~ých, hu~l !~~lhavýn;: modlil se za syny, aby nezpajchali
a aby Panu neshresIlI, a ostnehal dcer od hHechuov, život dobrý
d

v

v

"

Z
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141 1. Jan 2, 15 -

150 Podle FiUp. 4. 12
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160 za pHklad položil. Nepostavil sobě za štěstie tohoto zbožie časného,
ale pokorný byl a bojící se Boha. Potom ďábel die: »Nediv, že slauží
tobě, poněvadž s' mu dal mnohé dobré věci; ale odejmi jemu ty
věci, a uzl-ieš, že ť odstaupie od tebe srdce jeho!« Dal Pán ďáblu
moc, kterýž zpuosobil nepřátely, aby mu odjali ty všecky věci;
165 a učinili tak. A pmla mu po pravici levice, totiž chudoba, bolest
a protivenstvie, a on stál jako čtverohranatá věc bez pohaněnie
a v jednostajnosti mysli bieše postaven a l'ekl: »Poněvadž sme
dobré věci přijímali z ruky Páně« etc. ZbauHl tělo jeho vlastnie
trápením bolestným; potom ženu jeho, kteráž k němu í'ekla: »To ť,
170 hle, naděje tvá, Pán! Proč si mu slaužil? Již ť jest se odplatil tobě
dobrým!« PHmlauval jie a trestal ji ve všech věcech těch. Die
Písmo: »Job neshÍ'ešil us ty svými<<. Ale i pí'átelé jeho sešli se k němu
a pravili: »Zlaupil si nuzné a utieskal s' chudé, ukrutný si byl«.
A on l'ekl: »Nečinil sem toho, ale oko byl sem slepému«. Trpě175livost zachoval a bázeň měl. To byl slavný a znamenitý kvadrát,
totiž čtyí'hraný v městě Jeruzalémě.

I

Jestliže ti sami mají spaseni býti a ne jiní, běda nám! Kde
sau takoví kazatelové a posluchači, aby v štěstí i v protivenství
rovně stáli a nehl'ešili? Kde sau ti? Bojím se, že mnozí z nás věčným
180 zatracením vládnauti budau!
Někdy pokoj byl v Čechách, čest, sláva a bohatstvie, a žádný
jinému uškoditi nemohl; život rozkošný vedli, hody mievali,
chlipnost provodili, zle na pravici stáli kněží a duchovní i lajci
a všickni kupci. Již dopustil Pán levici a zkaženie časných věcí,
185 již lkají, již repcí a nestojie jednomyslně rovně, jako mají státi,
upHmě a jednostajně. Co s námi má učiniti Pán Buoh, jaká naděje
naše k budauciemu Jeruzalému, čtverhranatě postavenému?
IGíž Ježišuov jest život kí'esťanský; ktož ten má, dobrau zbroj má.
Mnozí toho ldíže jako levice nenávidie, v štěstí opět hÍ'eší. PoUebie
190 jest nám modliti se Bohu, abychom v protivných věcech jako na
ldíži Kristově stáli a abychom nevypadali v šťastných věcech,
v bohatství, v umění abychom nevypadli, ale tu Kristuov ldíž
abychom drželi; lásku mějme stále a pevně stuojme, phzeň lidskau
potupme i všeho světa, naději k Bohu po veškeren čas pevnau za195 chovajme etc.

161 Podle Joba 1, 9 až 12 - 167 Job 2, 10 - 169 Podle Joba 2, 9 172 Job 2, 10 - 173 Job 20, 19 - 174 Job 29, 15
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V i děl Jan m ě s toč t v e r hra n a t ě v Y s t a ven é.
Ctverhranatá věc s každé strany, vzhuoru, doluov, na šíl' i na déI
rovné má strany. Kto má býti spasen, má mieti zde jednostajnau
Potřebné vcci
v
v
čtyři
rovno st napravo 1. na1evo. Ct yn pa k veC1 nase
mesto
C1me čtyr'k čtyřhranatosti h rana t'
v 1'1'
e, t ot'V'
1Z Vlera, na d eJe, I'as1<:a a vse
1\:y s k utek dobrý, z lásky 5
pocházející. Tyto věci sau rovné mezi sebau. Jakáž viera, takováž
láska; jakž věH Ido, tak i miluje, a jakož věN a miluje, tak naději
má. A jakž věN, miluje, naději má, tak skutky činí. Za ty věci
dává se nám odplata, město budaucie čtverhranatě postavené.
Tyto věci v naší čtverhranatosti sau spojené: kterak veliká jest 10
viera, tak veliká láska etc.; jakž jest malá viera, tak i láska etc.
A jakož ld'esťan věří, tak i miluje - všecko rovné jest. Jestliže
mieru viery má velikau a velikú lásku, a tak tehdy má veliké
skutky a silné a tak veliký dobrý život a veliké dobré pHklady.
K Galatským Va.: »Ani obřezánie ani neobÍ'ezánie jaké moci jest, 15
ale viera, kteráž skrz milovánie se puosobí«; a tu se rozumie naděje
a láska, skutkové se mínie, tu tak puosobí tento život. Světí měli
sau ji v tomto životě a skrz tento došli sau věčného.
v

V

V'

V

V'

V"

'

I

Viera jest základ
a

svetlo

Ktož tohoto života nemá, kterak naději k věčnému životu
'? N
'
. t'1 ť za\:
'lla.
d Ab a\:u\:.
1 1 I I o.:» Spravedhvy
' ,z .
ma.
e b
o Vlera
Jes
vlery20
živ jest«. Protož základ dobrého života jest viera. Kterak tedy
z viery vychodie milovánie a jakž Ido věH, tak miluje a tak naději
má a tak činí, kterak milovánie jest rovné víÍ'e. Uejmo jest, že
viera jest světlo některaké, kteréž nenie z nás, ale od Boha shuory.
Jakub sv. die 1°.: »Všeliké dánie výborné« etc. A zvláště dobrá25
viera světlo jest drahé a veliké; za kteréž apoštolé prosili: »Pane,
phspol' nám vieryl« V tom světle vidíme budaucie věci nevidědlné
a věčné; a které sau věci k spasení, k pHkázaním božím, ku pokání,
k cestě auzké, k radám božím a k těm věcem, které sau nad phrozenie, skrze vieru patr-íme. Ktož má světlo to, má svědectvie 30 .
Ducha svatého v" sobě. Jakož die Jan v kanonice: »Ktož věH
390a1
v Syna božieho ... « A to světlo činí syny světla věHcie právě
a obracuje je k Bohu, kterak jest mocný, spravedlivý, dobrý, milosrdný; tu se v hheších u sebe shrne a stydí se. Slyší-li slovo, zachovává s poctivostí a s vážností, k Bohu paUí ve všech věcech, 35
aby on byl ctěn sám a aby se ho bál.
4-8 Sr. Richarda a S. Victore, In Apocalypsim I. VII. c. V (ML 196,
c. 868) a Strabona, Glossa ord. (ML 114, C. 747). - 15 Gal. 5, 6 - 20 Abak.
2,4 - 25 Jak. 1, 17 - 26 Luk. 17, 5 - 311. Jan 5,10
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Obecné jest jméno viera, ale veliké věci puosobí. Praví-li Ido, ~1~f~u~~~~~
že má světlo, a necítí skutkuov dobrých, zlá ť jest naděje jeho.
veliká
Viera činí to, aby časné věci za marné pokládal a vážil proti budau40 cím a za lajno, činí, aby zavrhl svět, činí člověku všecky věci nebeské líbezné. A že v Bohu nic zlého nenie, i činí, aby duše najviece
zamilovala Boha a jeho se pHdržela skrz milovánie. Protož pově
dieno jest: »Čím Ido viece věH, viece miluje«, viece oblibuje, viece
sobě nad jiné zvoluje, viece tu odpočívá, viece sobě váží a dráže
45 boží dobrotu i krásu, maudrost a milosrdenstvie, v němž žádného
nenie nedostatku. A když zamiluje milosrdenstvie a pravdu, tehdy
všecko, co jest v Bohu, miluje a následuje těch věcí. Nebo v světle
viery vidí Boha bez nedostatku a hned viece vida více miluje.
Pakli jest malá viera, jako die Pán: »Ještě maličké světlo v vás Malá viera
50 jest«, tehdy maličko vidí v Bohu a maličko miluje a tmy sau v něm.
Ale jestliže světlo v něm jest, vie, že Buoh nenávidí všech Miechuov,
a tak pohrdá lakomstvím, lakotau, pýchau etc. a dychtí, chvátaje
k nebeské pěknosti a k bohatství, a které věci sau ku pÍ'ekážce
milovati nebeských, ty potupuje, a tak svět, hhechy, tělo. A miluje
55 lásku, miluje pokoru, miluje modliti se za hhechy své i bližních
a skutky svaté milosrdné činí. Nebo vie v světle viery, že ti skutkové sau Bohu vzácní. A J' estliže viece věr-í, milUJ' e, tu odpočívá, vypisuje
Moc viery
se
V něm naději skládá, že Pán milosrdný jest, dobrý jest. Z naděje
vycházejí a z viery a lásky skutkové dobÍ'í. Jakož upHmé oko viery
60 jest k Bohu, tu poznává, že má tělesné skutky mrtviti, svět potupiti, ponižovati se, modliti se za setrvánie v dobrém. Což kto
velmi věH a miluje, chce ovšem skrz skutky vyplniti; aby toho
došel, nelenuje se ke všemu dobrému.
Kdež jest viera a láska, velmi velikú naději pokládá v svátosti o svátosti božs!,ó
65 velebné; neb tu jest všecko dobré. Kdež jest viera o této velebné
svátosti, sau žádosti veliké ku počestnosti Kristově, dává se na
dobré skutky, aby toho hodně požíval, oddává se ku pokol'e,
k bázni a Heseni pÍ'ed tau svátostí velebnau a k čistotě srdečné.
Neb okem tělesným nevidí, ale duchem v světle viery. Ktož
70 má vieru velikú, věH tomu, což jest l'ekl Kristus: »To ť jest tělo
mé«. A když pHjímá, zastavuje a pÍ'estává od Í'ečí marných, od
hněvu, od nenávisti, a dává se na život dobrý a pNklady dobré,
aby opět a opět pHjímal; tu paHí na božie milosrdenstvie, tu
uzdravuje duši, tu má naději a doufánie proti zaufalství, a povstává

I

40 Ohlas Filip. 3, 8 Luk 22, 19

49 Jan 12, 35 -70 Mat. 26, 26; Marek 14, 22;
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po pUjímaní ke všem skutkuom dobrým, k lásce a z toho k naději 75
f{iedká
viera
o budaucí vlasti. NestoJ'te, i:-iedká ť J' est viera v srdcích těchto
nynie
dnuov! Již se plní to: »Zdali Syn člověka najde vieru na zemi?«
Zdali viera jest tu, aby ho nabádala, aby dobře živ byl a hotov
byl jíti do slávy?
Kdež jest viera, tu všecka slova, myšlenie i skutkové a pří- 80
kladové v bázni a v poko1'e dějí se, tu milovánie Boha a bližnieho,
tu naděje k Bohu, tu skutkové dobH, nelíbost na hříchy, milovánie bližních i nep1'átel, Imodlitba vraucie, skutkové milosrdní,
poslauchanie slova božieho v bázni a v milování. Ktož toho světla
nemá na tomto moU, nevie, kam jde, slepý. Jan v kanonice: 85
»Ktož nemiluje bratra, v temnostech přebývá«. Kdež jest viera,
Zllamellie
viery
varuJ'
e se od bluduov) varuJ' e se od falešny' ch proroku ov. Kde ť J' est
pravé tato sau
viera pravá, tu jest veliké k Bohu zřenie, nade všecka stvořenie,
tu počestnost a vážnost pJ:'ed svátostí velebnau oHál'ní. Kde jest
viera veliká, tu hned nenávist jest na Miechy, hned sau trestali 90
krále, ciesaře, nepHjímali osob. Ty věci dějí se z viery. A byli
stálí ve všech věcech. K Židuom: »Světí skrze vieru p1'emáhali
královstvie«. Neb sau z viery milovali, a z milování lehko bylo
trpěti, žaláře podstúpiti. A kdež jest milovánie, kde pokora, tu
prohlédanie k saudu božiemu, a tak bázeň. Opauští všecko marné 95
světa, doufá v Pánu a ustanovuje se v Hospodinu a skutky, kteH
se Pánu líbie, ty činí. A ten bude pHveden k koruně svatého
Jeruzaléma· buda ucieho.
To světlo viery ve všech lidech, kteH se Bohu slibem zavázali,
hasne. Mat. XXV. v podobenství desieti panen, kteréž měly lampy 100
~:~'::fe;;ajf? - čistá srdce, olej - mi1osrdenstvie, oheň - mi1ovánie; když Pán mešká
p1'ijíti, zesnuli všickni v jakés' milosti a v žádostech světa a v pokrytství a v bludích a v jakýchsi lenostech. I stal se jest ldik,
pohnutie a zarmaucenie, a tehdy sú zvolaly: »Dajte nám« etc.
Byly sau prvé viera a láska a lampy hoHcie, totiž skutkové dobH; 105
ale když smrt nastává, když konec života blíží se a když zamaucenie pHcházie, tehdy nenalézají v sobě viery živé, ale zuostává
mrtvá. Bez skutkuov mrtvá jest viera, bez světla živé viery černá,
škaredá, nemohúci zpraviti ani vil děti nebeských věcí, jako umrlý
Obyč~~lf~~stáVá člověk. Apoštol: »Nerozsuzuje těla Páně«, obyčej a navyklost 110
zuostává v kázaní, v pHjímaní bez skutkuov dobrých, bez milování, bez náboženstvie. Pravdu vyznávají usty, ale srdcem za77 Luk. 18, 8 - 86 1, Jan 2, 11 - 92 Žid, ll, 33 - 100 Mat, 25,
104 Mat, 25, 8 - 108 Jak. 2, 26 - 110 1. Hor. ll, 29
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pierají. Jan v kanonice: »Kto praví, že miluje Boha, a pHkázaní
jeho nezachovává, lhář jest a pravdy v něm nenie«. Jako by řekl:
115 »Kdež jest světlo viery pravé, hned to hajbe člověkem k zachovávaní přikázaní «.
A že nenie zachovávanie slov božích, protož nenie ani viery.
V jiných pak jest p1'evrácená proti všem svátostem, proti očistci. Viera
KteHž praví: »Nenie těla Kristova v svátosti«; v takových viera
120 mrtvá jest. Protož od věrných má prošeno býti s Davidem: »Sešli
světlo tvé a pravdu tvú, ty ť sau mě dovedly a přivedly na horu
svatau a do stánkuov tvých«. Jako by J:'ekl: »Jestliže světla
nebudu mieti, upadnu rychle v osiedlo«.

převrácená

Protož, chceš-li zkusiti, máš-li vieru pravú, viz, máš-li milo- Zku,enie viery
pravé. A jestliže jest milovánie, tu jest i naděje. A tak,
jestliže to tré jest, tehdy ť také i skutkové dobH sú. Jestliže jest
malá viera, i milovánie malé jest, a tak i naděje i skutkové. Jestliže
viera veliké světlo v člověku jest a milovánie veliké Boha, nade
všecky věci, a naděje, a tak i velicí skutkové. Ó blahoslavený
130 život, ó svaté město čty1'hranatě postavené, kteréž toliko volení
stavějí! A jestliže zde toto stavenie budeme mieti, i budaucieho
dojdeme skrze Krista Pána etc.
125 vánie

I z mě l' i I j es tmě s to t l' ti n a u z lat a u. Která Zlatá
miera dána bude voleným, totiž odplata jich podlé zásluh jednoho
každého, žádný nellvie, jediné Pán Buoh. Protož die: »Změřil
jest město za honu ov dvanácte tisícuov«. Ten počet dvanácte
5 vyznamenává počet volených božích; jako nahoře praveno:
»Z pokolenie Rubenova XIIte tisícuov«. Mnohé také věci tajné
a zavřené vyznamenává počet dvanácte, nebo my daleko jináče

třtina

béřeme.

Die potom: »Za dvanácte tisícuov honuov«. Vyznamenává
10 dokonalú odplatu, která bude dána voleným, kterauž zná Pán, Odplata dokonalá
podlé zásluh jednoho každého. Ale že die: Za honuov XIIte tisícuov«. Které sau to hony? Obecné jest pro nějaký základ běhati z!:~n~~?
na koni nebo pěšky. A vyznamenává zkušenie a zvykánie v přikázaních božích a pečlivost k naplnění dobré vuole božie, a kterak
15 by se j emu líbil, komu se jest oddal. Žalm: »Já pak cvičiti se
budu v přikázaních tvých«. Když člověk pečuje, aby z dobrého
113 1. Jan 2, 4 6 Z. 7, 5 -

Jakoubek, Výklad.

120 Ž. 43, 3

15 Ž. 119, 15
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koi'ene lásky slaužH Bohu, nic neopauštěl, v ničemž se Bohu nenelibH, a kterak by u viei'e živé běžal cestau rytěi'ovánie zdejšieho
na tomto světě a bez Viery živé aby neusnul, ta pečlivost sau ty
hony nebo závodnie běhánie. Apoštol: »Na závod všickni běžie,20
jeden základ béi'e«. Tak k životu věčnému některak jako k odplatě běžie, protož se jim pi'edkládá krása nebeská, sláva, bohatstyie, pokojný život a upevněný skrze vieru; a mnozí běží, ale
Hedcí, kteH sau v jednom božím Duchu toliko, tu odplatu berau.
Nebo mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených, kteH by se- 25
trvali; kteÍ'Í cestau auzkau běžie a cestau jako trním porostlau
a jako skrz uši jehelné běžie, ti uchvacují tu odplatu a slávu.
Lenost naši
tresce

Anděl, který byl prvé nevinný, krásný, zpajchal, i spadl;
místo jeho člověk obdržel. Lid izrahelský, z kteréhož se Kristus
nalrodH, pro lenost zanetbal odplaty; královstvie nebeské obráceno 30 39
jest mezi pohany slepé. Tak dnes mnozí počali běžeti, potom odskočili zase, neb žádosti dobré sau udušeny a jiní hHešníci na místo
jich dostávají se. Jeden běžeti pi'estává, kterýž počal dávno běžeti,
a jiný znova obrácený pi'edchvacuje korunu. Ó, poHebie bylo by
Pospiešiti čas pospiešiti s tohoto světa voleným! Kdyby světlo viery bylo v srdci, 35
ledva ť by potěšenie bylo duši toliko v tomto dobrém viery; jestliže
toho nemá, tento život jest hněv boží a peklo a zatracenie a auzkosti. A dítě narozené na svět kvílením svým lká a prorokem jest
Po křtu člověk
své
biedy. Bude-li pokHěno, potrvá v milosti do času, potom se
tudiei padá
zbauH a povstane zapálenie a podnět proti člověku, a potom40
svět, ďábel, hHechové proti člověku; a Hedký jest, ješto by nebyl
raněn, Hedký, Ido by pospiešil k rozkošem andělským, k jich polmnu, k slávě a k bohatství, aby nebyl v osiedlo polapen, aby
nepadl, aby nebyl zklamán, aby bázní nebyl poražen, aby skrz
lakomstvie, pajchu anebo hněv anebo duchem bludným nebo 45
pokrytstvie aneb všetečnosti neodvrátil se a pro ty věci aby nezapomněl koruny, ale, vytržel1 jsa z těch věcí zlých, aby běžal
k nebi - Hedký ť jest ten! Blahoslavený jest, kto je ne'padl!
Svědornie čisté
Cisté také svědomie má všudy osiedla. Komuž ť světlo slauží
má osiedla
viery, rychle ť pospiechá jako z vohně s tohoto světa; a kdež50
chce zase povstati, padá, všudy nebezpečenstvie, a nenie zde
Život;~~y~~ jest, odpočinutie nikdiež. Apoštol die: »Život náš všeckeren jesti ť boj«
a místo rytěi'ovánie a zápasu, jednák se brániti pokrytství, jednák
hoi'kosti, hruozám a bluduom; dosti má činiti člověk každú hodinu.

20 Podle 1,

7(01'.

9, 24 -

25 Mat. 20,16; 22,14 -
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I

55 Jako člověk, pHpravuje se k boji, všecky věci opauští a obchody
světské pro časnau korunu nebo odplatu, ovšem pak k království
nebeskému Ido chce běžeti, pro ně bojuje, poHebie jest, aby opustil
duom, pi'átely,bohatstvie a všecky věci, které sau na pi'ekážku
duši, ode všech věcí se zdržovati má, ovšem nebezpečenstvie
60 podstúpiti, aby pHjal konečné dobré a času milosti aby ne nadarmo
strávil.
Toť sau ty hony, skrz něž volení bojují a pospiechají do královstvie nebeského. Ti skrz mieru a počet dvanácti tisícuov sau změi'eni,
kteÍ'Í totiž žádosti měli k nebi, trpěli pro Krista mnoho; ta miera
65 bude dána jim a ta odplata, kteráž se vyznamenává skrz dvanácte
tisícuov. Ty hony sau náramné milovánie Boha v světle viery. Hony vypravuje
Nebo, ktož nemiluje, nežádá a tak nepospíchá. Ó, poHebie jest
běžeti z nebezpečného světa, ano bratr bratra loví k smrti, ano
všudy lsti! Kdyby duše viděla tu korunu u vide pravé, chvátala
70 by s lkáním k vlasti. Jako David: »Jako jelen žádá k studnicem
tak duše
má k tobě Bože!« Nebo všudy hledaJ'í nepi'átelé vnebezpečenstvich
rnnohí'ch srne
vod"
o l
duše mé; jedno zlé pomine, druhé pHjde; všudy svedenie, všudy
štírové a hadové v čeledi, všudy falešní proroci, všudy laupežníci
a nepi'átelé, všudy t~mnosti, a cesta náramně plzká. Jako, kdyby
75 v noci utiekali pi'ed nepi'átely a nevěděli cesty, byli by v tesknosti, Podobenstvie
ale když by se světlo počalo ukazovati, radují se z toho a naději
mají: tak v zarmúcenÍ nevíme, blizko-li jest vlast či daleko, ale
když by se světlo duši osvítilo, na smrti nebo v Duchu božím,
tehdy duše počne se veseliti a praviti: »Ó, neznala sem prvé ne80 bezpečenství a temností! Ó veliké a blahoslavené město, budu tě
milolvati, tě oblibovati, budu tě žádati, vzdychati budu k tobě!«
A Duch Páně v zákoně napomíná, abychom pokánie činili,
a prorokuje nám nebezpečenstvie, ano bojové, ano falešní proroci,
ano láska stydne, ano zrádci jinak v uoči mlUVÍ, a jinak krom
85 voČí. A vždycky zákon nás vysHíhá i'ka: »Budau morové a hladové a mordové a mnohá nepravost se rozhojní«, a tak abychom
v bázni stáli, k smrti se pHpravovali a k nebi pospiechali; a
světlo dává Hm: »Okuste hoi'kých věcí, abyšte jedli pak sladké«,
a nedbáme. Nebo nenie viery živé v nás, aby nás napomínala k žá90 dosti vlasti nebeské, aby se duše k nebeským věcem vylila. Blahoslavení závodníci k nebeské vlasti! Již sau pádové velicí. Blahosla-

'11'11,;

55 »]ako« opravou Z púv.: ]edna.!? Marek 13, 8; Luk 21, 11

70 Ž. 42, 2 -

85 Mat. 24, 7

Blahoslav! tyto
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. Vysokost

Dlauhost

Širokost

Hlubokost

vení, kteH pospiechají, ktdí bojují a kteří setrvají. »Ktož pak setrvá
do konce, spasen bude«; kto jest opustil otce a matku a manželku
v těch věcech, kterésau na pí'ekážku duši, ne aby jich nemiloval,
ale překážky aby odvrhl, takových srdce budau vyznamenána 95
skrz počet dvanácti tisícuov. Protož die Kristus: »Mieru dobrau,
mieru vrchtitau a mieru oUesenau a osutau vezmau za všecka
nebezpečenstvie a za veškeren boj; že ste v nenávisti byli a ve
mně ste doufánie měli, dám vám za to mieru vrchtitau a natlačenau« etc. Kolikrát ty věci slýcháme, a nedbáme se pozdvihnauti 100
od světa!
»Dlauhost, širokost a vysokost jeho, to vše rovné jest«.
V nebi bude voleným pokoj. Simeon Í'ekl: »Nynie propauštíš
služebníka tvého v pokoji«. »Vysokost«, totiž když uzříte, ano se
tyto všecky věci dějí, pozdvihněte hlav svých. Když pHjdau ne-I05
bezpečenstvie a zámutkové, již pHcházie královstvie a pokoj
a odpočinutie, a tehdy /I uzhme, jak sau tyto věci rovné. »Dlauhost«
392a1
jest očekávanie vlasti u vieÍ'e živé, že věří člověk, které věci zaslíbil Buoh, že to učiní a vyplní. »Širokost« v naději, že velí očeká
vati a odplaty veliké zaslibuje. )>Vysokost(<: čím delšie viera, tiem 110
viece se duše pozdvihuje k bohomyslnému životu. A »širokost«
tak veliká jest, totiž láska široká, aby všecky miloval.
Protož tyto věci rovné sú v těch, kteHž běžie v ten autěk
honuov, že dlauhost jest viera, výsost naděje, širokost láska. Ty
věci zde trvají a k vlasti nebeské nás zpuosobují. V nebeské vlasti 115
dlauhost věčné trvánlivosti, vysokost v spaUování božstvie a
Krista Ježíše, a širokost, totiž vládústvie dobrých věcí; a rozšířeno bude srdce ke všeckněm v radosti a v milosti, a z toho
bude dobrá bázeň synovská a pokora před oblíčejem Boha
velikého. Žalm: »Bázeň Páně svatá, trvající na věky věkuov«.120
Tam hlubokost jest veliká a pokora, kteráž se zde má začieti. Pro temnosti nepoznáváme Boha, protož se neponižujeme,
ale zpínáme se; vážněji na smrti poznáme Boha, tu se ponížíme.
Kto na smrti poznaje Boha poníží se a zavÍ'e se v hluboké pokoře
a třiesti se bude z milosti, tehdy budau jemu .otevheny brány 125
královstvie; pakli se pozdvihne nad Boha pH smrti, bude zatracen.
Protož tak dlauhost milosti a viery, širokost panovánie a vysokost
viděnie. a hlubokost pokory budau v nebeské vlasti.
92 Mat. 10, 22; 24, 13; Marek 13, 13 - 96 PodleL1f.k. 6, 38 Luk 2. 29 - 104 L1f!i. 21. 28 - 120 Ž. 19, 10

l změnl jest zdi jeho sto a čtyHdceti
a čt y řil o k t u o v. Zdi sau obrana věrná města Jeruzaléma. Zdi co sau
Zed sau světí, kteHž lid obhajovali; těm se vymHuje koruna
zvláštní, skrz sto čtyHdceti a čtyh lokty znamenaná. KteH sau
5 v obci a v stavu duchovním, obelcné dobré opatrují, slávy své nehledají, těm zvláštní koruna vyměí'uje se. KteH také v duchovním
stavu hájie jiných a modré se za ně, dává se jim koruna.
Skrz loket vyznamenává se pečlivost a práce skutečná pro
Loket
spasenie lidské; těm také dána bude veliká koruna nad jiné, jako
lOnedbalí v tomto stavu viece mučeni budau. Mat. XlXo.: »Kto
by opustil pro mau slávu a pro spasenie bližnieho matku a otce
etc., stokrát viece vezme«. Hle, odplata vyznamenává se skrze
, .
Počet tento co
sto, veliká, nevýmluvná. Skrz deset znamena se mlera za Desatera znamená
božieho pHkázanie osHiehanie. Skrz čtyřidceti vyznamenává se
15 odplata za jiné ctnosti, totiž opatrnost, spravedlnost, s!Hedmost
a sílu. Jak jest veliká opatrnost, takáž jest spravedlnost _. za
V' d
'v'1 Sl'1a a st ne
ctnosti
roven sau ty ct nost'1 -, ta1mvaz
most et c. ev,1m t ed y Rovnost
chvalitebná
Ido opatrnější vidí se býti opatrností duše synovskau, takováž
jest spravedlnost, a čím větší skrovnost, i síla. A pakli bude spra20 vedlivý bez opatrnosti, to daremnie bude; a pakli bude síla bez
sUiedmosti, opět se nehodí. Pakli sau ty ctnosti rovné, dobře
., CVloveVl"'- Ja1m cVtveroh ran at'a vec.
V S'l
se hodie
StOJI
1 a, t a se h od'1 pro t'1 k azvd'
emu K čemu
ctnosti?
duchu zlému; opatrnost proti oklamání lstivému; střiedmost proti
každému hřiechu etc.
25
A za tyto ctnosti jest odplata veliká, jenž se vypravuje skrz
počet sto čtyřidceti a čtyři etc. Měrau člověka a anděla. Miera Miera jest odplata
V nebeské vlasti jest taková odplata, kteráž se dává anděluom,
takováž i lidem. Andělé dáni sau lidem, aby se neurazili v ruce anebo
v nohy. Když budau spolu volení v nebi, také nějaká miera dána
30 bude jim spolu s lidmi, kteréž nynie nemají. Protož řekl Kristus
některým: »Nebudau se ženiti ani vdávati,
ale budau jako
andělé boží «, totiž tak duchovní. A mnozí z lidí tak budau
osvíceni, povajšeni a korunováni jako andělé, jako Maria Panna.
v

I

Jiná jest miera anděluom daná, většie cherubínové jiných etc.;
35 tak lidem některým viece, některým méně. A všickni budau mieti
zároveň dlauhost, širokost, hlubokost a vysokost. Světí budau
mieti stav duchovní osvícený a mají býti podobni anděluom,

103

10 Mat. 19, 29 -

31 Mat. 22, 30; Marek 12, 25
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a ~adto ještyě nětco dáno bude člověku nad anděly. Protož die, že
mlera byla clověka a anděla.
Dáno také jim bude bytie jinačejšie; již nebudau smrtedlní, 40
ale duchovní a jasní, že žádného místa nezaměstknají, ale budau
na rozličných místech. Tak svaté Kristovo tělo dosáhlo stavu
najv~šieho na.de :šecky, aby bylo najsvětlejšie, najduchovnějšie,
ne mlstem tolIko Jedním aby zavřieno bylo a držáno. Protož nenie
to pravda, že, poněvadž Kristovo tělo jest v nebi, tehdy že by 45
nemohlo býti zde s námi. Duchovnímu tělu vpravdě přísluší
z viery našie býti na nebi i s námi zde u velebné svátosti. Nebo
když svatým dána bude ta koruna a onen stav oslavený, že buda~
duchovní a osvícení, nébrž oni budau světlo pravé vnitř i zevnitf
a podobní andělóm svatým božím, ta ť bude sláva a odplata' 50
a mnohých jiných dobrých věcí v nebeské vlasti světí spolu užívati
budau s anděly. Protož die: »Táž miera bude člověka i anděla«.
Kteréžto koruny rač nám dopomoci najprvíčké slavau a ctí korunovaný Kristus Ježíš, kterýž s Bohem Otcem i s etc.

A z d i m ě s t a z k a m e n e j a s p i d a, s a mop a k
m ě s t o z 1 a toč i sté etc. Dotýká tuto jména kamene, kterémuž jméno jaspis. Druhé již zmínka '0 něm a ještě na třetím
392b 2
místě bude. Ponechaje nynie toho ku potomku, dotknu o tom
městě, kteréž jest z zlata čistého jako sklo.
5
Zlato co znamená
Zlato ačkolI' v P' y
h'
,
Isme mno e veCI znamena tuto však dvě
Jedno
věci znamená. Jedním obyčejem všecky volené boží. Jedno zlato
jest zde země této a na tomto světě; kteřížto sau jako zlato zde
a vybráni budau jako zlato od Pána, a když vybráni budau
a vyňati s tohoto světa, tehdy svět zahyne jako Sodoma. 10
Druhé
Druhé zlato jest božstvie Otce i Syna i Ducha svatého. Takovému zlatu toto naše zlato p1-ipojeno bude jakožto zlato
k zlatu.
I~~ntikách vo.: »~ilý muoj bielý a červený, hlava jeho
zla~o ~aJlepsle~<. ,Hlava K~Istova božstvie jest,' tehdy zlato jest
bozstvle. V kmhach Genesls Ilo.: »Vycházel potok z ráje; a ten 15
potok na čty1-i potoky dělí se. Jeden potok obchází zemi, jejiežto
zlato jest výborné«. Ráj jest ten, o kterémž die Kristus: »Dnes se
mnú budeš v ráji«. Protož již zjevno jest, že zlato jest v království
Jeruzalém zlatý nebeském. A tak Jeruzalém tento jest z zlata, totiž z vyvolených;
Jaspis, první
I<ámen

I

V'

,

:r

38 »1'lad« opravou z pův.: s -

13 Pls. Šal. 5, 10 a 11 -

423

XXI.

20 a budaucí Jeruzalém nestaví se než z vyvolených, vyčištěných

v zámutku, kteÍ'Íž mají býti jako zlato rajzie. V knihách Exodi (černě:) 25
rozkázal Pán svatyni svatých stavěti, všecko zzlata čistého, sviecny,
archu zevnitř i vniH vše zlaté, kraužkové a nádoby i kobercové.
V tfetích knihách Královských Vlo. : Místo modlitebnice všecko
25 mělo býti ozdobeno zlatem, voltál' i nádoby i kadidlnice z zlata
i stěny a všecky věci v chrámě byly sú z zlata a nic nebylo bez
zlata na znamenie, že budaucí Jeruzalém všeckeren má býti
z zlata, oltář, nádoby i archa i svatyně svatých. A to II zlato má
býti duchovnie, výborné, najdražšie. Ne darmo jest to položeno,
30 ale aby se srdce mohla pohnauti k tomu Jeruzalému. Když dcera
sionská přijde tam jako královna Sába k Šalomaunovi a uzřie V~::,ja~i~~t~tr
7 ' t
. vsec
v l
l'
1",ns
nebeskému
stavenle
\:0 I
Z Zt
a a a mau d ros t Š
a omunaa a s1uzeb nI'ky Jeruzalému
najozdobnějšie a pokrmy a nápoje, hody a radosti, odivně, viece
nežli královna Sába divila se slávě krále Šalomúna, diviti se bude.
35 A jako královna Sába p1-inesla dary Šalomaunovi, tak duše modSába
litby jako vonné masti a zlato má mieti, aby krále dary poctila;
a má odsavad s sebau nésti zlato a vonné masti. A diviti se bude
velmi té budaucie vlasti. Zbierá zde zlato Kristus z světa a čisti Zbi:{a~oK:~~tus
skrz zámutky jako v peci; a toliko z těch Jeruzalém stavien bude.
40 V knihách Maudrosti: »Spravedlivých duše v ruce boží sau«.
(černě:) 3'.
Když pokušenie přicházejí na ně, on drží je. »A nedQtkne se jich
trápenie zlosti«. Nebo, ačkoli trpie na těle, ale ta mauka duše se
nedotýká. »Zdálo se před očima nemaudrých, jako by mřeli«,
jako by v nk obráceni byli. »Ale oni sau v pokoji«. >>V malých
45 věcech potrápeni, v mnohých dobře zpuosobeni budau«. »A naděje jich plná nesmrtedlnosti jest; a jako zlato u výhni očistil je
a jako oběti a zápaly přijal je«.
A z toho ukazuje se, že vyvolení a spravedliví boží sau jakožto
zlato, kteÍ"Ížto v zarmaucení jako v peci zkušeni bývají. A jestliže
50 se co phhází jim, drží je v ruce své, a b y se mau1m ne d oty'k a1a Držlv Pán
rUCe své
duše, ale očišťují se. Svatým zdravé bylo zarmaucenie. Jako lázně
, v 1derez
'v se c
vlo veVl\: umyva
"y
' t'1, t
lenI'1
'
tl\:y ztopená
Lázně svatým
dobře
h or1(a,
a CIS
a\:lvo
s \:rz zamu
jdau; ale to nenie huol'e svatým, ale l'épe. Jako Hí mládenci byli zádušnie
V peci, držel je Pán v ruce skrz anděla, že sau obvlaženie měli
55 a zdraví byli, nepřátelóm jich uškodil voheň, tak volení skrz zámutky berau se, a když vycházejí, to jest jim zdrávo a veselo,
v

I

48 »on '11«; rkPis omylem lná: one/n..

15.Podle I.M. 2, 10 až 12 -17 Luk. 23,43

22 2. M. 25, 9 nn. - 24 1. (3.) Král. 6, 20 nn. - 34 1. (3.) Král.
10, l11n. - 40 Podle Moudr. 3, 1 až 6 - 53 Daniel 3, 19 nit.
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a ukazují se svatým brzo zde řiekajíce: »Ó, kterak sem se v dobré
lázni zmyl, kterak úžitečné jest trpěti!«
Tito zámutkové, kteréž cítí zde volení, dobří sau a sau cesta
do nebe a sau čistície; viece je sobě oblibuje Pán nežli zápalnú 60
obět. V Přísloví XVII.: »Jako u výhni ohněm zkušuje se zlato
a sUiebro, tak srdce lidská zkušuje Buoh«, totiž pokušením, a čiem
viece trpie, lepší sau. Čiem viece teskností mají, viece miluje
Buoh takové. V Zjevení VIlo.: »Z pokolenie Rubenova XII tisíCUOV«. Rekl anděl Janovi: »KteH sau toto?« Odpověděl: »Ty65
vieš, Pane! « Rekl mu: »Ti sau, kteÍ"Í pÍ'išli z velikého pokušenie,
zde vieru velikú měli k Bohu, kteÍ"Ížto v zámutku nereptali, kteříž
sú pokorní a tiší byli v pokušení, kteÍ"Íž skrze pec zámutkuov
přišli«. Ekleziastik n°.: >>Všecko, což na tě bude dopuštěno, strp
a v bolesti trpělivost zachovaj a v ponížení pokornau trpělivost 70
drž. Nebo v peci zkušeno bývá zlato a stHebro, a lidi věrné zkušuje pokušenie zámutku. Věl- Pánu Bohu tvému, totiž jsa v peci,
aby byl zlato, a nahradí ť tobě všecky věci; a připrav duši svau
ku pokušení jako k velikému božímu daru«.
Tyto proto posielá zámutky Pán, aby jeho zlat~ bylo vy-75
čištěno a bylo čistšie a jasnějšie. A všecka tato pokušenie sau pro

zlato Kristovo, aby spieše vyzdviženo bylo do nebe. Znáti tehdy
z toho máme, když Buoh dopauští zámutky, jestliže se čistíme,
Po tomto znaj, . tl'
1
v.'í
'
jsi-li zlato Jes lZe po wrne pnJ mame, jestliže dieky vzdáváme, jestliže
s pokorau snášíme, tehdy zlato sme; jestliže repceme a bezděky 80
trpíme, nejsme zlato. Izaiáš XIII.: »Tehdy dražší bude muž zlata
čistého a rajzieho najčistčieho. Na to nebe zbauřím, totiž když
rány mé pošli, a Assur a ďábly a zlé lidi a rozdělenie a metlu prchlivosti mé, tehdy zmužilý člověk a Bohu líbezný bude Hedký jako
Řiedko se takové 1 t
"
B' ,
vl"
v.
v
nalézá zlato Z a o raJzle«. oJ1m se, ze ta \: nyme Jest nedký dověk, bez rep- 85
tánie, pokorný, tak silný, tak ponížený, tak trpělivý, tak žádaje
umřieti a již pokoj mieti v Pánu; řiedký se nalézá takový! Zde
volení pokoj mají v duši, na těle vždycky pokušénie: Rekl Simeon:
»Nynie propauštíš služebníka svého v pokoji«. Jako by ř'ekl:
»Tam bude pokoj, ale ne zde«. Když pokušenie sau a trápenie,90
řekl: »Pozdvihněte hlav vašich, neb již pí-ijde tudiež pokoj a utišenie, a již jde koruna a naděje«. Ó, kdyby byla tato viera, nev

I

v

61 Přísl. 17, 3 - 64 Zj. 7, 5 - 65 Podle Zj. 7, 13 a 14 Eccli 2, 4 až 6 - 81 Podle Iz. 13, 12 nn. - 89 Luk. 2, 29 Luk. 21, 28
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69 Podle
91'podle

svářili

by se o jeskyně a daupata, o tyto časné a zemské ve Cl,
by trpěli, aby vyčištěni byli jako zlato v peci. A protož
95 samo toliko zlato tam přijde do vlasti a toliko z zlata Jeruzalém
stavěti se bude. A že nejsme zlato čisté, aniž se nalézá, tauží Pán
skrz Ezechiele XXII.: »A učiněni sau mi všickni jako mosaz,
čistec, meď (!) a volovo v ohnivé pecÍ«. Jako by řekl: »Já sem chtěl
vyčistiti vás v peci ohně, a dopustil sem zánmtky a srdce zlá proti
100 vám, abyšte byli zlato, to abych nalezl v vás; a vy pak nejste
zlato, ale obrátili ste se v mosaz, totiž v zámutku viece ste se
obrátili k hÍ'iechóm, ku pomstám, padli ste od viery a lásky, v ne•návisti, v hněv« etc.
pokorně

»Učiněni ste měď«, kteráž zní, totiž reptáním. Jako synové Měděnní sme
izrahelští reptali na paušti, tak dnes v zarmaucení reptáním,
utrháním, nenávistí, hněvem trápie se a kazie; takoví nejsau
zlato. Běda, běda, kteří nejsau zlato! Jiní sau jako mosaz neb
5 čistec, podobný stí'iebru, ale nenie střiebro. Vyznamenává po- Pokrytci mosaz
krytce, kteHž v zámutku nečinie pokánie, ale provodí pokrytstvie,
postavují se za dobré, a nejsau, nevěrným a neupřímým srdcem
chodie, jinak mluvie a jinak sau živi. Jiní sau železo, z kteréhož Želew ukrutní
bývá udělán meč, kopie, stí'ela etc. Vyznamenává, že v zarmau10 cení povstávají proti sobě ku pomstě, bývají tvrdí, ukrutní a mstitedlní etc. Jiní sau učiněni jako volovo, kteréž jest těžké a dolu ov Volovo lakomí
táhne svau váhu. Jsau břemena těžká hřiechuov. A vyznamenává
lakomstvie, kteréhož v zámutku následují. Čím viece Kristus
mrská, oni ustavičně k zemským věcem běžie a k světským vždycky
15 se táhnau. Nejsau žádosti k nebeským věcem, nejsau slova a myšlenie nebeská, ale pečovánie zemské a světské.
Tyto znamená Pán, že nechtí býti zlato, protož se hněvá na
nás. A jistě Hedd sau zlato. Ó zajisté pravá ť sau slova Izaiášova:
»Dražší jest muž než zlato«. Ó, veliké ť jest najíti člověka malič20 kého, dobrého, trpělivého, který se modlí za nepřátely a pláče
za hHechy protivníkuov! Ten ť jest a takový poklad nebeský,
ten ť jest zlato; a řiedký takový nalezen bývá, bez studenosti,
bez pajchy tajné, bez ohavnosti, bez lakomstvie, bez milosti tělesné
zlé, kdež by nebyla lenost na modlitbě, ale kde by byla modlitba

I

93 Slova: »0 jeskyně a dmtpata<{ jsO~t napsána
teprve in margine. - 97 Podle Ezech. 22, 18
1 2, M. 15, 24; 16, 2; 17, 3 -

19 lz. 13, 12

pův.

1'ukou

červeně
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jako kadidlo a kde by vzdávali chválu Bohu v zámutku, kto by 25
pHstupoval k přijímaní těla a krve Páně a života polepšoval,
kto by tak kázal a dobře živ byl. Když zamúcenie přillcházie, tu
zkušena bude viera a láska a pokora. Apoštol: »A jestliže zde
ovšem nic, ale na smrti a v onom životě zkušen bude kto jest
• t
Rozličné stavenie 1 t
Z'll
y.,
v
'
'v'
na záldadu Kristu Z a o.
a (ad'Jes t 17. . . ns
us. J"1m staveJ1
na nem
zlato, dobry
Zlvot 30
a lásku a vieru, střiebro, přikázanie zachovávajíce, kamenie drahé,
dobré skutky. Těch oheň nebude páliti, ty ť onen den Páně jasný
přijme bez múky a ten den zkusí, jaké jest zlato a střiebro, a Ido
bude strniště, dí'evo, seno«. Onen den nový a jasný, divný osvítí
duši a ukáže, co jest a jaká jest. A pakli bude na základu Kristu, 35
strniště, seno spáleno bude, a vyčištěn bude dobře, dokudž nebude zlato; a tehdy bude podán do svatého Jeruzaléma jako
zlato čisté, aby vložen byl v město věčné.
Blahosla veně
zarrna ucenie

6 blahosla:vené zamúcenie, blahoslavené polmšenie, svatá
a ctihodná bauře, kterauž dopauští Pán na své! KtéHž se k těm 40 .
věcem trpělivě mají a pokorně, kteříž se v zámutku radují a dieky
Pánu vzdávají, k nebeským příbytkóm skrz zámutky jíti žádají
- ti ť sau zlato! Již přicházejí všudy pokušenie, od domácích
i od cizích. Kteří sau zlato, ať trpie pokorně a poz,dvihnau hlav
svých, nebo blízko jest vykaupenie vaše, aby jako zlato do Jeru-45
zaléma vedeni byli etc.

A s tav' e n i e jeh o z k a m e n e j a s p i d a. Jeruzalém
' z z1a t a raJz1e
.. h o b'lese
v
. se ho zde začíná,
neb
esl(y
vesVl(eren; ale dlel
tam se dokonává, zde vidíme z strany, nedokonále, ale tam dokonále. Apoštol die: »Nedokonále poznáváme (totiž maličko),
ale tam dokonále; zde nedokonále a skrz podobenstvie«. Ale když 5
to nedokonalé bude vyprázdněno a pHjde, což dokonalého jest,
tehdy poznáme právě to město. Protož zde některak Jeruzalém
jest zlato, ale nedokonále; ale tam jest zlato dokonalé.
Zlato sklu kterak
Al e d'le, ze
v
t o mes t o Ja
. 1(Q sII
'v
jest podobné?
( o c1ste bylo zlate.
A ze tělesně
zlato nenie podobné sklu, aniž tak z strany té věci hmotně jest, 10
ale živé zlato, kteréž pl'ileží k věčnému Jeruzalému, někter'ak
připodobňuje se. sklu. Nebo světí prvotnie cierkve byli sau zlato
a vieru měli velikú, skrz kterauž sau viděli jiní skutky dobré
zevnitřnie, a také skrze ty i jich vnitřnosti. Jako nádoba sklenná
Jeruzalém
rajzieho zlata

I

Y

28 Podle 1. Kor. 3, 11 až 13 4 Podle 1. Kol'. 13,

91212.
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pruohledčivá

a na skrz patrná, tak v oněch svatých, které
byly vniU, ukazovali dobH skutkové zevniU. A svatí posluchači, vidauce dobré skutky zevnitřnie, viděli také vnitřnie dobré
věci v nich. Protož řekl Kristus: »Co ste mluvili po tmě, po světle
praveno bude«.
20
Taková tehdy jest moc viery, kteráž osvěcuje srdce člověka, Viera osvěcuje
netají tu dobrých věcí v něm, ale vynáší zevnitř. Protož světí,
majíce vieru o Kristu, mluvili sau před světem a knížaty. Ne. Vieranemuože
se zatajiti
mUOZ Vlera se s1uy'tO1, anI. s t y dYt'
e 1, a1e, coz ven, m 1UVl' a oznamuJe
k úžitku jiných. Ale ne všech věcí vynášeli ven, kteréžsau měli
25 v vysoké maudrosti, ale pochopnějším a vyším vyšie věci, malič
kým mléko, jakož die apoštol: »Mléko sem vám nápoj dal«. Opět:
»Maudrost vypravujeme před dokonalými«. Item prostým die:
»Nic sem se nepokládal uměti krom Ježíše Krista, a toho ukřižo~
vaného«. A protož, co sau věděli úžitečného k spasení lidskému,
30 netajili v sobě spasitedlných věcí a maudrosti, ale vynášeli jako
'T
v,
na'dob a sII
( enna.
o 'Jes t pro t'1 duch uom blu d n Ým,. lt·
(en
se t"
aJ1 Bludnlduchové
kryji se
a nesmějí najevo vyjíti; ale světí nádoby sklenné sau byli, neb
sau potřebné věci k spasení vyznávali věrným a nebáli se žalářuov,
ani smrti, ani hanby trpěti se obávali. Protqž sau byli zlato čisté
35 a sklo jasné, nebo v nich dobré věci nebyly sau skryty k úžitku
vyvolených, jako die Kristus: »Nemuož se město skrýti«, totiž
v úžitečných naučeních.
Protož, 'Ido zlato jest a sklo, v věčné vlasti bude dokonalejšie
oboje. Nebo takové bude spojenie volených s Bohem, že jako
40 zlatem obklíčeni budau a ozdobeni božstvím. Nebo budau jako
bohové, a kteréž má věci božské, obrátí na vyvolené a učiní aučastny božstvie. A protož srdce sau skrytá a nebývají poznána,
jediné po znameních; a viera svatých zjevila skryté věci v srdci,
maudrost k úžitku. Ale vyznánie zde muože býti neupřímé a ne45 muožeme okem srdcí znáti a myšlení, jediné po znameních; často' J1nace
.., vmluV1e,
' a J1nace
.., v mys I'"e, Ja1(Q po1uy tcl.
' Al e pa t n't'1 mluvie,
Pokrytci jináč
1uat
a jináč
V srdce lidská, to ť jest Boha samého, jako die skrz proroka: »Já,
p1ysli
Pán, zkušuje srdcí a ledví«. Jako by řekl: »Já všecky věci znám,
mně všecky věci sau otevřieny a zjevné, žádné srdce mně nenie
50 tajné«. A to, což sobě chová, dá jiným také, že totiž všecka srdce
budau otevřína. Jako .die apoštol: »Skryté věci budau zjevné«,
tam všecka srdce oteví'ená budau a čistá a krásná, a všickni světí
15 jest

věci

v'

v

Vy,

I

V

44 Podle Luk. 21, 28
2, 2

18 Podle Luk. 12, 3 - 261. Kor. 3, 2 - 27 1. Kor. 2, 6 - 28 1. Kor.
36 Podle Mat. 5, 14 - 47 Jer. 17, 10 - 51 Podle 1. Kor. 4, 5 .
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v každé srdce hleděti budau jednoho každého a každý druhého
srdce viděti bude; a nebudau se styděti, neb tam bude čistota
v srdci a budau jako zlato Jeruzaléma a viděti budau své vnitř-55
nosti radostně, všecka srdce světlá, těla jasná a oslavená, a jeden
člověk nebude překážeti druhého člověka viděti, ani pro vloženie
uprostřed jednoho bude moci Ido neviděti jiného, ale čistčie a jasnějšie budau těla nežli pruohledčivá jasnost povětřie. A vida
60
jednoho, bude moci každý viděti všecky.
Zde, kdybychom srdce naše viděli, styděli bychme se, neb
sau nečistá; tam bud au čistá a světlá a slavná, těla také oslavená.
Kristus měl tělo smrtedlné; má již oblečené od božství v nesmrtedlnost. Tu také dal svatým prvé hrubé tělo; již duchovnie má.
To také dal svatým, duchovnie jednostajné, aby bylo na mno- 65
Tělo Kristovo h
h
'
1 vl
.
krásné
ýc mlstec 1 te O Knstovo nevidědlné okem tělesným, a tělo
Kristovo na pravici, spojené s božstvím a pěknějšie než slunce,
od kteréhožto těla jako od zlata prvnieho najčistčieho všecka
těla svatých budau jako zlatá a oblečená v povahy božstvie, .
a budau také všemohaucie. Nebo tak bude vuole jich spojena 70
s božskau volí, že, což koli chce Buoh, takéž oni chtie, a což koli
chce Buoh, to bude; tak, což chtie světí, to bude, a jakž Buoh
žádá, tak oni, a tak budau některak všemohaucie. To viery světlo.
ukazuje. A jako Buoh všudy, takéž oni některak, a tak budau
těla božská.
75
Ó, kdybychme měli vieru, věřili bychom~ že tělo Kristovo
oblečeno jest v božské povahy a skutky, a kdež jest Buoh, tu
také s ním člověčenstvie, a přijímá na se bytnost všudy býti a bytnost nesmrtedlnau, bytnost duchovnie, bytnost božskau, a že
jest všemohaucie, ti ť by také uvěHli, že pí'ed tělem Kristovým80
v' t'l A
Klekatipřed na olt'v"
. zavnen
v' t a1<: v neb'1, aby nebyl
s třesením
an mame se t nes
1.
nen1e
tělem Páně S námi zde právě a tělesně v svátosti velebné. Protož Jeruzalém
z zlata bude, nebo z těl a duší oslavených a z skla. Nemuožeme .
nebeských divných věcí vypravovati, jediné skrz některá jména,
kteráž podobenstvie oněch věcí nes au, že budau pruohledčivé 85
a naskrz patrné, světlé a jasné, a všickni se vespolek znáti budau,
co mysfé, a uzřie společnau lásku k sobě" a aumysl a jeden druhého báti se nebude v oklamání, ale uhfédají pHzeň a milovánie
a vuoli jednu s Bohem a mezi sebau též.
»A stavenie toho města z kamene jaspida a zákiadové jeho 90
z kamení drahého«. Najprvnější jaspis. Dotýká počtu dvanáctera.
Počet tento V
v
t nos t vza t"y Jes t t en pocet
v
v
,
znamenitý XIIte
poces
od B oh a a castokrat
v Písme

I

v

se pokládá: Dvanácti apoštoluov počet; když jeden (totiž Jidáš)
vypa<;ll, pilně od Ducha svatého opatřeno jest, aby zase vyplněn
95 byl a jiný na to místo aby vyvolen byl. A v Starém zákoně často
pokládá se. Dvanácte patriarchuov v témž počtu nal.ézá se; druhé
XlIIe knížat, předcházejíce lid na paušti; item dvanácte studnic
měli, berauce se do Jeruzaléma. Tak světí mají na této cestě jíti
k dokonalosti, aby dosáhli učenie apoštolského. Nebo mnohé
Neznáme
100 věci sau na apoštoféch, kterýchž neznáme, ledva kruopěje cítíme; apoštolského
obcovánie
ale čím viece v pokol'e, v životě, u vieÍ'e živé prospieváme, viece
k studnicem se přibližujeme. A ačkoli ovšem dokonalí býti nemuožeme tak jako apoštolé, muožeme však nětco znáti viece
a viece z učenie jich. Item za Jordánem položeno jest XIIte kame105 nuov, o kterýchž teď zmínka jest, a ti tvrdí, neb sau silní; item
hlasití, nebo na všecku zemi vyšel zvuk jich. Skrz ty tak chudé
a pokorné a nepřipravené v oděnie pohnul se svět a královstvie
i peklo; měli pravdu skrytau v sobě, nebo Buoh bieše s nimi.
Když jest Buoh s člověkem, častokrát činí dobré věci mnohé,
110 kterýchž moc světská činiti nemuože. Item v chrámě Šalomúnově (II. Paralipom. IIIIo.) bylo XIIte voluov, vyskýtajíce se
hlavami ven, a stáli pod mOl'em měděnným; těla jich skrytá Ibyla
na znamenie, že divní a velicí jich darové a uměnie sau nám skrytá;
ale skrovně jest nám oznámeno. Matauš sepsal čtenie a jiní, to
115 hlava jest; ale které věci v světě sau mluvili, všecky ty'věci sau
nám skryté. A které věci zavÍ'Íeny sau ve čtení, někteÍ'Í v nebi
tepruva poznají, ale zde nemohau.
A teď se pokládá Xlpe základuov zdí a města Jeruzaléma,
a Jeruzalém ten ozdobený kamením. Nebo po Kristu Ježíši tito
120·hned sau byli osvíceni, vyvajšeni a da~ováni a výborní muží ~~~~U;b~liž~(l
byli. Apoštol die: »My máme prvotiny Ducha z tajností Trojice
svaté«. Také nad proroky Starého zákona tito byli sau ozdobeni
duchovními dary. Co mudrcuov proti nim bylo, a žádný nemohl
přemoci jich!
N a j p r vně j š í k á m e n j a s p i s ; a již po třetie se
jmenuje, nebo vyznamenává veliké skutky. Najprvé na Kristu,
druhé na apoštoféch, Hetie na jich náměstcích nětco znamená
.
. I(tenz
v'v mall
., b"yh z d'I a ob rana Jlnyc
'"
h a aut OC1S
V'Vt eV a 1<:t enz
v'v
JaSpIS.
94 Sku.tk. 1, 25 a. 26 - 96 2. M. 1, 1 nn. - 97 4, M. 1, 44 2.
M. 15, 27 - 1042. M. 28, 21; 39, 14 - 111 2. Pa.r, 4, 4 - 121 Podle
Ř'm. 8, 23

Zprávcové majl
býti veliké viery
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mají býti na špici synuov božích zde i v budaucím životě, ti mají 5
býti veliké viery, osvícené náramně, kteráž se zelená jako jaspis,
..
nebo opřieti se proti bluduom jako skrz kámen jaspid, totiž skrze
JaspIs ';:~~ll zna- vieru musí to býti; dává viera světlo, dává trpělivost, dává poznati božské věci a v nich se kochati, a všech věcí světa nic nevážiti, života rozkóšného a zdravie těla nedbá, a což koli jest proti 10
Bohu, lituje. Jako duše, s tělem svázána, jsúc uražena křičí na
bolest, tak duše, kteráž skrze vieru jest jedno s Bohem, což vidí
proti němu, lituje, pláče, rmautí se. Kdybychme byli jedno s Kristem, rmautili bychom se pro rauhanie, která se činie proti němu,
litovali bychom, co činie nynie posměvači.
15
Zelenost kamene
Moc viery
vypravuje se
veliká

J a s p i s j e s t zel e n ý, zraku rozkošný a libý a uzdraI'
VU Je zrak. Tak světlo viery vostří oko mysli, činí duši zdravau,
"

ke vsemu dobrému zchopnau. Ta viera jest základ všech a jako
prvním apoštolem vypisuje se, a zakládá se proto na Kristu Ježíši,
neb o něm jest najprvé viera. Zimnice uzdravuje a krvotok a obludy 20
skrocuje a hruozy a dává smělost člověku. Tak viera smělost.
a udatnost dává v dobrém, obludy a kacieí"stva zapuzuje. A pra- .
cující při porodu dobře prospievá a oblehčuje bolest: ktož má
vieru, všecko lehce trpí,. rád se modlí, ráno vstává, kázanie poslauchá rád, almužnu dává rád. A ačkoli jest ve všech apoštoYéch,25
však za prvnieho apoštola pokládá se jaspis. V té totiž vieře veliká
jest maudrost; skrze ni zevnitřní padá všeliká pajcha, všeliká
světská múdrost. Ten sau měli kámen za pevný základ, neb sau
byli dobrý základ cierkve apoštolé, kteréž jest Pán dal miesto
zdi cierkvi. Všecka moc nepřátel a kaciel"uov a bluduov měH ke 30
zdi, aby zkažena byla, a tak potom aby byla v městě porážka
Kacieři vážie na K v d' 1 '. v
••
• 1
.
kazatele najviece
az Y mCler naJvlece protI mzatell cell; protož Jest poHebie
zdi položiti základ Krista a stavěti z kamene jaspida, totiž z viery
silné, aby nebyla oboÍ"ena zed. A tak zdi mušejí státi na Kristu
a mieti vieru, ten kámen jaspid, aby obhajovali statečně města 35
a snášeli sHelby a poráželi hHechy a bludy. Nebo chtějí svatých
vieru zrušiti, ale nebudau moci, také skrze smrt. Nynie se zdi
boHe a brány; hodny sau ty brány pláče Jeremiášova, nebo nemají základu na těchto kameních, ani viery mají. Protož jest
nám poHebie na těchto zdech stavěti se a jaspid zachovati. Mat. 40
V

I

•

16 nn. Cf. Bartholomaei Anglici, De gemmns rerum coelestiwm,
terrestrimN et inferaY'um. proprietatib'Us ll. XVIII (ed. Franco/urti 1601)
p. 742/3.

•
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X. najprvneJsI mezi apoštoly pokládá se Petr, jenž se vykládá Petr prvni apoštol
hlava nebo poznávající, kterýž má poznánie o maudrolsti boží,
o daHch božských, o chytrostech šatanových. A což má vniH,
vyznává zevniH Hm: »Ty si Kristus, syn Boha živého(<. Petr věří, o~:l~~;é\~~e(o~ti
45 že jest Kristus s námi v svátosti velebné, a nevěH toniu duovodti
falešnému: »Nevidíme ho okem tělesným, tehdy ho nenie tU«.
V Zjevení 1°. vidien jest uprosHed svícnu ov až do skonánie světa.
Nebo tělo Kristovo oblečeno jest v obdarovánie božstvie, protož
muože býti s námi zde, i také v království nebeském. Umie Petr
50 Heci: »Zajisté v svátosti velebné ty si, Kristus, syn božÍ«. Odpověděl Kristus: »Tělo a krev nezjevilo toho tobě. Ty si Petr, a na té
skále (totiž na tom základu, na vás, apoštolích, a na vaší vieÍ"e)
postavím cierkev mau«. Ten ť jest jaspis v vás, totiž světlo viery.
Postavím chot na sobě, Kristu, najprvé, a druhé na vás, základích, Základ cierkve
55 ozdobených kamením mnohým. A najprvé jaspidem. Tomuto
Petrovi a Mataušovi. Í"ekl: »Následuj mne«, základu prvnieho
svého najvětšieho, a potom budeš základ na mně, ozdobený dary
a jaspidem, a budeš základ Jeruzaléma a duší, základ blízký mně
a v dahch mně blízký; a všech věcí, kteréž činiti budeš, já budu
60 potvrzovati. A což sviežeš, já svieži; a což rozvížeš skrz božskau
maudrost, kterauž ode mne beze všeho prosHedku máš, já rozvieži. Protož Í"ekl jemu s jinými apoštoly: »Následuj mne« v zámutku, v utrpení, v trpělivosti, a tehdy následovati mne hqdeš,
aby také byl základ nevěsty mé, ozdobený kamenem jaspida.
65 Následuj mne v učení, aby byl základ svatél}o Jeruzaléma.
Item dáno jest jemu jméno Šimon Petr, totiž poslušný, nebo
poslušenstvie andělské. Jako zajisté andělé Boha poslúchají,
tak apoštolu ov bylo poslušenstvie jako II andělské, neb jest věřil
velmi Kristu a vieru mělo něm velikau; protož jest hotov byl ke
70 všem věcem líbezným Kristu, poslušen byl ve všech věcech Kristu.
Tak také, kteHž mají býti základ Jeruzaléma, mají mieti takové
poznánie maudrosti božské a světlo viery veliké; item poslúchati
Boha a vuoli jeho aby najviece poddáni byli, ale nebudau podobní
v tom apoštolóm. A k tomu poslušenství dal Buoh Ducha svatého
měl

41 Mat. 10, 2 - 42 jeronym, Liber de nominib'Us hebraicis (ML 23,
c. 844): Petrus, agnoscens. - 44 Mat. 16, 16 -c- 47 Zj. 1, 13 nn. - 50 Podle
Mat. 16, 16 až 18 56 Mat. 4, 19; 9, 9 - 60 Podle Mat. 16, 19 62 Mat. 4, 19 - 66 Viz ]eronyma, Liber de 1lOťninib'us hebraicis (NIL 23
c. 845): Simeon, a1tdiens; srovnej ib. Appendi;v, c. 1267: Syrneon, exa~tditio
ve 1 obediens.

Šimon Petr
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lidu, aby jim byli poddáni. Oni zajisté od jiných nepotřebovaJi 75
sú zprávy od lidí ani naučenie, jediné od anděluov božích dobrých.
Posla uchal lid Oni lidu posluhovali v potřebných věcech k spasení a lid jich poapoštoluov
slauchal v dobrém; vidauce jich skutky dobré zevnitřnie, věřili
jich vnitřnie všecky věci býti z Boha, a rozpalovali se od nich v náboženství, v božím milování. A ačkoli rozum vysoký, a ne tak 80
vysoce smýšlel lid poslauchající jako oni apoštolé, ale věřili jim
a stáli v jich učení a v jich l'ečech a drželi prostost viery a šli sau
Nebylo otázek k smrti u vide, kterauž oni kázali. Nevyptávali se o nesnadných
všetečn)"ch
otázkách, kterak stojí Kristus v svátosti drahé, veliký-li či malý
jest, kterak se dělí bělost od Krista, ale která naučenie dali lidem, 85
poslauchali jich.
Poslušni. máme
bí'ti

Takovým kamenem ]aspídem my měli bychom ozdobeni býti,
abychme byli poslušní víery apoštolské. Neb sau oni byli poslušni
jako andělé boží světí Pánu Bohu, hotoví jsúce ke všelikému skutku
dobrému; a jich také lid poslauchal ve vší trpělivosti, v pokoře 90
a v tichosti. A v tom dvojitém poslušenství dobře se zpravovalo
obecné dobré, zprávcové Pána byli poslušní, též i poddaní vyším
svým dobrým. Již poMiechu toto poslušenstvie nenalézá se v lidu
křesťanském, protož sau padly zdi jeruzalémské. Zdi Jeruzaléma
Odešly od poslušenstvie božieho a lid také od starších svých odšel 95
a nezachovává poslušenstvie, ale již lid zpoléhá na své rozumy.
Světí první, jsauce poddáni v poslušenství, neřiekali sau: »Já také
mám Ducha svatého, nechci tě poslúchati, dává mi Buoh jako
knězi!« Datan a Abiron řekli sú: »lVIy také sme kněžie, také my
Ducha božieho máme! «, a tak propadli se pro neposlušenstvie. 100
Tak dnes tmaví a duchové lživí mluvie jako v spuosobě Ducha
božieho: »Nám jest dáno od Boha tak činiti, což nenie dáno apoštoluom!« Protož apoštol die: »Bojím se, aby, jako had Evu zklamal
a svedl« etc. Protož základ náš má býti Kristus, potom apoštolé.
A najprvnější tuto pokládá se Petr, totiž věrný a poslušný. Jestliže 105
žádáme býti město Jeruzalém zde i na onom světě, nebo viera
uvodí naději živau a činí nebáti se smrti, hHechuov se varuje,
světa nemiluje, ale jako jaspidem, věrau živau, člověk jsa ohrazen
Boha miluje, vuoli jeho naplňuje, Boha zná dobrého a krásného
a jeho ve všem poslauchá, tenť jest jaspis, kámen první, kterýž 110
ozdobil základ, Petra etc;
.

I

Všeteční,

ne-

poslušnl,

poslyšte!

99 Podle 4. M. 16, 1

'1112. -

103 2. Kol'. 11, 3
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Dr u h Ý k á m e n, z a f í 1'. Ten kámen jest povětrné barvy,
když povětHe jest jasné a od slunce osvícené; a jest barvy nebeské,
a když slunce udeří na ň, tehdy vydává paprslky světlosti a jasnosti. Znamenává se, kterak každý volený boží, kterýž má býti
5 Jeruzalém, barvu jeho má mieti. Nebo člověk má býti duchovní.
Nebo i ty věci, kteréž Buoh dává duši,sau duchovnie, drahé a nevidědlné. A když ten Jeruzalém k Bohu se obrátí, hned světlo
božské nemuož se zapl'ieti, aby nesvítilo té duši; a když svítí té
duši, tehdy obrážejí se paprslkové tu duchovní, světlí a radostní.

Zaflr

I

A tento Jeruzalém Pán zaslibuje v věrných stavěti. Jako die
skrz Izaiáše LIIIIo.: »Chudíčká, bauřkau pohubená, vystavím tě
na zafíHech« , totiž aby tvé svědomie bylo světlé a krásné ]. ako Svě~~mie
jak,é má
byh volenych
jasné povětřie, bo,žských věcí žádaje, nebeských a duchovních.
A těch věcí neniuožeme mieti bez zvláštní božské pomoci. Nebo
15 těžké jest mieti mysl k Bohu pozdviženau v obcování, v jedení
a v pití, ano i v životě bohomyslném, jako na modlitbě a v zákona
božieho pl'emyšlování slepoty sau v duši obyčejné, takže nemuože
k osvícení a ku poznání z temností vyjíti, ale s velikau prací a jako
s násilím musí duše vyjíti z temností, totiž s Bohem na čas obierati
20 se. A kolikrát vcházie do svého svědomie a tu se shrne,viece k světlu
božskému skrz to přibližuje se; a ještě v svědomie vlastnie vejda
a shrna se v něm, ještě nemuože z temností těch vyjíti, ale na
maličkau chvíli ač jie ponechají temnosti, ale tudiež ji opět zachvátie. Čte se u figuol'e v knihách Genesis XXXII.: Když Jákob
25 šel od Lábana s svým statkem, s svými stády, přes vodu potoka
s a'.'dělem
Prudkého tehdy anděl potkal se s ním a počal s ním zápasiti JákobzápasIl
a Jákob přemohl. I i'ekl anděl: »Pusť mě, neb již dennice vychodí!«
A Jákob řekl mU: »Nepustím tě, leč mi požehnáš 1« A proměnil
mu jméno Izrahel, jenž se vykládá >>Vidaucí Boha«. Vyznamenává
30 Jákob volené božie. Nebo národ boží, který zde jest, má jíti k Otcuom
svatým prvním a s nimi se srovnati a spojiti, a pak musí jíti člověk
skrz mnohé zámutky a auzkosti jako přes potok prudký. A čím
viece k oněm svatým přibližují se Otcóm, tiem viece světlo božské
a nebeské svítí jim, nebo anděl ukazuje se jemu.
35
Anděl jest cos' duchovnieho a oku našemU nevidědlný. Jákob
s ním zápasí. A znamená se, že andělé božie navštěvují prospievajície
10

)

.

J

I

1 Barthol, A nglic'Us, De genuinis rerutn coelestiu'IJI, terrestri'um et injeral'ttnl proprietatibus ll. XVIII. (ed. Francofurti 1650) p. 758 s. - 11 Iz.
54, 11 - 24 1. lYI. 32, 231211. - 36 »navštěvufE « je PřiPsáno až in 1na1'g"
ptlv. rukou.

Jakoubek, Ví'klad.
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Bojovati musime

a prvotní cierkvi se připodobniti chtějície ; tehdy mysli naší a duchu
nelíbí se to, nebo v temnosti navyklé jest uvalena. Protož musí,
aby tomu přirození učinil násilé některaké, aby z prostřed těch
temností vyskočil. A když člověk přemuože mysl svau, tehdy 40
světlo nebeské a božské zjevuje se jemu; nebo musí boj veliký
býti, chce-li člověk k božským a nebeským věcem pozdvihnauti
se. Nebo ty věci sau nevidědlné, a duše naše nakažená toliko v vidě
dlných věcech kochá se. A že tělo Kristovo v svátosti velebné
jest zvajšeno, protož srdce lidská neumějí o tom smysliti a roz- 45
uměti. A tak duše nakažená, chce-li k nebeským, božským, duchovním věcem pozdvihnauti se, tehdy častokrát, že jest nezpuosobná, obrážie se jako bYékavé oko; protož, chce-li se pozdvihn~uti na modlitbách, nemuože. Ale kteříž bojují zmužile jako
J akob, tehdy by, tak statečně bojujíce, pÍ'emohli svau biedu a křeh- 50
kost, že by jim dáno bylo božské světlo a osvícenie jako Jákobovi,
kterýž í'ekl: )>Viděl sem Pána tváH v tvář«. A tak bude tehdy
neb~ské barvy zafírové, nebo bude osvícen a ojasněn.

A když člověk přemáhá svau biedu a ldehkost a jako vyskočí
z svých temností, tehdy se v tom světle božském kochá a neod- 55
chází, leč požehnánie od Pána vezme nějaké, jako prospěch v modlitbách, v svých skutcích. A že jest anděl obrazil Jákoba v žílu,
a usvadla v noze levé etc. Když již člověk vychází k Otcóm prvním
Vuole dvojitá a potýká se s nimi, dává se jemu světlo božské. A že dvojitá vuole
jest v člověku, totiž vuole II k božským věcem a k nebeským a vuole 60
těla k těmto zemským věcem, protož, když člověk nemá poznánie
a osvícenie božského, tehdy člověk volí tělesnau jako levau nohau
dostaupá a dotýká se zemských věcí, bohatstvie etc. Ale když
světlo božské a nebeské člověku dává se, tehdy porážie se a svadne
Kulhavost dobrá tavuole v člověku, takže viece kulhati bude na tu nohu, sotva 65
zemských věcí dotýkaje, toliko potud se s nimi obieraje, bez
kterýchžto býti nemuože, a všecko tělo na pravé noze nošeno bude
totiž na vuoli těch božských a nebeských věcí, lderau chtiv jes~
božských, nebeských a duchovních věcí, a ta vuole k zemským
věcem jako levá noha svadne.
70
A ti ť sau Jeruzalém z zafírového kamene, kteHž již světa
nenávidie a v uošklivosti jej mají, a protož kulhají na tu nohu
levau; ale k božským a nebeským věcem pozdvihují se, aniž se
39' »učinil« opravOtt z púv.: učinila. - 51 »j m« je nadepsáno nad pův.
»jenltt «, jež je červeně. škrtnuto. - 52 1. M. 32, 30 - 57 1. M. 32, 25
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jim již bohatstvie líbie, ani hospodáí·stvie. A tak tento Jeruzalém
75 staví se v tom světle božském jako v nebeské barvě zbožilé a boží.
A najprvé položil jaspid, skrz kterýž se světlá viera vyznamenává;
a druhé pokládá zafier, světlo nebeské a božské, kterýmž duše
jsl1ci oblečena, na zemské věci nedbá. A toto vyznamenává Ruben,
jenž se vykládá »Syn viděnie«, nebo božských a nebeských věcí
80 mají jasné viděnie, jako die Spasitel: »Blahoslavení čistého srdce,
neb oni Boha viděti budau«. A sv. Matouš, vyčítaje apoštoluov
jména, pokládá na druhém místě Ondi"eje. A vykládá se »Zmužilý«
nebo »Krásný«. Nebo čím viece to nebeské světlo člověka osvěcuje
a mdlého a nestatečného se poznává, tiem jest člověk zmulžilejší
85 a silnější a viece krašší, viece Bohu libeznější. Nebo.v Zjevení Ilo.:
»Ktož svítězí, dám jemu jiesti mannu«, tak silnému a člověku
krásnému. A ten Jeruzalém zde se má začieti v závdavku, a potom
se konati etc.
V ě č n Ý a hla h o s 1 a ven Ý Jer u z a 1 é m, n a z van Ý
p o k oje v i d ě n i e, jaké má základy a jakým kamením sau
ozdobeni a jaké sú zdi jeho? A najprvnější kámen, jaspis, ozdobuje
první základ, druhý, zafier, druhý okrašluje základ. Tí'etí kalcedon.
5 Jako v hmotném domě větší v základě pokládají se kamenové, aby
všecko na sobě drželi stavenie, a v druhém l'adě opět velicí, a
vzhuoru menšie kladau se kamenové, tak v prvotní cierkvi silnější
světí u vieře, v životě, v radě, v maudrosti byli položeni za najpevnější grunt; jiní po nich na nich pokládají se k zpravování cierkve,
10 a my poslední jakožto menší na oněch prvních postaveni budeme.
A k tomu se táhněme, abychom bližší byli oněm, tak budeme blahoslavenější; pakli dále od oněch budeme, mdlejší sme.
Tí·etí, kalcedonius, svítí jako lucerna, druhé jest bledý neb
sivý, třetie osvěcuje smiešeně s temnostmi, ale v jasném pověHí
15 světleji a jasněji. Item jest náramně tvrdý; chce-li kto na něm
co vyryti, nedopauští žádné rytině na sobě. Item, když paprslek
slunečný udeH na ň, aneb jestliže se v rukau pot'í"e, tak se zahí"eje,
že přitahuje k sobě st<é>blo anebo plévy aneb nětco k tomu
podobného. Ty věci znamenané skrz tento kámen světí měli sau.
79 j,ronym 1. C., c. 783: Rttben, videns filius vel videns in medio. 80 Mat. 5, 8 - 81.Mat.l0, 2 - 82 jeronynl l. C., c. 839: Andreas, decortts
vel respondens pabulo; viz i str. 1209: Andreas, virt'Hs decora. - 86 Zj. 2, 17
-

7 »menšie« opravou z pl/v.: větši.
18 Psáno: ftyeblo.

13 Barthol, Anglicus t.

C.,

p. 730.
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chovně

musíme do sebe mieti.
Najprvé svítí jako lucerna a jako kryje světlosti jako lucerna.
Nebo světlo v lu/cerně ne tak se jasně ukazuje, jak v sobě jest, pro
. nějaký prosHedek, jako mázdry neb jiného zastřenie. Světí první,
Lucerny byl! sau 1 t v,
b I' 'll d b' l' . 1
v, •
svěU{ en sau y 1 za {a, y 1 Ja co lucerna honcle. O kteréms' takovém 25
die Kristus: »On bieše lucerna hořície«, Ti sau vyznamenaní tiemto
kamenem, kteříž sau maudrostí božskau osvíceni, kteÍ"íŽ k nebeským věcem hledí, kteříž v lásce hořie a rozpáleni sau Duchem
svatým. A tak jsúce osvíceni, osvěcují jiné i.sami se a ukazují, jak
biedny život jest tohoto světa a že vyjitie svatých s tohoto světa 30
jest lepšie nežli bydlenie jich zde, kterak zlý jest svět a život neúžitečný a biedný; lucerna ukazuje to a vyjitie skrze smrt radostné.
To praví lucerna. Kdež jest to světlo a tento kámen v kterém
člověku jest, vydává svědectvie o tomto světě, aby ho nemilovali,
ale nenáviděli a jím pohrdali, ale aby paUili k vyjitie a k bráně 35
z tohoto světa, totiž k smrti, kteráž jest slavná na svatých. Kdyby
Světla toho
t ht 1
b
kamene
ec O ucern ylo mnoho, kdyby tento kámen byl v nás, svítil
potřebujeme
b y nam
' pre
v d
no h y, k tera k potupný jest svět a vyjitie s něho radostné a rozkošné a kterak bychom s veselím dne smrti žádali.
Den vyjitie a smrti dobrých slavný jest, ale ne zlých. Kalcedon40
praví, že, které věci prorokoval Kristus svým, již se plní: »Zde
budete se rmútiti a plakati, ale svět bude se radovati«. Tento život
voleným jest pláč a kvílenie; a to nám ukazuje Písmo. A v kom
jest láska, v tom ť jest kalcedonius kámen, kterýž ukazuje člověku
vzdychánie žádostivá, kvílenie a lkánie v tomto světě a vede nás 45
·k budaucí radosti. Tam očekávati máme radosti, ne zde.
Tento kalcedonius skrz Krista osvěcuje zde řka: »Povstane
národ proti národu«, totiž stav proti stavu, saused proti sausedu.
Tento ť jest život náš; vyvoleným to v budaucím věku nepraví se,
ale radost. budau mieti. Nevěrným ne zde, ale v budaucím / věku 50'
nastane bleda. Zde voleným rytěřovánie prorokuje se s hřiechy,
s duchy, aby korunu vzali.
Item kalcedon svítí sobě samému i jiným, kterak by život
věčný poznán byl, a tento život tesklivý aby přirovnán byl k onomu
věčnému, jak auzká cesta jest zde, těžko přemoci hněv, žádosti zlé, 55
v

26 Jan 5, 35 - 41 Jan 16,20 - 47 Za slovem »Tento« přidáno in
margine: zde,' a za slovem kalcedoniu.s: v smiše'llf proměnném; ale tato slova
i slovo »zde« iso·~t če1'vellě škrtnuta. -lVlat. 24, 7; Nfarek 13,8 - 51 »hfiechy«
opravou z púv.: svatými.

podnět

hoÍ'icí ke zlému; dosti činiti má pÍ"emoci. Jest-li v něm kalcedonius, dosti má činiti s tělem, pi'emoci lakotu, v mieru mluviti,
neutrhati, mnohá cítí nebezpečenstvie; ale kto jest slepý v duši,
nic nečije. Kto má oheň Ducha svatého, zná temnosti a neduhy
60 v tomto světě. Ale takových věcí v nebeské vlasti nebude, ale
slavné radosti. Co tehdy milujeme, s čím se objímáme? Kdyby
byla lucerna, zavrhli bychom jako lajno tento svět a chytili bychme
se života trvajícieho.
Item kalcedon prorokuje: »Budau bojové a hladové a morové«, .MnOhOsvě~~ho
65 již zima, již horko, již chudoba na těle, smrt očekává se všech.
Item: »Bude dav na světě a zvuk mořský a větrové odporní,
schnauti budau pro strach lidé«. Ty věci praví a osvěcuje lucerna,
a nepoznáváme tohoto života. Kdybychom tento kámen a život
a světlo měli, poznali bychom své nedostatky divné a rozličné na
70 světě, a jak mnoho jest nebezpečenství v duši a bluduov. A které
věci sau prorokovány, již v skutku se pInie. A protož napsáno jest,
po bojích a nebezpečenstvích těla že se také nebezpečenstvie duše
pokládají tu, kdež die: »Povstane národ proti národu« etc. »POvstanau také falešní proroci a svedau mnohé« pokautně v domích
75 a najnečistčie učenie jedovatá smrtedlná uvozují proti spasení
duší. Hle, to ť život náš, že hrozno jest živu býti na světě dobrému
křesťanu!

Item kalcedondie: »Ustydne mnohých láska«. Již se plní to,
že ten zástup najlepší panen, kteréž chodievaly s lampami, již sau
80 v temnostech. Kto by měl kámen tento, II uZÍ'el by, že se to hrozněji
puosobí v skutcích: láska ustydla, zlost se rozmohla a kniežetstva
jakás' temností kralují v lidech a v srdcích.
Item ukazuje kalcedonius, kterak ten starý a ryšavý drak
vylil Í"eky kacieřství a chytrostí a pokrytstvie na vyvolené boží,
85 kteříž se vydali na to, slúžiti Pánu z srdce. Item kalcedon ukazuje,
odkud pEcházejí šelmy ukrutné, totiž z moře, některé podobné
Beránkovi, totiž pokrytci, jiné jako nedvěd a lev, Item, kterak
temností mnoho jest dnes a neznáme, kde stojí zloději, kde sau
volení v duchu tichém, pokorném, kteříž pro Krista žádají umříti,
90 totiž pokrytci zdadí se býti strana Kristova a pravda v nich, vyvolení pak jako najhorší. Onino praví: »Máme Ducha božieho
62 »zavrh!i« opravou z p~'tv.: přeJ/lohU. - Sr. Filip. 3, 8 - 64 Podle
Mat. 24, 7; Luk. 21, 11 - 66 Luk. 21, 25 a 26 - 73 Mat. 24, '7; Marek
13, 8 - Mat. U, 11 a 24; Marek 13, 22 - 78 Mat. 24, 12
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a p1~~vdu«v;, ale ~~vo:ení zatmění, a tak tmy všecko se nám zdají.
Kten dobn, kten zll, kde blud, kde pravda?
Svědomie dobré
v auzkosti jest
v Item ~lka.zuje kalcedonius, kterak svědomie obehnáno jest
se ;rsec? st:an Ja~o hrad najpevnější. Kde dobrý člověk jest, ob- 95
klícenJest Jako naspem, že trpí mauky a trápenie jako Lot v Sodomě. Nebo die Písmo, že sau mučili duši spravedlivého skutkové
hanební. Tak dnes, kde jest srdce dobré a světlé, vida osiedla trá~en~e má. J~ko, napí-ed Jan viděl město Jeruzalém náspem ~bklí
cene a potlacene. Bych se měl poptati a votázati dobrých svědomí 100
kteráž bydlejí v domích, co trpie a jaké sHely slov, utrhání, rau~
haní, v rozdělení jazykuov, v nenávisti! Tento ť jest náš život
kterýž milujeme! A proč jej milujeme? Proč tak blázniví sme'
proč odstúpiti nežádáme od světa? Již kalcedonius ukazuje, že s~
plní to proroctvie Jeremiášovo: »Jeden každý vystřieha j se od 105
bližnieho svého « etc.
Item,
viece viděti v těchto válkách ' J'imžto nenie
1
. k'chceme-li
v .
mnce, Ja a nezrizenost, Jaké neposlušenstvie, a kterak svátost
velebnau, anděluom hroznan, potupují, kterak jie nectie, žádné
po~tivos~i a ~~žn~sti j~e ~ečinie! Již by menšie zlé bylo, aby ne- 110
.
obetovah kneZle pred mml velebné svátosti oltáí-nie! Item kalcedon
Mnoha
1
. . l' 1
.
nebezp~čen~tvie U <azuJe, Ja <:e u <:futenstvle, jací laupežové a krádežové. Vdovy
ukaZUje nam
h d'
'.
.
.
tento kalcedon ~ O I za, mml a sIrot Cl s plačem: »Navraťte nám zase« etc. Jaký
Jest to zakon, tak neposlúchati, tak lúpiti, tak krásti, svátosti velebné v poctivosti nemieti, na kázaních nepolepšovati života, 115
a,~ domích ustaviční bojové, a nenie konce zlých věcí?! Hle, život .
nas! Hle, co milujeme! Aj, hhechové mnozí! Již volají nepi'átelé:
»Hle, vstr~na pr~vdy krmí se krádežem, kázaní neposlauchají a ku
pohorsem sau hdem!« Hle, úžitek váš kázanie, co sme vás učili!
A již morové, hladové a boží rány běžie, a nečiníme pokánie! 120
Item v~<:alcedonius ukazuje, kterak my ldesťané, jsauce horší
nezh nepratelé, vymlauváme naše hHechy. Protož die kalcedon
a :u~ernva t~to skrz Ezechiel~ I~.: »Ktož nelkají nad takovými
zlyml vecml, budau zatracem«. Zádný nepláče pohřiechu Uchto
zlých věcí. Lucerna die, abychom lkánie měli, v lásce stáli, také 125
k nepřátelóm ji ukazovali, smrti abychom žádali. Item lucerna
ukazuje, že pod zpuosobau zákona božieho křesťané časných věcí
dobýv~j~ a ži~ot v~ast~vají t~lesn1 a ~bhaj~jí. Lucerna praví, abychom, JlZ protI hnechom bOJovalI, svedomle obhajovali, abychom
.

.

I

Svatosh velebné
potupenie

I

v

•

97 2. Petr 2, 7 a 8 -

99 Zl'. 20, 9 -105 Jer. 9, 4 -123 Podle Ezech. 9, 5
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130 potom odpočívali. Jakož die v Zj evení: »Zde jest práce. Od tohoto
času již die Duch, aby odpočievali voleni od praci svých« etc.
A jestliže ne ihned tváře božie jasné vidí, aspoň tam se poznává
a čistí a jist jest o životě, ale zde osiedla vždycky sau:
Item ukazuje lucerna a kalcedonius, ano duch divný vdech135 nutie dává lidu, aby sebau hajbali k náhlosti a k bitvám. I Jestliže
kto tichý mluví a k jednotě vede a ku pokání, nemohau se hnauti
ku pokání a k pláči, a tak z obyčeje poslauchají slova božieho,
a nenie menšie miera zlosti. O Praho! Co mnoho slyšíš kazateluov,
uchanie
a co mnoho v tobě hřiechuov, strany rozličné a odporné až na smrt, Posla
z obyčeje
140také tělo a krev Páně přijímají! Hle, život na tomto světě! Co se
strachujeme umříti? Ta smrt jest počátek všeho dobrého a břeh
spasenie! Když kto bývá na vodách mezi vlnobitími, rád žádá
připlaviti se k břehu. Tak mezi srdci nešlechetnými a lstivými
těžko jest živu býti, lépe jest umříti, lépe jest s světa sjíti, vidauce
145 takové zlé věci. Pro tož die Kristus: »Toto sau počátkové zlých
věci, zde nenie konce zámutkuov, jediné na smrti. Ale když se
ukáže den po smrti, tam budete bezpečni, již nebude temností,
již nebude strachu, již bude den Páně a kochánie rozkošné; ~e:
budete obráceni v nic, ale znova se narodíte, nový budete mletI
150 život, nový den, a blahoslavení budete «. Prvé mučedlníd když
Narozenie
umierali, světí nazývali ten den narozenie. Nepravi1i, den teVles- mučedlnlkuov
ného narozenie by byl život, než smrt, ale nazývali den narozenie
po smrti. Když se ukazuje osvícenie a den ten, v němž jest jasné
viděnie, kdež jest Abraham a Jákob v království, již jest břeh
155 bezpečný, kdež se nebojie umříti, již jest život jistý, již tam uhrédá
lmiežectva svatých anděluov, jaká sláva jich, jaké knížectvie
apoštoluov, jaké studnice prorokuov, jaký řád mučedlníkuov,
mladí i staří.
A o těch mluvím, kteří sau osvícení, kteří mají kalcedon.
V
,
,
v
kámen
160 Ten ť rád z tohoto světa vychaZl,
ten ť netauZl
po sveVt s1<:e' b'le de, Úžitečný
tento
ale s radostí vychází. Tam nebude falešný prorok, tam již nebudau
roditi, tam nebudau slzy ani křik. To se prorokuje na tomto světě,
tam bude pokoj věčný, ale zde nenie. To ukazuje kalcedonius.·
Item ukazuje nám to kámen ten, abychom činili pokánie
398b 2 165 všickni. I Řiedci pokánie činie, řiedci Boha milují a nábožně se
modré, u vieře pevní a trpěliví. Již sau rozvázáni duchové, kteříž
I

130 Podle Zl'. 14, 13 Zj. 21, 4

145 Podle Mat. 24, 8; Marek 13, 9 -
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vieru podvracují O velebné svátosti, již v nemoci přicházejí veliká
vrtkánie a pochybovánie. Item umierajíce někteří, velejí navracovati cizie; již jim svítí kalcedon, ale ještě slepí sau, v temnostech
bydlejí a nečinie pokánie. Jestliže kto proti nezřízenostem mluví, 170
hněvají se, chtěli by tak do pekla jíti. Item bledé a zastíněné
mají světlo. Časové sau nebezpeční, plno pokrytcuov a zlých,
Ktož to vidí, bledne a svadne a lká, a zvláště dobrý.
Viery chovati
It em Jes
. t 'Ja1w svetI O I ucerny. Nebo, ktož má světlo viery,
slušl
potřebie jest, aby je zavřel jako v lucerně, aby ho větrové, ďáblové, 175
nezhasili. Lépe by bylo člověku tělesně umříti stokrát, nežli ctnosti
viery a lásky ztratiti. Ale zachovati bohatstvie a život přirozený
chceme, a vieru potracujeme. Jsme-li tedy maudří?
Item v domě pod střechau s zastíněním odpolu svítí, pod
nebem jasněji. Kto má vieru a lásku, když sstupuje k zemi, zde 180
na světě nemuože, jakž chce, Boha poznati, milovati, vuoli jeho
naplniti, modliti se, plakati, leč vyjde pod nebe, na světlo a k životu
bohomyslnému. Když pak na nebe přijde z tohoto života jako na
povětřie čisté, tam viece osvíceni budau a svítiti a dokonaleji
Duom, tento svět l1 a čas budaucí. Item tento svět jest duom; všecky věci skrz 185
zrcadlo vidíme, ale tam tváří v tvář. Všickni andělé divným
obyčejem tam osvěcují a světí od světla svaté Trojice divným
obyčejem budau osvíceni a osvěcovati. Kdybychom byli věrní,
očekávali bychom dne vyjitie z tohoto života na ono povětřie
čisté a jasné, abychom svítili. Protož řekl Kristus: »Buďte po-190
dobní lidem, očekávajícím Pána«, abyšte II tam z obraženie světla
399a1
svaté Trojice jako zlato svítili na onom světě. Ale zde v domě
sme a pod střechau těla, a bez hřiechu býti nemuožeme. Protož,
čeho žádáme, ne tak dokonále máme. Protož bychom měli býti
hotovi k smrti, abychom měli, čeho žádáme.
195
Tvrdý !<ámen
Item tvrdý jest a nedá se utieti, aniž dopauští v sobě udělati
dolík. A vyznamenává svaté, kteříž byli pevní jako kamenové:
co sau je prali jako kladivy, nemohli v nich zpřerážeti a zemdliti
viery, lásky a milovánie božieho. Apoštol die: »Jist sem, že nic
nás neoddělí od lásky Kristovy, ani smrt, ani život«. Item, kteří 200
jich popauzeli k hněvu, nesvolovali jim a příčin smrti hledali.·
Jestliže se co zde přihodí protivného, nemuože spáti, stajská se
v

167 »v nemoci« 7'e škrtmtto a in marg. napsáno: v bratrstvi; ale i to 7'e Pře
škrtmtto a nad #m zase napsáno: v nemoci. - 179 Cf. Bedae Venerabilis,
Explanatio Apocalypsis, t. III (ML 93, c. 198). - 186 1. Kor. 13, 12
- 190 Luk. 12, 36 - 199 Podle Řim. 8, 38 a 39
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mu živu býti; ale jestliže se Boha co dotýká a křivda jaká proti
se děje, pro to dobře spí. Kto jest ten kámen, aby nedal se
205 zatieti hněvu, nenávisti, lakomství? Zajisté první ť sau byli takoví,
o
kteří sau byli základ Jeruzaléma. V Exodu XX .: »U děláte mi
oltář ne z tesaného kamenie «, totiž, ačkoli sú od hřiechuov obraubáni, ale aby byli v zákoně viery a lásky etc. Item celé oběti
aby obětovali, totiž celé srdce. Kde jesti ten kámen? Nejsme-li
210 takoví, aspoú následujme jich v něčem! Slyšíme-li bludy, nedopauš- Bluduov se střieci
tějme srdcí roztínati a vyrývati, totiž makati. Kto jest, ješto by
z lásky těchto dnuov nebyl vyražen a jako kladivem vydlabán?
Drahý byl by ten kámen!
,
Čtvrté jest, že přitahuje st<é>blo neb nětco takového, totiž, Přitahuje k sobě
215 kteří sau živí kamenové anebo budau, totiž města Jeruzaléma,
když přicházie světlo Ducha božieho v ně, přitahují jiné k milování Kristovu. A jestli v rukau potieráni bývají, totiž skrz zámutky,
rozpaluj í se více k milování, k tichosti, i nepřátely přitahovali,
kteříž je bili, I že se zalíbilo katóm jich umříti také pro Krista.
220 Takový boj viece váží nežli tělesný. Kdybychom tak pro Krista
trpěli, mnohé bychom obracovali k vieře; tak bychom v jednotu
uvodili lid, lépe by stálo naše kázanie; kdybychom v domích
hřiechy kazili a v milování Kristově se zapalovali a nepřátely
milovali, mnohým by se hodilo naše kněžstvie.
němu

Čtv r t á

o z dob a
čtv r t é h o
z á k I a d u j e s t Smaragdus
S m a r a g dus. A těmto základuom jména z dvanácti patriarchuov připojují se a dvanácti apoštoluov. Třetiemu kameni připodobúuje se Filip, jenž se vykládá »Usta lampy nebo světla «.
Filip
.
d rah'Y 1(amen;
'
' tech nalézá
Kde sekámen
a kterak
5 Smaragd Jest
na ces t e dll'
a e (e, na pus t'ych mlS
tell
a na horách nalézá se. Tam sau potvory a zvieřata v divy hrozná,
jenž mají tělo hovada a člověčí hlavu, křídla vorličie; běžie prudce
na zemi a rétají také v povětří. Ostřiehají ta zvieřata toho kamene,
aby ho nezchytili lidé; ne aby užívala ta zvieřata kamene toho,
lOale zahájiti ho chtie. Item sau lidé tam o jednom voku; těch se
bojie ty potvory, nebo ti umějí je přemoci a kámen vzíti.
Smaragd jest odivné zelenosti a většie nežli najzelenější strom Moci smaragda
aneb které koli trávy; a kde jest větší kámen, i povětřie činí
V

206 2. M. 20, 26 a 24 -

214 Psáno: Ityeblo.

4. jeronym t. c. (c. 843/4): Filippus, oslampadis. - 5 Sr. Plinia,
Natu.ralis historia, 1. XXXVII, c. 6, Bedu Vener., Explanatio Apocalypsis
t. III (ML 93, c. 198/9) (t Isidora, EtymologiarUl/l, t. XVI ML 82, c. 670/1).
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blízké zelené. Té moci jest, že obracuje k sobě zrak lidský a kochánie v něm puosobí veliké. A vyznamenává se veliký dar od Bo- 15
ha, kterýž dává najzvolenějším svým a najsvětějším, totiž prorolmom a apoštolóm, těm základóm, a jiným na nich vzdělaným
a postaveným. Který jest to dar výborný a dánie najlepšie jako Kristus Ježíš, kterýž se dává zde viděti v oblaku a v stínu, ale v nebeské
vlasti dá se viděti zřetedlně a jasně, aby se na Kristu pásl? A jakož 20
jest nad všelikú zelenost zelený a rozkoš činí očima, a jako králuom
Máje měsíce
a knížatóm najvětšie kochánie a rozkoš máje měsíce v zahradách
zelených I a v štěpnicech, tak ť jest v duši oddané Kristu, kteráž
marnost světskau pro Krista opustila; místo toho dává Buoh
Rozkot~~;okámen tento dar duši, totiž kámen smaragdový, aby viděla Krista a se- 25
děla s ním jako v zahradě zelené. Mat. VO.: »Blahoslavení čistého
srdce, neb oni Boha viděti budau «. Protož všecko nebeské, rozkošné a všecko, což jest, Kristus dává lidem čistého srdce viděti
a tam se sytiti a kochati se tam. Kteří sau svět opustili, da1 jim
nebeská potěšenie a rozkošná kochánie, aby se tu potěšili; jim 30
se Kristus ukazoval s svým líbezným viděním, že se jim v jakés'
rozkošné barvě ukazoval, aby nade všecky věci rozkošněji na ň
hleděli. A tak jest drahý kámen rozkošné osvícenie duše a dar
nebeský a ukázanie duši budaucích věcí dobrých a života Kristova.
K terá duše kochá
Blahoslavená ta duše, kteráž přemohla hřiech, ta ť se muože 35 .
se v kráse
Kristově
kochati v kráse Kristově! Kteříž také hodně okušují těla Kristova
jako pastvy najzelenějšie a najrozkošnějšie vidění duchovnímu,
dává se také té duši okusiti radosti budaucie anděluov.
A že tento kámen jest věrné duše dar, také že se v daleké
a neznámé zemi rodí, kdež nejsau lidé, ale paušť. Tento duchovní 40
K~~~:tJ:st kámen jest Kristus. Lukáš Xvo.: »!{to z vás má sto ovec, a jestliže
by ztratil jednu, jde na paušť hledati jedné ovce, nechaje devadePaušť
sáti devieti, a svolá sausedy« etc. Paušť jest královstvie nebeské,
paušť světa tohoto. Druhé, že svět tento opustil to místo; tam sau pře
velmi chutné pastvy a zraku všecky rozkošné a libé lauky a trávy. 45
Kteří sau přemohli hřiechy a čisté mají srdce, těm dává se okusiti
a ty věci některak viděti. A tak dává jako kámen zelený. Tam sau
mnozí kamenové, totiž daruov drahých mnoho a radostných.
Kterak dojdeme toho kamene a kterak jej sobě kaupíme?
Jesti ť drahý a nenie ho v zemi našie; také sau I překážky, neb sau50
Pot~orl'
~rozné
tam
pre
ka
ž epotvory
j ! c e ' tělo divné a hlava a křídla vorličie , a zaha]'uJ'í nám
18 Ohlas Jak. 1, 17 -

26 Mat. 5,8- 41 Luk. 15, 4 nn.
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mieti ho. Co jest to? Jistě uprostřed nás a nebeské vlasti sau cTáblové. Sv. Petr die: »Podpásaná mějte bedra, neb obchází jako lev «,
zahajuje hledati pastev s stádem svatých, kdež se pasau. Ti du55 chové ~u na cestě a zhajují nám přijíti tam a hájie toho kamene.
Jako se pokládá v Exodu: Synové izrahelští, jdauce do země
zaslíbené, přemohli mnoho králuov, Amorea, Evea, Jebuzea etc:
A opět reptali proti vuodcóm svým, a málo jich přišlo tam, ačkoh
mnoho jich vyšlo. Tak máme potvory a duch~ ~~ohé na cest.ě: Duchové rozličnl
60 kteříž odpierají nám na cestě, abychom nevldeh a nevokuslll
pastev nebeských, v duši naší abychom neodpočívali s Kristem.
PHklad
Jako v příkladě, kdyby bylo místo žádostivé dědictvie našeho,
totiž v bohatství, v pokoji, v slávě, a kde bychom již dosáhnauti
toho měli a tomu se radovali, a to ť by nám někto vytrhl to z rulmu,
65 tak ť jest o slávě nebeské, o našem dědictví: již někdy přicházejí.
křesťané blízko k dědictví, avšak bývají zklamáni a bývají v tom
předchváceni a překaženo jim bývá.
v
"
.
'd
nám
Protož veliký nám bOJ. nastava.
NaJprve
o re1maut'1 se a od- Boj veliký
jest
řezati pajchy, marné chvály, a přemoci hřiechy máme, a potom
70 tepruv přicházejí darové. A hned jiní králové potýkají se s ním
opět, aby doufal v se, aby chvály vlastnie hledal, skutky své
velebil, aby se sám sobě zalib oval ; a jiní duchové postřelující přicházejí. A to před smrtí máme ty překážky; a po smrti, prvé nežli Po smrti nepol<oj
k smaragduom přijdeme, do té slávy, k tomu odpočinutí, k bo-'
75 hatství a k těm pastvám, ještě mnoho trpěti musíme. A ještě sau
bojové rozliční. A jestliže kto dva přemuože hřiechy, ještě II jic~
nastává deset. A jestliže hřiechy tělesné přemuože, hned duchove
lstiví přicházejí, vyrážejíce duši z viery a lásky. Tito ť sau duc~civ~:
kteříž nám zbraňují snadně přijíti k těm horám, ale nastavaJl
80 bojové.
~ d
h'
A s a u 1 é taj í ce v p o vet rL Take uc ove promenu]l
se v anděly světlosti. Ó, kdyby duše okusila toho kamene,
v divy pracovala by v boji, aby mohla proniknauti vojska jic~.
O Davidovi čte se: Když jest žieznil David vody z Betléma, the
5 rekové silní obořili se a proskočili vojska nepřátel. Nebo v nebi
sau studnice přechutných vod. ! potřebie jest, abychom byli
.

v

53 Podle Efez. 6, 14 a 1. Petr 5, 8 -

V

I

v v

56 2. M. 33, 2; 34, 11 'lm.

1 Bedae Venerabilis Explanatio Apocalypsis, I. III (ML 93, c, 198).
42. Samo 23, 14 ml.; 1. Par. 11, 16 nu.
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Duchové zli
ukazuj! se jako
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silní u vieře, abychom šikovaný hauf těch nepřátel rozděliti mohli,
jinak tam přijíti nebudeme moci, ani těch dojíti vod budeme
moCI.
Lidé jedllovoci
Ale b y dle j í t a mli d é jed n o v o c í, kteříž umějí 10
přemáhati ty potvory; a těch lidí bojí se potvory a ti docházejí
kamene takového. Kteří sau to? Ti sau spravedliví a dobří lidé,
kteřížposlauchají učenie Kristova. Jestliže tě horšie oko levé,
vylup je; lépe ť jest tobě vjíti do života s jedním vokem. Oko,
kteréž sobě zalibuje v světě, v přiezni, ve cti, v slávě, takové 15
pohoršuje levé oko, nebo pravé zřenie k štěstí tohoto světa. A protož,
Jákob
když Jákob bojoval s andělem, obrazil nohu jeho levau; zemdlena
jest noha pohoršujície. Tak libé věci světa a šťastné očima sau
ku pohoršení, kteříž se k Bohu obracují a k těm věcem, kteréž
sytie a trvají na věky; a zřenie mají k jedné věci, na kterauž 20
Magdalena
Maria Magdalena hleděla, a od jiných věcí odvrátila oko, toliko
k Kristu obrátila - takový ť jest jednovoký.
Ktož tedy světem pohrdá, již takový jedno voko vylaupil
a obracuje srdce své k svrchovaným věcem; takoví sau jednovocí.
Protož die Kristus: »Bude-li voko tvé prosté, všecko tělo I tvé ~5 400a2
Kterí'llkámen
se
světlé bude« a voko boží dobré bude a kochánie v nebi. Ti ť předostává
tento
máhají potvory, ti naději v Bohu mají, Boha se bojie, ti Boha
milují, svět jako lajna zamietají; těm ť se dostává ten kámen,
,těm se dává dar nebeský a najvyšie viděnie. V Zjevení: »Ktož
přemuože, dám jemu mannu skrytú «~o Item Lukáš: »Zajisté,30
pravím vám, přepáše se a bude jim slúžiti«. Veliká ť jest věc,
Oku:~;::ep~~~vé komu dává se zde okusiti Kristus v svátosti velebné; již jest jedno
oko osvícené, kdež sau osiedla, kterak se jich varovati mají. Ti
se posilňují v boji, ti bojují; těm připravuje korunu a smaragd,
těm sám chce slúžiti, těm jinak dává okusiti nežli v oblaku, řka: 35
»Pro mne ste bojovali, bolest trpěli, zlých věcí litovali, žieznili:
slúžiti vám budu jiným viděním a jiné pastvy dám vám «~o Item
apoštol: »Stuojte přepásaní proti potvorám, oblecte se v pancieř!
Tam ť sau zástupové temností, tam kniežetstva, hájiece smaragdu.
Oděnie potřebie Ti ť stojie na cestě. Vezměte oděnie božie! Nynie jest boj proti40
tělu «~o Ale tuto větší jest. Auvech, veliký boj duchovní jest nám
proti zástupu duchovnímu, a lid náramně obnažený jest od oděnie
duchovnieho a svatých! A kterak sau ti světí bojovali a přemohli,
10 Beda I. C. (ML 93, C. 198) - 13 Podle Mat. 18, 9 - 17 1. M. 32,
25 - 21 Lltk. 10, 391111. - 25 Mat. 6, 22; Luk. 11, 34 - 28 Ohlas Filip.
3, 8 - 29 Zj. 2, 17 - 30 Luk. 12, 37 - 38 Podle Efez. 6, 14 a 12

nic nevíme, ani tak bojovati s oněmi svatými umieme, - ale
45 vodění tělesném sau hotovi. Přijde-li pokušenie jedno, hn~d
'ako žena poraženi býváme. Vezdajšie jest boj a řiedké vítězstvle.
nejsme hodni manny božie okusiti. A Kristus die:
bedra vaše přepásaná, zemské věci přemáhajte!« A apoš~ol:
»Obuté majíce nohy, svatých šetřte, štít viery vezmauce, stuoJte,
50 vieru mějte, proti těm, kteří sú v nebesích, totiž proti duchuom,
kteří sau v svědomí duchovních lidí, abyšte poznali tam zástup
zlých, abyšte odpierali. Vezměte I pancieř spravedlnosti, trpě1ivo~t,
pokoru, tichost, meč Ducha proti kacieřství, «~o .A na .:mnci dle:.
v
»Na modlitbě ustaviční, tlucme, a což na nas Jest, cl11me,
on ť
55pomuože«. Protož v Zjevení die: »Ty pravíš, že »bohatý sem«,
a nevíš, že slepý si a nahý, nemuožeš hněvu přemoci skrze trpě
livost, nepřemáháš pajchy skrz pokoru, bázně skrz modlitbu« etc.
Tato sau voděnie, kterýmiž sauce odieni a v ně připraveni
mohli bychom bojovati pro pastvy věčné a kdežto Beránek vodí
60 k studnicem a na lauky vodí ovce, na kterýchžto dobří pasau se
a krmie, a kterak se již nic nebojie a bezpečni sau, slzy sa~ setři~n~.
Kteříž k těm radostem mají přijíti, mají statečně bojovatI, pokame
činiti, pilně se modliti, veliké moci v boji býti, boje pohanského
tělesného nechati, kterémuž se ďáblové posmievají. Svým rytieřóm
65 die: »Chce-li kto přijíti za mnau, vezmi kříž«, totiž měj aumysl
pro mě trpěti najohavnějšie smrt, jenž jest kříž Kristuo:,. ~hceš-~
smaragd mieti, máš kříž podstúpiti. V Zjevení: »A O~l pre~.ohh
sau ho (totiž hada starého) krví Beránkovau«, totIz na Zlvot
.
.Jeho patřili a posilňovali se skrze krev Kristovu. Prvé světí, těla
.".
Posllneme z těla
7 '
70 Kristova okušujíce a krev jeho pijíce, měli sau aumysl pro I '\..T1sta
a krve Páně
umřieti a řiekali: »Nynie propauštieš služebníka svého« etc.
Žádný hodně neokušuje, jediné ktož chce pro Krista ~mřieti.
A nemilovali sú duší svých do smrti, totiž života smrtedlného
nemilovali, v nenávisti jej měli, na paušť hleděli, aby roztrhli
75 vojsko ďáblovo a prodřeli se skrz ně, statečně boj.ovali a ma~ky
trpěli, za nepřátely se modlili, milosrdenstvie mělI, v Hos~odl11u
doufánie měli Krista velmi milovali, a tak slávu nalezlI.
Blahos'lavený Jeruzalém z kamení se staví
. J'al{o z za'kladuov patriarchuov, prorokuov a apoštoluov a jl.·nýcv~'
.
,Andělé živl
80 svrchu na těch postavených. A andělé sau živí kamenove naJkrasl. kamenové

~rotož

»Buďte

l

47 Podle Luk. 12, 35 49 Podle Efez. 6, 15 nn. 17 - 65 Mat. 16, 24,' Marek 8, 34,' 10, 21; Lu.k. 9, 23 71 Lilii. 2, 29

55 Podle Zj. 3,
67 Zj. 12, 11 -

446

Kapitola

Jiní světí, kteříž měli od nich osvícenie a naučenie a s nimi obcovánie, uměli sau nětco mluviti o anděréch jakožto o živých kameních. Kteříž pak nevěří, že jim andělé přisluhují a skrz ně
mnohé dobré věci berau a pomoci, ti ť neumějí nětco poznati
o těchto kameních, aniž sau hodni, aby jim andělé slaužili. Kterak 85
sau milovníci duší a jakau moc máme od nich a kterak mají rozkázanie slúžiti nám a jakau moc mají andělé a před Bohem čest,
věděl jest to Lazar, kterýž jest od nich do nebe nesen. Ezechiel
XXVIII. pokládá se, že andělé sau kamenové: »Synu člověčí,
zdvihni kvílenie veliké nad králem tyrským, najvyším andělem, 90
že toto die Pán k němu: Ty znamenie podobenstvie božieho, plný
maudrosti a svrchovaný v kráse, v ráji božím byl si«. A že jest
Kamenuov IX měl pod sebau anděly, potom kamenuov devět, totiž kuoruov
andělských, vyčítá řka tam: sardius, topazius, jaspis, kryzolit,
onyx, berylus, zafír, karbunkulus a smaragd. Tito sau byli andělé 95
dáni najvyšiemu andělu za vokrasu a byli s ním na nebi; a stavenie jeho jako zlato, a to v ten den, totiž na počátku, když si
byl stvořen, tito kamenové tě okrašlovali. »Ty chérub (totiž po
Bohu v najvyšším kuoru) a rozšířený v moci a jako zed jiným,
a posadil sem tě na huoře boží (totiž v najvyším stavu tajném 100
po Bohu oslaven byl); a uprostřed anděluov ohnivých nebo kamenuov ohnivých, tam sem tě postavil; a tu si chodil v dokonalé
.kráse v cestách tvých, a to ode dne stvořenie tvého. A nalezena
jest v to bě nepravost, totiž pa j cha, že si vypadl z milosti «. A z toho
máš, že andělé sau kamenové; druhé sau velikého duostojen- 105
Ohnívi kamenovéstvie, nebo ohniví sau kamenové, totiž v milování božím hoříce; II
třetie, že ďáblové byli v nebi uprostřed kamenuov ohnivých,
Pěkni
pěkní v kráse ke cti boží; čtvrté zhřešili Pánu a vypadli z slávy
rajské a z synovstvie božieho a z milosti boží na věky zavrženi
Maudři
a odsauzeni; a byli sau v maudrosti vyší nežli Daniel a jiní proroci, 110
a tam sebau nebyli bezpečni. A Eva v ráji neměla bezpečnosti,
Nebezpečenstvíe
J' súci v maudrosti stkvaucie. A v prvotní cierkvi světí byli sú
všudy
ohniví kamenové, avšak sau padli mnozí. Nynie, když srdce
všecka sau ustydlá, zdali viece nemáme se báti? Jidáš z prostředku
ohnivých kamenuov vypadl. Každý, Ido se již domnievá státi,115
viz, aby nepadl. Kto přijde do nebe, uzří kameny ohnivé, kteříž
sau nepadli, a bratřie naše uhlédá, kteří s nimi sau kamenové,
uhlédá, že andělé saubratřie našich ohnivých kamenuov.
88 Luk 16, 22 - 89 Ezech. 28, 12 a 13 Ezech. 28, 16 - 115 1. Kor. 10, 12
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98 Ezech. 28, 1.4 -

102

P á týk á m e n s ar do n y x, ze dvau složen, kteříž slovau
sardius a onyx. Ten kámen zezpod jest černý, uprostřed bielý
a svrchu červený. Okrasy duchovnie Jan vypisuje nevěsty Beránkovy a všech volených a dary drahé a krásné, kterýmiž jest
5 ozdobena; a krásná jest a milá Bohu. Kterýžto jest dar, ješto
duši zde i tam ozdobuje, totiž v nebi i na tomto světě milau Bohu
činí. Protož zde v cierkvi dává se v těle a krvi, alevšak v nebi
jasněji, ne v oblaku nebo v přikrytí, ale zjevně a zřetedlně a dokonalejie mnohem a bez konce, a žádného přirovnánie.
v
,.
t eV ernos t hY'
10
S ar do n y x zezpo d cerny
Jes.
nech a neI'b'
lIse

Sardonyx
Jaké barv)'

kamene
znamená?

Černost
co

Bohu a má býti oplakána podlé slova Jeremiášova: »Zčernala
jest nad uhré «, totiž škaredá jest, a uhášená (!) od miIovánie
božieho, a ustydla si od lásky. Zajisté hodno by bylo mnohého
pláče Jeremiášova plakati naších (!) duší, kteréž sau ustydly
15 od lásky. O té černo sti nerozumie tuto v této řeči. Jiná jest černost
svatého pokánie, kdež duše bolest I má a skraušenie veliké, že
,
v d
dobrá
také zevnitř život kající vede, v obcovaní,
v od ěvu, a pre
oClma aČernost
blahoslavená
svýma sama se potupuje a potupena býti od jiných žádá a zastíněna býti v světě. To takové srdce černé miluje. Srdcem skraušeným
20 Buoh nebude pohrdati. Blahoslavená černost tato jest a Bohu
líbezná skrz pokánie a prostost, skrze potupenie se samého, skrz
zavrženie krásy na tváři, na rauchu, mieti stajskanie na hřiechy,
chtieti pohaněnu býti, nechtieti se samého milovati, ale nenáviděti, na světě nechtieti v počestnosti jmien býti a za nětco
25 dobrého počítán, ale sobě samému mrzeti. Blahoslavená černost
taková! Úžitečná by nám byla! Riedký jest člověk kající právě; Málo i~~oVýCh
v tomto nebezpečném času nenalézá se pravé zavrženie a složenie
raucha a kto by sám sobě mrzel a chtěl by od jiných vyvoliti
nelibost. Z těch Jeruzalém svatý stavie se. Hřiešníkuom jest
30 tento úžitečný kámen černý a koruna budaucie skrz tuto černo st
vypravuje se. Neb tam bude pěkná tato černost. A jest tato čer
no st hluboká pokora, když člověk vyznává o sobě, že jest hoden
všie ohavnosti a zavrženie.
Druhá černost bolest nad biedami lidskými. Vidí je nauzí Druhá černost
35 trpície, nahé, nemocné, a stará se a lituje jich náramně a zastíněn
bývá teskností pro veliké přieliš milosrdenstvie nad nimi. Apoštol
V'

1 nn. Cf. Isidori Etymologiant1J/, I. XVI (.ML 82, c. 573); Bartholomaeus
Al1g1icus I. c., l. XVI, c. XC (p. 762); Bedae Venerabilis !}xplanatio Apocalypsis l. III. (ML 93, c. 199) - 11 Pláč 5, 10 - 19 Z. 51, 19
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die: »Kto se horší, bych já se nepálil? Kto jest nemocen, abych já
nebyl nemocen?« Jako by řekl: »Tak sem zčernalý, tak sem mrákotau přikryt aj, že bolest .mám přielišnau nad pádem bližních «~o
Kde jest již ta černo st svatých prvních? Kto nám dá tento kámen, 40
aby duše naše Bohu se líbila?
Třetie černost drahé raucho duše jest. Když duše k prvním
svatým patří a pokory a trpělivosti svatých šetří a se sama k nim
připodobňuje a nalézá, že nic nenie proti nim, řka: »Kterak sau
tito byli trpěliví a milovali nepřátely, svědomie v zámutku po- 45
kojné měli, pokorní byli! I Já nic nejsem proti nim!«, jisté jest,
že se tu najde ohavnau a černau. A jestliže se připodobní apoštoluom, mučedlníkóm, najde se černau příliš; a jestliže samému
Kristu, tehdy, jest-li v té duši světlo, budau tmy myšlenie a skutkové a jako státi nebude moci před oblíčejem černo sti své. A ta ť 50
jest dobrá černost. V Kantikách P.: »Černá ť sem, ale foremná «,
totiž světu sem zavržená a potupená, ale v tom Bohu se líbím,
»neb sem ohořelá od slunce «~o A jak se rychle světlu Kristovu
a samému Kristu připodobniti chci, tehdy sem černá; ale jemu
doufám, o jeho milosrdenství naději mám, že se smiluje nade 55
mnau. Čím viece k němu přistaupám, viece spatřuji svau ohavnost.
V které vlasti rostau tito kamenové, v kterém domu a zemi?
Zdali jest některý kámen tuto na kázaní, v kterémž Kristus
kochá se? Kristus měl tento kámen, černý byl, uplvaný a zloře- 60
čenie trpěl: »Hoden jest smrti! Ukřižuj, ukřižuj ho!« A opět:
)>Viděli sme ho, an neměl tvářnosti zpuosoby a korunován a poličkován «. Obraz najkraší boží, v němžto se andělé kochají, uplvaný a zvohavený byl a zčernalý pro nás, a najviece se Otci líbil
i anděluom. A světí sau ho převelmi rádi následovali, aby černí 65
tak byli.
A u pro st ř e d k u s a u b i e 1 í; kteří sau trpěli pro
Krista, sau blahoslavení. Kristus řekl: »Blahoslavení budete,
když zlořečiti budau vám «. Nebo tak svědomie očišťuje se a tak
se upokojuje. Ačkoli lidé saudie jináče a ne právě, duše ta veselí se. 70
Kto jest tehdy černý, má svědomie čisté, tu jest světlo viery.
A pamatovánie na Boha všudy jest z viery; a hned tu jest bázeň
v člověku a z toho se ostřiehá svědomie' Bohu a většie bázeň
bývá před Bohem než před lidmi. Tu čistotu svědomie vyzna37 2. Kor. 11, 29 - 51 Pís. Šal. 1, 5 a 6 61 Podle MarŘa 15, 13
aU; DUŘ. 23, 21; Jan 19, 6 a 15 - 62 Podle Žid. 2, 9 - 68 Mat. 5, 11
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75 menává bělost kamene uprostřed. Blahoslavený ká~e~ ~~n:~!
Blahoslavené svědomie čisté I a nevinné! Ač pak hde J1nace
saudie, nenie však zlé to. Kristus zdál se černý zlým zevnitř,
ale byl jest on bielý. A ačkoli opět pann~ potupná jest n~ s-:ětě
a opovržená, a jestliže svědomie jest ČIsté, blahoslavena ~~st;
80 Apoštol: »Panna myslí na ty věci, které sau Páně, aby byla Clsta
duchem i tělem«.
Tento buď aumysl křesťana, aby po černosti dobré bylo
svědomie čisté. Nebo na modlitbě po černosti a ponížení brzo
Prach marné chvály se přichytí; potřebie jest umývati 'a čistiti'Přijimajice tělo
85 svědomie a ostřéhati. I tem, ktož přijímá tělo a krev P ane, ma a krev Páně
býti černost, pokánie a čistota svědomie, .ab~ tak~ ~yla vi;r~
o přítomnosti těla božieho; a tak rozsuzuJ telo PaJ;le tu by tI,
Kněžie
plné božstvie, jinak saud sobě jie. Kněžím jest potřebná ta černos~
zevnitřnie a svědomie čisté; kteříž jiné mají očišťovati, saml
90 aby čistí byli. Izaiáš: »Očisťte se, kteří nesete nádobie Páně! «,
totiž buďte světlí kamenové a čistí. Izaiáš 1 »Umajte se a buďte
čísti, odejměte zlé myšlení vašich, lakomstvie, hněvu« etc. Světí
zevnitř černí 'před světem, a na mysli velmi bielí a čistí. Tak,
ktož jest zde černý a potupný od světa, aby vnitř bielý byl, a čisté
950střiehaj duše!
Červenos t co
S v r c huj es t č e rve n ý. Vyznamenává ohnivau lasku
jest?
k Bohu a k bližnímu. Takoví ť sau byli světí, kteříž rozpálenú
lásku měli a z toho nenávist k hřiechóm, z toho žádost srdečná
nésti poha:lěnie i umřieti pro Krista, z toho příčin hledati dobrých,
100 aby člověk pro Krista trpěl, z toho žádati pro sprave~lnost krev
vyliti a s Kristem přebývati. Z těch kamenuov stavle se Jeruzaiém věčný. Jací sme my kamenové? Zajisté studení, zlí a hřieš
níci! Ale pro Krista, jej milujíce, v nenávisti býti všemu světu
a pro Krista umřieti a příčin hleděti II smrti pro Krista dobrého IOq kto nám dá ty žádosti? Zkaženi sme od přiroze~ie, žádati ~e
muožeme černosti té, ani bělosti, ani této červenostI, neb, kdyz se
k smrti přibližu)'eme, abychom se radovali. Kde se prodávají tito.
Nedostatek
kamenové kde bychom našli je, v které krajině, abychom mohl1 kamenuov
hřiechy zl~aziti a na ně plakati, čisté svědomie mieti, hněv boží
110 krotiti Boha milovati a bližnieho, v lásce hořeti, příčin žádati
smrti ~ro jméno Ježíšovo a prositi, abychom trpěli, a když se přiv

0

.:

I

80 1. Kor. 7, 34 - 87 1. Kor. 11, 29 Iz. 1, 16 - 116 Podle Iz. 63, 1 až 3
Jakoubek, Výklad.

90 Iz. 52, 11 -

91 Podle

(černě:) LXIII'.

bližuje příčina smrti, abychom se radovali? Kto nám dá, abychme
byli takoví kamenové? Běda nám! Z nás ještě Jeruzalém nestaví
se! Rychle obraťme se ku pokání!
Kteříž pro jméno Kristovo trpie, drazí sau kamenové, z nichžto 115
andělé radují se. Izaiáš die: »Kto jest tento, který se béře z Bozra
v červeném rauše? Rekl: Já sem pres tlačil sám. Proč tehdy máš
tak krásný oděv? Odpoviedá: Neb sem bojoval pro spravedlnost«.
Pro ten oděv světí vždycky sau žádali žádostivě umřieti a mieti
ten Jeruzalém. Ó, bychom byli takoví zpuosobní jako Jeruzalém 120
k budauciemu svatému Jeruzalému! Ó blahoslavená smrt pro
Krista! etc.

Podlé pravého viděnie Janova Jeruzalém. má stavěn býti
z kamenie vybraného z moře bauřivého tohoto světa, na němžto
sau větrové a zlé povětřie a zima od větruov puolnočních. Vietr
od puolnoci studený jest a suchý a přivodí tmy a. všecko zlé.
Jeremiáš 10 .: »Od puolnoci zj eví se všecko zlé «~o Pro ten vietr 5
a ducha zlého málo a převelmi zřiedka nalézají se ti kaménkové;
ale když vietr ten pomine, naděje jest, že, když přijde láska Kristova, kamenové ti nalézají se mnozí.
Sardius
A nalezen bude jiný kámen, sardius; v tomto moři nalezen
bude i v budauciem věku. Krállovstvie nebeské podobné jest 10
kamenu a pokladu drahému a perlám; kteréž také sau v tomto
moři tohoto světa, z kterýchžto stavie se Jeruzalém svatý. A jest
všeckeren ten kámen červený a krvavý. A vyznamenává veliký
červc~o:l~dobrá dar skrytý, kterýž ozdobuje tento i onen Jeruzalém. Někdy krvavá
barva znamenává hřiechy z těla a krve; a to se nemíní tuto, ale 15
červenost vyznamenává krev Kristovu. A to ť jest dar, kterýž
přichází lidem z hodného přijímaní krve Kristovy. Ona červenost
hřiecha z Adama přišla hřiešníka a z přestaupenie přikázanie
božieho. Druhá červenost, dobrá, pocházie z druhého Adama,
Adam
Pána Ježíše Krista. Nebo Adam vykládá se »Červený« nebo 20
»Země červená«, zlořečená a proklatá, neúžitečná. A to z prvnieho
Adama hřiešného přišlo. Jestliže co dobrého nepřijde nám z druhého Adama, všecko v nás bude zlořečené a ohavné, všecko zkažené
a porušené a náchylnost ke zlému, křehkost a nezpuosobnost
k dobrému.
25
119 Rkpis:
110m.

umřieti žádostivě;

ale

pisa1~ označil
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správný' slovosled.

5 jer. 1, 14 ~ 10 Mat. 13, 44 a 45 n. ~ 20 Sr. jerol1yma (Lib. de
ltebr., 1YIL 23 c. 773): Adam, hOlno . ... vel terra rubra.

Z druhého Adama přicházie červenost dobrá, z krve jeho
všecko dobré: žádost dobrá, modlitba dobrá, život dobrý. Apoštol:
l>Ne abychom dostateční byli nětco pomysliti z nás«, ale že z Adama
tohoto máme všecko. A z onoho, což máme, všecko jest marné,
30 ani myšlenie dobré jest v nás. Petr podlé onoho člověka nemohl
jiného súditi o Kristu, aby byl Buoh, jediné když světlo shuory
přišlo, řka: »Ty si Kristus, Syn Boha živého «~o Pro tož řekl Kristus:
»Tělo a krev nezjevilo tobě toho (totiž nemáš toho z člověka
Adama, nebo porušený si), ale Otec světlostí dal jest tobě to «,
35 totiž poznánie o mém božství. Tak dnes v tomto času, co dobrého
jest v srdci lidském, to jest z z.aslúženie Kristov~ a z Boha, a co
zlého jest, jakožto tělesného, to Jest z Adama prvmeho a z duchuov
zlých. r. Korint. XV.: »Učiněn jest první člověk v duši obživující I (totiž tělesně), ale druhý v ducha obživujícieho skrze
40 Ducha jeho a krev. Ale ne prvé duchovnie, ale které tělesné, jest
z Adama prvnieho; potom dobří sme z Adama druhého. J akýž
zemský, tacíž zemští a zlí; jakýž nebeský, takovíž nebeští a dobří «~o
A kamenové Jeruzaléma bývají z tohoto Adama, nebo duchovní
~au a ušlechtilí. »Jakož sme nesli obraz zemského, tělesně živi
45 jsauce, hnutie těla následujíce, tak nesme obraz nebeského «,
abychom byli kající, pokorní, svlekauce se z starého člověka
a oblekauce se v nového, kterýž podlé Boha stvořen jest, a tak
živi buďme spravedlivě, svatě a šlechetně. A tak Adam jest krvavý
první rodil v krvi ohavnosti a v porušenie a mrzc:, dru~ý. ve
50 krvi drahé a veliké. Na druhém Adamovi barva cervena )est
složena, ale má jinau světlau pěknau barvu, kterauž znají andělé.
A ta barva přikrývá se v kostele a na oltáři zpuosobau vína. ~ ten
dar krve Kristovy a darové, kteří se dávají v nie, rozumIe se
skrze kámen tento najdražší, jenž slove sardius. Protož tento
55 dar jest veliký krve Kristovy, v kteréž darové sau mnozí, kteříž
voleným dávají se. A bez tohoto daru žádný nebývá vzdělán
v budauciem Jeruzalémě. Ale ktož má tento dar přijíti, má krev
Adama prvnieho vyčistiti, totiž skutky tělesné a porušenie hřiecha
vypléti (!). Žalm: »Vysvoboď mě ze krví«, totiž z hřiechuov,
60 kteříž přicházejí z porušenie krve Adamovy a nác~y~~osti ,najhoršie, abych mohl ozdoben býti krví Kristovau a )e)le krasau.
Ózé nn°.: »Na zemi nenie uměnie, nenie pravdy, ale vražda
a krev krve dotkla «, totiž hřiech hřiecha porážie, jeden otejde,
.
28 2. Kar. 3, 5 ~ 32.Mat. 16, 16 a 17 ~ 38 Podle 1. Kar. 15, 45 až
49 ~ 46 Sr. Kolos. 3, 9 a 10 ~ 59 Ž. 51, 16 ~ 62 Podle Oz. 4, 1 a 2
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druhý přijde; odchází-li jeden pryč, deset jiných hřiechuov přichází. Z té krve přicházejí bludové, neposlušenstvie, nezJpuosobná 65
srdce k přijetí pravdy. Kterýmž mluví Štěpán: »Ó tvrdé slJe,
nevohební k pravdě, ale hotoví ku porušení a k krvi a k těm
věcem, které sau porušenie!«
A, jak těžké jest uvarovati se té krve a náchylnost tu k vnuknutí duchuov zlostných odjíti a tu ohavnost mysli zlau a porušenie 70
zevnitřnie zkaziti a vykořeniti! A jestliže toho neučiníme a starého
člověka nesvlečeme, neoblečeme se v nového člověka skrze krev
Kristovu. V Piesničkách die: »Milý muoj stkvaucí a červený«,
kterýž mě stkvaucí činí a krásnau. Vycházejíce s tohoto světa
i vcházejíce na svět, potřebie jest mieti krev Kristovu. V Exodu 75
Fif{~~~~;;ve XII., když vycházeli z Ejipta, Pán rozkázal jísti beránka a krví
beránkovau pomazati veřejí domu; a když anděl šel tudy, neuškodil jim. r na obau podvojí, totiž, když člověk vchází do Jeruzaléma a křest přijímá, bývá aučasten svátosti velebné těla a krve
Páně a má potom v skutku přijímati ten, který se pokřtil. Naj- .80
prvé barva vetchá skládá se skrze křest, a to mocí krve Kristovy.
Druhé v zpuosobách hmotných má okusiti krve Kristovy jako
v prvních dveřích. A to bylo v prvotní cierkvi i podnes se to zachovává v vajchodní cierkvi. A tu šatan nemuože uškoditi střeDruhé dveře
lami svými, aniž muože pokušeními tak raniti. Druhé dveře a brána 85
jest jitie s tohoto světa. A jestliže nebude skropen najpěknější
barvau, podobnau Beránkovi Ježíši Kristu, a krví jeho, tehdy
duchové zlí trápie ho a zarmucují, neb tu nenalézají znamenie
Boha živého. A tehdy jako na Ejipt rány přicházejí a tehdy jest
syn zatracenie, ktož tu hodně neokusí krve Kristovy. A pakli 90
okusí hodně, tehdy jest tu znamenie Boha živého, tehdy pomíjejí
duchové zlí, tehdy přijat bývá do krájjlovstvie božieho a nebývá
vyvržen ven, ale jako sardius kámen přijat bývá.
Druhá figuora
Druhý příklad v knihách Jozue o hřiešnici Ráab, z kteréž
také Kristus se narodil, kteráž znamenie vyvěsila provázek čer- 95
vený na znamenie, aby nebyla zamordována od synuov izrahelských, a zachována jest s čeledí a v počet synu ov izrahelských
přičtena. Jericho jest svět s žádostmi svými; již se boří jako
Jericho. Která duše jest Ráab, která přijímá posly, proroky
a apoštoli, zná to, že svět nebude trváti a že tělo umře, prosí,100

nludové odkud?

66 Podle Skutk. 7, 51 - 71 Ohlas Kolos. 3, 9 a 10 5, 10 -.:. 76 2. M. 12, 3 nn. - 94 ]oz. 2, 21
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aby zachována byla na duši, kteráž byla jako nevěstka, milují~i
a tělo. Poslové rozkazují jie, aby zachovala provázek, totlž Provázek co jest?
dobrý aumysl k dobrému, lásku a pokoru a život dobrý, a aby
to ukazovala zevnitř: najprvé dobré rady zachovávající vieru
aby měla a lásku a aumysl dobrý a ctnosti, pokoru, tichost s aumyslem přijímati krev Kristovu a v skutku aby přijímala krev
Kristovu. Jestliže to učiní zevnitř i vnitř a vyvěsí provázek tento,
dobrý život, a Krista skrz hodné přijímanie uvede-H, blahoslavená
duše ta zachována bude a v počet svatých jako sardius přijata
bude; pakli zamešká a zanetbá, zatracena bude.
' 1derež
' se d"lVIe an dVl'
Kristovy
' tal
Ó, krev Kristova jest v luase
wve,
e e, Krásakrve
kteráž jest plná svatého božstvie a plná ctností a divných mocí
jako drahých kamenuov, a dává ji té duši, kterauž chce do nebe
přijíti. Matky dobré krmie svým mlékem, a někdy odstrčie od
115 sebe děti; tento vždycky chce dáti ji, aby ukázal, kterak horlivě
. miluje duši, a dává jie skrze tu krev, aby ho vraucně milovala
a trpěla pro něho. Dává duši život převelmi krásný, v kterémž se
kochá Buoh; kteráž nepřijhuá krve Kristovy, nemá té krásy.
'I
Moc krve
DáJvá jie barvu neporušitedlnau a odhánie bledost; dava Jle Sl u, Kristovy
120 aby se smrti nebála, aby se hruoza a strach neukazovali před
~.
v,
1
'1'
.
1
1
v 1
dUbl
dl'"
(černe:) VIde
.
očima, aby statecna by a a Sl na Ja w ev, vsec <y a y zem eva omeliam 25 tam
proti člověku, zapuzuje všecky duchy, a bojie se člověka; po~ cr~~~~i~~~:d
kušenie odstupují, tesknosti odcházejí a zaufalstvie a hořkostI
zlé zahánějie se v hodném přijímaní krve Kristovy. A ta duše
125 bývá červená jako sardius od krve Kristovy. Item všickni ďáblové.
hrozie se a třesau od tváři člověka toho, andělé přistaupají k člo
věku na pomoc a mají znamenie o dobrém člověku zevnitř, kteréž
pocházie od toho dobrého zevnitř, bázeň, láska, milovánie, milosrdenstvie, milostivost, nelíbost na zlé věci. Jako k Abrahamovi
130 řekl: »Nynie viem, že se bojieš Boha «, tak andělé pravie: »Znamenie vidím z toho, že Boha miluješ a Boha ctíš a bojíš se a od
hřiechuov se varuješ; přítel si náš a tovařiš, rádi tobě posluhujeme «. A činí tu duši, aby se připodobnila Kristu.
v,
,
V·"
. d'me, 1ecv b u d e mle
. t'1 s Dotiemnebeznamením
toliko
A zadny
nepnchaz1
do J eruzal'ema, Je
135 toto znamenie. A ktož tohoto neukáže znamenie, žádný tam
nebude vpuštěn do nebe. K Židuom vypravuje divy krve beránka starého; všecky nádoby biechu skropovány krví a knihy
zákona i lid i oltář, na znamenie, když se má zákon čísti lidu
svět

I

73 PEs. Šal.
130 1. M. 22, 12 -

136 Žid. 9, 181tn.

I
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a vieru přijímají a skraušené mají srdce, mají při
jímati krev Kristovu, aby tak skropeni byli krví, též všecky 140
nádoby, totiž srdce lidí věrných, kajících. V Zjevení VIr°.: »Kteří
sau toto? « Odpověděl anděl: »Tito ť sau, kteříž přišli z zámutku ('.
Hle, očištěnie dobré! A pokládá lepšie: »A zeprali raucha svá ve
krvi Beránkově « jako v studnici rajské, z níž tekau potokové,
kdež se rodie ne vrbie, ale divní stromové, totiž I dobří a svatí 145
lidé, dobří a svatí kamenové jako sardius. Proto se jest narodil
a trpěl Kristus, aby syny ďáblovy učinil syny božími, a to skrze
krev Beránka jsúce zbarveni a krásní učiněni.
Poněvadž ďáblové třesau se před krví Kristovau a andělé
se veseré, co ť se zdá a jaký jest to dar, koho jest učinil ho aučastna? 150
Jaké ť se zdá musí mieti svědomie tu a vieru a lásku a aumysl
jl~:~~ed~~ ~~i~e dobrý? A pakli ustydlau myslí, také ne zkušení přistaupají a v mrtvé
vieře a bez polepšenie života, jaké sau v té duši rány? Dáván
bývá člověk duchóm šatanovým k trápení u vieře a v pajše a,
v marné chvále a v zaufalství. K Židuom XO.: »Jestliže je kto 155
přestaupil zákon Mojžiešuov etc., mnohem viece za to mějte,
větších muk sobě zasluhuje, kto by Syna božieho potlačoval
a krve svědectvie, o níž napsáno jest: »Tento kalich jest nového
svědectvie «, nehodně by požíval a za poškvrněnau ji měl, co ť
se zdá ten trpěti bude? « Zde i na smrti trápenie a pokušenie 160.
a na konci zatracenie. Lépe by bylo zde na těle snésti tisíc ran
nežli jedinau nehodně přijímati tělo a krev Páně! Blahoslavení
Blahoslaveni
kto h O d nev pnJ1maJ1ce.
v'"
.,
I T' ť d
'
. v s Iove
hodně pl·ijl.'najl
losah"
uJ1 a b erau t u tenl<:amen,
Jenz
sardius. A kterak ho má ostřiehati, aby ho nepotratil, ale aby
opět přijímal a opět ho nabyl a dosáhl toho sardia, kterýž duši 165
okrašluje? Nebo hned ďábel pokauší, aby odjal ten kámen a dar
hodného přijímanie a krásu velikau, kteréž nabyl. Nebo mnozí
od let desieti nebo více dosahují ho ledva pracujíce s mnohým
lkáním, a tudiež potracují všecko dobré, neb sme se všech strán
Kristuspokaušien obklíčeni od duchuov. Nebo i Krista zákonníci sau pokaušeli; 170
když ho pozvali k stolu, postavili mu vodnotelného. Častokrát
v dařích tělesných i duchovních, jednák v řeči, jednák v přijí
maní, jednák na kázaní, jednák na I zpovědi, jednák duch hněvšu!'íecIT:mc vivý, jednák lakomý, jednák pyšný, jednák v skutcích milosrdných, jednák v požívaní krve Kristovy, všudy obchází šatan.175
141' Zj. 7, 13 a 14 - 155 Žid. 10, 28 a 29 - 158 Luk 22, 20161 »těle « opravou z pův.,' světě. - 168 »7to « je napsáno až dodatečně in
marg. - 170 Luk. 14, lnn.
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potřebie jest bdieti, a zvláště, ktož dary béře božie tyto a kameny
drahé a krásu vnitřní.
Skrz tyto svátosti poHebie jest osHéhati dobí'e svědomie.
.
v l'I pozvan
, na sva db u, t ot'IZv 1<: d aruom Nasvadbě
Nebo die Kľlstus:
»B u d esse mletikterak
180 velebné svátosti oltál"nie, kdež jest svadba Beránkova, buď opatrný,
bud pokorný, posaď se na místě najnižším; státi máš v bázni
a v stráži smysluov svých; bud vděčen toho, ('o s' pnjal, tak bud
živ, aby opět zaslaužil pHjíti, osUiehaj aust svých a jazyka tvého
a srdce tvého, tresci tělo, modl se pilně Bohu, varuj se od hHechuov
185 a pokánie čiň, ať by Pán neodjal od tebe všech věcí, kteréž máš,
a tehdy by šatan oblehl duom tvuoj a opanoval, a budau ť poslednie věci tvé horšie prvních«. Jako die apoštol: »Proi.o mezi
vámi mnozí nemocní a spie mnozí, těžkými hřiechy sauce poraženi,
a saud sobě jedÍ«. Protož se napomínají všickni, ktož pHjímají,
190 k stráži srdce svého, od hhechuov se varovati pod pokutau věč
ného zatracenie. V stavení Jeruzaléma nedostává se již kamenie.
. 'v II<:a' S nane
v' 1<:anIm
'Vl
' sau 1<:alnenove' sva - Trenorum
(černě:)
J eren1IaS
r <:a: »R ozp taJ' l
enl
II ll'.
tyně«.

Sedmý kámen kryzolít zlaté barvy; a vydává paprslky jako
Kryzollt
jiskry. Co pak tato barva znamená jiného než božskau maudrost?
V Phsloví: »Obdrž sobě maudrost, neb lepšie jest nad zlato! Vládni (černě:) XVLc
opatrností, nebo lepšie jest nad sHiebro! « Protož ta maudrost
.Jest, nebo meZI. vsemI
v . vecml naJusVl echt'l
'V' V pv,
Maudrost zlatu se
5 božska,
zlato
I eJsIe.
ľl- připodobiíuje
sloví VlIlO.: »Lepšie jest maudrost nežli všecka zbožie, aniž co
najlibějšieho muože se jí pHrovnati«. A opět lIlo.: »Kupectvie
jejie lepšie jest nad zlato drahé«.11 A bez nie žádný nikdá Bohu
nelíbil se jest. Na čem pak stojí? Ekleziastik 1°.: »Milovánie božie Pravá maudrost
10 počestná maudrost«, totiž Ido se umie Bohu líbiti, s poctivostí
srdce k němu pozdvihnauti, to ť jest maudrost. A níže: »Počátek
maudrosti bázeň Páně«. Bázeň drží člověka, aby nezanetbával
těch věcí, které sau božie, vyplniti. Ta ť jest maudrost, všeliká
í'eč a naučenie a náboženstvie jest státi v bázni a Boha milovati
15 a překážek se obávati a milovánie škodlivých věcí odvrci. A kterak
v

•

•

179 Podle L~tk. 14, 8 nn. a Mat. 12, 45 (Luk. 11, 26) 1. I{or. 11, 30 a 29 - 192 Pláč 4, 1

187 Podle

1 Bartholomaeus Anglicus 1. c., 1. XVI (p. 730); Beda Venerabilis,
3 Přis1. 16, 16
Exp1anatio Apocalypsis, 1. 111. (ML 93, c. 199 a 200). - 6 Přis1. 8, 11 - 7 Přis1. 3, 14 - 9 Eccli 1, 14 - 11 Eccli 1, 16
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se dosahuje maudrost? Ekleziastik 10 • die: »Synu, požádaje maudrosti, zachovajž spravedlnost, a Buoh dá ť ji tobě«.
Drah~T ť jest kámen náramně, mezi tisíc lidí nenalézá se.
Protož die najprvé: »Zachovaj spravedlnost«, totiž dobrý život,
čisté srdce, a dá ť tobě světlo většie a většie, aby se pozdvih120
v maudrost boží. Tiem kamenem ozdobeni a okrášleni byli sau
Dvoje maudrost světí. Veliký rozdie1 jest mezi maudrostí světskau a božskau.
Maudrost sveta bláznovstvie jest pi'ed Bohem, a zase maudrost
boží bláznovstvie jest u mudrákuov světa. Maudrost tohoto světa
co činí? Zajisté, které věci zchytralé sau v duši člověka, maudrost25
světa pHkrývá to divným obyčejem a vymlauvá; náramně jest
lstivá světská maudrost. A plná sau srdce té maudrosti světské.
V těch také, kteh slov božích věrně poslauchají, ten ť jest duch
ďábelský, kterýž jie v tomto času široce učí a tyto věci nepochopné
božské maudrosti. V knihách Maudrosti 1
»Duch Páně maud- 30
rosti vzdálí se od člověka pokrytého«. Druhé, co jest bludného
S,větská maudrost a lživého, umie to obarviti, jako by bylo pravé a svaté, a to neb '
výmluvností, aneb Písmem svatým ve lsti; a co jest spasitedlného,
~mie to uvésti v zlé požiev~nie a zavrci to, aby lid toho nedržal,
Jako by bylo od ducha ďablova a blud jako by byl od Ducha 35
božieho.
Ta ť nenie maudrost božie, to ť nenie krysolít. Riedký ť jest,
Ido má tento kámen. A dnes jednák všickni cvičie se v maudrosti
světské a zchopná sau srdce k novinám, ku potupování jiných,
ku pajše vlastnie, k slávě a cti a k bohatství a k vymlauvaní 40
v hHeších. Ta ť jest světská maudrost. Item jinak se ukazovati,
nežli jest pí-ed Bohem. Item, phhodí-li se ldivda, myslí na pomstu
a myslí se vymluviti, nevinného učiniti a na jiného žalovati. To ť
jest maudrost světská; ta jest maudrost, kteráž odplacuje zlé
Maudrost
7 •
Al e tatb Jest
.
.
tatobožská za zI'e pro t"1 zapovevd'1 1:\..nstove.
maudrost boží: Jesthže45
Ido die: »Ďábelstvie máš«, a on die pokorně: »Já ďábelstvie nemám«; zlého za zlé neodplacovati, nepí-átely milovati. Maudrost
tato jest boží, kteráž bláznovstvie jest u lidí.
Již pohHechu zlé a 'pí'evrácené zdá se nepl-átely milovati,
kHvdynedbati, již jest opanovala všecka srdce maudrost světská,50
že Duch boží místa nemá, a všecka Písma berau k smyslu svému.
Jiného vinniti umějí, žádný nedie: »Já sem ten maudrý na světě,
já ,hHechy vymlauvám, maudrostibožie nemám« etc. Kto nemá
0

.:

I

v

16 EetU 1, 33 ~ 30 Moúdr. 1, 5 -

45 Mat. 5, 39 -

46 Jan 8,48 a 49
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rozdielu mezi maudrostí světskau a maudrostí božskau, často- Zklamánie hotové
krát zklamán bývá nebezpečně. Častokrát srdce chovají do času
pomsty za ldivdu, a jestliže se pomstiti nemohau, postavují' se
ošemetně, jako by měli trpělivost a jako by pokorní byli a trpěliví
a jako by z trpělivosti všecky věci činili a z lásky; a kdyby uhrédali čas pomsty, povstali by, aby se pomstili. Ta ť jest světská
60 maudrost.
Kryzolitus pí'evelmi Hedký jest kámen. A ukazuje se, že Řiedkýkámen ten
nechce vidien býti, jaký nenie, ale jakž pí'ed Bohem jest člověk,
tak v srdci myslí a nechce lepší' vidien býti, nežli jest. Druhé
což jest dobrého, potvrzuje za dobré pí-ed Bohem, a což jest zlého
65 pí'ed Bohem, má to za zlé jistotně. Častokrát maudrost světská,
co jest pravého, má za pravé pí-ed lidmi a vyznává v austech;
a že jiní smajšlejí proti tomu, kterýchž se pHdržie, pokautně pravie,
~ že jest !divé, a v srdci mají, že jest falešné a ldivé. Ta ť jest světská
maudrost, jinak mluviti, jinak v srdci mieti. Ne tak činí maudrost
70 boží. Item nepi'átely milují, zlých věcí za zlé nemínie odplacovati, lIIaudrost bOžl
nemstiti se své khvdy, mají milostivost k nim, za ně se Bohu
modré, spasenie jim srdečně žádají, a to z upHemnosti, a z čisté
upHemnosti slovo božie slyšie, tělo a krev Páně pHjímají, z upHemnosti trpělivost v protivných věcech zachovávají, z up'demnosti
75 pravé učie, aby zlé věci zkaženy byly a dobré se vzdělávaly. To ť
jest kryzolít.
Velmi Hedké jest srdce čisté a upHemé, ale že jinak chce
člověk vidien býti, nežli jest. V Phsloví: »Kde pokora,tu maudrost«.
(černě:) XI'.
Srdce, ktéré potupu miluje na světě a vyvoluje, tu ť jest voda
80 živá, totiž maudrost boží. Ale že jest Hedké srdce pokorné, aby se
nepHmísilo nětco pajchy, tak Hedká jest maudrost v srdci. A kde ť
jest srdce zlostné, tu ť nenie maudrosti. Item, jestliže časné věci
odjímají, nechce pokoje mysli ztratiti, nechce se zlým odplacovati,
nechce reptati, ale myslí na to, že Buoh odplatí a hHechy odpustí.
85 Ta ť jest božská maudrost. Již poMiechu všudy svárové a ruoznice
sú; protož se tu zjevuje pajcha, tu nenie maudrost, v domích,
po ulice ch slova tvrdá jako kamením házejí. Tu nenie krysolít.
Nelibý jest pyšným a rozkošným tento kámen. Kde jest také
to srdce, ješto by litovalo pádu jiných? Kde jest ta ovce krotká
90 a pokorná? V Exodu IVlIlo.: »Obětujte zde v Ejiptě Pánu Bohu
vašemu!« Odpověděl Mojžieš: »Ohavnosti Ejiptských obětovati °e~~;t~~éti

I

78 PFtsl. 11, 2 -

90 2. M. 8, 25 a 26
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budeme«, totiž ty veCl obětovati budeme, kteréž všemu Ejiptu
sau v ošklivosti. Čte se, že Ejiptští ovce v ohyzdnosti měli; a to
sau měli obětovati synové izrahelšti. Tak milovníci světa jako
Ejiptští nenávidie ovec, totiž života tichého, pokorného, milosrd- 95
ného, pokojného, za ohavnost ty věci maji. Když sau pak vyšli
od nich synové izrahelští, tehdy obětovali; tak, Ido jest zavrhl
svět a jeho slávu, ten se samého pokorného, tichého muože obě
tovati a srdce skraušené, skrz kteréžto oběti Buoh ukrocen
bývá.
100
A ta ť jest maudrost boží jakožto kryzolitus. Jakub lIP.:
»Kto jest múdrý mezi vámi, kterýž stojí v kázni boží? Ukažiž
to skrze dobré skutky«, v obcování dobrého života, v duchu
tichosti jako ovce, a tak bude poznáno, že tu jest kryzolít. Ale
že horlíte, totiž s prchlivostí se svál-íte, nenie tu maudrost boží, 105
ale ďábelská, zemská a zhovadilá. Kde ť jest závist a svár, tu
jest neustavičnost a všeliký skutek zlý a ohavný pl"ed Pánem.
Kořen zlý
Nebo, jestliže jest kol"en zlý, tehdy i skutek všechen i phjímanie velebné svátosti i poslauchanie slova božieho nelíbí se Bohu.
maur:o:~fbožie Ale která jest shuory jako kryzolít, stydlivá jest, nechce Mešiti,110
nebo v paměti jest Buoh a toho zhajuje; a všudy jest Buoh. Druhé
pokojná, nechce se mstíti; tak pl"emáhá s těmito pHslušnostmi
a povahami, buďto tajně, nebo zjevně. SHiedmá, všecko v mieru
činí, v jiedle i v spání, všecko zná, co dobrého, a co lepšieho, to
vyvoluje, to bél"e, starau radu dobrau, zlau opaušti. Dobrovolná, 115
totiž ke všemu dobrému zchopná, což zná dobrého a co jest vuole
božské, tomu chce a k tomu povoluje. Item plná milosrdenstvie
a milostivosti ke všem lidem. Ale kde jest svár a potupa bližnieho,
utrllhánie, nenie tu božské maudrosti. Item jest plná skutkuov
dobrých; nenie zahalečná, ale činie veliké ovotce a skutky k bliž-120
ním, v milování Boha a bližnieho. Saudieci bez pokrytstvie a bez
Tre~~~tes~yJ!I:rh, osob pHjímanie. Kto chce jiného trestati, najprv sám sebe tresci
a všecky věci od sebe počínaj. Maudrost světská jiné směle treskce,
a své zlé skutky phkrývá, od sebe nepočíná, sebe neponižuje,
nepotupuje, netresce, ale jiné.
125
Nestojte, poMiechu, mnohým duchovním zdá se, že by v nich
byla maudrost božská, a ješto nenie! V Zjevení lIlO. die Pán tomu
lidu pokrytému: »Ty pravíš, že bohatý sem, totiž v maudrosti,
a nevieš, že biedný si a chudý v maudrosti boží, a slepý si a
102 Podle Jak. 3, 13 až 17 -

128 Podle

Zl. 3, 17 a 18
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opuštěný od maudrosti božie. Radím tobě, aby sobě kaupil zlata
drahého, aby života polepšil, svět opustil, pokrytstvie složil,
spravedlnosti dosáhl, a tak tobě dám zlato, totiž maudrost; jinak
phjdu k tobě s pomstau. A kúpiti sobě máš masti leptavé na voči,
totiž čiň pokánie veliké, aby viděl Miechy a biedy a že maudrosti
135 boží nemáš«. Kto pak chce býti maudrý, najprvé oblib sobě spravedlnost, čiň pokánie, a dáno bude jemu zlato maudrosti a uměnie
božieho; kteraužto obejmauce jako pl"ítelkyni, vedeni budeme
do vlasti, abychom položeni byli v počet kamenuov věčné slávy.

Základové města Jeruzaléma ozdobují se jiným, osmým
kamenem, kterýž slove beryllus, jímžto každá duše má se ozdobiti,
která má spasena býti; a apoštolé i proroci byli sau jím ozdobeni.
Ten podlé lsiodora rodí se v zemi indické a lidé indičští činie jej
5 šestihranatý, aby se viece leskl; nebo, nebyl-li by šestihranatý,
nebude se lsknauti. A blesk jeho podobný jest vodě čisté tekaucie.
Když palprslek slunečný udeH do vody, pěkně stkvie se voda;
tak nápodobně má se ten kámen. Zahřievá ruku toho, ktož jej
drží. Jest barvy zelené, podobné smaragdu, a poněkud bledého
10 pHrozenie. To všecko cos' jiného vyznamenává na svatých božích.
Protož volení, kteH mají býti kamenové Jeruzaléma, nalézají se
v daleké krajině. Daleká krajina jest život zlý, babylonský a ejiptský, -podobný synu marnotratnému, kterýž do -daleké bral se
krajiny a rozmrhal všecky věci dobré. A jest život hOl-ký, léní,
15 zanedbalý v ctnostech. Z těch Miešníkuov, ješto sau v daleké
krajině, nalézá Pán kameny své, kteHž byli zlí a oslepení a dobré
věci všecky rozmrhali; ty zase zbierá a hrne k sobě, kteHž hekají:
»Otče, nejsem hoden slauti synem tvým!« Ty napomíná k zprávě
čtenie, ty očišťuje a Ducha svatého dává.
20
A jako l"emeslník v lese vybierá dHvie k hradu nebo k domu,
spaHuje dHvie, které se hodí, totiž které jest tvrdé a ješto by
nehnilo, protož Kristus slove tesal"uov syn; neb on staví sobě
cierkev, protož zná dHvie a kamenie, které dHvie dobré, zpuosobné,
kteH kamenové hodili by se k základu a svrchu ktel"í mají položeni
25 býti. Na znamenie toho chodil vedlé mol"e Hca: »Nechte té práce,
poďte za mnau, učiním vás kameny živými a perlami a dHviem
4 Isidonts, Etymologiar1M/I liber XVI, c. 7(ML 82 c. 571) a BartholomaMIS Al1gl-icus l. c. l. XVI, c. XXI (p. 727); Beda Vel1erabilis l. c. (ML
93, c. 200). - 13 Luli. 15, 13 nn. - 18 Luli. 15, 19 - 22 Mat. 13, 55;
Mareli 6, 3 -' 25 Podle Mat. 4, 18 nn.; Mareli 1, 16/1n.

Chceš-li býti
maudrý
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netlelým. Budete se hoditi k základuom Jeruzaléma. Poďte, co
zbytečného na vás jest, odetnu, co. potřebného, ozdobím a učiním

jest láska, druhé s chutí a z horkosti dobré všecky činí skutky
k bližním. Jako uhel živý jiné uhfé umrlé rozpaluje, takoví sau
byli apoštolé a proroci stkvaucie, horcí a světlí, a kterak sau
jiné zahHevali skutky milosrdnými a učením!

vás slaupem cierkve a na vás jiné postavím«. Ne všeho dřívie
tesal- v lese béře, ani zedník všeho béře kamenie, ale někter.é.30
Apoštol: »Kterých povolal, ty ospravedlivěl i posvětil, učiniv je
ku podobenství obrazu božieho«. V knihách Genesis 10 .: »Učiňme
člověka k obrazu a ku podobenství našemu«, aby byl zpuosobný ,
v kámen živý položen býti v Jeruzalémě. Blahoslavený jest, ktož
zde zpuosobuje se do Jeruzaléma budaucieho, aby nikdá ne- 35
vypadl, ktož pak ostaven a zanechán bude do ohně, běda jemu!
Kámen světlí'
Ale že tento kámen světlo vydává podobné vodě, kteráž se
osvětluje paprslkem slunečným. A znamená muže svaté, kteHž
v sobě mají světlo nebeské. Bez paprslku slunečného voda jest
tmavá a nemuož prohlédnuta býti; ale když mezi tiem paprslek 40
slunečný proskočí ji, bývá naskrz prohlédnuta a přijetím v se
paprslku slunečného bývá jasná, pěkná a světlá. Tak člověk bez
Slepý člověk bez D
h
t 'h 1 ,. t
'
v
•
Ducha svatého
uC a sva e o s epy Jes a tmavy, nemuoz poznatI sebe samého.
Jako povětřie tmavé bývá učiněno bez slunce, tak mysl člověčie
bývá zatmiena, vodnatá a studená; ale když světlo nebeské pH-45
cházie, spaft-uje, co tam jest, jaká poškvrna, také maličký kamének. A bývá světlý, vida všecky věci zlé, a bývají takoví jako
beryllus, totiž světlí; sami se poznávajíce v světle viery,i jiným
svítie, dávajíce na sobě dobrý příklad. Kristus mluví: »Tak svěť
světlo vaše před lidmi, ať, vidauce skutky vaše dobré, jiní dobře 50
sau živi a aby se zbudili k dobrým žádostem a k svatým skutkuom«. Takoví sau byli světí, i my máme býti takoví. Jako voda
vydává blesk, jsúc paprslky proražená, tak člověk slovem, pří
kladem, naučením má osvícen býti, radau a potěšením a nemocných posilňovati a nepl:-átelóm dobře činiti, mdlých pozdvi- 55
hovati. Ti sau ku pHkladu všem lidem jako paprslek slunečný.
Zah1-ievá ruku
Item ruku zahHevá. Vyznamenává člověka, kterýž má v sobě
lásku a Ducha 'božieho, zahl-ievá obecně srdce ustydlá, nemocná,
mdlá a hHeohy obtiežená, aby lidem na těle i na duši byl veliký
'prospěch v: pokání, v pokoře a v trpělivosti. 'A umie rozněcovati 60
Lásky znameníe jiné k milování Boha a bližnieho. Protož světí bývali sau posilněnie opuštěným a potěšenie smutným a rozpálenie ustydlým
a světlo slepým a huol kulhavým. Ruku zahřievá, od kteréž se
drží., Nebo, kde ť jest dar lásky, najprvé tu, duši, ~~hřievá, kdež
-

31 Podle Řím. 8, 30 a 29 -

63 Ohlas Joba 29, 15

32 1. M. 1, 26 -
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Šestihranatý

Ale že šestihranaťý viece svítí, vyznamenává život žIVy
!<ámen
70S šesti skutky milosrdnými. Nebo, kdež jest světlo Ducha svatého a horkost Ducha, svatého, takový hned jiným prospievá
skrz šest skutkuov milosrdných. Kdyby byli křesťané nynějšie
kamenové stkvaucí jiným skfz pí'í1dady dobré, kdyby zahHevaH
jiné, ti by se také hajbali k skutkóm milosrdným, aby nemocné
75 navštěvovali a umučenie Kristovo sobě pHpomínali, aby v své
skutky naděje nepokládali, aby dary božie znamenali a jich šeUili
a z zasl au žení Kristova naději spasenie aby měli, navštěvovali
vězně, kteH sau v smradu; a ne sami se aby zahHevali toliko
v poHebných věcech, ale také jiné, péči majíce o duše. A pí'edv
v •• ,
•
Kněžie mají být
80 kem kněžIe k temto vecem
sau zavazam, ne po dl'e pn]lmame
milosrdn!
osob, ale o každém péči majíce. Též také nahého pHodieti, kteHž
těchto dnuov sau zlaupeni; IdeH mají poklady, zavázáni sati
nahé pHodievati a smutných potěšovati na duši i na těle. Item
žieznivé napájeti a lačné krmiti, to pHležie k kamenuom jeruza85lémským. Někdy takových viece bylo v Jeruzalémě prvotním;
tuto se jich již nedostává, těch kamenu ov, již sau v daleké krajině
v nebi. Pocestné II pHjímati, na duši i na těle; když světlo viery
vstupuje v srdce jako do vody, to by činili, navštěvovali by všecky
nemocné a lačné a smutné, činili by ovšem skutky milosrdné.
90 PoMiechu, slyšeti slova božie chtie a tělo a krev Páně pHjímati,
a netbají na skutky milosrdné! Těm bude í'ečeno na saudě: »Náh
sem byl, a nepřioděli ste mě; lačněl sem, a nenakrmili ste mě;
žieznil sem, a nenapojili ste mne. Jděte do vohně věčného! Poně
vadž ste' milosrdenstvie nečinili, aniž já vám učiním viece«.
•

I

Y

I

•

Bar vyj es t zel e n é jako smaragd a bledosti nětco
má. A znamená skrz zelenost život bohomyslný a pokojný a chutný
na modlitbách, kdež mysl pozdvihuje se k Bohu a pasé se jakožto na krásných pastvách nebo v slyšení' slova božieho, nebo
~a modlitbě, nebo v upokojení a pí'emyšlování s Bohem. Ta ť
, 100 jest barva toho kamene. A vyznamenává toho, kterýž se pase
v Hospodinu i jiné pase. A bledné (!) také. Znamena, ne dos t a.t e1<:
nějaký, že nenie tak pěkný; vyznamenává, kto má skutky mIlo95

49 :Podle Mat. 5, 16
91 Mat, 25, 42 až 45 -

95 Isidor l. c.

Zelené barvy

", r

Bledost co
znamená
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srdné a světlí sau, dary božie mají, kteři jiné osvěcují, kteří jiné
pasau na pastvách rozkošných nebeských i sami se, ještě sau nemocní,' ještě někdy opuštěni bývají ode všeliké chuti slova božieho 105
a 'svátosti velebné těla. a krve Páně pro nějakú pajchu tajnau
a duofánie (!) skryté, kteréž mají o sobě, a z tajných božích sauduov opuštěni bývají v mnohých věcech, že k slovu lehkému
ukazují hněv, nenávist a pohoršují jiných a bauřie se divným
obyčejem k netrpělivosti, ještě tu nalézají se hřiechové. Žádá ho 110
duše velmi milovati, jej viděti, nábožně se modliti, žádá umheti,
a nemá toho; protož bledne, nepokoj trpí, stajště sobě a zdychá
a v nemoc upadá a nedostatky v sobě nalézá. Ano někdy z těch
pastev' přehojných a z uměnie a náboženstvie zdá se člověku,
mn<;;~;~á~i~o. že by lepší byl, než jest, a že by dokonalý byl, ano zklamánie 115
mněnie
své .doko' by' vá a taJ' ná nemoc tu J' est·, ano se to seznává v slovu v hněvu
nalosh'
a v popudnosti, že jest tu bledost. PHklad toho: Když hauf ďábluov vyvrhl od jakéhos' za Genezarétem, 1'ekl ten, který jest
uzdrav~n: »Puojdu za tebau, kde chceš«. Domnieval se, že jest
dokonalý jako apoštolé.} Řekl mu Pán: »Jdi do domu tvého a vy-120
pravuj dobrodínie božská a daj chválu Bohu!« Jako by fekl:
»Nemuožeš tak býti trpělivý a pokorný a dokonalý«; a zahájil je
jemu, jinajch pak povolal.

I

.J

Tak někdy Kristus vyžene mnoho ďábluov, totiž hhechuov,
Ido by želel velmi hhechuov, a zbaveni sau duchuov mnohých. 125
Již se některým zdá, že sau tak dokonalí jako apoštolé, Hm: »Již
mohu Krista následovati, již hojného Ducha mám, již tak pokorný a hotový sem um:t-ieti pro Krista«; tu Kristus ho odstrkuje
Jiti djes~~mu co 1'ka: »Nejsi dokonalý, jdi do domu tvého, totiž do svědomie,
ještě máš, čeho by plakal, ještě nedostatkuov tvých mnoho máš,130
kterýchž neznáš. Zdá se tobě, že s' trpělivý, když netrpíš; zdá se
tobě snadno býti pokorným, když tě netepau, a chceš býti chudý,
když nelačníš. Jdi do domu!« A když přijde zámutek a protivenstvie, hned najde netrpělivost; odjímají statek, a aj, zbudí se
bolest a reptánie, kdež se zdála již pokora býti a domnievala ,se 135
již býti trpělivost, ano nic nebylo. Ano ani s počínajícími nenie
Uměnie všetečnéhoden počten býti. Tak vo umění: »Já umiem jako apoštolé, já
dokonalý sem jako onil« Shledáš tudiež~ an ť již vypadl všechen
z viery čtenie svatého.

I

117 Luk. 8, 35 až 39 je

OZ1U{Čen.

138/9 Rkpis: z vier)! všechen; ale spr. slovosled

4n3

A to ť jest ta bledost. Protož milovnice horlivá Kristova
a která se jest pásla na pastvách přehojných, die v Kantikách:
»Na ložci mém pfes noc hledala sem, kteréhož miluje duše má,
a nenalezla sem«. Ložce svědomie jest, kdež máme Krista najiti, Ložce svědomie
zaženauce všelikau radost světskau. A učinila tak, že zahnala
radost v noci, totiž v smrtedlném životě tomto, kterýž jest noc
proti oslavenému životu. Hledala sem ho požívati, v něm se
veseliti a chlubiti, neměla sem toho, totiž nedostatek mám, že
ne tak ho mohu milovati a mieti a znáti, jakož chci. A zvláště
v životě pracovitém mnozí sau nedostatkové, většie nežli v boho150 myslném. Když člověk dá se na život bohomyslný, tu brzo šatan
jako na špici šiku vojenského polapí a učiní ho blednauti. Oddá-li
se k životu pracovitému, tu marná slova, tu zlé přichází obcovánie lidí, a odtud ustydnutie, kdežto jest pečovánie marné,
veliká
takže navrátě se k náboženství, prvé, než se zahřeje zase, tak Práce
k dobrému
155 veliká bývá práce a stajskanie, že mnohé slzy se vylévají, a nenajde toho za dlauhý čas.
A ten ť jest nedostatek v těch kameních, také v těch velikých
svatých, nábožných, pokorných, tichých a kteři sau světlí a ješto
zahhevají jiné, kteÍ'Í učie jiné a kteři činie skutky milosrdné;
160 tu nedostatkové sau. Protož ještě o sobě nemají doufati ani chvály
vlastnie hledati, ale ještě v stavu pokory státi, aby vždycky den
ode dne na kameních lepšie stavěl~ se v tomto životě a potom
v slávě věčné. Kteréž nám rač puojčiti dojiti Ježíš Kristus na
věky požehnaný.
S t a v k l' e s ť a n s k Ý s t a vět i sem á v nynějším 'l'opazius
životě v Jeruzalém, město pevné, a potom v budaulcím z kamenie
drahého, kteHž ozdobují základy Jeruzaléma. Devátý jest topazius, kterýž má takové phrozenie podlé Iziodora (v knihách
5 Etymologiarum): Převelmi řiedký jest a tak dražší; a má všech JlIoc veliká tohoto
.
ov'
kamene vypisuje
kamenuov barvy naJdražsle. A vykládá se od toho slova »pan«,
se
jako by řekl všecko, a »pason«, totiž barva, jako maje všech
kamenuov barvy, dvě však pfevyšujície jiné: jednu nebeskau
barvu, druhau zlatau. A jestliže paprslkové sluneční dojdau ho,
10 rozkošněji se lslme nade všecky kameny. Item pHtahuje hledície
142 Pis, Šal, 3, 1.

4 Isidori Etymologiarum, I. XVI c. 7 (ML 82, c, 572). - 91111. Bartholomaetts Anglicus I. c. t. XVI, c. XCVI (p. 766/7); Beda Venerabilis ,.
c. (ML 93, c. 200/201).
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na ň a dává jim kochánie v viděni. Kto by chtěl umenšiti nětco
z něho, tehdy se pozatmí; a bude-li zuostaven v svém phrození,
jest lepší a jasnějši. A ten najviece králové milují za najvětší
a za najdražší poklad. A velikých mocí jest proti neduhóm, proti
tesknostem, vraucí vodu ukrocuje, aby nevi"ela. A jiní úžitkové 15
sú mnozí jeho, pro kteréž úžitky tuto se pokládá, a že jím ozdobeno
má býti město zdejšie Jeruzalém i budaucie.
Kámen tento znamená milosti Ducha svatého a dary, kteréž
Pán dal svatým, kteHž sau byli základové cierkve. Aúžiteční
darové sú dáni svatým k vzdělání cierkve; najvětší dar výborný20
život duchovní s najvětším světlem viery, s najvětším phkázaním,
o kterémž Kristus i"ekl: »To jest najvětšie phkázanie: Milovati
budeš Pána Boha tvého z celého srdce« etc. Ten ť jest najvětší
káťnen, najvětší dar. A to ť jest tento topazius. Ktož jej má, velik?
dar má. Nebo to jest phkázanie pHležície k velikému Bohu a naJ- 25
většie věci dobré nebeské budaucie připravuje. Toto milovánie
toto najvětšie phkázanie slove, neb jest dar veliký a mnoho dobrého
z toho phchází lidem.
A jako hedký jest kámen II tento, tak milovánie toto najvětšie velikého Boha hedké jest v srdcích; ale obecné milovánie 30
jest v austech. Nade všecky kameny a dary veliké dražšie jest
a znamenitějšie milovánie božie. A má tento kámen všecky barvy
kamenu ov všech; tak toto milovánie všeliké milovánie zavierá
v.sobě a všelikau moc, služ<lbnost Bohu p:dležitau, bázeň, pokoru
a pamět najvyší k božským phkázaním. Ten má i jiná pi'ikázanie 35
sedmera: Nesmilní etc. Aniž muože býti milovánie božie, leč ,
bude milovánie bližnieho. Zklamává sebe, ktož praví: »Miluji
Boha«, a bližnieho nenávidí a svých khvd mstí se. Všecky zápovědi v sobě držie; nic neobmeškává z těch věcí, kteréž k Bohu
p.Hležeji. Toto ť jestmilovánie, život věčný. Jan XII.: »Ktož40
má phkázanie má, ten má život věčný«. Toto milovánie vieže
duši viece s Bohem nežli s tělem, aby byla v jedné vuoli s ním jako
v jednom srdci. A toto milovánie činie ony najvětšie věci budaucie oblibovati a jich se držeti, a tak tyto světské všecky věci
lehce váží, na ně zapomíná a se samého člověk dolu ov tiskne 45
a velmi ponižuje, jiné věci potupuje, časné, a jako nic sobě je
važí, míjejície, a činí člověka jedno s Bohem, a aby byl Buoh blízko
a pHtomný duši.
22 Mat. 22, 36 aŽ,38; Mar. 12, 30 a 31 in marg. - 40 Podle Jana 12, 150

36 »sed,nera« je

PřiPsáno
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A tak to phkázanie činí velikého člověka a vzácného před
Bohem. A v tom člověku Buoh má duchovnie rozkoš a nikdá ho
Buoh neopauští; a ten muože heci: »Pán autočiště mé, radost
má, sláva má a koruna«.
'
Veliké moci
Ten ť jest i'iedký a ten ť jest moci veliké a úžitku. Kdybych om
kámen
jej měli, veliké dobré věci by nám phnesl. Tiemto stavie se město
55 Jeruzalém a na tomto, má-li býti i'ád jaký v cierkvi, musí býti
uveden tento kámen, totiž milovánie ! k Bohu, a aby se k němu
měli, jakož se mieti mají, která jeho vuole, která sau jeho při
kázanie a která jeho rada a které sau jemu libé věci, aby nic neopauštěli. Tento kámen dává, aby staršie a vyššie v aui'adech
60 byli pokorní a aby milovali nižšie a nižšie aby milovali vyššie
v pravdě a aby všickni měli k sobě vespolek lítost, což jim škodí
na duši i na těle.
Ale již pohřiechu rozptajleni sú kamenové svatyne a mame Rozptajlenl
kamenové
. m10vame,
'1"
svatyně
toho s pláčem litovati; protož nenie řádu, neme
a1e
65 plná srdce nenávisti a závisti, plná srdce lakomstvie, všecka nesnadná k činění dobrých věcí, nenie modlitby nábožné, almužny,
milostivosti, nenie jednoty, nenie i'ádu, nenie lítosti k blížním,
neb nenie milovánie pravého Pána Boha. Kto nemuože mnohých
, čísti lměh, měj tento kámen, jako by všecko Písmo měl v srdci
70 svém napsané, jako by na živých knihách měl všecka přikázanie
a všecky ctnosti, bázeň, pokoru a ,jednotu. Protož potřebie jest
každému navrátiti se k srdci a pohledati pilně, máme-li tento
kámen; jestliže ho nenajdeme, nic dobrého nemáme. PoHebie
by bylo rozsvietiti lucernu s onau ženau ve čtení svatém a hledati.
75 Byl-li by nalezen, poHebie bylo by se spolu radovati. s bližními
a prospievati jiným. Jestliže by nebyl nalezen, měl by volati:
nám
»Běda mně, že nemám převelmi potřebných věcí k spasení.I N eb o Nařiekati
slušl
měl bych mieti obrácenie paměti a rozumu a vuole v celosti k Bohu
a upevněné srdce v Hospodinu, a nemám. Duše má svázána jest
80 viece s světem nežli se Pánem, kterýž jest život jejie«.
PohHechu všecky ctnosti duše porušeny a moci jejie, i rozum
i vuole i pamět, všecky pohl-beny sau v světě jako v hrobě, srdce
nakloněné k žádostem světským, a tak také rozum porušený
a na!kažený a nezpuosobný k Bohu; a vuole též nevohebná k dobV' h k azvd'a 1ez Jes tna
V
' Vku t omut o 1ramenu. Tyto
věci sú ku
85 rému. Každý hnec,
prelraz
překážce
to~uto
Světské věci sau tmavé, protož zatmievají duši, a nemuože mikamem
v

,

V'

51 Podle Ž. 18, 3 Jalwubek, Výklad.

63 Ohlas Pláče 4, 1 -

74 Lu.k. 115, 8 'II.
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lovati. A jestliže má které dary a pozdvihuje se a jestliže se hněvá,
chvály žádá, a to jest pí'ekážka. Všickni pl"átelé tělesní, lakomstvie, marná chlauba, sau ku p1'ekážce tomuto kameni. Item,
když rozdělenie budau srdci a bojové, tu láska ustydne (die Kris- 90
tus). A šatan obecné to činí p1"ikázanie v austech, a lehce mluvie
o milování, jako by milovali Boha. Jeremiáš: »Blizko si ty ustnom
Usty mluviti jich, ale daleko od ledví jich«. A tak usty Boha vyznávají, ale
o milováni bez
skutku
srdcem ho zapieraji. Všeliké světské pečovánie, všeliká těle'sná
neprospicvá
p1'iezeň, marná chvála, hněv, svár, kochánie v světě a čest světská 95
pí'ekážejí tomuto kameni. A že tento kámen v nás nenalézá se,
protož nic dobrého nemáme, v stínu sme, jednoty nemáme mezi
sebau, žádného nenie l"ádu. A bez tohoto kamene ani jest modlitba,
ani náboženstvie, ani bázeň, a bez něho nic nedá Buoh člověku
dobrého, takový pak ani v nebi dielu nemá.
100
Tento kámen odjímá nemoci duše, hněvy a nenávisti a neVody vraucie z1'iezenosti a bludy. Item vody vraucie ukrocuje. Vody sau lidé,
ukracuje
kteÍ'Íž ví'ením zlostným vrau jako v kotle proti sobě, a šatan
rozpaluje srdce ku pomstě. Všecko to topazius ukrocuje, a milovánie božie kdyby bylo. Item, kteÍ'Í mají neduhy tajné, v kterýchž 105
náhle umierají, tento kámen tu spomáhá takovým. Tak od náhlého
pádu v hHech osUiehá milovánie. Item hnutie zlá ukrocuje v těle.
Tak milovánie od duše všecka odjímá škodná hnutie a pokušenie
zlá, nenávist, žádost tělesnau.
Item jest nebeské barvy; vyznamenává život bohomyslný,110
bez pokrytstvie - ten život uvodí dobrý. Item zlatý blesk, totiž
lásku k bližním a p1'íkladný život a požehnaný, veselý v Pánu
a vraucie milost k Bohu uvodí; to jest zlato.
Kde se nalézá
A nalézá se ten kámen v Arabí nebo v Ejiptě. NěkteH, hájiece
topasius?
se od lotruov a kopajíce, na ostrově našli jej. Mezi hHešníky na-lI5
lézá se, když pHcházejí biedy a pokušenie, a již utrápeni a ubiti
sauce bědami světa tohoto, počínají mieti tento kámen, když
člověka všecky věci na světě mrzeji. Těžký ť jest svět; a všecken
svět jest auzký člověku a těskný, ano biedy, nelibosti, hněvové,
nenávisti, a z toho pak počíná paprslek svietiti v duši a poznánie 120
o Bohu začíná se, i počíná se k Bohu utiekati a k němu volati
a jej milovati. A když všudy sau auzkosti v tomto moH, tehdy
člověk počíná kopati v zemi a ponižovati se, a tu bývá nalezen.

I

90 1l1at. 24, 12 - 92 Jer. 12, 2 ca.p. 96) p. 767

(I. XVI,

110 Bartholomaetts Anglicus I. c.
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Ó, již kolikerá nebezpečenstvie a zlé věci trápie nás a tlukau, již
125 bychom měli mieti tento kámen, totiž pravé milovánie božiel
A krá I u o m j es t p o k 1 a d. KteÍ'Í sau v milování Pok:~o~~~fevský
božím a v milosti boží, kterýmž hHech nepanuje, kteí'í nejsau
poddáni hHechóm, ti mají tento kámen a mají jej za poklad
najdražši. Nic nenie lepšieho, než milovati Boha a milovánu býti
130 od něho. A v městě budauciem věčném Jeruzalémě nic nenie
dražšieho, jediné milovánie Boha hoÍ'Ície a ohnivé a bližních.
A nebylo svatým dražšieho v světě pokladu než toto pHkázanie
veliké o milováni. A my pohHechu spieme a netbáme toho pokladu.

I tem pÍ' i tah u j e zrak, aby viece milovali na ň hleděti.
135 Světí zpuosobní v milování p1'itahovali k sobě jiné, a jiní dobH
ld'esťané nic úžitečnějšieho neměli, jediné k těm zl'enie mieti,
kteÍ'Í Boha miluji. Zprávcové měli by Boha milovati, II aby obec je
milovala. Item, ktož má ten kámen a paprslkové sluneční dotýkají se ho, i svítí viece a jasněji. Ktož Boha miluje viece, má
140 od Boha zvláštnie navštívenie a napomínanie k dobrému, k modlení, k trestáni. A na smrti jich světlo pravé pHcházelo v ně,
a radovali se, jdauce k smrti, chtějíce jasně Krista viděti a vlast
nebeskú. Ktož nemá toho kamene, v nebezpečenství jest a duše
ta jest cizoložnice, nebo svět zamilovala, smrtedlný život a pÍ'Ízeň,
145 a tak mrzce jsúci zvohavená, nemuož se pozdvihnauti k čistému
milování; a uvázly sau v nie ty zlé věci cizoložné, že dobré milovánie nemuože místa mieti v duši naši.
Ó, jak velikého lkánie poUebujemel Jistě většieho nad tiemto
zlým nežli Maria Magdalénskál Nebo, kte1'íž Boha milují, hned se
150 tu obracie otázka tato: »Co diete o Kristu? éie jest syn? Jaká jest
osoba ta Kristus, že syn Boha i člověka. Co miluje a pHkazuje
a čeho nenávidí a kterak se jest ponížiti ráčil?« Tu se naplňuje
milovánie božie, nebo Buoh jest, a bližnieho, neb člověk jest
a bližší nám ..

Zná m O s t z a j i sté p r a v á oJe r u z a 1 é m ě veliká
jest. Též stavenie Jeruzaléma, najprvé duše i jiných věci. Veliký
jest dar to poznati, kterak se stavie Jeruzalém vniUní v duši
i budauci. To znáti nenie z člověka, ale z Boha. A kterak se zá5 kladové ozdobují jiným kamenem, kterýž se desátý pokládá,
kryzopassus. Skrz ten vyznamenávají se darové maudrosti a uměnie
126 lb. -

134 lb.

Přitahuje

Zprávcové

Ú žitek veliký
lmmene toho

Kryzopassus
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božiého a tajemstvie veliká a pokladové drazí rozumějí se věčné
vlasti a duše věrné.
Tento kámen jest zelený, a uprosHed zelenosti jsau kruopějky zlaté; a jméno to ukazuje, protož se jmenuje od toho slova 10
í-eckého »crisis« (!), jako by í'ekl česky »zlato«, I et »passus«,
quod etiam passim, jako maje všudy kruopě zlata. A znamená
dary božie dokonalé a svatých božích, kteÍ'Íž byli základové cierkve.
vSi:!~!; ~l~~~~e A vyznamenává stálost v dobrém životě, stálost u vide do smrti,
stálost v lásce do konce, v protivných věcech až do smrti stálost. 15
Bez kteréhožto kamene žádný nemuož býti spasen. Protož napomíná apoštol: »Stuojte u vieí'e, zmužile sobě čiiíte a modlte se!«
Bez té stálosti u vieí-e žádný nebude spasen. Stálost měli sau světí
v pokušení a vždycky v protivných věcech kvetli a zi'enie k Bohu
měli a tam v protivenstvích pásli se jako na lukách zelených 20
a radovali se v zámutku.
ZeJeno barvy
A praví se býti všechen zelený. Nebo, ačkoli mnoho sau
trpěli od ďábla i od lidí, nikdávšak od Krista a od viery nevypadli
ani od milovánie nepí'átel. Protož slovau zelení, neb sau stálí,
utiekajíce se k Bohu a v něm naději pokládajíce, jej v srdci majíce; 25
protož stálí byli v protivných věcech a laskaví a dobrotiví a radostní. V knihách Maudrosti Va.: »Stanau spravedliví II veliké
stálosti«, majíce tento kámen proti kacÍÍ'óm a bludným a tyrannóm, nechtějíce Miechu svoliti a zlosti a bludu. A tak vždycky
budau zelení, totiž utěšení a stálí a radostní a nevypadnau. David, 30
maje tento kámen, í-ekl: »Podlé množstvie bolestí mých potě
šenie tvá obveselují duši mau«, tu sem se pásl v tobě, silný sem
byl a stálý sem byl, a tak zelený a trválý, a nevypadl sem z milosti,
věrný sem byl, dobrau vuoli sem měl, aumyslu dobrého sem
osHiehal, a tak všeckeren sem zelený byl.
35
Ktož takové viery nebude mieti, nesetrvá. Kto sau těchto
časuov pHjímali tělo a krev Kristovu v těchto protivenstvích?
KteÍ'Í sau, ješto se nezviklali u vide, kteÍ'Í by nepochybovali
v některém článku viery? KteÍ'Í sau, ješto proti najzchytralejším smyslóm pod svatým Písmem postavili se a jich nepHjali,40
Slólosti poUcbic ale pí-emohli? KteH sau v těchto roztržkách lidu, kteH by nevypadli z lásky a z viery živé? A kteÍ'Í sau neupadli v hněv a v roz-

I

9 Viz Isidora t. c. t. XVI, c. VII (ML 82, c. 571); Beda Vel1erabil-is
t. c. (ML 93, c. 201); H~tgo de S. Victore, De bestUs et al-iis rebus t. III (ed.
Rothomagi 1648, t011l%S II., p. 453). - 17 Podte 1. Kar. 16, 13 - 27 Moudr.
5, 1 - 31 Podle Ž. 94, 19
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pálenie zlosti, vidauce množstvie nepí-átel a kacieí'uov a smysluov
bludných, a ješto by v těchto nebezpečenstvích uvaroval se ne·45 návisti? Blahoslavení, kteH sau v stálosti setrvali! O těch die:
»Ktož setrvá do .konce, ten spasen bude«.
Item, ano všecka srdce sau rozdělená divným obyčejem
u vide a drahá sau srdce, která by v jednotě byla. Kto jest ostál
v pokoji Kristově těchto dnuov, takový jistě kámen jest kryso50 passus, ten ť jest zelený všeckeren. Ktož jest nesvolil některému
pokušení a některému Míchu, ten vyjda z světa s kamenem tiemto
spasen bude, a ktož ho nebude mieti, nebude spasen. A ta stálost
v protivných věcech jest poHebná. Tito zámutkové vyvolené
čistie a pulerují jako zlato a činí duše jich bílé a krásné a odivně
55 zelené, takže jie bude řečeno: >>Všecka krásná si, pHtelkyně má«.
Na té duši knieže světa nic nemá, té královstvie nebeské bude
otevHno, ta jest pHetelkyně božie, chot Kristova, a neškodí zámutek té duši, ale jest jie umyvadlo. Daniel XII.: ( »Nemilostivě
činiti budau nemilostiví, ale učení porozumějí. A z těch vybráni
60 budau jako kamenové v moU a zbieleni budau skrz zámutky
a pí-epáleni budau«, totiž pí'epuštěni budau, aby čisté od nečistého bylo odděleno a čisté aby k zpuosobnosti pěkné položeno
bylo nebeské, a zpuosoba světská shlazena bude a vypálena a zuostane zpuosoba božská, podobná obrazu Kristovu. Protož die,
65 že budau vyvoleni a pí-epáleni a tak zbieleni budau a vyčištěni,
aby byli jako slunce krásní; ale nemilostiví nic neporozumějí,
kterak puosobí s nimi Buoh.
A že tento zámutek jest jim velmi úžitečný, žádný pokoj
ani sláva světská a bohatstvie nejsau tak úžitečná jako zámutek,
70 aniž ďáblové rozumějí, k jak velikému duostojenství volení pHvedeni budau a kterak jako zlato čistí budau a kterak pěkní
jako kámen krysopassus. A tu se ponižují, a tak se upevňují a posilňují. Apoštol die: »Ctnost (totiž začatá) v nemoci a v zámutku
dokonává se«, aby byla dokonalá ctnost a život člověčí. Protož
75 nemilostiví neporozumějí, kterak takový kámen dává Buoh voleným v zámutku, aby zachovali lásku k nepl'átelóm a k Bohu
a aby hHechu jich nenáviděli a aby trestánie jako od Boha pHjímali a viece aby želeli hHechuov jich nežli své vlastnie kHvdy.
Ó pohHechu, jak velmi Hedcí sau tito, kteÍ'Í by straně ně80 které nenakládali, druhé nepotupovali, ldeÍ'Í by v zámutku ne-

Zámutkové nás
čistie

I

46 Mat. 10, 22; 24, 13; Marek 13, 13 - 55 Pís. Šal. 4, 7 Jan 14, 30 - 58 Dali. 12, 10 - 73 2. Kol'. 12,9

56 Sr.

Zámutek
úžitečný
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reptali, k lidem pro křivdy nenávistí neměli! Světí měli sau ten
kámen pře velmi poHebný, a protož zámutkové a tento kámen
dává lidem časem žádost vyjíti z světa, že Hekají: »Pane, žádám
s tebau býti! « Druhé ti zámutkové osvěcují, aby se répe poznali
a biedu světa. Item stálost voleným dává se v' zarmúcení kterak
Trpětipropravc1ub
d tVl'
"
V' b
A v,
'.
~5
máme
Y pro prav u rpe 1, a maJ1ce pn OZl.
tem ť prospievá, jiným
nic. Mnozí trpie, ale ne pro pHčinu boží, ale že sau lidé rozdělili se
rozličně, ,a tak vypadají od milosti svrchované a tak i od milovánie božieho; a ti trpie, že se nenávidie a že chtie spravedlnost
svú postaviti. A ti trpěti budau, jako by také pro pravdu trpěli, 90
ale bez pokory zuostávajíce vnití· a bez lásky k Bohu a k bližnímu.
A takoví vydávají se někdy do vězení, k nebezpečenstvím, ke
škodám tělesných věcí i těl svých, a bez lásky; ale to neprospievá 1/
Šatan také
dl'
v
1
připravuje své pO e aposto a: »Bych vydal tělo na vohei1 ... «. Šatanáš také
k trpenl
zámutek uvodí na své apoštoly a pokrytce, jako by také pro 95
pravdu trpěli, a uvozuje zevniHní trpělivost a pHbarvuje je jako
božskau spravedlností, jako by pro zákon také trpěli a jáJm by .
veliké světlo měli v sobě a jako by kořen měli lásky, ano žádné
nenie lásky, žádné nenie viery.
V>

Oklamánie
šatanovo

A tak nesnadno jest poznati syny božie a kteH právě trpie 100
majíce p'd boží. Nebo věděti má ldesťan pHčinu jistau boží, pr~
kterau má trpěti, jinak daremnie jest trpenie, daremnie jest smrt
takových. Nynie obojí strana trpí. Která se zdá býti pravá a která
kHvá? Která dobl'"e trpí a která nic? Nemilostiví nic nevědí, ani
porozumějí, ale věrný má mieti naději, vieru, lásku, milovánie 105
nepi'átel a ph dobrau boží a milostivost k nepl'"áteluom, a aby se
nechtěl mstíti své ldivdy. Tyto ť věci znamenají syna božieho
a dobrau trpělivost. Ale mnozí trpie ošemetně a pokrytstvie zakrývají a z kol'"ene zlého a nemilují nepl'"átel, pomstu obmajšleJ·í.
T l'
v
v
o 11m satanás tak vymyšleně pHstrojí a voldta1tuje své mu- IlO
čedlníky, aby volení zklamáni byli a l'"ekli, že ta jest pravá strana.
Ale Pán sám zná, která ť s lotrem s pravé strany trpí a která
s levé s lotrem, která strana v boží pH a která nic. PoHebie jest
to poznati. Dar boží jest znáti, která strana má ten kámen kryzopas. A jistě temnosti v nás sau mnohé a saudové tajní o jiných, 115
ale žádný sám sebe neumie rozsúditi, žádný nezná té strany,
v kteréž jest viera, naděje, láska a trpělivost, abychom s těmi
stáli, abychom s těmi zemi'eli Í"lmuce: »Nechať umÍ'e duše naše
941. Kar. 13, 3 - 104 Dan. 12, 10 27 nn.; Ltth. 23, 33 nn.

112 Mat. 27, 38 nn.; Mareh 15,
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smrtí spravedlivých, abychom se té strany pHdrželi a v té se
upevnili!« Užitečné by bylo znáti!
v
v'l\:y«. T y t O Ct nost'1, 1\:t ere' su, mevl'1kamenikryzopasu
Kruopěje na
»Upros t re d sau uuopeJ
světí v tomto životě, lásku, vieru, pokoru, sau kruopěje proti
onéno vlasti a dobrých věcí, které sau jako l'"eky. Také trpenie
nynějšie jest jako kruopě proti věčné mauce. Daniel: »Kape na
nás zloi'ečenstvie«, totiž bojové, morové, roztrženie a hruozy
sau kruopěje, ale hněv budaucí i'eka jest vody. Žalm: »Pane,
ne v prchlivosti tvé tresci mě! « Nebo zčísti a zvážiti hněvu tvého
žádný nemuož. Žalm: »I{to zná moc hněvu tvého a hněv tvuoj
Ido muože zčísti?« Pi'estupníci zajisté mají zde kruopěje hněvu
130 božieho a neobracují se, ale tam potekau l'"eky. Svatým zde zamúcenie pHcházelo jako zlaté kruopějky. Nebo v zarmaucení
většie osvícenie, viera a poznánie božie a milovánie božie a radost
a pokoj duše, ale ty věci byly sú jaKO kruopějky; ale v nebeské
vlasti i'eka veliká ukáže se radosti a pokoje a osvícenie.
tal\:e' aposVt o1uom d'ana b ya
I mau d rost a umen1e
v . Apoštolé
'
135
múdl'Ostudnice
sti
Svatym
a byli jako studnice veliké, a kteréž věci měli, i jiným dávali
z lásky; a ohnivá slova měli, kteráž dávali. Jako plamen byli
sau, ale kruopěje sú vypauštěli ohně v slovu božím a naučenie
dávajíce. A ačkoli jich vysoké jest uměnie a učenie a osvícenie
140 a hluboké studnice a jich písma sau znamenitě vysoká a hluboká,
však proti nebeské vlasti a umění nebeskému byly sú ty všecky
věci jako kruopěje. Protož na tomto kameni vidieny sau jako
kruopěje plamenné a zlaté. Nebo maudrost a uměnie měli ještě
malé proti vlasti nebeské, ale ku phrovnání našemu byli sau
145 studnice a l'"eky; a my jich slova a uměnie když čítáme, sotva
kruopěje zbieráme. Oni ť sau studnice veliké a hluboké náramně,
kterýmžto žádný z nás vrovnati se nemuože. A ačkoli čítámé (!)
s bázní jich i'eči, kruopěje toliko béi'emé (!) skrovné. A mnohé
sau věci věděli a znali, kterýchž nesluší lidem mlúviti. Blaho150 slavený člověk, kterýž má tento kámen, kterýž drží člověka
II vieÍ'e a v lásce a pokoi'e v pokušení, a člověk okrášluje se jím
a vyčišťuje jako zlato a má kruopěje maudrosti a uměnie božieho!

II

I

Jed e n á c t ý, j a cin k t u s, nenalézá se v těchto krajinách, ale v maui'enínské zemi. A má barvu žlutau a světlost má
124 Dan. 9, 11 -

126 Ž. 38, 2 -

128 Ž. 90, 11.

1 Sr. Isidora t. C., t. XVI, c. IX (ML 82, c. 574), Bedu t. c. (ML 93,
c. 201/202) a Barthotomaea Angt. t. XVI, cap. 54 (t. c. p. 743/4).
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podob[eJnau zlatohlavu; a ten se mění k proměnění povětřie.
Nebo, když povětHe bývá jasné, lskne se jasně; pakli se povětHe .
pozatmie, tehdy on také ne tak jasně se svítí. A vyznamenává 5
život svatých .dobrý, příkladný, s maudrostí, s opatrností, s milosrdenstvím, a mění se často jako pověUie; ne, aby se světí
měnili z dobrého ve zlé, z ctnosti v hHech, jako se hHešníci mění,
kteÍ'Ížto jednák světa, jednák Pána se přídržie, kteÍ'Íž sau dvojitého srdce, jednák dobrého aumyslu, jednák zlého. O kterýchž 10
(černě:) 1°. SV. Jakub die v kanonice. »Člověk dvojitého srdce neustavičný
jest na všech cestách svých«. Ten nenie na skále Kristu založen,
a tak nejsau v lásce upevněni. Ale tuto jest změněnie srdce z velikého milosrdenství a lítosti k hříšníkuom. Nebo světí, jakž sau
s:it~eá~f:- viděli hHešníky, tak sau se k nim měli a k nim se proměI1ovali; 15
k litosti
nebo vidauce hřiešníky, ukazovali k nim lítost a žalost měli nad
nimi, lásku a slitovánie veliké mievali a nesmáli se.
A to ť jest proměněnie chvalitebné a svaté. Jako, jestliže
vidie bližnie své, ani trpie nedostatky a biedy, spolu litují jich, .
jako i matka lituje syna svého pro bolest jeho. A zvlášte světí 20
mají lítost a bolest, když vidie bližnie své padati; a tehdy srdce
jeho proměI1uje se jako drahý kámen jaciI1kt. Nebo, když vidí
čie srdce zarmúcené hi'iechem a aumyslem zlým, tehdy se také
I{ámend~~~obujlcí rmautí a stará. Ten kámen velmi ozdobuje duši. Když pak vidí
člověka v dobrém prospievajícieho a spaUuje v člověku lásku25
a jasné svědomie, tehdy se také veselí, raduje a těší z toho dobrého
a má zvláštnle z toho dobrého potěšenie. Jako i s smutnými rmautí
se člověk ten, tak s radujícími v Pánu a s dobrými raduje se,
a se zlými a hhešnými a tesklivými zarmucuje se, lká a žeIé.
A každý v své svědomie nahlédni, má-li takové proměněnie! 30
Nebo srdce dobré z každého zlého lítost má a rmautí se a myslí,
kterak by všelikému zlému mohl spomoci a retovati ho, a péči
o to velikú·má. A to ť jest ten kámen, ozdobující srdce jeruzaPavelsvatv
'
P ava
1 velikého, kterýž praví: »Na každý den
jacinktus
byl l'emsl'
ca. T
a ClvIzme
umierám pro slávu vaši«, totiž abyšte byli synové a dcery boží. 35
»A vy ste radost a koruna má v Hospodinu«. A die: »I{to jest
nemocen, abych já nebyl nemocen? Kto se horší, abych já se
nepálil?« Hle, k změnění lidskému v hřiechy i tento proměňoval
se apoštol v svém srdci, bolest a lítost pro ně nesa! Tak i každý

I

2/3 PltV.: světlejši 11/d podobenstvie/ z tolzo korekturou.: světlost md podob[e ]nau. (v tmJ/to slově zapomněl písař škrtnouti e). 11 Jakub 1, 8 3tl, 1. ](or. 15, 31 - 36 1. Tes. 2, 20 - 2. ](01'. 11, 29

vida nětco zlého, má zámutek a bolest pro to. Hledá ihned,
;au poHební a nuzní, aby jim spomáhal a uděloval z svého Dobrá to povaha
statku nuzným a chudým, nebojí se, aby skrz dávanie almužny
.. vochudl. Taková srdce hotova sau s chutí biedným pomáhati
a posluhovati, jako matka posluhuje synu svému v nemoci položenému. Protož die apoštol: »Vezdajšie má péče o všecky Hesťany« etc. Zanechával i spánie někdy v noci, aby toliko navodil
hHešníky, a jsa na východu, pečoval o ty, ktéH byli na západu
slnnce. II A on jest Í'ekl: »Naložím i vynaložím se pro duše vaše«.
A protož jest byl jaciI1ktus, smutných potěšuje, hl'ešície tresce.
"
' "t o, rmaucen Job Immcnem
ozdoben ticm
Tak 1. onen J ob v sve' 1
po ozen
nemOCI,. 1ct eryz
jsa od svých nepí'átel a těžce pokaušen a trápen, pověděl, že
»san dvéí-e mé pocestnému oteví-ieny byly«. »Noha byl sem kulhavémn a voko slepému, smutných litovala potěšoval«. A protož
jest kamenem jaciňktovým byl ozdoben.
Mojžieš
55
Tak Mojžieš, prorok Páně, zjevenie mievaje mnohá divná,
tento kámen měl jest. Nebo die Písmo, že byl najtišejší v lidu,
trpělivý, milosrdný a lítost maje o bližních, s dobrými se spolu
radoval, a nad zlými se zarmucoval, a tak vedlé proměněnie povětí"ie i on se měnil. A když lid proti němu reptal, ku Pánu Bohu
60 se utiekal a jich hí-iechu litoval. A pohleď na jeho veliké milosrdenstvie, že na modlitbě modle se Í'ekl: »Pane, aneb vyhlaď
mě,? kněh živých, aneb provinněnie shlaď a odpusť tomuto lidu!«
Hle, milosrdenstvie a lítost pí-eveliká, že nechtěl spasen býti bez
nich! Jako matka, kdyby měla dítě náramně plačtivé a král ně- pflklad litosti
65 který pozval by jie na hody, ale bez dietěte plačtivého, matka
však dobrá a věrná í-ekla by: »Raději ť i já nechci pHjiti, než bych
své dítě opustila!«, tak jest i Mojžieš učinil, že jest lidu tvrdého
a reptavého, knknavého proti sobě a plačtivého nechtěl opustiti;
ale s ním do vlasti žádal pHjíti." .
" Ž ' d 1 (černě:) K Riman.
70
Takéž i apoštol, tiemto jacinktem Jsa ozdoben, rekl: » a a
IX.
sem odlúčen býti od Krista pro braUie«. Nebo tehdáž se radovali,
Apoštol
když duše do vlasti nebeské jíti viděli. Nébrž oni světí u vlasti
postavení, jaciI1ktem okrášlení, žádají ještě i nás tam pHjíti,
Joze!
jakož dotýká apoštol k Židuom XI. A onen dolbrý Jozef, v Ejiptě
75 jsa pánem, žádal, aby bratí"ie jeho i votec byli k němu phvedeni
do Ejipta, když byl najvyším zprávcí všeho Ejipta, i ukázal se
45 2.
13 40 -

](01'.

11, 28 -

48 2.

](01'.

12, 15 -

56 4. M. )2, 3 - 61 2. M. 32, 32 751 . .M. 42, 7 nn. a 45, 9 nn.

52 Job 31, 32/ 29, 15 a
74 Žid. 11,

70 Řím. 9, 3 -
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Tvr~~s~~~~r':,itř, bratřím zevniH tvrdě, ale vniH velikau měl k nim lítost. Nebo
milosrdellstvie

Samuel

Zlatohlav

V zemi
ma uřeninské

Žlutá barva

Dvoje má býti
milosrdenstvie

I{ristova litost
veliká

Jeruzalém dvoji

takoví lidé někdy zevniH ukazují se býti tvrdými a těžkými,
zda by aspoň tiem co prospěti mohli věrným, ale vnitř mají velikau
k nim lásku. Tak Samuel plakal za Saule krále, tak proroci lítost
velikau měli k lidem Miešným, a protož sau rady úžitečné lidem
dávali, Miechy stavovali, byli jako dlužníci chudým i bohatým,
maudrým i nemaudrým etc. Jednomu každému, jakž mohli,
prospěti žádali, jinak zaufalým, jinak dobrým, jinak spravedlivým,
jinak nespravedlivým, jinak zdravým a jinak nemocným, jinak 85
tichým, jinak hněvivým. A Ido z nás tehdy umie v mieru takovau
trefiti?
.
A tento kámen má světlost podobnau zlatohlavu, kterýž
znamená královské duostojenstvie; nebo takoví sau králové
a duostojenstvie velikého. A zlatohlav krvavau barvu má. Neb
sau krev svau vyliti pro Krista žádali. Nynie poMiechu každý
sám sobě živ jest, a protož té lítosti a milosrdenstvie velikého
k bližním nemají.
A nalézá se kámen tento v zemi mauí-enínské, totiž kteÍ'Í se
poznávají býti černé, škaredé jako maul'enínové a že sau těžcí 95
a velicí hHešníci etc. A jest barvy žluté a stkví se. Blesk ten znamená maudrost. Nebo v skutcích milosrdných potřebie jest maudrosti, nebo v nich mnohokrát polečena (I) bývají věrným osiedla.
Tu běžie lakomstvie, hněv, frejové etc. A pí-i tělesném milosrdenství vždycky má běžeti milosrdenstvie duchovnie, jako trestánie 100
z hí-iechuov. A poněvadž sau svatí tak byli milosrdenstvím, lítostí
a tak jaciňktem ozdobení, co tehdy on sám, Kristus, jak velikau
jest měl lítost k našim hHechóm? Neb die skrz Davida: »Zhynul
v bolesti život muoj a léta má v lkáních«. Nad Miešníky plakal
a stajskal sobě; jako když jel do Jeruzaléma, trestal mistry a záko-105
níky, avšak jest k nim velikau lítost mieval etc.
Pán všeho světa, král nad králi a pán nad pány, má dvoje
město Jeruzalém: jedno rytěl'ujících, druhé svítězilých. Prvnie
jest smíšeno s biedami a s bolestmi, druhé ť jest zbaveno všeliké
bolesti. Do onoho nemuož pHjíti z tohoto Jeruzaléma bez zámutku 110
a bez bolesti, do tohoto častokrát Pán pHchází jako na lodíčce
a přes moře, totiž skrz zámutky, a nalézá zde ne duživých mnoho
v rozumu, paměti a vuoli; a nebývá k němu pHveden jeden nemocný, ale mnozí pohUechu, a ne tak dbají na neduh duše jako

I

80 1. Sam.16, 36 -
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103 Ž. 31, 11 -,--105 Mat. 23, 13 nn.; Luk. 11, 44 nn.

těla,

ale Pán viece prohlédá k neduhu duše a uzdravuje prvé nežli
A protož, když phšel Ježíš do města svého, prosili ho,
aby uzdravil nemocného na těle; a Ježíš í-ekl jemu: »Spolu věl',
synul«, totiž jiný neduh máš na duši, pro kterýž na těle nemocen
si, viery nemáš, protož spolu věl' a zdráv buď u vide, a uzdravím
tě od hhechuov duše a potom i od tělesného neduhu. Učí nás
Kristus viece zdravie hledati duše nežli těla; a uzdraven jsa,
má již viece usilovati o Jeruzalém budaucí, do kteréhož nelze
p1'ijíti bez práce a bolesti najvětšie.
tělesný.

Pro tož d van á c týk á m e n p o k 1 á d á s e a m etys t u s, kterýž jest Hí barev: jedna podobná fióle, druhá ruoži
červené a plamenné, Hetie zlatohlavu podobná. Tiemto kamenem
ozdobený viděl Jeruzalém a jeho základy. Tyto veCl vyzname5 nané na ametystu měli na sobě světí a skrze ty dary pl"išli sau
do Jeruzaléma.
Skrze fiolu, jenž jest nízce skloněný květ, na zemi ležící
a velmi chutné vuoně, vyznamenává pokoru, ktož povstává
z hHechu a pHchází k viefe. I na počátku i na konci všech dobrých
10 skutku ov potřebná jest pravá pokora. Ve všem dobrém životě
a v skutku potí'ebuje člověk pokory. Chce-li se modliti, pokora
poHebná jest s bázní a s studem. Chce-li slova božieho poslúchati
Ido, neopauštěj pokory. Jestliže pl-ijímati chce tělo a krev Kristovu
v najzbožilejší svátosti, potřebná jest pokora, aby se zkusil a v srdce
15 své nahlédl, chce-li zachován býti v naději k spasení. Chce-li
poraditi, chce-li se Bohu líbiti, poHebná k tomu pokora. Kdež
nenie pokory, tu jest pajcha, a kde pokora, tu jest ctnost; a ta
Boha pfítele činí hHešníkóm.
A jest chutná velmi vuoně pokory. Kterauž měl apoštol,
20 protož Hekal: »Kristova dobrá vuoně sme«. Tato pokora činí,
aby se člověk snižoval pÍ'ed oblíčejem Boha i lidí i pfed sebau
samým. A má moc velebnost najvyší k člověku nakloňovati,
a protož k životu Kristovu pokornému některak jest božstvie nakloněno. Tak, kdež jest svědomie dobré a pokora hluboká, pí-i25 tahuje k sobě božstvie a Ducha svatého. Izaiáš: »Nad kým odpočine Duch nmoj? Jediné nad pokorným«, totiž mé božstvie

I

117 Mat. 9, 1 nit.
2 Viz Isidora 1. C., t. XVI., c. 9 (ML 82, c. 674), Bedtt (l. C., ML 93,
c. 202/3) a Barthotornaea Angl. t. XVI cap. X (l. c. p. 723/4). - 20 2. Kar.
2, 16 - 25 Podle Iz. 66, 2

Ametyst

Fiola znamená
pokoru

Vuoně

chutná
pokory
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rádo odpočívá na pokorném člověku. A ta květu fiolnému, chutnau
a rozkošnau vuoni vydávajíciemu, pHpodobňuje se, nebo velmi
pokora pěkná a chutná jest a snadně božstvie nachyluje se k ní.

Ch váli
se velmi
pokora

Ruožová barva

Ale že jest vezdajší boj proti všem hHechóm až do smrti, 30
protož nic úžitečnějšieho nenie rytieH Kristovu, ,Ido chce setrvati,
než pokoru mieri. Duovod toho: nebo p'ýcha jest počátek hřiecha,
kteréž nelze přemoci, jediné pokorau, a když pl'emuož pajchu,
pr'emuož všelik'ý hHech. A tak z toho máš, že skrz pokoru všelik'ý
p.r-emáhá se hl-iech. Protož, Ido II chce přemáhati, buď vždycky 35
pokorn'ý. Také žádn'ý svat'ý nemuože bojovati pro budaucí Jeruzalém, J'ediné skrze pokoru. Nebo na počátku i na konci potřebie
jest mieti to blahoslavenstvie: »Blahoslavení chudí«. A jestliže
má dary boží a jestliže má z tohoto vyjíti města do budaucieho
skrze smrt, potl-ebná jest pokora, potl-ebie jest k sobě samému40
pnhlédati, dľuhé k onomu městu, jak velmi jest čisté město,
že žádn'ý tam s hHechem nepřijde. Pľotož jest potl-ebie složiti se
ku pokání a k bolesti, a že jest mnohé dobľé věci mel, slovo božie
a svátosti, a nebyl toho vděčen; daľy tělesné také měl, a nebyl
tak vděčen. Protož vycházej e potřebie jest na konci šetl-iti se 45
od osiedl a v se nedoufati a spravedlností sv'ých jako nic nepočítati,
a patl-e na jeho krásu, své mľzkosti šetl-iti. Pľotož na konci potřebná jest pokora. A skrz tu pokoru božstvie nakloňuje se k člo
věku, druhé takov'ý člověkpozdvižen b'ývá v duostojenstvie
tam.
50
Když pozván budeš, posaď se na najnižším místě, aby pHjda
ten, kteľ'ýž tě pozval, .r-ekl [by] tobě: »Posedni vajše!« Item: »Kto
se níží, bude pov'ýšen«. Item pokoľa nepadá, neb'ývá klácena
a vichrována od duchuov a od větruov. Item pokora pl'emáhá
a do konce trvá; pyšnaj p.r-emožen b'ývá a nesetľvává. IGesťan 55
věrn'ý a boží ľytieí- má se ponižovati pod tím pode vším, co se
nelíbí tělu, a což koli Buoh dopauští na člověka, súditi o sobě,
že hodně trpí: pHjde-li chudoba, žiezeň, hlad, rozpomínaje se,
že jest zhl-ešil a že jest Pán náš tľpěl; jestliže člověk tľpí rauhanie,
jestliže tě potupují, aby rád snášel; jestliže smľt, jestliže vězenie 60
pHšlo by, aby všecko rád pHjímal.
A to se znamená na dľuhé barvě, ruožové a červené. Vylznamenává se totiž, aby se člověk učil ponižovati k kteľémuž kolivěk
38 Mat. 5, 3 Mat. 23, 12

52 Luk. 14, 10 -

[by] omyl, vynech! -
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Luk. 14, 11;

utrpení a ku potupě pro hHechy. A jestliže jest pro pľavdu, ovšem
rád má to podniknauti, také trápenie, smrt.
A bude-li takov'ý, tehdy bude ten ametyst, kámen jeruzalémsk'ý, milovati plamennau láskau Krista v zaľmaucení, v protivenství, a svého nepřítele a pravdu jeho do smľti. Ta ť jest ruože
plamenná. Tak sau světí ,tľp~~i 'pro hHechy~ ,pro pľav~u a .p~o
jméno Kristovo a pro sve blIzme a za neprately a mIlovalI Je
do smrti. Blahoslavená ta ruožová, červená baľva! To pokoľa
' a·l
' tl(uom, 1(U t rpe- Pokory
činí, že vede ku potupení sebe, 1(ľauh amm
(zamu
velikámoC
ním, k mučedlnictví. Tak pokoľa vede k ruoži. Kdyby kto pokánie činil a hHechy zastavoval a pľo ty hHechy ľád by trpěl
75 od blížních, a by mnozí zámutkové pHšli, aby i'ekl, že hoden jest
trpěti, a by již odsauzen byl, že jest hHechy kazil, die: »Zaslaužil
sem«; a kdyby již veden byl na smrt, aby řekl: »Rád chci trpěti,
zaslaužil sem pľo mnohé zlé skutky své, a pro jméno tvé ľád tľpím,
Pane, chci tělo to rád svléci a hotov sem podstúpiti bolesti i smľt«,
'v·
1(erez
t 'v Natrhaj
fioly
80 - to ť,.Jest hlu bl'
o (a po1mľa, t o ť'Jes t t a f'10Ia a pomzenle,
této asobě
ruože
vede k ruoži, totiž k mučedlnictvu.
Kde jest ta fiola, aby .r-ekl, když b'ývá Ido tažen k mukám
a k smrti: »Pane, buď tobě chvála! Odpusť nepí'áteluom m'ým!
Já hodně za své skutky pomstu beru!«? Jako lotľ na kHži l'ekl:
85 »Já hodně trpím, smiluj se nade mnau!« Chceme-li do Jeruzaléma
phjíti, musíme mieti fiolu tuto a ruoži a tento ametyst. Těchto
dnuov nečekajme než pokušení. Potl-ebie jest nám prositi za
tento kámen, aby člověk nevypadl od pokory a od této trvánlivosti a od této bázně, ale jestliže by co přišlo, abychom se na
90 hHechy ľozpomínali, Hekajíce: »Zaslaužili sme toho, hl-iechové
naši velicí sau, a trápenie tato malá. Pane, daj mi hodně trpěti!«

I

Otcové naši hl-ešili, neb sau pravdy neměli tak ohlášené,
metly a rány takové nebyly. Ale my pravdu máme již zjevenau
a ľány vždy pHcházejí na nás pro nevděčnost, a trestáni b'ýváme
95 a v kázni sme, avšak skutku ov otcuov následujeme a hl-ešíme.
Znamenie jest, že tvrdé šíje jsme a že z dědictvie vysazeni b'ýti
máme. Kdyby Sodoma a Gomorra těchto věcí dobr'ých byli okusili,
pokánie by byli činili, my pak nečiníme! Již teď jedni do vězení
jdau, jiní zmordováni, jin'ých statky páTé, onino umierají; již
100 mOľ ľozmohl se jest a jiná nebezpečenstvie rozmáhají se, a nenie
konce zl'ých věcí. Běda nám! Čekajme ještě větších nebezpečenství
85

L~tk.

23, 41 nn.
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a ran! Item poHebie jest, aby většie byla v nás pokora. Člověk
hJ:-ešením pajchal, nad Boha se pozdvihoval, tělo miloval; a to
Chceme-Ii
spaseni Z tVl
.. , . musíme
býti, toto musime
e a poch od'1. A pro t OZv zase, ch cenle-l'I 1\: spasem' v
pnJ1h,
činitipokánie všecky nelibé věci těla podstúpiti, kteréž povolovalo chlipnosti 105
a marnosti a spání pHlišnému. Protož jest poHebie, aby poddáno
bylo hoi-kým a nelibým věcem tělo naše, abychom trpěli zimu,
nahotu, žaláJ:-, bolest, zámutkya smrt pro jméno Kristovo, a k meči
a k hladu jíti v těle, v kterémž člověk Mešil, Boha hněval a královstvie božie potratil.
110
A k tomu mluví Kristus, zuova nás k tomu kameni: »Chce-li
kto pHjíti za mnú, zapí-i se samého, vezmi ldíž svuoj« nechaje
reptánie. A tu poznán bývá rytieí- Kristuov. Také, ktož svět
potupuje, slávy nehledá, na hl-iechy pláče, na smrt ~ bázní a s pokorau jde, těm se nebe otvierá jako svatému Štěpánu. Jako 115
pověděl Kristus: »Když počnau se tyto věci dieti (totiž zámutkové nastanau), pozdvihněte hlav svých, neb ť se pl-iblíží vykaupenie vaše«.
Zlatohlavová
Tret
V 'I e b a r vaz 1 a t ohl a v o v a.
' Rau cho Jest krábarva
Svět! sau l<rálové 1
l'
,
,
d
.
.
l
'
v nebi
OVS ce; vyznamenava
uosto]enstvle ualovs l'
ce. Nebo svetí, kteh 120
sau se Bohu oddali z srdce a prospievali i životem i skutky a pokoru měli, pomoc boží sau mievali, trpěli sú žalái-e, smrt a zámutky pro jméno Ježíše, a tam učiněni sú králové a rod krá- .
lovský. A ti jdau s tohoto světa do královstvie nebeského. Ti ť
1:Jývají učiněni divadlo odivné, většie nežli v haufě voděncuov 125
světských, kteÍ"Íž pro chválu světa bojují a ne proti svým hl-iechóm; na světě ukazují se, když král hledí, druhé lid pam, Hetie,
když po~oc mají, čtvrté, když světlo. Tak volení trpie, nebo
král Kristus trpěl jest, když to dobré jest v člověku, že Kristus
trpěl jest. Oni světí rádi sau trpěli. Druhé andělé paWe když 130
Kudydojiti?
máme slávy C
vl ovevl\: prema
v 'h'a a v B oh a d ou f"anle ma;
, ve1'1'
'
I ce d'lva dl o (I.) bývá
tu
a rádi se radují a veselí z statečného rytieí-e pro pravdu boží.
Tam ť obdrží slávu a čest a korunu, tu ť bývá pomoc od Krista
a svatých. A když vyjde člověk skrz mučedlnictvo z smrtedlného
života, hned bývá oblečen v raucho svatebnie slavné a jakaus 135
odplatau velikau obdaí-en bývá a jakaus divnau slavau (!) jako
rauchem bývá odien, aby byl král, dědic a syn, aby měl krásu
velikau a čest divnau. Izaiáš LIlO. die: »Povstaň, povstaň, oblec
se v sílu a v raucho slávy, město svaté, totiž Sion a Jeruzaléme,

I
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107 Ohlas Řfm. 8, 35 - 111 Mat. 16, 24; Marell 8, 34; Luk. 9, 23
115 SMt'k. 7, 55 n. - 116 Luk. 21, 28 - 138 Podle Iz. 52, 1

se v slávu a čest. Neb si v světě nedbalo slávy a pro pravdu
si bojovalo; mějž slávu najvětšíl« V Apokalypsi VIo.:
pod oltái-em mají sobě daná raucha, kteréž sau pro svě
krev vylily«.
A tato divná krása duší jest raucho, raucho, ješto netré, a věčné.
Na znamení toho sv. Marek pokládá, že anděl v stkvaucím rauše
ukázal se žellnám, neb sau smutné byly a také se některak i radovaly. Tu okázáno jest ~n~m~nie slávy, bu~aucie ~a a~~ě~éch, Pokorni a
kteraužto slávu budau mletI tIto pokornI a tIto mucedlmcI, Jako mučedlnici budau
l'
. I
h N a znamenIe
. t oh o
slavni
ruože červení, že te, d'd
UO] au s avy ]a co rauc a.
Kristus na hoí-e Tábor proměnil se; jako by í-ekl: »Tato ť bude
vaše odplata, pěknost a sláva, neb ste pohaněnie trpěli, jste smutní
a ponížení na světě; tak budete oslaveni, tak uctěni<<. Tak po,
vzld-íšení Kristus ukazoval se učedlníkóm častokrát, že sau ho
srdečně žádali viděti v té zpuosobě.
A to ť jest ametyst. A ten některak dává zde, totiž v pokoí-e,
druhé v plamenné lásce, kteráž podstupuje smrt a žalál-. A tehdy
potom dává se Hetie barva na kameni v oslaveném životě, totiž
zlatohlavový oděv, kterýž viděl Jan na nevěstě okrášlené muži
svému. Na takovém člověku ďáblové nic nenalézají, kterýž byl
160 pokorný a kterýž byl v trápeních z lásky; tam se potom ukáže
raucho svatým, v kterémž vidauce člověka ďáblové, zastydie se
a í-eknau: »Kto jest tento tak divný člověk, kterýž jest tak Krista
následoval v pokoí-e, v lásce ohnivé a v mučedlnictvu a v zámutku a v bolesti? Hle, jaké ť jest nabyl slávy a cti a krásy věčné!«
165 Kteréž nám rač puojčiti dojíti Kristus Pán. Amen.
A d van á c t e b ran XIlte per e 1 j e s t v jed n é
k až d é. Položiv a vypsav krásu nebeského Jeruzaléma, co se
tkne základuov a zdí, již vypisuje okrasu bran. A jako to město
jest živé, tak sau kamenové živí a základové i zdi i brány. Takéž
5 v tomto zdejším Jeruzalémě tak brány sau živé, skrz kteréž vcházejí i vycházejí ku pokání a v tělo cierkve; ale zlí vyhnáni bývají
ven. Ti ť sau světí mužie, učitelé cierkve. A zde začínají světí
Bran XIlte
býti branami, a tam pak trvají tyto brány, krásné náramně. jeruzalémských

I

142 Zj. 6, 9 - 145 Marek 16, 5 nn. - 150 Mat. 17, 2; Marek 9, 2;
Lttk. 9, 29 - 158Zj.19, 8 - 165 O jed'l1otUvf1ch drahých kamenech a o jejich
symbolickém význarl/.tt sr. i Richarda a S. Victore, In Apocalypsún t. VII (ML
196, c. 870 až 872) a H~tga de S. Victore, De besUis et aliis rebus, l. III. c. 58
(editio Rothomagi 1648, tomu.s II. p. 452-454).
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ČtyH k východu slunce, čtyr-i k západu, čtyr-i ku poledni, čtyH.
na puol noci. Protož volení, vycházejíce s tohoto světa a života, 10
jdau skrze ty brány do Jeruzaléma. Ti sau andělé. A všickni,
kte.h sau v nebi, sau jako andělé boží. A všickni odsud jdauce
vcházejí v život andělský a podobný andělóm. Protož r-ekl Kristus
služebníku věrnému: »Měhoděk, služebníče dobrý, že si v málu
byl věrný, vejdi jako skrz brány do Jeruzaléma a v radost«.
15
z perel brány
Všecky pak brány sau z perel a každá brána má všech dvanácte perel. Tyto brány sau najdražšúni okrasami ozdobeny,
ze všech najvětších daru ov a milostí svatých; a co se vyznamenává jménem kamenuov, to také jménem perel. Ačkolivěk každému
základu zvláště jeden pHčítá se kámen, avšak každý prorok 20
Darove svatých a apoštol, jak mnoho má jeden, tolikéž jiní měli v daHch božích.
A jestliže jeden měl pokoru, jiní též měli; a jestliže jeden čistotu
měl, jiní též; měl-li jest jeden lásku, i všickni měli, ačkoli na
jednom člověku viece jeden dar a milost Ducha svatého vysvětluje
Abrah;~:)~'elik6 se a zřetedlnější jest nežli na jiném. Jako vo Abrahamovi čte se, 25
že byl veliké viery a slibám božím věHl, vtělenie Kristovo viděl
a věm v světle viery. Reld Pán: »Abraham viděl a radoval se
jest« a jiné budaucie věci i zemi budaucí zaslíbenau věčnau poznal.
Protož Duch Páně ho zchvaluje, že jest ten kámen měl viery.
Avšak jiní starci a patriarchové, David, Mojžieš a Samuel, měli3~
sau také, ale z jiných daruov také se viece zchvalují tito, a ne
z viery, a že jest viece se svítila v Abrahamovi viera nežli v jiných,
ačkoli i jiní měli ji.
Mojžieš tichí'
Item o Mojžiešovi čte se, že byl tichý a trpělivý před oblíčejem lidu nevděčného a zlobivého a roztržitého a svárlivého, modlil 35
se za ně a lítost měl Je nepřáteluom svým; protož od Pána nazván najtišejší. A ta ctnost nad jiné v něm úetedlnějšie byla;
ačkoli také vieru měl, však toto dobré v něm Duch svatý nad jiné
zchvaluje dary, a to proto, abychom příklady brali na svatých
Otcích ctností a abychom žádného nezamietali, ale bráli (!) jednák40
na tomto vieru, jednák na onom tichost.
David pokorný
David pak protivenstvie snášel veliká od Saule, a maje moc
nade všemi nepřátely, však osoby Saulovy kryl se utiekaje; tak
byl pokorný a nebyl mstitedlný nad svým nephtelem najvětším.
Ačkoli také vieru měl, avšak za ph klad v této ctnosti nám po- 45

I

9 In 11larg.: Tf.i: ale toto slovo je přeškrtnuto, ač je to nejsPiše správná
korektura m. Čtyři (sr. Zj. 21, 13) - 14 Podle Mat. 25, 21 - 251. M. 15, 6
- 27 Jan 8,56 - 344. M. 12, 3 - 421. Samo 19, 10

kládá se. A ta ctnost jej jako perla ozdobuje v nebeské vlasti
a má z ní chválu. A tyto ť sau hvězdy, kteréž nám svítie, a ty ť
sau brány, skrz kteréž máme do svatého přijíti Jeruzaléma, totiž.
skrze život a ctnosti a pHklady prvních svatých.
50

Item Lot od Ducha božiehó zchvaluje se, že milosrdný byl,
pocestné v duom svuoj. A ten přijal anděly do domu,
maje za to, že sau lidé. A tu ctnost miloval Pán v něm. A ačkoli
Pán mohl by jinak opatřiti chudým chléb, však chce, aby v nás
bylo mHosrdenstvie, a odplaty za to veliké pokládá, ale nečinícím
55milosrdenstvie saud přísný. A ačkoli to činil Abraham též, však na
Lotovi zřetedlněji, předkem stkvěla se tato ctnost. Tak Izák, Jeremiáš a Daniel a Ezechiel, všickni ti všecky dary božie a ctnosti
měli sau, však jiný jinau ctností převyšující nám svítí a jinak nám
skrz jinau zvláštní I slauží.
60
Tak na apoštoTéch. Kterau ctnost měl Jan? Maudrost totižto
i Petr i jiní měli sau; tento měl pokoru, jiní též; tento trpělivost,
a všickni též. A ty sau brány, skrz kteréž jíti máme a jichžto pří
klady máme se zpravovati. A ačkoli jiný a jinaj dar na jednom,
a ne tak na druhém vajše stkví se, a jako jiným jménem Petr slove,
65 a jiným jménem Jan, a to pro dary vajše nad jiné obdařené a prvotně se vysvětlujície, a to nám ku phkladu. Jakož jest Jan v dařích
ve všech stkvěl se s jinými, však jako světlem nějakým hojnějie
jsa osvícen, vajše jest jako vorlice Tétal. Matauš psalo životě Kristově a o božství, tak Marek, tak Lukáš, tak Jan; ale v něktetakém
70 světle Jan o božství výše, odkud viděl světlo. Každé zvieře rozdielnau tvářnost mělo: jiné zvieře lva, jiné vorlice, jiné vola, jiné
mělo tvářnost člověčí, však každé zvieře každého jiného tvářnost
mělo, ačkoli jinak a jinak. A ačkolivěk jináče onano ctnost vajše
svítila se na onom a jinak na jiném a vajše na tomto, který pak
75 z těch vke miloval, Ido z nich větší korunu má, nenie to naše znáti ;
ale dobře živi býti máme, pokánie činiti, Boha milovati. Jich pří
kladem máme milovati Boha. A skrz ty brány tam přijdauce uzří
me, kto jest větší mezi nimi.
Ty pak brány pro auřady mají veliké odplaty, kteréžto jmé80nem perel jmenují se. Jako ve čtení napsáno: »Podobno jest královstvie nebeské kupci, hledajícímu dobrých perel. A nalezv jednu
drahú perlu, prodal všecky věci «. Ale dary pokory, dary trpělivosti
a lásky, setrvánie kto by znal, jací saU darové, všecky věci měl by

Lot milosrdn)'

přijímaje

501. M. 19, 1 n11. Jakoubek, Ví'klad.

71 Zj. 4, 7 -

80 Mat. 13, 45 a 46
312

Apoštole brány

Kúpiti sobě
perlu drabú
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prodati, i tělo k chudobě a na smrt vydati, nežli II potratiti tyto
dary. Ti darové osvěcují duši a zbohacují a Bohu líbeznau činie. 85
Ty ť sau drahé perly, pro kteréž sau hrady, domy i rodiče světí
opustili, aby se Boha přídrželi, jej milovali, jej chválili, jeho okušovali, jej poznali, kterak jest dobrý Pán, jaká jeho bohatstvie
a sláva jeho. V uošklivosti bylo by nám všecko na světě, kdybychom poznali tyto dobré věci.
90
kdesenajdeš
It em per1a ma1"y )est l{amen
'
' se ro d'1
aPerly
kterak
rodie
a sveVtl'y a t vrd'y, 1\: t eraz
z kostí rybích a z rosy nebeské a z slunečného paprslkú. Ráno lepší
se rodí nežli k véčerau; rannie rosa lepší vydává nežli večernÍ.
Dary božié vyznamenává perla, kteréž dává svatým zde i v slávě.
Najprvé, aby mysl člověčí byla zpuosobná jako škořepina rybí 95
uprostřed moře; nebo rodí se perla v člověku, když se moře bauří,
když se svět hajbe proti svatým, když ukrutně svaté saudie, když
hořkosti na ně plynau: tu v svědomí pokojném rodí se perla. Item
rodí se, když škořepina se otvierá a rosa sstupuje, slunečný paprslek to stvrzuje. 'Vyznamenává to, když srdce sau v bojích svět-lOO
ských, v bauřkách, v zámutcích, v tesknosti, a když se škořepina
otvierá, totiž když se srdce pozdvihuje vzhuoru k Bohu a ponižuje
se a nedoufá, jediné v Pána, a k němu samému se utieká, tehdy
přicházie rosa s nebe v tu duši vzdychající, totiž bolest na hřiechy
a milost a maudrost a opatrnost a pokora a milostivost k blížním. 105
A to dává Buoh tajně duši uprostřed bauřivého moře.
.
A tato rosa nepřichází, jediné v otevřenau škořípku; tak moc
DUchp~~~~z~de Ducha božieho nepřichází, jediné v to srdce, kteréž tajemstvie zná,
kteréž v Hospodina doufá a Pánu se otvierá. Napsáno jest: »Otevři
usta tvá, a já ť naplním je «. I A tehdy se ta perla rodí, malý ká- 110
men. Nebo před oblíčejem božím všeliké dobré naše jest malé,
druhé veškeren život náš malý jest.
Druhé kámen ten světlý jest, neb tu přicházie poznánie božie
a světlo viery. A to uprostřed moře přichází, když jest pokušenie
ďábelské rozvázáno svobodně. A to mocí slunce, totiž pomocí boží, 115
tvrdne, totiž dává Pán aumysl dobrý a pevný, aby nepostaupil
pokušení ďábelskému některému. Poslední konec jest na smrti
pokušenie ďábelské; tu ť Pán zatvrzuje kámen, totiž dává pevný
aumysl, aby všecka pokušenie světa a ďáblova snášel pokorně s doufáním. A to také dává Pán svatým před smrtí. V Přísloví napsáno: 120
v

91 O perlách, o jejich vlastnostech a p-lfVodtt viz 1t Isidora, Etymologiarum,
109 Ž. 81, 11 - 120 Přisl. 19, 11.

t. XVI. caput X (ML 82, c. 676). -
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muže po trpělivosti poznáno bývá«, totiž čemu učí jiné,
sám to zachovává. Tak tehdy pokora, milovánie, svědomie čisté a
dobrý aumysl jest perla, kteráž se rodí v moři zarmúcenie zdejšieho. Perla drahá
Všecky brány byly sau z těchto perel, všickni vuodci lidu, svatí
125mužie, měli sau ty dary a mají z nich chválu a radost v nebi.
Z rosy jitřnie lepšie se rodí perla nežli z večernÍ. Ačkoli při Perly ktere lepšie
skonání světa perly se rodie a svatí mužie sau, však nejsau tak
mocní ani tak drahé ty perly a světlé jako onino.v prvotnie cierkvi.
Item perly, které se od mladosti rodie po křtu z obojieho pohla130vie a otvierají se k nebi od dětinstvie, těm ť jest hptový Buoh dáti
rosu milosti, aby se tu perly rodily, aby takoví byli pokorní. čistí,
maudří, laskaví, poctiví, aby, přijdauce k rozumu, přemáhali pokušenie těla. Ti ť snadně šatanáše přemáhají, tu život bývá veliký,
modlitba nábožná. A ačkoli jiní po pokrytství a po porušení po135 kánie činie, k milosti. přicházejí a svatí sau a milost boží mají, ale
ranní sau lepší a viece se Bohu líbíce nežli ti prvé porušení a potom
jako k vélčerau pokánie činíce. Ráno slunce k nám se přibližuje,
k véčerau odchází.
V svaty'ch, když se slunce přibližu)' e, svaté rodie . se perly,'_ také Perlypuosobil'
kterale ,e
140 když odcházie, rodie se dobré, ale když se přibližuje slunce, lepšie
sau. Když se slunce přibližuje, nábožní sau, pokorní sau, milostní sau.
A takovým zase někdy slunce skrajvá se a odchází svým světlem
od nich a opauští do času z saudu svého. A tak tu bývá jakás' noc,
avšak tu v noci z rosy jiné se pučí a siemě uvržené v zemi rodí se.
145 Ten člověk navracuje se sám k sobě a poznává, jak velmi zlé jest
býti opuštěnému od Boha, a dosti jest pekla; tu se snižuje, mrzkého a biedného poznává, tu se doluov tiskne a koří, modlí se, vzdychá
a žeré srdečně, milosrdný bývá, světem pohrdá, tu se rodie ty perly.
Ale rannie a dennie a v přibližování s~unce lepšie sau. Takoví sau ~:;I~~z;f~!!
150 byli svatí první, kteříž sau krásné a dobré brány a svaté božie stavenie. Jak dobří sau a krásní a slavní, uhrédáme, když tam přijdeme.
.
Takoví kněží my máme býti a perly, majíce zvláštnie ctnosti
jeden nad druhého, a netoliko jednu, ale každau, kterauž jiní mají;
155 netoliko jsúce čistí, ale pokorní a nábožní a trpěliví a milosrdní
a lkajície. A ačkoli jako prvnější svatí tak vysoké a pevné brány P~:::;~~{d~~~~f~Ch
býti nemuožeme, ani tak veliké perly muožeme býti, ani také
všech ctností tak široce mieti muožeme, však k tomu měli bychom
usilovati, abychom měli rosu milosti a jako škořepinu pozdviženau
160 k Bohu, dobrého srdce; druhé, slunce spravedlnosti mieti v srdci
31 2 *
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a dary Ducha svatého, abychom aspoií malé brány byli proti
svatým prvním, totiž brány, majíce perly boží, abychom také
přišli k oněm mužuom svatým přeodivné krásy, kteříž sau ty
brány, a ozdobené perlami slávy a vesefé I a ctnostmi neslýchanými, skrze Krista, Pána našeho.
165
A ulice města zlato čisté jakožto sklo
s vět I é. Jako sau rozliční stavové v tomto Jeruzalémě
tak i v budaucím Jeruzalémě vedlé svého povolánie bude mieti
každý korunu a odplatu. Někteří v tomto Jeruzalémě sau jako
základ první po Kristu a jako zed pevná hájéci města. Ti sau byli 5
~vatí první cierkve svaté, kteříž najvětšie dary měli, jako praveno
Jest svrchu. Takéž ti světí byli sau brány, skrz kteréž světí při
cházejí do vlasti. Ty sau ozdobeny perlami, ti sau dokonalí, kteříž
velikau maudrost boží a velikého Ducha božieho měli sau, jakož
praveno jest nahoře. Již vypisuje ryiíky a ulice. Po zdech a br a- 10
Ulice Jeruzaléma nách ulice pokládají se, jenž v zavržení bývají. A rozumějí se lidé
obecní, stavové, zprávcuov světských, urozených, řemeslníkuov a
pracovitých; kteřížto, když vieru mají a lásku a přikázanie zachovávají, ti sau ulice. A mají jméno z latinského slova platea,
od širokosti, quasi latitudo etc.
15
Ti sau z menšieho stavu, kteříž mnoho mají křehkosti v sobě a .
nemocnější sau, ale hřiechuov se varují, vieru mají, zprávu Kristovu zachovávají a tak v počtu jeruzalémských a vyvolených pokládají se zde i v budaucím věku. Zde Sau jako zlato, kteříž stojí v poslušenství svým vyším a zprávcuom, v pokání, v zprávě čtenie 20
svatého sau jakožto zlato čisté a sklo pruohledčivé. Nebo Jeruzalém není toliko z samých bran a zdí, ale má také ulice, totiž poddané
poslušné a ješto viery ostřiehají a lásky k Bohu. A ti sau v tomto
Jeruzalémě zdejším i v budaucím budau měšťané světí. V Piesničkách rrp.: »Pokojieček udělal sobě Šalomaun z dřívie lillbán- 25
Pokojik
k 'h
l'o d_revo
v
, h .,.
, . , Jako
.
Salomaunuov co S e o «.
neprac
nlVl a Jest trvanhve
kámen tvrdý.
znamená
A slaupy zdělal střiebrné; třetie, odpočivadlo zlaté; čtvrté, opal
svrchu i okolo zlatohlav~m; páté, u prostředku drahé věci rozestřel pro dcery jeruzalémské.
Co míní těmito věcmi Maudrost? Pokojík vyznamenává srdce 30
čistá a osvícená velikau maudrostí, v kterýchžto najsvrchovanější
pře

11 nn. Cf. Richardi a S. Victore In Apocalypsim I. VII (ML 196, c.
872/3). - 25 Pis. Sal. 3, 9 a 10
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maudrost kochá se a sytí se tu. Dřívie cédrové jsau ti, kteříž trvají
do konce s Kristem u vieře, v trpělivosti, v lásce; z těch činí sobě
přiebytek v Jeruzalémě. Slallpové střiebmí, na kterýchž stavenie
se zdrhuje, sau dokonalí mužie, příkladní a osvícení velmi, na
nichžto cierkev vzdělává se svatá boží a kteříž znějí jako střiebro,
kteříž kázali slovo božie jako zvučná trauba. Z těch také stavie
se vlast nebeská.
Odpočivadlo zlaté sau srdce tak čistá, jasná a osvícená, kteráž
40 se stkvie jako zla to, kdež rád Šalomaun - Ježíš náš přebývá, kteráž
mají vieru čistau, mllovánie a lásku k Kristu Ježíši. To ť jest jeho
stavenie, tu ť bydlí Kristus Ježíš obecně. Ten chrám nenie z člo
věka, ale z maudrosti božie. Člověk nemuože postaviti toho diela,
ale sám Kristus Ježíš. V stupovánie zlatohlavové učinil. Červené
45raucho zkrvavené vyznamenává dokonalejšie muže a veliké, kteříž
jdau do Jeruzaléma budaucieho skrze trpělivost a sau jim rozkošná
utrpenie, totiž kteříž žádají trpěti žaláře, voheií a meč i hlad, kteříž
k dokonalému životu prospievajíce jdau den ode dne a do slávy
jdau. Ty ť má Salomaun v domu svém, ty staví sám; a ne každému
50 toho dává, ale zvláštním svým, aby skrze mučedlnictva šli, bez
reptánie I trpěli a s ochotností zámutky snášeli a nepřátely milovali. Ne každému dopauští jíti po těchto stupních, ale najvybranějším svým. Tento stupeií mučedlnictva vede člověka k jasnému
vidění božstvie a do ráje rozkoší.
55
Blahoslavená barva tato, kteráž odievá člověka v divnau
barvu slávy, aby počestně postaven byl před Beránkem naším,
Ježíšem! Blahoslavený jest ten, kohož povolá k tomuto stupni
zlatohlavovému! Blahoslavení, kteříž jej nalézají! Blahoslavení,
kterým tento řebřík připravuje! On zajisté vie, komu to dáti má.
60
P o st řel pro s tře dní I á s k a u, totiž na ulicech to
učinil, to jest v prostém lidu a pracovitém, dav jemu vieru a lásku,
ale ne tak dokonalau jako prvé, ale prostřední, v níž chodiece mohau spaseni býti. Ti sau manželé, kteříž skutky milosrdné činie,
kteříž hřiechy v sobě kazie, nahé odievaH, z dobře dobytých věcí
65 časné věci mají a udělují nuzným, děti milují i časné věci, ale pro
Boha hotovi sau všecko ztratiti, kteříž mají pravau vieru, živau,
a poslušenstvie zachovávají starším. Ačkoli nemají tak velikých
daru ov jako první, ve zdech a v branách, ale mají prostřední vieru
a lásku a mdlejší.
.
70
A to učinil pro dcery jeruzalémské. Nedie »ženy«
aneb »muže«, ale dcery, rozuměje l\:l'"ehké a nemocné. A nejsau

Cedrus

Slaupové

Odpočívadlo

Vstupovánie
zlatohlavové

v

Ne každj" tudy
chodi

Manželé
milosrdné
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synové pevní a dokonalí, ale sau dcery jako mdlé a prosHednie. Tem také puojčuje rozestřenie viery, naděje a lásky a milosrdných skutku ov a poslušenstvie a chce takéž ty spasiti. A ačkoli
věk koruny mučedlníkuov nemají jako první, alevšak pro to spa- 75
seni budau; a bude-li tu co sena aneb strniště aneb dí-eva, spáleno
bude, a zlato zuostane. Job XXVIII.: I »Má ť stHebro pramenuov
svých počátky«, totiž rozumové pravého Písma mají počátek od
Boha. »A zlato má místo, kde se pí-ehání a čistí« ; a jestliže tu co
bude zemnatósti aneb hrubosti jaké, má své pí'ečištěnie. A ač 80
ovšem tito nemocní, majíce prosHední lásku, nejdau skrze krev
svau do Jeruzaléma, alevšak mají ti místo svého čištěnie. Bude-li
co tu zemnatosti,pí'epáleni budau, a sauce očištěni, do nebeské
vlasti vzati budau. I. Korint. lIlo.: >>Viz, co kto staví na základ,
Ido zlato, Ido stHebro, Ido kámen,« totiž veliké a dokonalé skutky 85
lásky; »jestliže Ido staví seno, strniště a dí'evo, totiž některé mdlé
skutky, potom den Páně zjeví a pí-ečistÍ«.
Ačkoli zde světí mají světlo viery, naděje, tento věk jest jako
noc proti onomu dni : když lidé vyjdau mdli z tohoto života, tehdy
v
Hanblt1se budem, d
v
, . B oh a a Vl'deme
• '
. a sebe 90
jdauc s tohoto
en P'ane,
neJa1ce' pozname
a zah anbeme
světa
samého nové poznánie, potká se s nimi, a tu budau želeti a mučiti
se a čistiti obyčejem a skutkem od Boha uloženým. A tak budau
po vyčištění zlato čisté, k městu svatému úžitečné. Ale ryňkové
a ulice, kteH sau doMe stáli u vieí-e živé a v lásce, také tam v budauclm Jeruzalémě dobí-e stanau. A ač sú Hehkosti byly v nich, 95
Očistec
na inístě svém vyčištěni budau. Bylo by poHebie hospodáÍ'óm
a zprávcuom čeledním a takovým ulicím opaHiti se, kterak stojí.
Jsau-li zde v hhších ryňkové a ulice, sau-li zde bludové, jest-li
lakota a jiM hJ:'iechové, tam pHsně sauzeni budau. Jaká naděje
spasenie bude? Takové město nemá naděje phjíti do nebeské 100
,
,
' vlasti: Ale kteH mají býti spaseni, mušejí mieti prosHední lásku,
Lid obecny má II t
'h v t 't'
l' .
v'
'h
v ,
•
•
spasen býti
S avu sve O ,se 1'1 1 a povo ame a stupne sve o,
ostrehatl
v1ery,
naděje a lásky a skutky milosrdné činiti, neposlušenstvie se varovati, hHechy skrocovati, almužny činiti, nábožně se modliti, čeled
doMe zpravovati, hHechy své trpělivostí vyplacovati, bázeň za-105
chovati,cizím národuom dobré pHklady dávati, jiné vieí'e učiti,
děti učiti Bohu slúžiti. Ti dobí-e státi budau. Blahoslavení sau ti!
A pakli' co bude tu maličké pošIzvrny, vyčištěni budau na svém

.,

V'

V

I

76 Ohlas i, Kar, 3, 12 a 13 - 77 Job 28, 1 - 82 Podle rkpislt se /lId
snad sPiše čísU: čistěnie, - 84 1, Kar, 3, 10 a 12 až 13

místě. Ale běda hospodá'í'óm a čeledním otcuom nedbalým a uliIlO dm! Tudiež zemrau, kteHž následují lakomstvie a jiné hHechy činie.

PoMiechu nejsme nádoby zlaté, vyvolené jako Pavel, ani my
kněžie slaupové sHiebrní, ani zpolehadlo zlaté; a nemáme čistého

srdce, velikau láskau ozdobeného, ani sme stupp,ové zlatohlavoví,
ani vstupujeme dobrovolně, ani radostně skrze trpělivost a zámut115 ky do nebe. My biední kazatelové i posluchači, kde se tedy obrá- Kde se obrállmc?
dme a kam puojdeme? Toliko aspoň kdyby prosHední byla láska
a svatá jednota a viera v kněžstvu a v obecném lidu a nějaký í'ád
a zprávu Kristovu kdybychme zachovávali, aspoň bychom zemí'eli na cestě Kristově, a bylo-li by co jaké poškvrhy, byli bychom
120 očištěni, naději majíce spasenie. Ale ještě ani v kněžstvu ani v lidu
jest prosHednie láska, viera a jednota, ale všudy rozdělenie, všudy
svár a hadruňk, Na kterém tehdy stupni spaseni budeme? Běda
nám!
»A podobné sklu pí-esvětlému«. Obecný lid prostý, poslušný,
]25 pracovitý, kterýž od slaupuov béí-e naučenie, má býti jako sklo Sklo pruohledčivé
pruohledčivé, totižto aby měli vieru s láskau, Ta kdež jest, nemuož
se tajiti, ale dá se viděti zevniH; které věci dobré II sau v člověku,
"
'
" , pravd
'
Ctnosti se
vych aze]í
ven. J est-l'1 v1era,
vyznava]l
u zJevne;
Jestl'lze Jest ncmohau
zatajiti
pokora, rádi snášejí protivné věci; jest-li láska, hned jest milosti130 vost k bližním, o sobě nedoufá; jest-li čisté srdce, hned s Hesením
,a s bázní pHstaupá k pHjímaní velebné svátosti těla a krve božie;
jest-li prosté srdce, tehdy nenie dvojitého jazyku. Takoví mají
býti, kteH budau spaseni; v obecném lidu zde sau zlato, takoví
tam budau sklo, že každý uúie milovánie, dobré myšlenie, čisté
135 srdce a svaté, a těla jich budau pruohledčivá i duše, A z toho bude
sláva a chvála a radost v nebeské vlasti.
V tomto životě každá duše měla by o těchto věcech mysliti,
tyto věci rozjímati a jich žádati a dychtiti k nim a v ně pamět
upHeti, aby tak mohla vyčištěna býti zde v tomto světě a tak
140 se zpuosobiti, aby byla zlato a sHiebro a dobrá ulice v svatém
městě Jeruzalémě a aby byla na duši i na těle oslavená a naskrz
patrná. Nebo z toho svatým bude veliká sláva, kdež jeden každý
vuoli, srdce a svědomie druhého pozná v světle Ježíše Krista,
kterýž osvěcuje ten Jeruzalém město i všecky svaté u vlasti; kte145 réž nám rač puojčiti dojíti Ježíš na věky požehnaný! Amen.
V'

v

•

V i děl mě s top r' e o d i "\ n é, na zdech, na ulicech, na
branách a základfch v světle všudy vuoko1. Potom dopovídá:
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»A chrámu sem neviděl v něm«. Divná i-eč tato boží jest! Jeden
chrárh na tomto světě, druhý pí'ed posledním saudem v onom
životě, Uetí jest po saudě. Nápodobně v podobenství mluví Mat. 5
XXII., kdež die: »Podobno jest královstvie nebeské člověku
králi« etc. Tato svadba jest v tomto chrámě, a fépe jest v druhém,
po tomto životě, pÍ'ed saudem. Najdokonalejie slaviti se bude
v nepeské vlasti po ostatním saudě, když stavenie Jeruzaléma
Malau známost d l '
V nyne]Sln1
v·v, ch'
lman1e
'
,
máme
těchto věci O(Ona se.
ramev
ma au
znamost,
a 1dera1( 10
se slaví v onom životě zavÍ'ieni sauc s Kristem, ovšem méně známe;
kterak pak slaviti se bude ta svatba po vzkHšení všech nás, malau
máme známost, nebo daleké sau tyto věci od očí našich ..

I

Svadba se stala
veliká

Protož král slávy najlepší učinil svadbu Synu sobě rovnému,
sobě spolu phrozenému a jednorozenému, učinil svadbu Synu 15
svému, spojiv ho s tělem. A skrz tuto svadbu každá duše Kristu
se připojuje. A veliká jest to svadba, jako král veliký; a pře divná
to svadba, nebo ženich divný, a tak drazí pokrmové, jako slušie
na takového krále. Tu jest spojenie Boha s člověkem, božieho Syna
s Synem člověka, stvoHtele s stvoi-ením. A které věci on spojil,20
žádný nemuož toho zrušiti. Ty všecky věci skryty sau pí'ede vším
světem pro velikost. Item tu nákladové sau velicí. A trvá vždycky
ta svadba, nepominau tyto radosti jako na tělesných lidských
svatbách, a hÍ'iech zuostává a mauka nastává; ale tato svadba
trvá, radosti trvají i jednostajní pokrmové a jednostajní polda- 25
dové a darové. A zuove všecky na svadbu s žádostí velikau.
V PHsloví VlIlo.: »Rozkoše mé sau býti s syny lidskými«, aby
totiž· se mnú byli a já s nimi, aby mne milovali a já je, a aby jich
radost na mně se naplnila.
Ačkoli' pÍ'ehojnějie raduje se duše Kristova na této svadbě 30
jako královna, má najvětší okrasu, veliké objímanie a blízké a spojeniejedno jako na posteli má, s jinými také chce se zděliti a svadbu
mieti a radost. V Přísloví v poslední: »Mnohé dcery shromáždily
bohatstvie«, totiž mají radosti a milolvánie, »ale ty pi-evýšila si
všecky« jako královna, nad milovánie všech, ty si najmilostnější, 35
ty darována si a pokorau pí'evajšená a krásná a bohatá a blízká
božstvím. A nechce sama se radovati, ale svolává všecky a všecky
by chtěla spasiti, což jest na ní. A protož posielá mnohé posly,
prvé i potom i nynie, aby pHšli spěšně na svadbu. A čest vzkládá
Ježíš na pozvané; nebo zuove ke cti, k radosti, k daruom, na hody. 40
6 Mat. 22, 2 nn. -

27

Příst.

8, 31 -
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A jako večei-e jest divná a od věku skrytá světu, tak pí'eodivní
služebníci a poslové; a pl'edchází je požehnáním a dary a činí je p~~~~ZI~i~~t~y
svaté. K Efezským die: »Požehnaný Pán, kterýž nás požehnal
iaci sau
všelikým požehnáním, abychom byli světí, nepoškvrnění, maudH
45 a pHkladní«. Těm praví: »Dám vám usta a maudrost, abyšte vypravovali hody svadby této a společné radosti a poklady, a kterak
zváti máte ke cti všecky«. A těm najprvé dává okusiti hoduov,
kterak velmi dobH a chutní sau pokrmové. V Písničkách Ilo.:
JO.
»Uvedl mě král do pokoje vinného«, aby pravili lidu: Koštujte
50 a vizte, nebo chutný jest Pán. Item dává sílu pro nepl'átely a protivníky a kacieře, kteHž povstávají proti hoduom těmto a svaté
svadbě a proti pozvaným. Item poHebná jest maudrost proti
chytrostem jich. Item těm praví: »Kto vás slyší, mne slyší. Kto
vámi pohrdá, mnau pohrdá a mne potupuje«.
My máme býti takoví, kterýchž napomínanie má bvti časté
a opatrné k těmto hoduom. Poslové mají napomínati, aby šli na Zváti ;;:m!vadbU
svadbu skrz obrácenie srdce, druhé, aby pokánie činili, tl'etie, aby
z cizoložného milovánie tohoto světa vyšli, od rozkoší světa, od
pajchy světské a od milovánie světa, od auzkosti hÍ'iechuov, aby
60 z ctnosti do ctnosti prospievali. Jan die: »Nechtějte milovati
světa ani ... « etc. »Nebo vše, což jest na světě, neb jest pajcha«
etc. Všecky věci světské uvodili sau poslové v uošklivost, zlý život trestali. A poslal opět a opět na znamenie veliké milosti, nebo
velmi miluje duše a štědrý jest k obdarování všech. Chtěje vyjíti
65 ženich z světa, Í'ekl: »Žádostí žádal sem tohoto beránka jísti
s vámi«, totiž nenie dosti napomenauti jednau, ale častokrát posielají se poslové.
Hle, kterak jest velmi Buoh uctil člověka, jak štědÍ'e dává, B~~~I č~~~~,~a
a nic mu neubývá, škcidy žádné nemá, dávaje a nakládaje! 6 duše,
70 popaH, kterak se má Pán k dušem, kterak daruje, kterak okrašluje, nasycuje a ctí obdaí'uje! Jak velmi vděčná máš býti z těch
dobrodiení najvětších! Proti tomu zatvrzenie a nedbánlivost a nevděčnost pokládá se, nebo, povoláni jsúce od marnosti světa a od
hříchuov skrze posly, nechtí přijíti. Z nichžto jeden praví: »Ne75 muožte kalicha Páně píti a ďábelského, a stolu nebeského aučast
ni býti a ďábelského«. Nebo toho okušujíce berau smrt, ale tohoto

55

I

43 Podle Efez. 1, 3 a 4 - 49 Pts. Šal. 2, 4 (marginálie opravuje II.
v J. chybně; sr. Hs. Šal. 1, 3) - 53 Lnll. 10, 16 - 601. Jan 2,15 a 16 65 Luk. 22, 15 -741. Kar. 10, 21
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ktož

plačme

hodně

okušují, pí-estávají od hHechuov, líbí se pro Krista
nésti i umHetia býti s Kristem.
I die dále: »A nechtěli sau pHjíti«, zklamáni jsúce ocl marnosti světa. »Poslal jiné i"ka: Všecky věci hotovy sau«. Jeden
Kristus vyznamenává se skrz všecky' oběti Starého zákona a má
Veče~1,Jf~;~tova chut a sladkost všech obětí, všech pokrmuov, chutná večeí-e Kristova andělóm božím i dušem svatým. Z zaslauženie Kristova to
jest. Jeden í-ekl posel: »Zkus sebe sám člověk«, aby bylo čisté
srdce, aby byla viera, raucho svatebnie, láska, dobrý život, v milosti aby byli, ne v pókrytství, ne zhovadilí. A tak jsúce povoláni,
Nech~!řil~ti"čeři nechtí pHjíti, nechtí věhti, že sau tu najlepšie a naj!!většie dobré
věci, ale jsauce povoláni, posmievají se, viery nemají, nechtí cti
pj:-ijíti, své u světa hledajíce. Těmto služebníkóm nenie než lkánie
a Pánu veliká z toho pohaněnie a pOtupa.
pohaněnie

79 Mat. 22, 3 - 841. Kar. 11, 28 ~ 91 Mat. 22, ;; 109 Mat. 22, 11 - 113 Ž. 95, 6 a 7

pí-ed Pánem, kterýž učinil nás, neboť on jest Pán Buoh
náš«. Nenie tuto pÍ'ipravovánie takové jako na svadbu časnú, ale
svědomie dobré, viera, láska aby byla, a tu bývá odpuštěnie hÍ'iechuov; tll se pi"emáhá tělo a ďábel, tu osvícenie, tu posilněnie
proti věcem protivným, tu umrtvenie hHechuov, tu spojenie duše
s Kristem, tu »Ktož jie mé tělo etc., ve mně pí'ebývá«, tu spojenie
120 všech spolubližních. Jeden die posel: »Úžitek hoduov láska, viera, Úžitek hounov
pokoj, radost, jednota, dobrota, tu trpělivost v protivenstvích,
setrvánie v dobrém, milostivost k nuzným a milosrdenstvie«, tu
bývá pHpodobněnie hodovníkuov k Kristu. To těm pHchází, lde-,
Hž hodně pHstaupají. Ale ktei"íž nehodně phstaupají, ty sám král
125 morduje a tresce.
A jeden posel die: »Kto nehodně jie a pie, nerozsuzuje, kterak
tu jest plnost božstvie, plnost pokladuov a všeliká sláva, tu, ktož Plnost božstvie
nem~jí viery, lásky, čistého srdce, tu bývá saud, totiž trestánie
královo v duši«. Jako by í-ekl: »Kterak phstaupáš sem, pHtelí?
130 Budeš svázán, hanebnau kládbau(D vyobcován, šatan tě uvrže
v temnosti, v pokrytstvie, v sváry, budeš nezpuosobný ke všemu
dobrému. Nohy svázány budau a žádosti, aby se mučil den ote
dne na duši, i ruce, skutkové všickni marní a nezpuosobní budau,
nebudeš uměti se modliti a hÍ'iechy tělesné činiti budeš, jako ve
135 tmách bydleti budeš<<.
V
V'v"
'
.,
t'1. T
chrámě co nám
' v nyne]Sle
T o V ch rame
Cler1(ve mame
sob e roz]lma
a (l sl<rze V jest
ostaveno
tyto hody posvěcuje se náš chrám. A v tOmto chrámě ostavil nám
památné, najzbožilejší svátost oltáí-ní, Pán Ježíš Kristus, kteréhož
'ctíti, posvěcova.ti, jemu slúžiti a okušovati ho máme, abychom
140 lépe v budaucím chrámě viděli ho a okusili s anděly svatými etc.
115

80

85

90

»Hle, jiný odšel do vsi« etc., jiný k lakotě, jiný k lakomství
a pajše, a tak jako ve vsi v světě pracují a tyto hody opauštěji.
»A jiní kupčí«, zisku ov světských hledají, věčného bohatstvie
a hoduov božích nedbají. Ti sau světští páni, králové, kniežata.
A ačkoli věr-ie tu býti veliké. dobré věci a čest a radost, ale za- 95
netbávají pro svá panovánie, dráže sobě vážiece svět a milujíce
l'oSI~'~~S~WPeti slávu světa. Jiní, najhorší, odpierali a protivili se posluom, pohaněním ni.nohým trápili, posmievali se, jímali do vězení, bičovali
a krev vylévali. Poslové praví nemají chvály u lidí a milosti, ale
v:ěrní poslové, kteHž okusili večeí-e a milují Boha a raucho svateb- lOO
nie mají, mušejí takoví ne jiného než smrti očekávati, jednák
pohruožek, jednák strachuov a lekánie smrti, jednák vězení. Nechtí
opustiti lajn a nečistot, protož zahanbují a potupújí krále a hody
jeho i služebníky a tak královstvie nebeské. Ještě na skonánie
světa vysláni budau poslové maudH, aby volali na svadbu, a kteHž 105
trestati budau nesmyslné a volati budau na svadbu a napomínati .
budau k rauchu svatebnímu a trpěti mnoho budau na tomto světě.
pť~;l~~~j!
A z těch hodovníkuov někteh nehodně pHstaupaji. To míní,
kdež die: »Nalezl jednoho neoděného« etc. Jako by í'eld: »Však sau
poslové tobě pověděli: Nechaj hí'iechuov, měj lásku, vieru a opusť 110
svět, zkus sebe samého skrze srdce skraušené; ale ty nemáš viery
a lásky a naděje, miluješ svět a hHechuov: si nevoplakal« etc.
Ptiprava k večel-i Jeden posel! die: »Poďte, klanějme se a padněme pí-ed Bohem,
-
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Ch rám u sem n e v i děl vně m. V tomto chrámě,
kterýž jest najdokonalejší dielo boží, viděv zdi a ulice a světlo,
die: »Chrámu sem neviděl v něm«. Jest chrám v cierkvi rytěí'ující,
druhý pí-ed vzkhšením, Hetí po vzkHšení. Tu některak jest chrám,
5 a některak nenie chrám. Na tomto světě dobU lidé sau chrám najv 'V' h
'
N"
v.
Chrám Lož!
lillé
lnU'dre]Sle
o SV a1omuna.
enle lnal'a vec,
neb o d'le aposVt ol'.» Ch'
ran1 dobrého
svědomie
boží jste vy«. Tu jest obydlé samého Krista, tu pravý Kristus
119 Jan 6, 56 -:- 120 Podle Gal. 5, 22 129 Podle Mat. 22, 12 a 13

97 Mat. 22, 6
nim

126 Podle 1. Kar. 11, 29 -

2 lYUslo »dielo« Pltv.: skutek; ale toto slovo je podtrženo
1"ukounapsáno: dielo. - 6 1. Kar. 3, 17

pův.

(červeně)

a nad
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jest, Buoh a člověk. Ale zhovadilý člověk nechápá toho, kterak
v člověku zvláštním obyčejem jest Kristus jako v andělich dobrých.
Jakož Písmo ukazuje častokrát, svatí Otcové, vidauce anděly, 10
klaněli se pÍ"ed obličejem jich jako Bohu; neb tu jest chrám boží
a tu jest stolice božie zvláštnie. A některé skutky viděli samému
Bohu pmežité, protož sau Boha ctili v nich jako v chrámě. Tak
onomu J ozue pÍ"ed Jerichem ukázal se anděl vodění; kteréhož
uzl-ev vece: »Kto si ty?« Zkusil ducha jako opatrn)T. »Náš-li si čÍI5
nepÍ"átel našich?« Odpověděl: »Já sem Pána zástupuoV«. A poznav
to, že tento jest chrám boží anděl, i klaněl se jemu.
Tak bez pochyby, kdež jest dobré svědomie, tu ť jest chrám
samého Boha. Protož í'ekl Kristus: »Ač Ido miluje mne, Í'eči mé
zachovávati bude a Otec mu oj milovati bude ho a k němu phjde- 20
me a pHbytek u něho učiníme«. Hle, Ido Í"eč boží zachovává, v tom
Kristus pÍ"ebývá t N enie to malá věc Idesťanu býti chrámem Kristovým a Ducha svatého, ale veliká věc jest. K časuom pohhechu
Chrámovézboi'eni posledním tito chrámové sau zboÍ"eni, ale učiněni sau chrámové
modl. Nebo, což kto viece miluje, v čem se kochá a pi'emajšlí, to 25
jest jemu Buoh. Ale volení najviece Bolha milují a ty věci, které
boží sau. A těch jest málo chrámuov. Ale pokrytci, lakomci a pyšní
~:~:~~š~t sau chrámové modl, nebo ty věci milují a o nich mysYé. Protož
učiněna jest ohavnost na místě svatém. (Daniel pověděl, kto čte,
rozuměj t) » Když uzme ohavnost na místě svatém«. Riedcí sau ti,30
kterým se praví: >Ny ste chrám božÍ«, Poth~bné jest vyčištěnie
svědomie, druhé hluboká pokora, poHebný jest oHáÍ", na němž se
obětuje obět a modlitba nábožná a všickni skutkové dobÍ"Í, a to
jest srdce čisté. Item poHebný jest k tomu pHkladný dobrý život.
A nenie stavenie to snadné bez pomoci Páně, aniž bez nás staví,35
ale s naší volí. Žalm: »Nadanno pracují, kteHž stavěj{ jej, leč Pán
stavěti bude«, jistě dlauho nebude postaven dobrý život. ŠalomauŠpatně stavime novo za X Pi. let doplněno jest dielo::hrámu. Naši posluchači od
čtyHdcíi.i let začali život i{ající, a ještě nepostavili chrámu Duchu
svatému.
40
Chrám boží sau spojení v jedno u vide, v lásce, v čistotě,
v Duchu svatém. V Zjevení lIlo.: »Kto pÍ"emuože, totiž hHech a
tělo a žádosti zlé a hovadná hnutie a prchlivosti a jazyk Ido jest
skrotil a hnutie tělesná upokojil, učiním ho slaupem v chrámě
mém«, totiž ty, kteH se v chrám vzdělali hoží. Kto má ty chrámy45
14 Joz. 5, 13 a..f 15 ~ 19 Jan 14, 23 - 29 Mat. 24,15; Marek 13,
14; sr. Da:n. 9, 27 - 311. Kor. 3, 17 - 36 Ž. 127, 1 - 42 Zj. 3, 12
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.
v
hV .
v i l ' Kleřl san hodni
ovati? Jistě ten, Ido Jest premohl nech a satana a m uJe k zpravováni
Zp rav
,
N . h d
chrámuov
ajvajše Boha, ten ť bude slaupem. Hrozne slovo: » eme o en
nelebné svátosti, aniž jest hoden býti slaupem chrámovým, ktož
jest hhechuov svých ncpÍ"emohl, ktož jest ďábla neporazil a hnutí
50 tělesn oV-ch neskrotil t«
PohHchu dnes jest toto zboÍ"enie veliké; a tato jest pÍ"Íčina,
)roč, když pHchází vietr, chrámové se bohe a padají, nebo slau1 ové mdli sau, kteHž najprvé padají. Kdež tehdy je::t chrám boží,
jest Buoh a člověk pravý, Kristus, ne tělesným, hrubým oby55 čejem II bytnosti, jako hovadný člověk smajšlí, ale jest tu tak, že ~est
tu bázell, boží, tu milovánie Boha, tu zp0Í"ádanie v skutcích duše 1 na
těle, jiedlo, mluvenie v mieru a ku pHkladu a k vzdělání. Tu jest
Buoh skrytý skrze milost, tu dává světlo viery a v tom světle pÍ"ebývá. Tu, když pÍ'ijímán bývá, také u velebné svátosti, ten člověk
Viera
60 v ěH, že jest Kristus pravý, a věH slovóm Kristovým: »To ť jest tělo
mé«, a v něm pí'ebývá skrze milost. A když v svátosti veleb~é
pHjímá, ten má nabádanie k dob.rému, k mod~i~bám. Nebo d;e:
»Duom modlitby duom muoj slauil bude«. Ktery Jest tehdy chram Chrámové boži
boží ten člověk rád se modlí. Žalm: »Sedmkrát za den chválu kterak se moji
65 vzdával sem tobě«. V zámutku člověk navracuje se k srdci a tu
Krista, kteréhož má, nalézá a těší se s ním a rád pro jméno
Kristovo trpí. I zevniH' také ukazovala se svatých modlitba a
shromážděnie do hmotného chrámu. V prvotní cierkvi scházeli
.
P'
Obyčej cierkve
se jednosvorně k modlitbám, k phjímaní svatému těla a krve ane.
prvotnie
70 Sluší tehdy v chrámě modliti se za věci líbezné, kterýchž člověk
n~má, a za odjetie nelíbých, kteréž má; druhé, aby obětOval Bohu
obět ducha zarmauceného a skraušeného. Tak v chrámě hmotném
má býti. Nebo v nás duchovnie věci nedobí'e stojie bez hmotných
a vidědlných. Protož v chrámě živém modlitba povstává z vrau75 cieho ducha, a vraud duch povstává z viery a poznánie božieho.
Ano i tělo rozpalovalo se v svatých jako ohněm a chutné byly
modlitby svatých a nebe pronikaly.
NěkteÍ'Í sau chrámové, kteHž toho světla a toho ohně nemají,
ani chutné modlitby jako kadidlo, ale jiná modlitba pHchází jako
80 z tvrdé studenosti. A jsau srdce jako večernie; jiná sau jiHnie,
kterýmž blíže jest slunce. Žalm: »K véčerau prodlévati se bude (černě:) 29

L

Y

I

51 Slova: »a tato jest přičina« jsou napsána drobněji (pův. rukou) na
okraji. ~ 52 »proč« opravou z púv.: kterak. ~ 60 Mat. 26, 26,' Ma!;ek 14,
22; L~tk. 22, 19 - 63 Mat. 21, 13; lz. 56, 7 - 64 Ž. 119, 164 - 81 Z. 30, 6
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pláč

Chrámové naši

zpustli

Modlitby naše
studené

Náboženstvie
h:terak máme
na1J)"vati?

a k času jitřnímu potěšenie«, totiž, kde slunce odcházie, tu
studenost jest v chrámě zpustlém, a z toho uteče-li se a k sobě se
navrátí po zámutcích, Krista nenajde, nenie než pláč z toh~. Ale
kdež jest ráno, slunce jest pí-ítomné a nenie než veseťé a horlivost 85
veliká rozpálená v náboženství. Protož v našich chrámích nenie
milovánie nepí-átel a pí-átel, nenie milosrdenstvie, nenie pravdy,
nenie náboženstvie. Nebo chrámové naši nemají ohně toho, nemají
světla a Krista v sobě, neb nenie dobrého chrámu, nenie dobrého
života a svědomie; pro tož v náboženství nehoH ohněm Ducha 90
božieho, nemodlí se vesele, nejsau ctnosti, nejsau tu phkázanie a
nevydal se člověk na to. Protož z studenosti nepříleží k jinému
utéci se, jediné k pláči. Nebo, pí-ijda v mysl svau, najde, ano člověk
zlý byl od mladosti, a ještě život syrový a prázdný a oko paměti
patH náramně v svět, mysl nemuož se pozdvihnauti k Bohu, ani 95
na slunce hleděti chce pamětí, nesmie se postaviti pr'ed Kristem,
ano jazyk pHliš k marným r'ečem se vyléval a tělo obžerné a bez
bázně. Protož náboženstvie nestojí, ale mysl odvracuje se k d1'ev- ,
ním obyčejuom, s kterýmiž dnes anebo včerá obieranie měl. A jako
slepé oko saukromností pokautních hledí a temností, tak mysl, 100
phjde-li k modlení, brzose odvracuje k navyklým skutkóm svým
a nemuož potrvati pí-ed pHtomností Páně.
Protož převelmi sú zlé a nezpuosobné modlitby naše a studené
a náramně nechutné, a z toho všickni skutkové naši zlí sau. Ite'11, '
které věci zbuzují v nás náboženstvie? Jistě I dobrý život, druhé 105 41
skutkové dob1'i, jestliže člověk milosrdenstvie činí bližníniu, hHechy tresce. Protož, vida to Pán, že činí milosrdenstvie jiným, také
dává jemu milosrdenstvie Pán a zbohacuje ho modlitbau dobrau
a jinými dobrými věcmi. PHchází také náboženstvie z nábožného
a pilného poslauchanie slova božieho, takže se líbí té mysli státi 110
před Bohem, svět opustiti, h'bechuov se hroziti, na sebe se sám
hněvati. Item z čítanie Písma svatého. Item, když celau myslí
člověk upokoje se, sstupuje k nestatečnostem svým a k temnostem
svým se obracuje Dm: »Ó, kterak si opuštěný a biedný a slepý!«;
a sstupuje k nenábožnému životu, kterak jest zchopný ke zlému 115
a v mluvení nenie vážný, a tak sám sobě počne mrzeti Dm: »Ó,
kterak si studený, opuštěný a nemocný a nahý!«, a hněvati se
počne sám na se a hryzenie svědomie svého mieti bude proti sobě,
že jest života kajícieho neměl, phkázanie nezachovával, trpělivost
neměl. '
120
A z toho pUcházie veliké poníženie, a skrz poníženie člověk
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veden bývá k modlitbě nábožné. Ekleziastik die: »Spravedlivý
žaluje sám na se najprvé«. Protož, chtěje také spravedlivý modliti
se, sstup doluov k temnostem vlastním jako zjevný hHešník 1'ka:
»Bože, milostiv buď mně hhešnému! «, pHklad sobě tento vezma:
Kdyby v tmavém byl domě a měl by světlo malé, a v tom ob06li Přiklad k modleni
by se větrové a zhasili by to světlo, ten člověk hrozil by se a bál,
a rychle běží k nístěji a kutí se v popele, a když najde jiskru a roz'svítí a naklade dHvie syrového, i pištie z něho voda a kauU se,
130 avšak dHvie tak vyschne a bude hor'eti. Tak by měl dnes učiniti
člověk. Má-li jakau vieru, větrové sau proti člověku, dulchóvé zlí
a hruozy, nenávisti, nepr'átelé, a někdy uhašena bývá vient, i pbjde
sám k sobě člověk, ano nic dobrého nenie v duši; protož sau hruozy
pekelné a lekánie, ano prázdná mysl. Navrátiti se má viece člověk
135 sám k sobě vniH a hrabati se máme v popele, tělo trápiti, rady
dobré slyšeti; a skutky milosrdné činiti jest jako dHvie naklásti;
a z toho se počne kaumi, ano syrovost a hhechové se potýkají;
potom pak vytiskne se dajm a plamen se rozpálí, a bývá modlitba
velikána konci. Ekleziastik die: »Modlitba na konci lepší bývá
140 nežli na počátku«; a to jest s nějakého ždímanie mysli v sobě a poníženie a z pohnutie velikého v samém sobě a z phhlédanie k svým
nedostatkóm, že povstává oheň dobrý, na konci z saudu svědomí
jiných, když na jiné žalujeme, sami se vymlauváme.
Tak kněžie náramně hynau v chrámích; od světla modlitby
145 studení sme, nebo život zlý a pokrytý. Řiedký jest člověk, v lderéhožto chrámě pravý oheň hoí-í. PohHechu to jest těžký velmi
hhech, v kostele že se nenábožně modlíme. A najprvé my kněžie,
kteHž za sebe i za jiné modliti se máme, aby úžitečné věci dány
byly nám, kterýchž nemáme, jako pokora, trpělivost, uměnie
150 Ducha božieho; a pakli máme, aby nám viece bylo dáno. Druhé,
abychom od hřiechuov zproštěni byli a od bluduov. Tí-etie, aby
život věčný zachován byl. Čtvrté, aby obět byla obětována skraušeného srdce. A jestliže nehobe vohňové naši v chrámě, poHebie
jest sstúpiti k hhechóm svým a ponížiti se a plakati; a Buoh ne155 pohrdá takovým srdcem, ale takové srdce ukrocuje hněv boží. A
jestliže nemuožeme jiného obětovati v najposlednějších dnech, I
aspoň srdce skraušené obětujme a za dary většie modlme se, a za
Miechy bližních a za ty věci, které duši škodie, aby odjaty byly
od nás, a za život věčný, kteréhož nám rač dopomoci etc. Prosme
122 Spr. PH"l. 18, 17 -

125 Luk. 18, 13 -

139 Spr. Eccl. 7, 9.

Řiedký

modlitebnU,

Kněžic
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byl Jeruzalém, náš dobrý život a srdce 160

IU':,'~~~:'~o~tti

Ch rám u sem ne v i děl vně m. Každý křesťan má
býti boží chrám, druhé má mieti světlo viery a oheň modlitby
nábožné etc. Item, ktefí v pravé vieře vycházejí s, tohoto světa.
Item ve křtu krve a mučedlnictva kteří sejdau. A ktefí měli zde
život pokojný, nábožný, ti jdau v místo pokojné a v odpočinutie, 5
v místo, kdež jest potěšenie a vesefé a kdež jest svatyně svatých
po tomto životě. O kterémžto místě napsáno k Židuom IX.:
»Biskup jednau všel do svatyně, jiní biskupové skrze krevbajkovau
a telecí vcházeli, ale tento skrze vlastní krev všel do svatyně;
kdež jest oltál:-«. On ť jest biskup, obět, on jest oltář, totiž svatyně 10
svatých a místo blahoslavených, kdež se pHmlauvá modlitbau
svau za hl:-iešniky a krotí Otce a milostivého nám činí.
Protož, pravím, všickni apoštolé, proroci a mučedlnici a vyvoleni následují ho k místu tomu, ne k tak vysokému jako Kristus,
Raucho
bili·
ale níže ho následuJ' í a po něm J' dau, kte'Í'Íž maJ' í raucho bielé, rau-I5
sva t)"ch
cho slávy ku podobenství jeho raucha, v kterémž se ukázal Kristus
na hol:-e Tábor a anděl po vzld'íšení Páně svatým ženám. Místo to
jest stav a duostojenstvie veliké, místo modlitby jich, kdež jest
chrám pokoje a tichosti, kdež nejsau nebezpečenstvie pokrytcuov
a pajchy. Jakož se piše v Zjevení VIlo.: Když jest spaUil počet2o'
znamenaných, vil děl zástup, kteréhož žádný nemohl pl:-ečísti. Ptal
se anděl od Jana: »Ktefí sau toto?« Odpověděl: »Tito ť sú, kteříž
pHšli z velikého zámutku, ktel'íž ze prali raucha svá ve krvi Beránkově a zbielili je. Protož stojie pI'ed truonem Beránka a slaužie
jemu ve dne i v noci, totiž bez pI'estánie v chrámě jeho«. Hle, teď25
bU~~~~?~ho máme, že v onom životě jest chrám lepší a dokonalejší, kdež jest
života
klaněnie nábožné a modlitba ohnivá a nábožná, kdež jest oltá!',
pokrm a nápoj, tam otevřenějie a dokonalejie pokrm ten vidí se!
Ta služba na samého Boha pI'íležitá jest tam v pokloně, v požívaní, v cli.válent v životě pokojném, ohnivém a plamenném a ra- 30
dostném. A ktefí sau zbieleni skrze zámutky a mučedlnictva a skrz
Bislmp modli se krev Beránkovu a předchází je Kristus biskup a modlí se za ty,
ktefí také mají tam pbjíti do toho chrámu a ktefí sau jeho národ
svatý, ktefí jej milují, v něho věHe, kteří sau královské kněžstvo,
8 Podle Žid. 9, 7 a 12 - 17 Mat. 17, 11111.; Marek 9, 21111.; Luk. 9,
28 nn.; Mat. 28, 3; Marek 16, 5; Luk. 24, 4; Jan 20, 12 - 20 Zj. 7', 9 '1111.
- 34 1. Petr 2, 9
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lid svatý, ti také pHjdau tam. Ale on jest prvé v chrámě. V Zjevení
viděl duše zmordovaných pro svědectvie pod oltářem. OltM
bývá v chrámě; protož sau tam jako v domu oběti, v domu náboženstvie a modlitby, obětujíce oběti Kristu. Oltál' jest tělo Kristovo;
a mučedlníci sau níže. On vedlé člověčenstvie vyší a větší jest mučedlníkuov všech a jemu svatí obětují oběti, nebo skrze něho sau
spravedliví učiněni a spaseni.
A my všecko, což činíme a modlíme se a pHjímáme tělo a krev
Páně, to vše jest zaslaužením Kristovým. Protož Hekáme: »Skrze
Krista, Pána našeho«, totiž skrze něho jako oltM, a na tom oltáN
45naše všecky dobré věci sau a zaslaužením jeho spaseni budeme,
zaslaužením jeho korunováni budeme, zaslaužením jeho chrám
náš stavíme zde v nás i v budaucím životě. I Item, co kto činí dob,
reho,
z IV
(Orene 1'1
as cy, vZvd yc1cy se mo dl'1, acv ne vzvdycl
cy 'aust ne
zde muože býti modlitba; ale zde někdy poUebné jest opatrovánie
50 těla v oděvích, v skutcích milosrdných, kdežto pamět někdy obracuje se k jiným věcem a jiné myslí, a Buoh někdy z paměti vystaupí. A tak někdy dobrému člověku odjato bývá ohnivé a pozdvižené a chutné náboženstvie a modlitba. A to také vyvoleným někdy odjato bývá. Protož toliko zlým odjímá to pro hhe55 chy, ale oněmno odjímá z sauduov tajných svých, odjímá proto,
aby, ne jakož chce, ohnivé měl náboženstvie člověk. Ale toho nenie
v onom chrámě po tomto životě.
'
. h a l'I, a 1e pon1zoA to C1111 zd
e volenym
pro t o, a b Y nezpaJc
valí se a o sobě nesmajšleli vysoce. Apoštol die: »Dán jest mi osten
60 těla« etc. Hle, léka'í'stvie proti paj~e, aby nevypadli jako Luciper
od milosti a aby daru ov neobrátili v pajchu Luciperovu! Protož
najzvolenějším svým častokrát nedává toho, čehož žádají. Toho
nebude v chrámě budaucím. Protož častokrát člověk v da'í'ích
zalibuje sobě sám, jako by z sebe sám měl ty dary, a tak sveden
65 bývá v pajchu a potom pak opuštěn bývá od Boha. Protož Buoh
odjímá jim pajchu a pfíčiny pajchy; a ač prosie s pláčem, nedává
jim věda, že by zpajchali.
Item chce, aby poznali se, že od sebe nic nemají, a tak aby
nepotupovali jiných, jako zákonník zjevného hfíšníka potupoval.
70 Nebo Hekají někteH: »Já mám to, ješto toho jiný nemá«. Protož
odjímá tu jasnost, tu žádost, tu sladkost, ale ukazuje jim jich
biedu, aby se pokořili a viděli, kterak zlé jest opuštěnu býti od
Vlo.

V

V"

36 Zj. 6, 9 Jakoubek, Ví'ldad.

'V

59 2. Kol'. 12, 7 -

69 Luk. 18, 11
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Pána, a nenavracuje toho zase, někdy také i plačtivě kvílícím;
avšak Pán velmi takové miluje a chrám v nich činí, a oni nevědie
o tom, ale bojie se Hekajíce: »Neviem, milosti-li či Inenávisti
OdjimA <lary Buoh hoden sem «. Item odjímá takové dary, aby se již nebezpečil královstvím nebeským Hm: »Již ť já se nebojím zatraceniel« Protož
je odjímá, aby se jako peklo zdálo býti v člověku a aby se bál,
proč jest dary potratil. A někdy všecka odcházie naděje a zaufánie
se rozmáhá a jako bolest pekelná; a opět navštíví s potěšením, 80
v slovu božím a v velebné svátosti božské.
A tak skrze proměnnosti zjevuje se vyvoleným zde; ale tam
ustavičné veseré a radost, tam modlitba, tam náboženstvie, tam
pokoj. Item zde opuštěni bývají někdy volení, že se jim již sbjště
zde živu býti. Kdyby zde dary mievali vedlé své vuole, vždycky 85
by žádali zde býti; ale dada okusiti nebeské vlasti, odjímá to
dobré, aby žádal žádostí a túžebnostmi zdychavými vyjíti z světa.
(černě:) XV. Žalm: »Rozmnoženy sau nemoci jich«. A potom pospiešili hekajíce: »Zde peklo jest, vezmi násl« A tak sau v vyvolených proměněnie, aby se poznali a ponížovali(l) a varovali se pajchy a o sobě 90
všetečně nesmajšleli, ale v bázni stáli. Žalm: »Dobré jest mi, že
si ponížil mě, abych se učil phkázaním tvým «, totiž opustil si mě,
Dobré poniženie zarmautil si mě, potrestal si mě. Dobré jest mi to; již mě osvěcu
ješ, jednák odjímáš zase, dobře činíš.
Tam ť nejsau taková proměňovánie. Zde myšlenie se promě- 9r;
ňují, zde tělo překážie, zde oblak ~mrtedlnosti pi-ekážku činí a
zastěňuje, zde hlava mdlí, tělo se obtěžuje, hrubost tělesná nedopauští dlauho v bohomyslnosti trváti; ale tam stálá duše bude,
bez oblaku zastíněnie, s vážností, s poctivostí, s náboženstvím,
ti službau a poklonau Bohu příležitau. Tam se to naplní: »Milo-l00
vati budeš Pána Boha z celého srdce«; tam ť se hotově zpuosobuje
srdce a duše i svědomie, tam viera pozdvihuje, tam vyznávati se
bude. Zde styděti se neullmieme a hlavy pozdvihnauti nesmějíce
a v paměti hřiechy mieti a pi'ed oblíčejem božím se třiesti neumieme. Kterak tehdy tam modliti se budeme s svatými? V Zjevení 105
VlIlO. pokládá se, kterak se tam modlí světí. A nic rozkošnějšieho
svatým, jediné Krista viděti, chváliti a modliti se. Kristus stojí
vajše jako oltái', ale oni níže zaslaužením svým modré se. A poPr-imluva svatí'ch rážie se blud veliký těch, kteříž pravili, že se nemodré za hhešníky
světí. Die: >>Viděl sem, ani stojie před Beránkem«, majíce kadidlni- 110
75 Sr. Ece!. 9, 1 - 88 Ž. 10, 4 - 91 Ž. 119, 71 - 100 5. lvI. 6, 5;
Mat. 22, 37; Marek 12, 80; L1(·/i . .70, 27 -106 Zj. 8,2 ml·, -110 Zj. 8, 2

ce, a sau srdce plná náboženstvie a vuoně kadidlné a plamene
Protož sau kadievali k slavnostem, aby těch dnuov phkla- Kaditi v slavnosti
dem svatých bývaly naše lllOdlitby.A dáno jest mu zápaluov
mnoho jako kadidlo zapálené. Vykládá i'ka: »To ť sau modlitby
115svatých«. A položeny sau na zlatém oltán, jenž jest Kristus, kdežto Oltář zlatý
všecky modlitby obětují se a všecky zásluhy; a za nás k Bohu se
modré, abychom byli s nimi. I vzal kadidlnici zlatau a naplnil ji
ohněm a spustil na zemi, totiž darové dávají se lidem skrz anděly,
aby se srdce zpuosobila k modlení. Potřebie nám bylo by, aby
120 oheň s oltái'e Krista Ježíše spuštěn byl na nás, abychom se modlili
s svatými.
»A stala sau se blýskanie a hromobitie«. Tak ť jest, kdež
srdce od jiskry s oltái'e toho zapaluje se; hned poznánie Miechuov
bývá, hruozy pi'ed saudem božím, poznánie hněvu božieho, skrau125 šenie a pokánie a poznánie milosrdenstvie božieho a také veseré
a radost.
Item v chrámě se modrévají a prosie za ty věci, kterých ne- Modlenie vchrámě
mají. Onino světí nemají dokonalosti, kterauž mají mieti, totiž
oslavené tělo. Item jiných tovaÍ'išuov nemají svatých. milých;
130 z nichžto vyplní se sláva jich a vesefé radostné. Protož níže pod
biskupem Ježíšem Kristem volají ti svatí, nábožně, horlívě žádajíce pomsty nad zlými. A dána sau jim raucha bielá, totiž jistá
sláva a jiného mnoho bude jim dáno. Jan XVlo.: Modlíme se, aby
zlé věci odjaty byly od nás, pokušenie, osiedla, a obětují se oběti
135 k ukrocení Boha, a ukrocen bývá nad kajícími. Oni se modlí, aby
zlé věci odjaty byly, a sebe za nás obětují a Krista Ježíše Otci.
A k Židóm napsáno: »Ti všickni sau mnoho trpěli a svědectvím
viery zkušeni sau, a zaslíbení nepHjali«, totiž, ačkoli sau národ
svatý, královské kněžstvo, a radost mají a veselé a světlost veli140 kau, však zaslíbenie slávy na těréch nemají; »a V tom Buoh naše
lepšie opatruje, aby bez nás dokonánie nepHjali«, totiž dokonalý
Jeruzalém v slávě a svaté, dokonalé město nebude bez nás a ten
počet svatých nevyplní se bez nás.
Třetí chrám bude po vzk'l'íšení ze všech spoluvyvolených poc~~t;~šelli
145 v slávě věčné, když die: »Poďte, požehnaní Otce mého, phjměte
královstvie« etc. Protož dva chrámové sau, v nichž se prosí za
některé věci, kterýchž zde nemají. Již v třetím chrámě toho nebude,
ohně.

I

113 Zj. 8, 8 -117 Zj. 8, 5 -122 lb. -130 Zj. 6, 9 až 11-133 Jan
16,28 n. 137 Podle Žid. 11, 39 - 139 1. Petr 2, 9 - 140 Žid. 11, 40
- 145 Mat. 25, 84
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aby se modlili za to, čeho by neměli. V druhém modré se za svú
slávu i naši, za počet náš a za nás hr-iešné, a pi-ibývá jim radosti
z našeho obrácenie. Po vzkí-íšení obecném bude Hetí chrám, ne '150
takový jako první dva, kdež by se krotil hněv boží, abychom za
nětco prosili, čehož bychom neměli, a něčeho abychom žádali,
ješto by toho nebylo v nás, aneb aby nětco nepHhodného odjato
bylo od nás, aneb abynětco bylo nahrazeno a doplněno. Tam bude
dokonalá sláva a viděnie a veseré a bohatstvie.
155
b!~r~~~~m
»Ale Beránek bude chrám«. Pokládá, že bude duše hojnost
Divn~odplat~sl~vlšech
dobry' ch věcí v okušení ,~)
v vidění v dotčení '" a všecky věci
vy večné vypISUJe
se
naše obrátie se v Boha, a všem všudy bude Buoh. Zalm: »Buď mi
za Boha obránci a za místo ohrazené«, totiž ty mi budeš místo.
Nebo tělo naše bude duch a nebude mu jiného místa, jediné Buoh, 160
od vniHnosti a všecko, což jest v člověku, v Boha se obrátí a v božské povahy. Jako tělo Kristovo jest na pravici Otce, neb jest po- ,
vajšeno v božstvie, a jako božství dáno jest býti všudy, to i člově
čenství dáno jest, aby bylo oslavené. Všudy Buoh vidí tajné věci,
a tělo Kristovo i svatých bude taková sláva a bude jim dán ten 165
dar. A duše v Bohu i tělo v Bohu bude mieti místo a tak nasycenie,
a nic viece žádati nebude, aniž bude moci. Tam bude najvyšie a
dokonalé milovánie Boha a bližnieho; v každém bude Buoh a
všickni v Bohu. Všickni požívati budau Boha najdokonalejie.
Protož die: »Nebude chrámu tam«, jako první a druhý, »ale 170,
Beránek bude chrám«, v němž bude pHebytek a nasycenie a místo,
sláva a čest, bohatstvie a koruna. Kdybychom na tyto věci myslili, lehko by bylo všecko trpěti, pi-emajšlejíce, kterak bydliti
budeme v Kristu a v Bohu. A on bude sytost naše a oltái- náš a sláva i všecko dobré, kteréhož požívati budeme všickni bez pře-175
stánie, v němž budeme mieti, co kolivěk budeme chtieti, v němžto
znáti a věděti budeme všecky věci, viděti budeme všecko a každý
každého uzh a pozná a každý v každém radovati se bude a veseliti a všickni spolu v Kristu Ježíši, jenž jest požehnaný na věky
věkuov.
180
Izaiáš die XLVIo.: »Rozpomínajte se na di-evní věk«, totiž
které sem věci učinil v prvotní cierkvi a ode dnuov starých. A rozNač ;:,,~~~~ovati pomeňlte se na Sáru, totiž na cierkev prvotní. A pomněte na skálu,
z kteréž vyťati ste, totiž na Krista Ježíše, od něhož vykaupeni
jste, a odkud ste vypadli. V Zjevení: »Pomni, odkud si vypadl«, 185
----------

158 Ž. 31, 3 -

181 Jz. 46, 9 -

lide kl"esťanský. A pomněte na Pána Boha, kterýž sám jest Pán,
a kromě jeho nenie jiný. Protož ve dnech svatých apoštoluov roz'ímati sobě máme život jich, tak ve' dnech mučedlníkuov a všech
J
vl"
1mme- Jeruzaléma
svatých, ktenzv sau Jeruza I'em svat'y, 1\:t enz sau preuaslll
nie stavenové. O kterýchžto kameních živých die prorok: »Jeruzalém, (černě:)CXXI.
kterýž se staví jako město, kteréhož aučastnost jeho Jest pospolnie«, totiž všickni společné mají obcovánie, jednotu a radost v sobě
samých. »Nebo tam vstaupila sú pokolenie, pokolenie Páně«, totiž
národ Páně již nás tam pi-edšel i kněžie i panny i jiní stavové. My
195 zde v biedě jsauce, rozpomínajme se na to, že již braHí naši z tohoto světa tam pl-išli, chudí a pracovití i manželé, a mučedlnictvem
korunováni sau z koi-ene lásky, a s dietkami rodičové u vieí-e krev
svau vylili. My skládajme sobě to v paměti, a9ychom, kterak sú
oni živi byli, my též abychom živi byli, Boha abychom milovali
200 a nehynuli v dobrém etc.
V'

V'V

A tom ě s t o n e pot ř e b u j e s 1 u n c e a nim es í c e. Napí-ed bylo povědieno o městě Jeruzalémě, do kteJiéhož
.
Cesta do
sau p:hšli svatí po cestě a po stupních osmera blahoslavenstvle. Jeruzaléma
Kteraužto jasnost zde Jan viděl jest a okusil a poznal město přeo5 divné z zlata a z perel, která jasnost a světlost jeho a které brány
a které sau jeho zdi. A netoliko Jan známost měl, zde jsa, města
toho, ale i jiní světí okrasu a slávu jeho sau poznali; protož sau
zemI-íti žádali, proto 1/ plakali zde, proto potupeni zde pro Krista
býti žádali, proto chvátali do onoho města ozdobeného a krásného,
10 a proto všecky věci pokládali jako za lajna. Kteh sau nevstupovali na ty stupně osmerých blahoslavenství, ti sau nepoznali města,
ani zdychati žádostí k němu mohau.
Protož Jan viděl to město Jeruzalém hojné a bez nedostatku.
Viděl ušlechtilost a velebnost jeho, najprvé v tom, že nepotřebuje
15 slunce ani měsíce. Najprv věděti máme, že tento věk biedný tohoto
v
v'
v,
N eb
v •
v
k a Sluncea měsice
veliká moc
sveta
potrebu)e
slunce a meSlce.
od
o I
s unce a meSlece
vsec
země a které věci na nie sau, obžívají, na polích, u vodách, po lesiech, po horách, zvieí-ata a hovada berau obživenie mocí slunce
a hvězd. Item všeliká poHeba tělesná lidská zpuosobuje se mocí
20 slunce a měsíce. Protož skrze jméno slunce a měsíce rozumie se
zpuosoba a strojenie k živnosti a k oděvu ku poHeM lidské a při-

~~~~-~-

185 Zj. 2, 5

190 Ž\ 122, 3 a 4
4 »zde« korekturou z P·/IV.,' tento -

10 Pi lip. 3, 8
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sluhovánie poUebných věcí k zachování pnrozenie lidského J'?'
nebude t
bl' I .
. 1Z
am V ne es (e vast1 nebudeme poUebovati sukní, dědin ryb
.
.
.
)
neme tam zlmy am' horka, nebude se rosévati, nebude také žně
ne~ud: do .stodol shromažďovánie, nebude nahoty, nebude žiezně: 25
am lacnostl tam nebude; nebude rozenie, nebude opatrovánie tě
lesných poUeb člověku náležitých skrze mOC slunce a měsíce. Nebu~e po.Uebie pHjíinati pokrmu tělesného aneb nápoje; ačkoli
Knstus Jedl s učedlníky po vzkHšení, to bylo k vyražení bludu
a ,~m po;vrzení viery v učedlnících, ale nepotřeboval toho svým 30
pnrozemm. A neukazoval se jim tal\, jakž jest, v slávě a v blesku
'
ale jakž sau pochopiti mohli zrakem i sluchem.

potřebie těchto
věci

J

I

Protož ty věci, které sau dány ku potřebě tohoto života a
k živnosti a k oděvu, těch již tam nebude takovým zpuosobem
jak~ 'zde, ale jináče, mnohem dokonalejí a hojnějí, »čehož oko 35
nev1dě.lo a ucho neslyšelo « etc. Nevěda, kterak jiným obyčejem
plnostI města vypověděti, die: »Nebude tam slunce ani měsíce «~o
(černě:) CXX. Žalm: »Pí'es den slunce nebude páliti tě ani měsiec pí'es noc«, Jako
by ~.kl~ »Takových věcí nebude tam, nebo zlořečenstvie dáno jest
na cloveka: V potu tvái'e tvé živiti se budeš chlebem tvým«. Kt040
jest laupežem živ anebo lehce bez práce, na cestě J' est zatracenie.
Toho nebude T 1 'h
v nebi
a {Ove o zlořečenstvie nebude tam. Item to zlořečenstvie: )>V bolesti roditi budeš«, povědieno jest ženě. Item studenost zimnÍ. Item'
vedro veliké a horko letnie, tyto biedy, a smrti tělesné nebude tam.
~ to ~ocí slunce a ;r:ěsíce tuto také rozumie se, kdež die: »NepO-45
trebuJe slunce a meS1ce «~o

Voleni k

čemu

přijdau

KteÍ'Íž mají světlo viery v srdci, ti Hekají sami v sobě a doufánlivě s zdychavými žádostmi: »Ještě vysvobozeni budeme z těchto
bied «. A čiem kto lépe živ jest, viece do o,Iloho města z těchto bied
.

posp1echá. Vyvolení mají pHjíti v světlo divné a v aučastenstvie 50
božstvie: což má Buoh, aby i oni měli, a což má Kristus na těle
~bX ;aké. ~ni m,ěli, jasnost a slávu. Zde na světě jest město rytě~
rUJ1c1ch, J~s:~ ~zdy.cky zdvíhá b.oje a nesnáze; zde jest město viery.
Onono s:ltez:~ych Jes~ a bez bOJuov. Zde na světě jest světlo spra.
vedlnostl boz1e. V Zjevení: Anděl stál v slunci a volal k večeh.55
/slunce Slun ce t Ot O J.es t sveVtl o vlery
.
Světlo -měsíce
a spr a vedlnosti; to světlo J' est naJ' _ .
".hvězd
vtv. MV'
v
ve Sle. eSlece svetlo Jest mensie a hvězd najmenšie, PH světle
zdejším kterak koli dokonalém jest nedostatek. Protož die apoštol:
V·

29 Luk 24, 43 - 35 1. Kar, 2, 9 42 1, lVI, 3, lG - 55 Zl. 19, 17
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»Nynie v podobenství vidíme«. A svatý Jan: »Ještě se neukázalo, co budeme« etc. KteÍ'Í mají život pHkladný veliký, jako
apoštolé, proroci, ti sau slunce; těm řečeno jest: )>Vy ste světlo Slunce kteři saul .
světa «. Jiné osvícenie a světlo jest menšie jiných svatých, jako
ruěsiece, kteÍ'Íž ve dne i v noci bojují s hHechy. Světlo svědomie
dobrého jest světlost slunce, známosthHechuov, a boj proti nim
65 jest jako světlost měsíce. Pokánie pravé z hřiechuov jest jako světlo
hvězd. Toho světla nebude tam. Zde všecky věci v podobenství
se činie, A sau tato osvícenie smíšená s nedokonalostíněkterakau,
ale v vlasti nebeské toho nebude. Nebo viera světlo naše veliké Viery nebude
světla tam
tam nebude. Ačkoli zde jest Bohu milá a vzácná, krásná, poctivá,
70 živá, však u vlasti nebude té viery. Nebo viera jest věhti Bohu
a pravdám nevidědlným, kterých dosáhnúti rozumem nemuožeme. Již tam uzÍ'Íme všecky věci tak, jakž sau, protož tam nebudeme poUebovati toho světla jako slunečného. Také kázanie, item
kněh, item svátostí nebudeme poUebovati, nebo skrz tyto zevnitř75 nie věci dává se jako v podobenství nám a sau všecky věci malé
proti oněm věčným světlostem, kteréž sau zde v zpuosobách zavHeny jako v podobenství. A protož, volaje nevěsty do vlasti nebeské, die: »Povstaň, povstaň, již zima pominula« a bieda a kázanie
též i knihy zákona. Již hojnějie uhlédáš a zbohatneš.
J

J

A v tom vynímá všecky nedostatky naše Hm: »Město to nepoUebuje slunce a měsiece «~o KteÍ'Íž po stupních osmerých blahoslavenství jdau do nebeské vlasti, kteÍ'Íž pro jméno Kristovo trpie,
ti ť již jináče vidie onu vlast; a kteÍ'Íž sau vyšli odsavad, již vidie,
kterých sau věcí žádali, již svět tento polldádají jako peklo. Již
85 se naplní to Jeremiáše XXXI', , »Nebude učiti muž bližnieho svého Nic tohonebude
v ncbi
a bratr bratra svého, nedie: Poďte, poznajte Boha!« Zde poUebie
bylo se učiti a dobrému zvykati, kterak phkázanie božie mají býti
zachovávána, kterak se od Miechuov vysUéhati a kterak svědomie
svého pilně šeUiti a chovati. Ty věci pominau tam. Již nebudem
90 poUebovati kněh prorockých a apoštolských, již nebudem potře
bovati křtu, již ani pokánie, již mší slauženie nebudeme poUebovati. Item (Izaiáš LIIIIo., Jan Vlo.) budau všickni učiti se od
Boha, totiž zpuosobni budau toliko od Boha naučenie pHjímati,
od jiného nebudau se učiti. Protož již viery toho světla jako slu80

třeba

59 1, Kar. 13, 12 - 1, Jan 3, 2 - 61 Mat. 5, 14 - 78 Podle Pís.
Šal, 2, 10 a 11 - 80 »V)N/'ÍlIUí« opravou. z púv,: vypravuje - 85 Jer, 31,
34 - 92 Iz. 54, 13,' Jan 6, 45
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nečného, kteréž V tento zdejší den svítí nám, nebudeme potí'e- 05
bovati.
Item měsíce, toho světla, druhého stupni" viery, proti hhechóm a pokušením, item moc papežská, ciesařská, královská
knížecská jakožto slunce zhyne tam. Zde ty moci sau mnohýn;
v zastíněnie pravdy pohhechu, kdež se naděje pokládá. Nenie na-100
(černě:) Amos VO. děje v lidech. Tento den nenie světla, ale temností. »Kto uteče
před lvem, pl'ijde na něho nedvěd (t jako s pauště, kterýž se pase
na sladkém a na dobrých věcech. »A nepřátelé domácie pod nedvě
dem; a uteče-li kto před tím, uštne ho had (t. Již v onen den Páně
veliký nebude tam slunce ani měsíce, ale sám bude tam Pán, v něm 105
tedy samém, v Pánu nebeském, naděje má složena býti a jest svatým. Item pod sluncem biskupové, moci jiné a duostojenstvie jako
měsiec pominau a všecky věci, které pod sluncem sau. Die Ekleziastes: »Marnost sau (t. A hvězdy, misth a jiná uměnie pominau.

Světlo

škodlivé
velmi

d duše, vědúci tyto věci dobré byti v Jeruzalémě, a tyto /I vše-IlO
cky věci zdejšie že sau časné a padaucie, kterak by vzdychati a tú- .
žiti měla a chvátati k těmto věcem, kterak by o čistotu srdce měli
usilovati, aby těchto dobrých věcí okusili, totiž světla, slávy, bohatstvie a uměnie! Zlol'ečená duše, která přijde do Babylona, zanetbajíci slávy nebeské!
115
J e s t j i n é s vět I o, kteréž slove ďábelstvie polednie, nebezpečné, totiž světlost pokrytstvím zvTtaná a nakažená uměním
světským a vtipem a chytrostí, kteráž vypaluje srdce a bauří a zarmucuje a kdež jest siemě božie v srdce tvrdá jako na skálu uvržené.
A jestliže se počne zazelenávati, tu siemě slova božieho hned horko 120
vypálí šatanovo pod barvau spravedlnosti a svatosti. Protož nevěsta die: »Nechtějte mě šeHiti, že černá sem. Slunce mě obarvilo (t
totiž jiné ť sau světlem zlým vypáleny, totiž marné chvály, pajch;
a bludu; ale já černá sem, nebo slunce Kristus mě zbarvilo. Ona
cierkev byla krásná jako slunce, neb ji osvěcoval Kristus. Ale nynie J25
šatanáš proměňuje se v anděla světlosti k svedení volených
a straší i chlácholí zde, aby svedeni byli volení. Již tohoto slunce
nebude tam, již žádného pokušenie; již budau uslyšáni, zač prosie:
»Vysvoboď nás od zlého (t, od tesknosti a auzkosti a biedya smrti.
Nebo jasnost božie osvěcuje je a Pán bude světlo, totiž slunce, 130
kteréž svítí jim. A jisté jest, že tělesného slunce nebude tam. Nebo
101 Amos 5, 19 - 109 Ece!. 1, 2 a j. -116 Ž. 91, 6 1, 6 -129 Mat. 6, 13; Luk. 11, 4
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těla budau kraššie než slunce, ano by těla oslavená viece svítila :fr.ě~:m~~aj:~I~~

a osvěcovala svět nežli slunce a byly by tmy proti tělu oslavenému
kterého koli svatého. Protož nebude poHebie tam mieti světla
slunečného.

Ó duše, čeho zde očekáváš, budeš tam mieti! Rozjimaj sobě
dobrodínie božská!
Ale Pán bude osvěcovati je, nebo Pán bude I světlo vniHnie.
Všecko buduu
Již bude sám v duši a duše stolice Jeho bude. A11l zeme tam bude. mieti v Bohu
140 Všecko dobré má Buoh a každé dobré jest v Bohu. A bude-li co
hledati mieti člověk krásy, dobroty, pi'átel, svornosti, pokrmuov
drahých, všecky ty věci budau v Bohu. A ty věci mieti bude každá
duše v Bohu. Nenie potřebie co kromě něho; radost, veselé, bohatstvie, veselau mysl, čest, všecky ty věci v sobě chová Buoh dušem.
145 Ktel'Í byli v hheších a jsau, káti se mají; těm chová všech věcí
dobrých. A poněvadž zde se dává vnitl' duši, ovšem pak nad to dá
se tam v světle. Protož bude on světlo dušem a osvítí je, a sláva
jich bude vnitl' i zevnitř.
»Lucerna jeho bude Beránek (t. Lucerna má většie světlo vnitř, Lucerna Beránek
150 než vydává zevniH. Tělo Kristovo pěkné a krásné bude svatým.
A to člověčenstvie nětco kryje slávy božstvie v Kristu, nebo ne
všeho duostojenstvie v povajšení, slávy, blahoslavenstvie, veseťé
a radosti, kteréž má s Otcem, dá svatým. Ačkoli vše dobré mieti
budau, ale Buoh Otec s Synem nětco sobě zachová a vyší stupeň
155 veseťé a slávy, nežli svatým dadie. A ta sláva Syna božieho bude
na všech svatých tam, i tělesně i z strany božstvie; a on bude bohatstvie a sláva a všeliká poHeba, kteráž svatým jest složena, a
.,
činiti
· poHebie Jest
sytost a plnost všeho dobréh o. TolIko
nam po1m11le Pokánie
potřebie nám
činiti, na cestu se pHpraviti, čisté srdce mieti a se samy pHhotoviti
160 a zpuosobiti k čistotě svědomie a dobrého života. Jestliže námi
nesejde a nebudem zbaveni čistoty svědomie, v Pánu Ježíšovi v nebeské vlasti žádného nedostatku nebude a na něm nic nesejde, ale
všemi dobrými věcmi odplacovati se bude všem dobrým, kteréžto
věci dobré san blahoslavenstvie věčné, v kterémžto Buoh Otec
165 i Syn vidieni budau tvál'i v tvář; a ta bude sláva svatých etc.
.

.

v

J'

I

Ach o d i t i bud a u n á l' o d o v é v s vět I e jeh o.
Vypsav město Jeruzalém, o kterémž slavné věci praveny sau, dopovídá: »A choditi budau « etc. Když spatřil tesklivý Babylon
přieliš a náramně saužený a když viděl.cestu, po které jdau z Ba5 bylona do Jeruzaléma, města svatého, viděl mnohá pokolenie, vstu-
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pujície Z Babylóna do Jeruzaléma. A někteH byli znamenaní a znamenití v počtu, jiných zástup bez počtu. My pak proto sme pokttěni
a velebné svátosti oltáfnie požíváme, najsvětějšieho těla a krve
Páně; také bychom měli s nimi choditi po cestě auzké. Nebo viděl
Jan národy choditi a putovati do města Jeruzaléma. A potl-ebie 10
bylo by v tomto krátkém času tu maudrost mieti.
Die: »V světle «. Nebo žádny' ne]' de do města toho bez boz'slre'ho
"'světla shuory lidem svatým daného. To ť jest výborný dar a dánie
dokonalé, světlo viery, světlo maudrosti a světlo Ducha svatého,
aby v něm chodili a prospievali a rostli z ctnosti do ctnosti. Jako 15
by měl Heci: »Mnohým dáno bude světlo v duše jich a oni, vezmauce v srdce svá světlo, ruosti budau až do života věčného «.

A die: »Choditi budau v světle národové «. Jako by í'ekl, že
chodi, ale bez světla. A někteÍ'Í se domnievají putovati do
Jeruzaléma, kteÍ'iž táhnau do Babylona, a to poznají na smrti. Ale 20
ti sami, kteH mají světlo a maudrost shuory danau a v tom rostau,
Chozenie
svatých t'1 d Ob're put"
v t a. T
l ch ozeme
. neme
.
jaké jest
u]1 d O t Oh O svat e'h omes
O Otpa.;:
někteÍ'i

místa hmotného, ale jest prospievanie některaké a jitie z ctnosti
do ctnosti, v pHkázaních božích, v pokání, v lásce a u víí'e až do
smrti prospievaje. Choditi, pravím, v pHkázaních božích, choditi 25
s Bohem a mieti aumluvu se Pánem a pokoj s ním na cestě, kterauž
spravedliví chodí do života věčného. Choditi, pravím, spojiti se
s Bohem a vuoli jeho činiti, a co sme slíbili, abychme plnili Pánu.
A on také pomocník náš jest a obránce a drží nám smlauvu pokoje,
když my držíme. A jestliže tak stojíme, dobí'e v Pánu chodíme. 30
Čte se v knihách prvních Mojžiešových: Když se ukázal Pán AbraAbraham
kterak
1
" re.;:
ll
' ChOď pre
'de nlnaU «, t Ot"1Z pO dl e'sau
duov sveVtl a
chodil před Pánem lan10V1,
n1U.»
shuory, drž má pHkázanie a zachovávaj mi a plň smlauvu i tvoji
synové, a já také budu s tebau a pomocník tvuoj budu. A tak uči
nil a tak se Pánem chodil. Na Abrahamovi vyznamená<vá> se národ 35
vyvolených, kterýmž mluví: »Choďte pfede mnau! «, totiž v mé
zprávě, v mé phsaze a závazku a v aumluvě, a já také budu s vámi.
To jest veliká věc jistě s Bohem se spojiti, aby B.uoh byl s člo
věkem a člověk s Bohem a aby Buoh zavázán byl člověku, aby ho
Chceš-li
nikuaod neopaus
'tVl
vl B oh a. Ó,c'1ovevl\:, I\: d YbdI
nebýti
opuštěn
e, a c'1ove.;:
Y a sr d ce P'anu B oh u 40
Pána
samému celé a jeho pHkázanie zachovával vždycky, měl by plnau
mieti vieru, že Buoh nikdá ho neopustí, vždycky obránce bude jeho.
A jestliže co dopustí protivného, to bude pro většie dobré člověka,

I

----~--------------------------

13 Jakub 1, 17 -

32 1. M. 17, 1 -

35 RukoPis: vyznamená
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a všecko k spasení a k úžitku obráti; a činí jako otec synu, k dobrému pHvodě protivné věci, a drží tobě smlauvu, jestliže ty jemu
držíš. Ó, veliké ť jest to, mieti sobě Boha zavázaného, aby ho neopauštěl! Nebo, když člověk pokánie činí, k tomu světlu se obracuje, kteréž shuory jest, a phkázanie drží, věz, že ť ho Buoh neopaušti, když jest s ním; a jestliže trpí protivné věci jako Lazar
50 u domu bohatcova, skrz to člověk čisti se a viece milován bývá, ale
svazku smlauvy a mierného upokojenie neopauští pH člověku, ale
dává pod zállmutkem a biedau milosrdenstvie a prospěch, aby viece
prospieval a šel, až by ho i do Jeruzaléma pHvedl v světle svém.
Pán tuuyto vede
Nebo mnohé Pán pod tauto biedau v světle do nebe pHvodi.
nás do nebe
55
Mnohá sau písma k tomu. Kdybychom my smlauvu Páně
drželi, zajisté on ť zdrží aumluvu s námi a bez pochyby nižádným
obyčej em neopustí. V Pí'ísloví VIo.: »Zachova j, synu, pHkázanie
otce tvého «, totiž kterému Hekáš: »Otče náš, kterýž si v nebesích «.
Nebo máš ho ctíti; a že synem máš býti, a to jest tvá čest veliká.
60 »A neopauštěj zákona matky tvé «, totiž svaté prvotnie cierkve,
kteráž jest matka naše, již u vlasti. »Zavaž jej v srdci svém a zavěš(!)
na hrdle tvém «, totiž v srdci i v paměti měj jej. »A lderau cestau
choditi budeš «, totiž do onoho Jeruzaléma věčného, »aby ta pHkázanie měl s sebau. Budeš-li spáti, aby pfemajšlel pHkázanie božie «.
65 Pomni na to: »Nepokradeš! « Také na to: »Nebudete-li učiněni jako
malíčcie « a nemáš-li v nenávisti nižádného, neutrháš-li žádnému.
Pakli toho nedržíš, plač na to a zachovávaj. »A když ze sna povstaneš, na mysli je měj, o nich rozmlauvaj a pfemajšlej «, aby
skrz to světlo do vlasti nebeské pHšel. »Nebo pHkázanie Páně lu70 cerna jest a zákon jest světlo a cesta života a trestánie kázně «.
Jako by fekl: »PHkázanie Páně světlo jest věčného života. A jest
cesta do života. A jest kázeň, kteráž tresce nemaudré, aby spaseni
byli«.
Prot'ož die: »Hlediž, aby nezapomínal na tento zákon «, ale
75 plnil jej. Pakli neplníš, Boha hněváš, světlo potracuješ, pokánie čiň.
Tato ť jest cesta národu jdauciemu do života nebeské vlasti; a žádný
bez této cesty do života nepHjde. Této cesty sau zprávcové a vuodci
proroci a apoštolé, kterýchž poslauchajlme a je slyšme. A učenie
jich jest světlo.
80
»A viděl mnohé, ani chodie« uphemě po cestě božie v prvotní Této se drž cesty
cierkvi. Ó, by ještě i tak chodili, jako světí ukazují í'kauce: »Tak
45

49 Luk. 16, 20 'JIn. - 57 PNsl. 6, 20 až 22 - ' 65 2. M. 20, 15; 5. M.
5, 19 - Mat. 18, 3 - 67 Příst. 6, 22 - 69 PNst. 6, 23
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choď, tak buď živ, tak Boha miluj! « Z nichžto jeden die (Micheáš
Vlo.): »Ukáži tobě, člověče, co by bylo dobré a co by Buoh žádal

od tebe: činiti saud, aby svau stranu saudil, co si Pánu Bohu dlužen
a kterého si rozhněval, a aby se sám na sebe hněval, na sobě sá~
t~ho pomsti; a činiti milosrdenstvie bližním a choditi pečlivě, totiž
pIlně, s Bohem tvým. A tehdy ť Pán bude s tebau «. Die: »Pečlivě «
neb člověk nade všecka bohatstvie má péči o tuto maudrost mieti'
aby s Bohem chodil. A Izaiáš Ilo.: »Bude na vrchu hor domu Páně
a nade všecky pahrbky pHpravená hora. A potáhnau se k nie a poplynau jako vody lidé í'kauce: Poďte, choďme «, totiž v pokání,
u vieře, v phkázaních božích, buďme pokorní, nábožní, trpme pro
Krista a očisťme se od hHechuov našich. »Obraťme se k Bohu, neb
odtud vyjde zákon « etc. Jako by í'ekl: »Pán jest milosrdný, učiií.me,
což na nás jest, a Pán bude s námi! « Svatí tak sau chodili v světle
božím. Item Izaiáš XXXVIIlo.: Ezechiáš, dobrý král, kterýŽ hHechy kazil, zákon zachovával, lid k zákonu držal, pro to obrátiv se
k stěně mluvil: »Prosím, Pane, rozpomeň se, kterak sem chodil před
tebau v srdci dokonalém! «
Šťastní' jest, kto
Bl h l '
muož to řieci při
a os aveny clovek, kteryzto, Jda s tohoto světa, kdež moc 100
smrtI
šatanova se rozvazuje veliká a pokušenie bývá k zaufalstvi, že tu
smie řieci: »Rozpomeň se, kterak sem se tebe bál, tvé chvály sem
hledal, hřiechy sem kazil, které věci tobě sau libé, činil sem, bez'
pokrytstvie živ sem byl, tebe sem, Pane, v paměti měl, tebe sem se
vždycky přidržel, v celém srdci měl I sem tě! « Šťastné svědomie 105
takové, a velmi řiedké jest pohřiechu těchto dnuov! Nestojte, co
.
(černě:) LXXXO. jich jest množstvie na jiné cestě! Žalm: »By byl lid muoj poslauchal
mě, Izrahel by byl po cestách mých chodil. Jakžto v nic nepÍ'átely
jich byl bych snížil a na ty, ktel'íž je rmautie, byl bych spustil ruku
svú «, totiž já bych za ně bojoval, já bych jich hájil. V Levitiku 110
Mn?hoslibujcPánXXVlo.
I '1 pukazanI
v,·,
"
v,·
.
plmteluom
přiká'
L
..» J'a P'ano B
ud
etemych ostrehah
a v lllch
zanl svých b u d et e-l'1 Ch Od't'
. Dám vám pokoj,
l 1, tato b u d e smlauva ma" s vaml.
totiž mysli i také časný, do času, a déšť, totiž pláče a skraušenie,
i časný. Pakli nebudete ostí'iehati a smlauvy mé nebudete-li držeti
a zachovávati, nebudete mieti pokoje. Dopustím na vás šelmy 115
ukrutné «, totiž lesní šelmu a zvěl' pustím na vás, kteráž vás zdáví
a sžéí'e. Jako by Í'ekl: »Já také nebudu vám držeti aumluvy a nedám vám požehnánie, aby vám dobí'e bylo vnití' i zevnití', ale budete zlol'ečení «.
v

v

, v

•

----

83 Podle Mích. 6, 8 - 89 lz. 2,2 a 3 - 96 lz. 38, 2 a 3 -107 Ž. 81,
14 a 15 - 111 3. M. 26, 2, 3,4,6, 14'11. a 22

Protož tomu chce Pán, aby v světle jeho cho<;lillid, totiž v pÍ'ikázaních. Ale nesnadná ť jest cesta. Jako Izrahel, když z Ejipta c:l~t~~~:ns~~:!'
bral se, měl nepí'átely pl'ed sebau i za sebau, tak, kteÍ'i z hHchuov
pomáhá
vycházejí, mají hřiechy minulé za sebau a pl'ed sebau jiné duchy.
_Ale Pán v slaupě byl jest s nimi a bojoval za ně. Protož jest nám
potí'ebie držeti a zachovati to Bohu, co sme slíbili, aby s námi byl
nynie i na smrti.
S vět lov nit l' n i e J' est viera a pHkázanie božie • Žalm'• SvětlapotrebIe
v~er~ nám
»Phkázanie Páně světlé, jenž osvěcuje oči«. Kto jest vypadl z lásky
a od světla viery, již v temnostech jest vnití'ních. NěkteÍ'Í pěkně
mluvie o Kristu, a vierynemají. Ti ve tmách sau vnití'ních; a jestliže v hHechy padají zevnití'nie, sau v temnostech zevnití'ních, IdeU
sau v hněvě, v lakomství, v prchlivosti; I a od lásky vypadajíce, od
světla vypadají. Jan XII.: »Ještě malé světlo v vás jest. Choďte
v světle, totiž shuory které se vám zjevuje, a hleďte, ať by vás tmy
nezachvátily «, totiž hněv, pýcha a jiní hí'iechové, aby potom věčné
tmy vás nezachvátily.
Tato ť jest cesta, po kteréž volení mají jíti. To světlo jest prav- P%'J~;~ j~:itě
da, cesta božích pHkázaní, pHjímanie těla a krve Páně, pHkázaní
božských časté kázanie, kteráž tomuto království široce se zjevuje.
140 Protož, dokud čas máme, na této cestě všickni choďme. A ti sau
blahoslavení. Blahoslavený lid, kterýž má to světlo a cestu a kterýž
má tak blízko Boha! Ten ť jest lid tichý, pokorný, plačtivý, kteÍ'Íž
žieznějí a lačnějí spravedlnosti, kteÍ'i sau čistého srdce a pokojní,
kterýmž se zapHeti Buoh nemuože, s nimi jest, za ně bojuje, ne145 opauští jich, ve všech věcech jich pomocník jest. Ukazovati márr.e
Pánu vděčnost, abychom hHechy kazili; všickni sme se zavázali Ka~~~~c~:;me
kaziti a stavovati hHechy skutečně. Budeme-li držeti smlauvu,
i Pán ostí'éhati bude s námi milosrdenstvie svého. Ale pohřiechu,
Ido na kHu učiněné sliby zachovává a plní? V prvotní cierkvi ostí'ie- Obyčej prvnlch
150 hali jich od hHechuov po kHu, od pajchy a hněvu; jestliže je kto
zhí'ešil, všickni se modlili za ň, a jestliže sau rychle nečinili pokánie,
vyvrhli z sebe ven takového, totiž s zatvrzenými nečinili slepého
milosrdenstvie etc. Nebo všecken lid i kněžie odešli sau od své aumluvy. A my najprvé, kněžstvo, auÍ'adu našeho neostí'íháme PáKněžic
155 nu; v bludy a v hHechy padají a z viery vypadají, v obcech pomsty
činie pro své ldivdy, vopilstva, sekty, hněvivost, vražda, lakomstvie, rauhanie, pajcha, lakota. Rytieřský stav II a dvorský také
1212. M. 14, 1 '11'11. a 33, 2; 13,21 a j. -

-143 Mat. 5, 6, 8

(f.

9

128 Ž. 19, 9 -133 Jan 12, 35
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v pajchu se vydali náramnau a v hheších se rozmohli etc. Chudí
též mezi sebau mají nenávisti, závist, lakomstvie panují. Pro to
pokánie nečiníme. Kdybychom všickni pokánie činili jako mužie 160
ninivitští, našli bychom milost s nimi od Pána; ale že nečiníme
pokánie, mužie ninivitšti poystanau proti nám na saudě.
Ach o di t i bud a'u n á rod o v é v s vět 1 e jeh o.
Do Jeruzaléma věčné vlasti někdy svatí. v světle byli sú vedeni.
Jako třie králové puovodem hvězdy k Kristu pÍ"išli a do J eruzaléma, tak všickni volení v světle Kristově do vlasti táhnauti se mají
Jestliže světlo zhasne komu, slepý jest a blaudí a nevie, kam jde. 5
To světlo jest plnost zákona božieho; a to jest milovánie. Krátké
slovo, ale mnoho zavierá v sobě k spasení potřebného. Ne to milovánie zhovadilé pravím a milost porušenau, jejímžto kvasem nal\Iilovánie božie
plněna jest země ve dnech těchto posledních. Ale l'iedké ť jest milořidké
vánie božie náramně, protož časové sau nebezpeční, proto temnosti 10
sau. Jako die apoštol: »Budau milovati sami se, budau z toho nebezpeční časové. Nebo milovánie sebe jest pHčina všech hhechuov
a uvodí v obec pajchu, lakomstvie, nenávist, majíce tvárnost milostivosti«. Těch se varuj, nebo život jich jest ohavný a nepodobný
svatým mužóm a nebezpečný. Milovánie se samého vede všecky 15
věci k úžit ku svému a podmaií.uje sobě neprávě bližnieho a zle
požívá ho a násilé jemu činí. A takové milovánie jest temnost, ale
milovánie božie jest světlo a milovánie Kristovo jesti ť světlo.
Pravé milovánie Boha jest milovánie Krista a jeho života.
Kdež jest Krista milovánie, tu také jest milovánie Ipokory; kdež 20
jest pokora, tu jest nenávist pajchy, lakomstvie; kde jest nenávist
pajchy, tu jest milovánie potupy sebe samého na světě. Kde jest
milovánie Boha, tu jest náboženstvie, milost ke čtení svatému a
k najblahoslavenější svátosti těla a krve božie, tu jest žiezeií. a lačnost spravedlnosti božie, tu jest pláč na hEechy.
25
To světlo také jest život pravý duše. Jestliže bývá zbavena
duše toho světla, v smrti zuostává. I. Jan Ilo.: »I{to nemiluje
Krista, v temnostech jest a nevie, kam jde, a zuostává v smrti «.
Maličks~ě~alidech Chceme-li viděti a popaHiti k skutkóm lidským, uzHme, že maličko
světla v nich jest, ale temnosti rozmohly se náramně; a protož kra- 30
161 .Jonáš 3, 5 n'll.
3 NInt. 2, 2 1111. - 10 Ohlas 2. Tim. 3, 1 27 Podle 1. Ja1[a 2, 11 n· 3, 14

11 2. Ti/II. 3, 2
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luje smrt. Ó, která naděje jest duši, aby pEšla do vlasti bez tohoto
Nebo, ktož nepečuje o to, aby naplnil všecka phkázanie,
světla v něm nenie. Jakož die Pán: »Ktož miluje mne, přikázanie
má zachovává« a pl'emajšlí v nich ve dne i v noci. Druhé den, světlo
35 měšťanu ov Jeruzaléma, jest v milování Kristově; a milovánie Kristovo vede nás ku potupě našie. Jako Kristus trpěl jest, i my máme
trpěti. On potupu pro nás vyvolil; i my máme též: které věci sau
ponížené a pokorné, chutná a smajšlí, a které věci trpělivosti a které
saU chudoby. A jest podobný,svatým prorokuom a apoštoluom, jda
40 s nimi do vlasti nebeské.
Ktož má světlo boží v sobě, Krista miluje a vždycky prospievá
v ctnostech. Item má dokonalú nenávist hhechuov na sobě samém
i na jiných bližních. Item s třesením se obává odtváH hhechuov,
leká se jich; a čehož na sobě nenávidí, též i na jiném. Opět, což
45 vidí na Kristu, všecko miluje a oblibuje; a jestliže co Krista Ježíše
života vidí na bližních, veselí se. Tak sau pokolenie prvotnie
cierkve chodili v bázni božie. Item dobré na každé osobě a v každé
straně poznává, miluje, zlého v ks;ždé straně protivné nenávidí.
Žalm: »Dokonalau nenávistí nenáviděl sem jich«, a to proto, neb
50 sem zákon tvuoj miloval. Nebo, ktož hHechu nenávidí na samém
sobě k smrti, i na jiném nenávidí a smrt vlastní podstúpiti žádá.
.
1ovallle,
"
' Pravé
milovánie
Kdezv Jest
prave"ml
v 1(azvd'em cvl ovevl(U db'
o re zch
valuJe,
co puosohie
ale zlého nižádným obyčejem nezchvaluje, nezastává, ale nenávidí
a v nenávist upadá, když kazí zlé věci a bolest velikú má nad zl}T55 mi věcmi jednoho každého. To činí pravé milovánie, kdež koli má
místo, že sau bludové rozmohli se v lidu tomto křesťanském, proti
nim postavili-li sme se a nenávist sme k nim měli a nenávist od
mnohých sme nalezli. Již-li proti hřiechóm tělesným popatřili sme
a jest-li světlo v nás, mlčeti nebudem moci. Item domácie poznali
60 sme v lakomství, v laupežích, v roztrženích. Item nalezli sme sekty
.
rozličné v jiném a v jiném smyslu. Bude-li světlo Ducha božieho
b d
. Al e Jes
. tl'lze
v sveVtl o t ot o b u d e v nas,
'Světlo budeme-li
mieti
V nas, mlcetl ne u eme mocI.
budeme podobni Hem králuom, kteÍ'íž v světle pHšli k Kristu;
tak my do vlasti. A jako proti nim zbaur-H se Jeruzalém všechen,
65 tak proti těm, kteHž mají světlo toto. A někdy se jim skryje uprosHed lidu hvězda, ale opět se jim ukáže, jestliže v pravdě ustavičně
trvají. Item podobni sau desieti pannám a pěti opatrným, kteréž
mají oheií. a volej, kte'dž hřiechy trescí v tom světle a čisté mají
světla?

I

,

V'

33 Podle .J(/1/(7 14, 21
67 Mat. 25, 1 un.

(7

Ž. 1, 2 -

49 Ž. 139, 22 -

63 Mat. 2, 1 nn. -
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srdce, a svět mají kata na se a mieti se raduji. Item podobní sau
lidem očekávajícím pána svého, majícím lucerny v rukau. Item 70
podobni sau nelvěstě, kteráž jde proti ženichovi, podobni oné prvotní cierkvi, kteráž se jest brala proti Kristu Ježíši; a proti těm
Kristus jde s prvotní cierkvi.
Drahé toto světlo
It em d ra h'e ť'Jes t sveVtl O t O, t u za' k on, ZlVO t a vese I"e a zdravie.
a blahoslavené
Item v kázaní má toto světlo ruosti. A to světlo vede ku potupě 75
a na smrt pro Krista, a potom do života věčného; a blahoslavení
sau ti, kteH mají dnes toto světlo! Item toto světlo živé a blahoslavené jest duchovnie, nevidědlné. Mnozí věHe, že mají to světlo,
a nemají, ale zklamávají se; věHe o sobě, že sau světí a že by nehí'ešili, ano pak světla nenie v srdcích jich. Pohřiechu mnozí nená- 80
vist, hněv mají a životem zevniHním přikrývají ty zlé věci, a neznají temností těchto! Mnozí kazatelé, a tělo a krev Páně přijímají,
avšak mají srdce jako propast hlubokau, tajnau a tmavau, a nevě
die, kam jdau, kterak šatanáš pHšel s klíčem a otvierá některých
srdce, a tehdy vycházie rauhanie, hněv, nenávist etc. Daniel: »Ne- 85
milostivě činiti budau nemilostiví a neporozumějí všickni nemilosti- "
ví «. Příčina toho, neb sau v temnostech. Izaiáš prorokoval: »Oslep
srdce lidu tohoto, aby vidauce neviděli« etc. Jan v kanonice: »Ktož
miluje bližnieho, v světle pl'-ebývá a dobře chodi. Nemilujmež,
synáčkové, slovem a jazykem, ale skutkem a pravdau«. Jsau-li 90
nepřátelé, litujme jich a čiňme jim dobl'-e v pravde, ne slovem a
ošemetností.
Pohřiechu již ustydla láska, žádné svornosti, žádné jednoty,
nenie v lidech pravda; protož rány boží nad námi visie. Žádný
neoklamávaj sebe sám, aby řekl: »Já světlo svaté mám «, a skutkuov 95
lásky nemaje.
Co pak dobrého pocházeti bude z toho světla lásky a viery,
dopoviedá: II »A králové zemští pHnesau slávu svú a čest do něho «.
Králové duchovn! Králové sau, kteHž zemi srdce svého dobře zpravují a tak kralují.
Ti sau v sobě královstvie Kristovo a sau synové i dědicové králov- 100
stvie nebeského. Jsau tehdy králové. Item králové sau, ktehž jiné
dobfe zpravují k spasení. Tak sú svatí rostli v tomto světle, v náboženství, v pokoji, v pokání, v svornosti, v lásce a u viefe, že sau
královstvie obdrželi. A v tOm světle mají čest, že učiněni sau kráV'

70 Luk 12, 36 82 ll!flsto »lwzatelé« púv. »házanie«; ale 'nad
honcovi'jn -nie je červeně púv. r'uho'l/. nadepsáno: -telé. 85 Da'J/.. 12,
10 87 lz. 6, 10 88 Podle 1. lana 2, 10 a 3, 18 93 Ohlas
lVIat. 24, 12

v, v "
. se; pro tVl
' " h u t vrze- z Sláva
svatým
lové, ktenz
]lne, zpravoval'II.
sanu
oz (fa'1ovstvle]lc
prospěchu lidu
nO jest v nebeské vlasti a slávu tam obětuji. Jako pověděl jeden
král, Pavel: )}Vy ste sláva má a koruna má «.
A ti králové světí pHnesau slávu, totiž lid boží svátý. Item
pHnesau tam svědomie dobré a modlitbu dobrau a skutky dobré,
110 z kterýchžto bude sláva veliká jim a čest. Jako na vojnu vycházejíce, a když obdržie vítězstvie, radují se a veselí, tak světí, když
sau bojovali mečem Ducha božieho, hřiechy mrtvíce a duchy zlé
a svět i tělo i ďábla a vytrhli pokolenie mnohá a lidi z aust draka,
a tam nesauce je s sebau do vlasti, velikau slávu mieti budau. A že
115 v boji raněni bývají někdy, mají lékařstvie v krvi Kristově. Protož Lékař~;~ raně
prvotní králové, že sau statečně a mužsky bojovali, ti, kteH san
v světle viery chodili, a to ke všem, a že sau nepřátely ďábly zlaupili
a že sau z aust draka vytrhovali ovce Kristovy, velikau tam mají
slávu. Ti králové nehledali sú slávy na tomto světě, ani bohatstvie,
120 ani cti. Když sau viděli pokoj, svornost, náboženstvie, jednotu v lidu, veselili se fkauce: »Naději máme, že v těchto nebude práce daremnie. Oni budau sláva naše Ia koruna «. Pakli sau viděli nedbalé,
lénie a pokrytce, Hekali: »Běda nám, vy ste zámutek a bolest naše! ~1'~~~~~:~i::'
Tak kdybychom my viděli vás ruosti v lásce, naděje naše veliká by
125 byla před Hospodinem, statečnějšie a chntnějšie byla by práce,
nebylo by žel smrti našie pro vás «. Ale :že z častého kázanie neprospievají v světle, nechodie v lásce, v pokání, v svornosti, v náboženství, ne v milosrdenství svatém, co sobě činiti máme, jediné lkáti
a plakati, nevidauce prospěchu?
130
Zlol'-ečenstvie na kněžstvo i na lid dnes pfišlo jest ono v Deutro-, Zlo~~~~~~tvie
nomu: »Nasejete mnoho, a málo sežnete «. Dnes mnoho rozsievanie,
ale pohHechu málo žneme dobrého, než toliko nenávist, hofkost,
reptánie, pokrytstvie, lakomstvie, ukrutenstvie v lidu. Jaký tehdy
úžitek v kázaní našem? Jaký prospěch v tomto lidu z pHjímaní ve135lebné svátosti, z časté zpovědi? Běda nám, nestojte, toto zloí-ečen
stvie visí nad námi: )>Vinnice budete štiepiti, a vína nebudete píti «.
Vinnice - obec totižto - štěpuje se, káže se jim, rada se dává, a
nenie vína potěšenie, lásky, náboženstvie a dobrého života. »Nenie
zajisté olívy« náboženstvie, již ten strom usechl jest; nenie mi140 losrdenstvie, ale zpuštěnie a vlažnost. »Nenie vína «, totiž potěšenie
a radosti v Duchu svatém. Nenie studnice slitovánie a lásky k ne-

107 FiliP. 4, 1 - 1211. Tes. 2, 19 a 20 lVI. 28, 39 - 138 5. lVI. 28, 40
Jakoubek, Ví'ldae!.

131 5. lVI. 28, 38 -

136 5.
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přáteluom. A to též Abakuk die. Item na poli zlořečenstvie, nebo
hruozy, osídla a pádové vniU v městě, strachové a nebezpečenstvie
většie nežli v lese mezi zvěří; a to, že v světle nechodíme.
Oni světí kazatelové první viděli sau úžitek dobrého života 145
v lidu,' pro tož se radovali. Ó, bychom neumierali, leč bychom život
dobrý viděli, a aby národové naši chodili v světle, a bálové, ó by
dobře zpravovali lid, duchovní i světští, a lid poslušenstvie aby
zachovával! Kdy to dobré uúieme? Buoh milý vie! etc.

I

A b rán y jeh o n e bud a u z a v i e rán y v e dne.
I kterak to velmi opatrně pokládá se, že bránynebudau zavierány,
poněvadž pět~ ~ann~m ~lázn:ivým ,čte ~e, že sau by:~ br~~?, zavHeny; a povedleno Jest ]lm: »Neznam vas!« K tomu tez Izalas LX.
pokládá, že sau brány otevHeny a zavHeny. A mluví k. duši Pán 5
řka: )>V rozhněvání mém bil sem tě a v smíření mém smIloval sem
se nad tebau. A budau otevřieny brány tvé ustavičně, ve dne i v noci, aby pHnesena byla do Jeruzaléma sláva králuov a sHa«. Hle,
jednák se pokládají zavřieny, jednákotevHeny jeruzalémské brány!
Ezechiel XLVIo.: »Brána sieni vniUnie k východu slunce bude 10
zavřiena a ve dnech slavnosti bude otevHena a kníže vejde do nie«.
Hle, opět pokládá prorok zavřenie a otevřenie bran j~ruzalémských!
Což tehdy Jan praví: »Nebudau zavHeny«? K svrchním řečem
atrVí
že těm národuom kteříž v světle chodí~ a zprávu
čtenie svaP
v
d
jeruzalémské tého zachovávají, těm budau otevheny brany mesta a nebu. au 15
zavřieny. Ovšem hodné a spravedlivé jest, kteříž Boha miluj~, sv~t1o
zákona božieho mají v srdcích a v skutcích; nebo takovych Jest
královstvie nebeské. A že takoví sau chudí duchem~ jichžto jest
královstvie nebeské. Ti sau, kteříž lkají na své i na jiných zlé věci;
ti budau potěšeni v otevření bran. Takoví sau tiší, jichžto jest země 20
věčné vlasti. Ti sau, kteříž žiezní a lačnějí spravedlnosti, kteříž
v oné zemi budau nasyceni. Ti sau čistého srdce, kteříž Boha viděti
budau. Ti sau pokojní, a protož sau synové Jeruzaléma, kterýž se
vykládá »viděnie pokoje «; těm se otvierají brány, neb sau syn.ové
božie. Ti sau, kteříž pro spravedlnost trpie, totiž pro pravdu a Vleru 25
a pro řád, který by měl uveden býti v obec, kteříž všech hřiechuov

Kterťmneb,:dau
zavheny brany
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142 Abak. J, 17

3 Mat. 25 10 a 12 - 5 Iz. 60, 11 - 6 Podle Iz. 60, 10 a 11 -10 Podle
Ezech. 46, 1 a 2'-18 lVJat. 5, 3 až 11 - 24 CI. Hieron'ymi Liber de nominibus
hebr. (ML 23, c. 841/2): Jerusalem, visio pacis.

nenávidie. Těm budau otevdeny brány, nebo taJmvých jest královstvie nebeské. Ti sau, kteříž chodie v světle. Ti sau králové.
V'
? N eb o 1Ha'1 na dlua'1'1 a P'an zavaza
' l se PánsvýmslibuoIll
Proč nebudau zavneny.
dosti čin!
30 jim a má s nimi smlauvu, aby jich nižádným obyčejem neopauštěl,
poněvadž oni jemu aumluvu, ~~žie, i :nus~.o~ ym ~aké prá.~o pří
sežné držeti a smlauvu a musl JIm dobre UCl111h a slIby aby ]lm vyplnil a brány otevl·el. Blahoslavení, kteříž chodie v světle tom!
A blahoslavení, kteříž bdie a oči k světlu otvierají a kteříž pro spra35 vedlnost trpie a kteÍ'Íž paUie k tomu zákonu pokory, chudoby! Nebo
těm se praví: »Blahoslavení pokorní! Blahoslavení tiší!« A sau jim
otevřieny vždycky brány nebeského Jeruzaléma.
Jako zde v tomto Jeruzalémě sau brány rytěřujície cierkve,
tak také tam v věčném Jeruzalémě. Zde některak otevHeny sau
40některým, a některým někdy zavřieny. Otevřieny byly někdy oněm
.
,
v,
'1 d enstvl.'B rana
'
'1 d ens tvle
' b 0- Brána
zpuosobnym
k bozskemu
mlosr
mlosr
stvie Illllosrdenbožieho
žieho otevřína jest hhešníkuom a chce odpustiti, což na něm jest,
chceme-li hledati. Izaiáš: »Hledajte Pána, dokud čas jest!« Jako
by l'eld: »Milosrdenstvie jeho veliké jest. Obrať se, čiň pokánie, želej
45 zlých věcí, paU k světlu, kteréž s nebe vycházie, hleď k zákonu a
čiň! Milosrdenstvie jeho jest nade všecky skutky jeho! « Ktož pak
zanetbává káti se a usiluje zaufati a zanedbává milosrdenstvie, těm
brány zavierají se. .
.
.
,
"
d
b
l'
b'
.
' Brány
Jeruzaléma
Světí vehcí, zpravcove II U, II y 1 sau rany Jeruza l'emsl\:e,
duchovnieho
50 kteÍ'Íž pHjíma:li zjevné i tajné hřiešníky a v jednotucierkve jako
audy přivodili, aby věřili, přikázanie ostřiehali, skutky dobré činili.
Kteří sau pak byli ruhači, lakotní, cizoložníci, kacieři, zavieraJi sau
brány od tváři takových a lidu bydlejícímu v Jeruzalémě řekli sau:
»Nechtějte s nimi pokrmu bráti, dokud pokánie činiti nebudau! «
55 Ale když sau viděli pokánie jich, pHpustili je,do města. K tomu
měli klíče a věděli, které mají vpustiti. Protož. Petrovi i jiným lmě
žím dal Král slávy klíče řka: »Tobě dám klíče královstvie nebeské.
ho. Komu otevřeš, buď otevhno « etc.
V'
v
'1'
1'"
b
b
v
t111' spo1ecv
Svět! kterí'm
.
Otevheny byly hnes111 mm m]lClm, a· y yl'1 aucas
otvierali
a kt;rí'lil
60 nosti a obecenstvie svatých; o kterémž Nekáme: »VěHm svatých zavleralt.
óbcovánie a odpuštěnie hHechuov «.' Ale zaufalé a zatvrzené vypoviedali, a nebyli aučastni obecenstvie svatých ani aučastnosti přijímanie těla a krve Páně. Světí měli sau klíče hodné a světlo shuory
znajíce, které by měli vnitř vpustiti, a kterých vně nechati. Nynie
43 Jz. 55, 6 -

46 Ž. 145, 9 -

54 Podle 1. Kar. 5, 11 -

57 Mat. 16, 19
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pohr-iechu malé jest světlo v nás, i-ád kněžský zle stojí! Nebo duchem
jednomyslným nezpravují se, Ducha božieho nemají, klíče ztratili,
totiž pravé uměnie a světlo; protož nevědí, komu otevr-ieti a kdy
mají zavříti. Protož stojie zle všickni stavové v cierkvi, žádného
nenie i'ádu v kněžstvu i v lidu. Protož, kteří sau právě kajície, kteříž
ve všech věcech a přede všemi věcmi světlem božským zpravují se,
kteříž milosrdenstvie činí hodné a zi-ízené a sau milosrdní jako Otec
nebeský, ktei-Íž ved1é světla toho smilovati se umějí, těm Pán otvierá brány a smiluje se nad I nimi a otvierá jim také podlé milosrdenstvie svého velikého a podlé jiných daruov.
Potřebné

miJo-

Tomuto lidu potl-ebné jest milosrdenstvie, potl-ebné jest světlo
a zpráva prvotnie cierkve a aby v světle nebeském, totiž v zákoně
Páně, byli přemyšlujíce jich i rady, kterak by chudým bylo opatl-enie potl-eb najprvé i opuštěným slitovánie. O kterýc.\lž Pán die:
»COŽ ste jednomu z najmenších mých učinili, mně ste učinili «. Druhé, aby hHechové se kazili a rauhanie a posmievanie zákona božieho
a aby trestány byly zlé věci zjevné i tajné. To jest královstvie
božie, to jest prospievati v světle a ruosti a najprvé božské skutky
opatrovati a které věci proti Bohu sau. Pakli chtie najprvé vlastních
věcí svých a světských hleděti, nestanau, ale pád najdau tudiež,
poblaudie, rychle od lásky vypadnau a z světla vyvrženi budau a nebudau z počtu národu svatého, kterémuž brány otevr-ieny sau.
Nebo, kdyby obec křesťanská rostla v světle, otevi-el by Pán svú
pomoc a dal by svú obranu a potom v času budaucím otevi-el by
brány královstvie svého nebeského.
Blaženi sau ti,
Ó blahoslavení sau ti, ktei-Íž tak v světle chodie, nebo naději 90 '
kterým bude
otevHno
mají, že brány čekají jich! Protož sám ženich a nevěsta vyjdau
vstl-iec tomu dobrému člověku a pHjmau ho v slávu; a die král
a ženich: »Měhoděk, služebníče dobrý a věrný! Že si v malých věcech na onom světě byl věrný, ustanovím tě v království mém nad
mnohými věcmi, a budeš králem a pánem a synem božím «. Blaho- 95
slavení služebníci, Ídei-Íž mají dary božie a obracují je ku polepšení
bližních a s svým uměním a silau chvály božie hledie! Bude mu po
smrti řečeno od Pána, kterýž vyjde vstl-iec člověku na smrti s cierkví: »Vejdi v radost Pána tvého! A měhoděk, služebníče dobrý,
mějž děkovánie ode mne, Krále nebeského, a slávu! « A otevr-ieny 100 .
budau jemu netoliko brány, ale pokoje tajné, v nichžto nápojové
sau najlahodnější, otevi'e jemu, a kdež opojenie jest svaté bez hHesrdenstvie nám

I

79 Mat. 25, 40 -

93 Podle Mat. 25, 21 a 23 -
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dm. V Kantikách vo.: »Píte, pi'átelé moji, a opojte se, najmilejší! «
Jako by i'ekl: »Měj právo v .poklad~chvn:ýc~, Buď Fánem, l~r~lem
v mém království. Opatl- a VIZ dobre vecI me skryte!« A andele radovati se budau, vstl-iec jemu jdauce a i-kauce ono v Kantikách
. .
lIlO.: »Která jest tato, kteráž vstupuje přes paušť?«, totiž z světaBlaho~;~:e;áadu,e
jako z pekla, že jest nezblaudila, cestu k nebi našla, že jest šatanáš
jie neoklamal, kteráž činila pokánie, ~ieru je:: m~la, v Pá~a do~:a:a"
110 mnoho jest trpěla, a nezaufala sobe, kterazto Jako hvezda ]1tr11l
povstává, stkví se a všecka krásná jest? Blahoslavená ta duše, ~:b
saU jie brány otevHeny! Které mají poškvrnu, těm nebudau otevneny brány. »Kteráž si krásná jako slunce « z pr-ibližovánie k Bohu, (černě:) VI".
»pěkná jako měsíc a jako vojenský hauf zšikovaný «, totiž hrozná
115 ďáblóm a kacieí-uom. A kteráž die: »Kníže tohoto světa nic nemá
na mně «, té ť budau otevHeny brány. Item, které statečně bojují
pro jméno Beránka, a ač raněny bývají v boji, musie se hojiti, před
těmi branami stojíce zlatými, ti sau svatí boží divní.
,
? J' v d . ,
,Kterí'ffi bude za·
Ale kterým zavHeny budau brany, Jste eSIetl pannam,
vřieno
120 kteréžto s maudrými z tohoto světa vyšly, kteréž v milosti byly
a hol"ely v náboženství, kteréž Bohu slaužily, jeho se bály, na počátku Ducha božieho okusily, a když kHk stal se jest'a zamúcenie
přijde a Pán zavolá: »Rychle vstaňte, královs,t:ie hled~jt~,! «, tehd'y
v pokušení zhynuly sú, tehdy světlo potratlh, a ne11le ]1skry na- . ,
,
"
.
.
1
' t ' h t' Potrebne
setrva
125 boženstvie, nenie jIskry mIlova11le, ne11le po mry prave a IC os 1,
v dobrém
nenie milovánie božieho, tehdy žebH: »Udajte nám voleje!«, ano
nenie sladkosti milosti, nenie milosrdenstvie, nenie trpělivosti v zámutku, ale reptánie znie, nenie poznánie božieho, a v poslední hodinu smrti své královstvie zmeškávají a v světle neprospievají,
130 počali, a nedokonali v horlivosti boží a v světle, Těm všem brány
budau zavi-ieny.
.
Ale kte'L-íž trvají a prospievají v svetle božím, těm otevřieny
budau brány; ale ktei-Íž začínají dobl"e hoi-eti, a pak hynau a ustávají, těm budau zavHeny. Ovšem pak, ktei-Í ani počali dobře živi
135 býti a neprospievají, budau jim zavheny, Izaiáš: »Povstaň, Jeruzaléme, neb::> pHšlo světlo tvé!« etc, Ale ty, ktei-Íž nepočínají dobře,
tmy pi-ikryjí zatracenie věčného, ktei-Íž sau zde světla neměli; a ač
na čas měli světlo a pomoc boží, nejsau vděčni, běda jim, vystrčeni
budau ven! Ale voleným setrvajícím die Izaiáš LXo.: »Tehdy

I

103 Pís. Šal. 5, 1 - 107 Pis, Šal. 3, 6 - 113 Podle Pís. Šal, 6, 9 115 Ja')! 14, 30 -119 Mat, 25, 1 nu, -122 Podle Mat. 25,6 - 126 Mat. 26,
8-135PodleJz.51,17a62,2a60, 1-139PodleJz. 60, 5
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']eruzalemske
,
, a zprávce a krále ne-Ho
uznesv «, t O t'IZv
proro (y,l
starce
beské a apoštoly a anděly najkraššie a královstvie nebeské, Pannu
Mariji a Pána Krista, kterýž trpěl, kterýž nás miloval, kterýž se
vyleje (totiž Kristus) všechněm v milosti; ti ť okusie divných věcí.
Ale těm, kteHž počínají, a nesetrvávají, a kteříž nezačínají ani
setrvají, bude l'ečeno: »Neznám vás!« Hrozné slovo náramně! 145
Běda jim, kteří budau takoví!
Tyto všecky věci budaucie sau, kteréž přijíti mají. Potí'ebie
jest zde všem pokánie činiti, hí-iechy kaziti, pokoru zachovávati
a v světle zákona božieho skutečně choditi, aby brány nebeské
zlaté ~ najkrašie nám otevřieny byly, abychme 1/ viděli a rozhojnili 150
se v dIvných božích pok1adích a v slávě věčné skrze Krista Pána
našeho.
'
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Kdy ž j e s t s pat i' i 1 Jan, t a orl i c e, d i vně
o krá šle n Ý a o z dob e n Ý Jer u z a 1 é m, a kterak sau
brány otevřieny králuom, chodícím v světle. A zde vždycky milosrdenstvie božie otevHno jest kajícím, i ve dne, totiž v času milosti,
nezavierají se brány, i v noci; máme býti synové světla a všecko 5
což činíme, v modlitbě, v almužně, v pokání, v světle viery činiti
máme. O kterémžto světle die David: »Lucerna nohám mým slovo
tvé, Hospocl,ine «. V tom světle máme jíti do Jeruzaléma věčného
a skrz to světlo všecky temnosti od nás zapuditi; tak by ani zde
noci nebylo v nás. Nebo v nebeské vlasti noci nebude, ale tam den 10
jest; než zde na světě tmy sau a světlo měli bychom.mieti, abychom
se uvarovali temností.
Škodné temnos ti
Dokud v temnostech sme, ani se modliti, ani slyšeti slova božieho muožeme, ani kazatel muože prospievati v slovu božím. Noc
hmotná jest odjetie světla od okršlku našeho, spéry nám patrné. 15
Skrze tuto noc synové boží rozpomínati se mají na duchovní noc
kterak v ní světlo nám skrývá se slunce Boha. Na dlauhé noci mají
synové světla bdieti,· ne dlauho seděti, daremních řečí se varovati
zahálejíce. A kteří s prací méně činiti mají, zážeji se spat položiti
Naučcnie
a tiem raněji vstáti a modliti se, a vida nočnie těžké tmy a husté, 20
pomysliti o srdci svém, jaké temnosti sau tam hřiechuov, a plakati
na ně.
Této noci hmotné nebude tam, neb tam slunce a měsiece synové jeruzalémští nebudau potřebovati, ale Beránek boží bude je
145 Mat. 25, 12
7 Ž. 119, 105

25 csvěcovati,

2

a pěknějšie budau všecka těla nežli vidědlné slunce.
Na tomto světě noc jest i duchovní i tělesná. Poněvadž viera a Světlo s:uimy co
maudrost boží, láska neomylná světlo jest a pokora světlost, tehdy
hřiechové sau temnosti. Poněvadž onano vlast jest světlo, tehdy
veškeren svět v sobě tmy sau. Nebo všeckeren svět v zlóhni (sic)
30 položen jest, všecken svět plný hřiechuov jest, pajchy, pokrytstvie, lakomstvie. Ďábel pak slove kníže světa tohoto. Reld Kristus:
»Tato jest hodina temností «. Protož věrní boží obléci se mají v odě
nie světla, aby mohli státi proti pokušením a duchuom temností;
nebo všudy sau zprávcové temností a kniežata. Proti těm temnos35 tem volení mají mieti světlo a lampy a lucerny viery a lásky a
.
ctností a slova božieho.
Item život náš žalái' jest tmavý. Nebo lepší a výborný člověk Život náš co jest?
na světě ještě putuje podlé apoštola a vzdálen jest od Boha; a čím
dále člověk jest od Boha, tiem viece jest v temnostech. Nebo naj40 lepšie lidé také zdaleka prohlédají k Bohu, a nevidie ho tváH v tvář;
protož v žaláři sau. A pak člověk vnití'ní od těla jako stěnau zastau- Za stěllau S!lle
pen jest a zastíněn tmau, aby neviděl milostného svého Ježíše.
Duše vyvolených ona častokrát žádá viděti ho, a nemuože; protož
die v Kantikách: »Milý muoj stojí za stěnau «, totiž žádám na ň
45 patřiti, a nemohu pro tělo tmavé a pro svět temnostmi zahuštěný
a pro žalář. Ale někdy v podobenství a v zrcadle dává se jie nětco
o Bohu poznati, jako die apoštol: »Nynie v podobenství vidíme«.
V knihách Maudrosti rKo.: »Tělo, kteréž se kazie, obtěžuje duši
a zemské zdejšie obydlé snižuje smysl toho, ktož mnohé věci pře50 myšluje «, a jako oblakové zemská myšlenie zastěňují ji, že se nemuože pozdvihnauti k Bohu, jakož by chtěla. Protož z těch králuov jeden, kterýž v světle cestau boží běžal, teskností hnut jsa
proti stěně své, řekl: »Běda mně, že přiebytek mu oj prodlaužil se (černě:) CXIX.
jest«, totiž já bych chtěl s národem svatým táhnauti se a pospiešiti
55 do nebe, tvái' Kristovu viděti, a nemohu pro tmavau stěnu. »Bydm
sem s přebyvateli Ceda~ «. Cedarvykládá se »temnosti «, totiž sem
v přiebytku tmavém a jako s hovady, kteh sau jako hovada, bydlitelé světa tohoto ku přirovnání viděnie božieho. »Dlauho jest pohostinu byla duše má «, totiž dlauho sem očekávala Boha viděti
60 v temnostech.
Protož taková duše žádá rozděliti se s tělem a vyjíti z tmavého

I

I

32 Luk. 22,53 - Sr. Ejez. 6, 11 - 44Pís. Šal. 2,9 - 47 1. Kol'. 13,
12 - 48 Moudr. 9, 15 - 53 Ž. 120, 5 a 6 - 56 Cf. Hieron~lmi Liber de
110minibus lIebr. (ML 23, c. 827/8): Cedal', tenebrae velmoeror.
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těla a vyjíti k objetí s Kristem. Die apoštol: »ZádárI1 rozdělen býti
a býti s Kristem «, překáží mi stěna a žalM, totiž tato noc jest zde
i svatým mužuom, protož i smrt jest žalář tento. Apoštol: »Nešťastný já člověk! Kto mě vysvobodí z žaláře smrti této? « A dopovídá: 65
»MHost boŽí«. Za nešťastného se muže měl tento svatý v.žaláři a
v smtti tohoto těla. Protož najmilejší choť ( !) ještě temnosti své
zná řkúci: »Černá sem, ale vajtečná «. Jako by Í"ekla: »Ačkoli Boha
miluji, světlo mám, však temnosti znám v srdci a světlo vedlé temností mám a jako smrdutým a nečistým žalár'em zmazána sem «.70
Jako vězňové v žaláh ušpinie a umažie se, najsvětějšie duše v tomto
žaláři šeredie se a špinie; a poHebie jest, aby se očišťovaly. Protož
se stydie ty duše a pravle: »Dieme-li, že hhechu nemáme, pravda
v nás nenie «.
Protož již úejmo jest, že tělo naše biedný a najmrzutější žalár' 75.
jest a stien duše vniH krásné, jenž jest obraz boží. A člověk ten
vniHní jako skrz volma vyhlédá a jest pohHžen jako v blátě tu
a hluboce; a co čte a slyší a cítí neb smajšli o nebeské vlasti, zdá
se jie býti podobné těmto věcem tělesným a že by též tam bylo jako
v hmotných těchto stvořeních. Protož nic nezná o nebeských vě- 80
cech, jediné skrze podobenstvie a zevniHnie tvár'nosti. A že duše
jest tu tak snížená, tak hluboce pohHžená, že nevie co o svém Bohu
V
Duše Krista při,
l't' Al e neVl\: d y pnpo
V'
d ob nUJe
•
h
' nevl\: d y Ivu, neVl\: d y
podobňuje rozlič, pomys 1 1.
o sl
uncI,
ní'Il1 věcem
kameni, někdy nebi, někdy chlebu, někdy vínu, někdy muži; a sám
o sobě jakž jest, nemuož člověk smysliti a pochopiti nětco o něm, 85
ale skrze zevniHnie příklady béře v se obrazy a formy nějaké o
Bohu. A někdy právě a dobře kochá se v Bohu, někdy bér'e obrazy
a zpuosoby jako o Bohu, na těch ustrnuje a zuostává a kochá se
v nich a cizoloží v nich. A někdy phchází duch cizí v zpuosobě boží
í-ka: »Já sem Buoh «. A ta duše v temnostech přijímá ho a líbá a 90
cizoloží, a tak od Boha bývá odvedena a hřeší a Boha zapomíná.
v~~~;;:~ii:c Protož die Jan: »Zkuste duchuov«, varujte se obrazu ov těch a podobenství, abyšte nebyli svedeni. Ale takto musí člověk smajšleti
o Kristu, kterýž se jest narodil bez hřiechu;kterýž jest trpěl, kterýž
umřel, kterýž sedí na pravici Otce; ale na slunci neber, obrazu 95
o Boh\1, ani na muži. Izaiáš: »Komu ste mě phpodobnili?«, totiž
daleko já větší sem a lepší. Protož sobě vezmi obrazy ty a tak mysl
v sobě, že jest se Kristus narodil a trpěl a sedí na pravici, a tak
ŽalM- tělo naše
a svět

I

62 Filip. 1, 23 - 64 .Řlin. 7, 24 1, 8 - 921. Jan 4, 1 - 96 lz. 46, 5
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68 Pís. Šal. 1, 5 -

73 1. Jan

jdi v světle do vlasti nebeské, totiž dokud by vidien nebyl od duše
100 svaté tváH v tvM, bez zpuosoby nějaké a podobenstvie.
Poněvadž ona cierkev a přítelkyně Kristova, prvotní a najvětšie milovnice boží, obrátivši se k sobě. velikau teskností řekla:
»Černá sem jako stánlkové Cedar«, totiž pÍ"ekážky mám pathti (černě:) V Pls. 1°.
k světlu nestvoÍ"enému a k světlu Syna božieho, kteHž sau však
105 byli světlí, vniH i zevniH, lid dobrý, poslušný, osvícený, čistý, milosrdný, trpělivý etc., vystaveni byli nad jiné jako den jasný, co
sme my? Jak veliké sme temnosti! A onen lid z žaláÍ"e tohoto rád
vycházel skrz mučedlnictva a skrze smrt a potupu. Co sme my?
Oněm apoštol mluvil: »Temnosti pominuly, a světlo phšlo. Oblecme
110se v oděnie světla, jako ve dne poctivě choďme! « Ale nám již temnosti phšly, hlauposti, a neznáme hHechuov a lakomstvie a bludu.
Světlo nám svítí a světlo na svět phšlo, a lidé viece temnosti milují.
Protož rány sau nad námi. Nenie náboženstvie v žaláři, nenie milosrdenstvie, nenie pravdy. Protož tomuto vnitřnímu člověku nechce
115 se vyjíti, nechce na těle uml'íti.
Jed na noc, život pohanský, srdce zpohanilé a milost po- Noc a temnosti
rušená a zpohanilá. Kto by pohanuov spaHil život a nynějších
ldesťanuov, nevím, by jaký rozdiel nynie našel v životě zlém, a bojím se, že by horší ještě nalezl se život křesťanuov; a mezi pohany
120nejsau tak veliké temnosti, nenávisti, lsti, podeúená domnievanie,
zrady a roztrženie a kacieÍ"stva, vraždy, krádežové, lichvy. Mnohé,
nestojte, a veliké temnosti a noci zloÍ"ečené lde;;ťanuov a kaciei"stva
zachvátily sau a opanovaly kněžie i muže i ženy; ano tak sau s~
zahustily tmy, že ani hvězda muož na nebi vidiena býti. Tak.dnes,
125 že ani vidíme života svatých prvotnie cierkve, kterak sau oni živi
byli a kterak radie, a slunce Kristus odtrhuje paprslky své od nás,
nebo vděčni nechcme býti pravdy jeho, a cizím duchóm věHme.
Item život rozkošný, chlipný a. lehký a marný a plný milejší Temnt~t~ sau
jest ld-esťanuom nežli život Kristuov. Item viece blud líbí se mno130 hým nežli pravda. Item veliké pokrytstvie. Item ohavnost najvětšie sodomská. Protož die Pán: »Ještě maličké světlo v vás jest.
Choďte v světle, dokud světlo máte «. Item temností množstvie
o nemilostivosti, kteráž jest odporná milosrdenství. Každý svého
hledí, ne toho, co jest Ježíše Krista.
135
Této noci v nebeské vlasti nebude. Protož die nevěsta v Kantikách lIlO.: »Na ložci mém pr'es noci hledala sem ho, kteréhož
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ma, ('. T a noc prvnl,.Jes t ZIVO t roz k osny,
pysny,
sveVtsI(y,'
sytý, nenávistný, zahalečný.
Jiná noc pokrytstvie, jiná bludu, jiná kacieí"ství. »Hledala sem
tu Krista, a nebyl nalezen. Vstanu ('. Divné jest, že chot Kristova 140
tak jest bláznová, že ve tmách hledá Krista, kterýž jest svetlo!
Hledá ho mezi pyšnými a světskými, kdež ho nenie ; mezi lakomci
a cizoložníky, kdež nenie; v životě kaciehlOv, i tu ho nenie. Proč
tehdy tu hledá? Protož i vyznává, že »Sem ho tu nenašla ('. Item
mezi svárlivými nenalézá se. Nebo tichý jest a pokojný a jest světlo. 145
A nedie: »Hledám «, ale: »Hledala sem (', totiž někdy sem to činila,
ale již toho neučiním. Někdy sem zle dělala a blaudila, a nerozuměla sem, domnievala sem se, že dobře stojím, ale blaudila sem
a opuštěná sem byla, ale již toho činiti nebudu. Někdy sem byla
mladá a maličká a smajšlela sem jako maličká, ale nebudu toho 150
činiti viece, naležši(!) a majíci již světlo; ale puojdu k strážným
města, svatým, a tu bude mi ukázán ten, kteréhož miluje duše má.
A ač sme někdy hledali v světě a v pajše a v bludu, aspoň k světlu
se již navraťme a prospievajme I v světle, aby nás tmy nezachvátily, ješto nás prvé byly postihly.
155

V této zdejší noci učedlníci od Krista utekli. I tem Petr Krista: zapřel,
a tak i podnes v temnostech zapierají. Myšlenie zlé jest večer, svolenie jest noc většie. Kteříž skutky zlými Krista zapierají, s Petrem Večer s noc!
175 zapierají. Die apoštol: »Odstaupie od viery mnozí ('. A když jest
Kristus pohleděl na něho některakým světlem, plakal hořce a vyšel
z domu biskupova. Tak ť jest i dnes: v noci od Krista odcházieme,
v světle pláčeme na hřiechy.
Ú, by to světlo pHšlo, uzřeli bychom, kterak sme srdcem a
180 svolením a skutky zapr-eli Krista a kterak slaupové a hvězdy spadli
s nebe, kterak sme zMešili, kterak sme Krista zapr-eli, abychom již
r-ekli: »Pane, já ť sem shl"ešil, já spravedlivě trpím zámutky. Daj
nám skraušenie) daJ' studnici slzí'• (, Již tam té noci nebude ) nebude Vnebineb~detéto
nOCI
pláče, již skrze zámutky mnohé nemusíme jíti s místa na místo,
185 v nebeské vlasti nebude ld-ilm, nebude strachu nepřátel, nebude
chudoby, nebude hladu ani drahoty v chlebu a u vodě, nebude žalár-e těžkého těla, nebude slepoty mysli, ale všickni jako slunce budau hoHce pr-ed oblíčejem božím. Již lampy pr-es celý den nezhasnau
kněžím a pannám i ve všech staviech, ale světlo věčné bude jim
190 svítiti.

Item milost tělesná, item nenávist, item bázeň noci sau v zamúcení. Ktož nemá viery veliké, častokrát všecka lampa zhasne
jemu jako bláznivé panně. Žalm: »Bázeň a třesenie přišly sau na
mě a přikryly sau mě temnosti ('/ jednák bázeň pelda, jednák množstvie hřiechuov. To se přihází na smrti, komu se chtělo umHeti 160
a domnieval se v milosti býti veliké, ano tmy sau; dokavad jest
duše bez ženicha, vždycky jest v temnostech a v pokrytství, a když
přijde k ní ženich, 'dá jie světlo v času nynějším a opět většie a
většie v Času budaucím.
Protož Jan die, že noci nebude v nebeské vlasti, pajchy a 165.
zprávcuov temností a falešných prorokuov, kteHž za sebau v blud
uvozují jiné, tam nebude, tam nepovstane národ proti národu.
Item, aby jeden každý vystřiehal se od bratra svého. Item:
»Bude zámutek, jakéhož nebylo od počátku ('. Item bolest tělesná.
Item hněv, prchlivost temnosti sau, kterýchž tam nebtj.de, ale 170
světlo věčné a to: »Měhoděk, služebníče dobrý, vejdi v radost ... «

A noc i n e bud e vně m, a p r- i nes a u d o něh o
slávu a čest národuov. A nic poškvrněného
ne v e jde do něh o. Do tohoto Jeruzaléma vcházejí poškvrně
ní, zlí, pokrytci, a ze všelikého pokolenie hhešníkuov smíšeni sau
5 s čistými, pokornými, pravými; ale do onoho žádný Miešník poškvrněný a pyšný nepHjde. Neb tam, v tom Jeruzalémě,uhrédá se
všeliká poškvrna, tam světlo polednie jesc, v kterémž poznána bude
všeliká poškvrna v srdcích; protož nebudau tam zlí puštěni, ale
vyhnáJ;li budau. Ale zde sau temnosti a noc v hHšnÍcích; i v dobrých
10 jest noc proti oné slávě věčné. Ale zlým noc, zlý život, panuje
a hl'-iechové. Žalm: »Položil si temnosti, i stala se jest noc, v nie (černé:) CIll".
se
nOCI
Protulovati se budau všecky šelmy lesnie (,) totiž na aur-adech -' na Šelmyv prott~lt1ji
stolicech a v duostojenstvích šelmy sau, jiná o desieti rozích a o sedmi.hlavách, jiná podobná Beránkovi procházie se v této noci. Nynie
15 jeden II druhého šelmau nazývá; ne z lásky, a kdež by sám takový
báti se měl, aby v zhovadilosti šelemné nebyl "1.uzen.
Jiné sau mnohé ohavné šelmy, pokrytci, smilníci, lháH; vra- Šelmy ohavné

Noc, v kten\
Krista ncnajdem lnI

Noc a tmy
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žedlllíci, zloději, a nebývají poznány od vyvolených, ani ty šelmy
znají samy se, ale saudie o sobě z domněnie o té šelemnosti. A žádný
nynie nevie, jest-li nenávisti čili milosti hoden; co je hřiechuov 20
učinil od mladosti, jest-li v milosti, má-li Ducha boZieho, nezná
toho člověk v této noci. V kom jest láska neomylná, v kom viera
pravá, neznáme. Domnieváme se býti někde lásku, ano se pak odSaudové
naši
sau
porná
věc J' ie nalézá Domnieváme se někoho by' ti zlého a tomu
mylní
'
)
na odpor saudí Buoh. Na některých vidíme ovčí raucho, a pod tím 25
bývá vlk. Hle, temnosti! V noci mezi zlatem a volovem a stHebrem
a mědí rozhodnauti nemuožeme právě, ale omylným saudem rozsuzujeme. Tak dnes mnozí volení sau, kteréž omylně a pochybně
saudie zlé a omylně odsuzují za hhešníky a šelmy. Jiní sau pokrytí,
kteréž saudie býti syny božie, kteÍ'Íž sau zatracenie synové.
30
Protož naše slepota veliká jest zde na cestě. Item svatým muV
l{ozeznánie
du- v,
. t d
, . d uchuov
potř'ebuje- zom noc Jes
z e na cest e. P rvo tnI' sveVt'1 lneVl'1 sau rozeznanle
me
chuov, my nemáme toho v času nynějším. Item nepHpauštěli vražedlníkuov k společnosti svatých. Item pokrytce vyhledávali a zlmšovali jich. Item, kterých sau svědomie neznali, k přehrozné svá- 35
tosti velebné pHjíti nedopustili; kteÍ'Í sau nalezeni byli bludní, nedopauštěli jim bez pokánie býti mezi svatými, neb sau měli ducha
rozeznánie. Nám poMiechu v tom noc jest. Nestojte, mnozí pHjímají
tělo a krev boží v svátosti velebné, ale života nepolelpšují! Ta ť
Noc veliká nynie jest noc ještě naše těžká, ještě den nepHšel. Mnozí ve tmách se tají 40
srdci, žádnému se nesvěřují, žádnému svědomie neotvierají, v svých
smyslích se tají a s nimi se kryjí. V onom životě den zjeví se, kdežto
všeliká ukáže se v světle poškvrna. Protož apoštol die (1. Korint.
lIlO.): »Stavějíce se na základu Kristu. Jiní zlato stavějí - život
svatý, jiní sHiebro - pHkázanie pInie, srdce dobré v Pánu stavějí; 45
jiní kamenie - ctnosti svaté; jiní k zlatu a střiebru a k kamení
přiměšují seno, strniště a dřevo - veliké a většie hřiechy«, KteÍ'Í sau
sE;::{/'~~:~e~:š,~a ti? V noci této nenie zřetedlné, kto sau takoví; ale když se den Páně
jevo
zjeví, ukážie se duši ty věci, kterýchž neznala prvé do sebe sama,
měla-li je čistotu nebo lásku; a pakli seno, tudiež spáleno bude 50
vohněm pomsty božie a hněv boží tu zjeví se a tu spáleny budau
všecky věci zlé, ale toliko čisté zlato a sHiebro a kamenie drahé
do nebeské vlasti puojdau, ale nic poškvrněného v seně, strništi
nebo v dřevu. Ale měl-li jest kto zlato a strniště, ten s strništěm do
Očistec
nebe nepřijde; s zlatem také do pekla nepHjde, ale musie býti od- 55
25 OMus Mat. 7, lG -

331. Pctr 4, lG -
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jato mocí ohně strniště a poškvrna hhechu. Tehdy otevřína bude
brána tomu člověku královstvie nebeského.
A to všecko v ten den ukáže se, kterýž osvítí skryté vťci srdcí,
kteréž se nynie tajie. Nebo Pavel apoštol, maje světlo v sobě veliké,
60 však to za tuto noc vše pokládal proti nebeské vlasti; protož pověděl: »Nic takového do sebe nevím«, totiž necítím v sobě někte
rého h.hechu, »ale ne v tom spravedliv učiněn sem «, totiž možné
jest, že Buoh nětco zlého zná do mne a tu najde poškvrnu na mně.
»Dieme-li, že hHechu nemáme « etc. Některým se zdá, že žádného
65 hřielchu v nich nenie; v onen den styděti se bude za mnohé
zlé věci.
vv
INvld
V u ll'dl'
Nestojte, noc vell'I'
<a v 1<nezstvu.
e < y d o casu
< a a 1 po'l,Nocvelikáohav(él- ných hřiechuov
nie vražedlníkóm a vypoviedali je a přede všemi, aby se styděli.
Item cizoložník veliké a mnohé slzy vylévati měl, často od kněze
70 byl navštěvován, činí-li pokánie, stydí-li se, snáší-li co na těle
protivného. Tam ť sau ohavností, rauhaní, sodomářstvie, chlipností,
měkkostí tělesných etc, nedopauštěli, ani mezi se takových přijí
mali, ale pl'"eHíbeni bývali od svatých. Ale v temnostech těchto
méně se rozsuzují. Ale když se nám ten den ukáže po smrti, tehdy
75 tajné věci od mladosti a od mnohých let zjeveny budau. Někomu
se zdálo, že již nemá hřiechu; najde ť se pohhechu, že před tiem
saudem ledva 'spasen bude z toho ohně očišťovánie. PoUebie jest
nám mieti umyvadlo slzí časté pro očištěnie mysli, aby byl kámen
drahý.
80
»Nebo nic poškvrněného tam nevejde «, jako zde vchází do
Jeruzaléma smrtedlný hřiech. »Ani ten, ješto činí ohavnost<<. Praví Ohavnost
Pán: »Když uzi-íte ohavnost na místě svatém, svědomie totiž, tehdy,
ktož čte, rozuměj «, totiž svědomíe oprava vyČísť. A onomu prvotnímu světu hhechy, ohavnosti voda potopy vyčistila; těchto našich
85 hHechuov zastaralých a zkoi-eněných nepostadčuje splálmauti voda,
ale voheň prchlivosti Páně v onen den po tomto životě. »Ani ten,
. . , h nech 1ehk'y Jes
. t 1ez;
V a vse
v 1'1
v_ v Lež náramně
rozmohla se
ktož činí lež «. Každy, za]lste
Ha' rec
prázdná a lehká jest lež a jest hHech zatracenie. Žalm: »Zatratíš
všecky, kteÍ'Íž mluvie lež«. Najmen~ie hHech lži jest poškvr~a,
90 v kteréž nepHjde do vlasti. Všelikého marného slova nenávIdí
Duch boží, všeliké lehké slovo Duch pravdy v ohavnosti má.
Plná jest země pohHechu lží v domu, v kostele, na trhu.
A to jest znamenie, že jest duch lživý opanoval všecka srdce;
V

'
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a znamenie jest, že Duch pravdy nemá místa v nich, nenie bázeň
v nich, tak lehce na jiného žalují, o jiném se domnívají, noviny 95
lživé rozprávějí, sebe sami vymlauvají, v l'-ečech božských jináče
smajšlejí. LháH takoví sau, ti nevejdau do nebeské vlasti! »Ale
Živé knihy
které
kteH sau napsáni v knihách života «. Živé knihy sau Buoh, v nichžto
sau?
všecky věci napsány sau, totiž v Bohu, na nichž pl'-edkem a najzvláštněji sám Buoh čte a vie všecky věci. V něm knihy života sau 100
Kristus. Kto jest Kristu pHpojen věrau živau a láskau, tu jest na
Kristu napsán. On, Kristus, jest život. Ktož jej miluje, na Kristu
se napisuje. Protož die: »Já sem život, cp-sta a pravda«. Ktož pro
pravdu trpí pokorně, ten ť jest napsán tam, ja'wž die: »Ktož
pl'-emuož, napíši jméno jeho v městě Jeruzalémě «. Toto písmo jest 105
PIsmo toto?
jaké jest vyvolenie
pl'-ed počátkem světa: kteH sau čistí, kteH sau j eden duch
"
s Kristem a pHpojeni sau jemu skrze vieru pravau a trvají v lásce
živé, ti napsáni sau v knihách života. Jiní, lháH, poškvrnění a saudcové kHví a ohavní, falešně kající, .nečistí a cizoložníci a vražedlníci a ld-iví p:1-isahači vyhnáni sau a vyhlazeni z kněh života IlO,
věčného.

A napsáno jest, když pHjdau zámutkové a krupobitie a rány,
i nečiní-li pokánie, ti budau vmetáni do jezera hohcieho. »A kteH
v světle pl'-ebývají, slávu obětovati budau «, totiž ktel'-í sau své
nehledali, ale božie chvály a pro jméno Kristovo hanbu sau trpěli. 115
»A čest «, kteH zde potupeni sau pro Krista. »A slávu králové obě
tovati II budau «, totiž svaté obrácené, pro něž sau zde práci vedli.
A čim kto více jich obrátí, větší slávu tam pHnese a mieti bude;
ktož žádného neobrátí z svého aul'-adu, žádné slávy mieti nebude
ani zásluhy. Žalm XXVIII.: »Phneste Hospodinu slávu a čest, 120
s~'.'pcové:,synové phneste syny skopcuov «. Jsau zprávcové v cierkvi; totiž kteH
)lch kteri sau?
ste skopcové a vuodce lidu, sneste vaše duše. »A syny skop cu ov «,
totiž vyvolené sva'té a věrné s vámi. Nenie na tom dosti vám svau
osabau spasenie dojíti, alepHneste děti a čisté syny skopcuov,
totiž apoštoluov, s sebau, obracujíce je ku pokání, a očišťujte je, 125
nebo nic poškvrněného tam nevejde.
[(u po!t~~ napoSlyšíte slova tato? Čiňte pokánie, nechajíce všech věcí! Nechte
hHechuov, poznajte poškvrny, Boha oslavujte v srdcích, pokoj
s Bohem mějte, u viel'-e živi buďte, Boha milujte, poškvrny vypalte ohněm lásky, abyšte po smrti hodni byli pHjíti do věčné 130
vlasti. KteHž pak takové věci slyšie, a nečinie pokánie, poškvrn
24 -
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112 Zj. 21, 8 -

113 Zl. 21,

skrz pravé pokánie nestierají, nečistot a zmazánie a ohavností
nesmajvají, čas milosti maHe a zanetbávají a tak umierají,
slyšíte z l'-ečí božích, že nevejdau do vlasti věčné slávy. To mluví
135 posluchačóm slov božích a milujícím světské věci, že ti nevejdau
do vlasti, ale těžce mučiti se budau v pekelném ohni etc.
pláčem

*
KAPITOLA XXII".
I o k á z a 1 j e s t mi pot o k vod y ž i v é s t k v'a u- Poslednie viděnle
Cí j a k o k l'- i š tál etc. Viděnie toto poslednie Janovo jest
o pl'-evelmi skrytých věcech, avšak úžitečné. A jest skryté, totiž
světu, ale toliko úžitečné jest voleným božím. A pro dojitie těch
.
,
. , h veCl C
Vl oveVl{ma' b"'t'
V' t'h
5 taJuyc
y 1 CIS
e o sr d ce, svCl;t'h
e o ZIVO t a. N eb o d'
,Ie.. Buoh
svýmtajné
zjevujeVěCI
»1 ukázal mi j,est«, totiž Buoh skrze svého anděla, divné a tajné
věci, totiž »potok vody živé, tekaucie od stolice boží. A
obau
strán potoka dl'-evo života, pHnášejície ovotce dvanáctero« etc,
Prvé vypsal Jeruzalém a jeho stavenie na vysoké hol'-e a jací
10 základové toho města a jaké světlo; tam nesvítí slunce tohoto
světa ani měsíc, ale Kristus Pán a všickni svatí svítiti budau.
A které věci praveny sau, skrz některaké podobenstvie sau povědieny; totiž jaké by to bylo město. Tuto pak oznamuje, jaká rOZ-]akározkošvncbi
koš v jiedle a v pití tam v nebeském Jeruzalémě. Ano zde pan15 stvie kdyby bylo některé veliké a kdyby nebylo v něm, co by jedl
člověk a pil, nebyla by žádná rozkoš. V nebeské vlasti jest rozkoš plná a hojná v pití a v jiedle.
.
Die: >>Viděl sem potok jako kl-ištál, a to prosHedkem města
toho, a s obau strán dl'-evo života«. A dotýká tuto nápoje hojného
20 a jiedla rozkošného, totiž ovoce dl'-eva života, a to prostl'-edkem
města. A s obaustrán dl'-evo života. A tak potok ten má dvě straně. Dvěstranypotoka
Jedna strana jest v této zdejší cierkvi, v Jeruzalémě tomto, druhá
strana v nebeském Jeruzalémě. A tak dělí se Jeruzalém na dvě
straně. 1>A pochází od truonu božieho a Beránkova, pHnášeje ovoce
25 života<<. A na konci tohoto viděnie pokládá kládbu(!) hroznau,
aby někto všetečný nepHdával ani ujímal. A takovému anděl Páně,
totiž Kristus, ktož bude svatého života, ukáže tyto tajné věci
v této kapitole a v těchto knihách.

I

v,

v'

s

9 Zl. 21, 211'11. -

25 Zj. 22, 18 a 19
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Die: »1 okázal jest mi«. Neb jest byl jasný na vnití-ním zral(u
duše své. »A viděl světlo rozkošné«. A to kochánie a ta rozkoš30
jest rajská, nebo viděl dřevo divné a ovotce dvanáctero. Die sv.
Pavel: »Viem zajisté člověka jednoho, kterýž byl v vytržení do
ráje a viděl tajné věci božie«. A tak k tomu vidění rajskému byl
vytržen a i"iekal ldesťanuom obráceným: »Jaké jest vaše povolánie od Krista. Nebo ani voko vídalo, ani l).a srdce člověčí vstau- 35
pilo«. Byl jest vytržen a zchopen k tomu potoku vody živé a k di"evu života etc.
O tOmto ráji zemském světí rozličně praví, ale tuto najviece
o ráji rozkošném vO onom nebeském ráji. Nebo i"ekllotr Kristu na Híži: »Rozpomeň
se na mne, Pane, když phjdeš do královstvie tvého«. I i"ekl jemu: 40
»Dnes se mnú budeš v ráji«, totiž v tom najvyším kochání rozkošném nebeském, kdež já sem. Napsáno v knihách prvních Mojžiešových: »Štiepil Buoh ráj rozkoši«. On, Adam, v duši své byl jest
jako ráj, nebo v stavu nevinnosti, a tu potok byl, darové Ducha
svatého. Die níže o tom ráji: >>Vycháze1 jest potok, kterýž svla- 45
žoval ráj«. Tento potok sv. Ján viděl v ráji nebeském, v Jeruza~
lémě. A to viděnie jeho vyvoleným sepsal z rozkázanie Kristova.
Jaký jest to potok? Kdyby možné bylo mluviti s svatými, kteH
sú měli viděnie tato! Píše sv. Jan VIP.: »Jest-li Ido, ješto žiezní,
poď ke mně a napie se«. A die: »Ktož věH v mě, jako die Písmo, 50
i"eky potekau z bhcha jeho«.

I

Jaký jest to potok aneb jaké sau to i"eky, kteréž plynau? VyDuchasvatéhoda-ll'd'
v kl
rl' sau ty řeky (a a J an, ze Jest t o re
o D uch u svat'em. N eb o d arove' Duch a
svatého sau potok prudký tekaucí v srdce věrných a v duše jich.
A duše každého věrného má žiezeň llhašovati a píti tyto živé vody. 55
A tak vykládá sv. Jan, kterémuž viděnie toto bylo okázáno, o di"evu života a o vodě toho potoka. Nebo, ktož právě zakušuje, viece
a více žádati bude, aby pil. A jest jako pHval tato voda. Pokládá
se v knihách Genezis: »Buď obloha uprosti"ed vod a rozděluj vody
od vod, vody nižšie od vod svrchních«. A byli sau světí, kteÍ"Íž 60
uměli oddělovati vody hoi"ké moi"e tohoto od vod svatých.
Život tento voda
Tento život jest jako voda s svau slávau a pověstí, s zdravím
a bohatstvím, se ctí a mladostí. Tyto všecky věci jako voda plynau.
Nebo jednák mladý, nu opět starý; a tak náš život jako voda plyne.
V"

I

322. Kar. 12, 2 a 4 - 34 Podle Efez. 1, 18 a 1. Kar. 2, 9 - 39 Luk. 23,
42 a 43 - 431. M. 2, 8 - 451. NI. 2, 10 - 49 Jan 7,37 (/. 38 - 52 »(/neb
omyle'm opakovdllol- 53 Jan 7,39 - 59 Podle 1. 111. 1, 6 a 7
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Napsáno v knihách Královských: >>Všickni zajisté mí-eme a jako (černě~Ini.Král.
voda plyneme «. Každý den lidé mrau a jako voda prudce tekau.
Nebo žádost člověčie tohoto světa jako voda rychle a s prudkostí
plyne. Die Pán skrz Jeremiáše: »Muoj lid dvoje zlé učinil: opustil
mě, studnici vody živé « etc. Nebo světí byli sú pravá obloha, roz70dělovali sú zajisté vody tyto nižšie a 'dolejšie, totiž slávu tohotoDělitivodyodvod
světa, žádosti a myšlenie, od vod hofejších, totiž života svatého,
bohmnyslného. Reld David: »Spomoziž mi, Bože, neb ť sau vešly
vody až k duši mé!« Hyneme v tomto velikém moh bau'L-livém.
Nebo, kteH sau na tomto moh velikém, potopili se v hlubinách
75 vod, takže nevědí o těchto vodách a potocích rajských, ale domnievají se světští lidé, že by jim nebyli úžitečnější darové Ducha:
svatého; nebo viece sobě zvolují tyto věci časné a padaucie.
Ktož tehdy umie tyto věci rozdělovati, jest pravá obloha
a bude uměti rozděliti mezi dvěma bl-ehy potoka, totiž této cierkve
80 rytHujície a druhé strany, totiž cierkve svítězilé etc. Samaritánka
í-elda: »Daj mi té vody, abych nežieznila viece!« Rekl jie: »Ktož
bude píti z této vody, nebude žiezniti na věky «. Tuto Kristus vodu
měl ráje nebeského. Nebo duše, kteráž nemá této vody, od Boha
opuštěná jest.
85
A který úžitek činie tyto vody živé? Tato voda zemská hmotná
obmajvá, což jest nečistého v světě, druhé zemi II neúrodnau činí
plodnau, žiezeň uhašuje. Tak tato voda Ducha svatého duši očiš- Úžitek vody
ťuje, aby na své hi"iechy plakal srdcem bolestným a skraušeným,
aby rez odpadla od duše. Die Izaiáš: »Umajte se a čísti buďte!«
90 A jinde: »Vyleji na siemě mé Ducha mého a dám zvláštnie požehnánie «. A skrz Ezechiele: )>Vylém Ducha mého na vás, a budete
očištěni ode všech poškvrn vaších( !)«. Druhé duši činí zelenau, Zelenost duše
když Duch svatý smajvá phrozený Mích na ldiu a když pomáhá
od hHchuov a osiedl a od pokušení ďábla, těla a světa, a po těchto
95 věcech učiní, aby duše odpočívala a zelenala se v ctnostech a v jiných daHch božích. A ty věci pocházejí od stolice boží a Beránkovy,
totiž hodné phjímanie, zachovávanie phkázaní božích a jiných
pravd. A tak tito všiclmi darové pocházejí od Krista Pána. Ale
nepí-átelé naši vždycky o to usilují a pi"ekážejí, aby odjali nám tyto
100 dary, totiž hodné pí-ijímanie těla a krve Páně, svatý život. Die
napr-ed Jan, že viděl hvězdu, ana spadnauti měla, světlan, jížto
65 2. Samo (2. Iúdl.) 14, 14 - 68 Jer. 2, 13 - 72 Ž. 69, 2 81 Jan 4, 15 a 14 - 89 Iz. 1, 16 - 90 Iz. 44, 3 - 91 Podle Ezech. 39, 29
-101 Zj. 8, 10 a 11
Jakoubel<, V)'ldad.
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J'méno Pelyněk; a ta J'est nakazila všecky i'eky a všecky studnice
vod. A ta hvězda jest šatanáš s jeho audy, kterýž uvodí bludy
a kacieÍ'stva a lidi uvaluje v kacieí-stva; a tyto vody nakažené
mnohé sau, a ktož se jich napie, umÍ'e. Ale Kristus dává vody a 105
Í'eky živé, kterýchž David žádal Hm: »Jako jelen žádá k studnicem vod, tak žádá duše má k tobě, Bože! « Die David: »Z praudu
na cestě píti bude « etc.
Ale Pán Kristus, aby vedl své k těmto Í'ekám vody živé, pi-išel
na tento svět a hledal i našel apoštoly, prosté, hlaupé, a Í'ekl: IlO
»Poďte za mnau, učiním vás rybáí'e lidí! « Jako by J:'ekl jim: »Učiním
vás, abyšte lovili ryby v jiných í'ekách «. Kterýmž dal Ducha svatého hojně; a oni sau viděli jasně, jaká jest tato voda, kteráž pocházie od stolice božie a Beránkovy. A Ido nám dá ty vody živé,
kteréž smajvají hí'iechy a osvěcují oči mysli našie, abychom den 1I5
ote dne prospievali v ctnostech a v dobrém a svatém životě? etc.

I

Potok od

Páně

tváři
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Die: »I o k á z a I j e s t m i pot o k vod Y ž i v é
s t k v a u c í« etc. Hle, Jeruzalémští, kteÍ'Í praví sau, zde i tam'
jako na oné straně Jeruzaléma, Jeruzalémští mají potok stkvúcí
jako kHštál. A dává jim štědí'e z toho potoka, totiž dary Ducha
svatého rozličné a mnohé. A ty vody sau stkvaucie a ohnivé a 5
horké, vraucie. Tak také Daniel v VII é. kapitole viděl; die: »Viděl
sem u vidění, a byli sau truonové a stolice, a Starý dnuov seděl
na truonu a měl raucho stkvaucie a vlasy jako bielá vlna a truon
jeho jako voheň a plamen ohně a potok prudký plynul od tváři
jeho «.
10
Tak tuto Janovi svatému ukázal potok vody živé stkvaucí.
A Daniel vodu ohnivau viděl, kterážto voda zahHevá duše zastuzené, totiž když sau v auzkostech a v zámutcích. A tak někdy
dávají odvlaženie proti horkostem, totiž těžkým pokušením ďá
belským a trápením. A někdy zahEevá ta živá voda a potok stkvau-15
cí duše zastuzené od lásky božie a bližních. A tak ti darové sau
a slovau vody mnohé, totiž rozliční darové Ducha svatého. A netoliko v nebeské vlasti dává jim Buoh, ale také v zdejší cierkvi;
která srdce pokorná sau a bojie se Boha svého, neopauští jich v zá106 Ž. 42, 2 -107 Ž. 110, 7 - 108 Po »etc. « nálež! patrně podle .imaménka i slova napsan.á pod sloupcem 430a 1 : !te/II v žalnnt XXXV.: »Praudem
rozkoš'i své naPájeti je budeš, nebo 11 tebe jest studnice života « (T Ž. 36, 9
a 10) -111 Mat. 4, 19; Marek 1, 17
6 Da-n. 7, 9 a. 10

20 mutcích a v auzkostech, trápeni súce od tohoto světa, těla a ďábla.
Nebo dává sedm daruov Ducha svatého, kteréž Izaiáš v kapitole
'XI. vypisuje a Baruch VO. Die i prorok David, že prosHedkem
Žalm
hor a pahrbkuov puojdau vody. Die: »Kterýž vypauštíš studnice (černě:)
ClIl.
Srdce./
pyšná
v audoHch «. Hory sau srdce pyšná. A mezi těmi horami, kdež
, pokorná
25 sau srdce pokorná, tekau tyto živé vody, totiž darové Ducha
svatého. Die David XLVo.: »Prudkost potoka obveseluje město
božie «. A tak prudkost vody živé obveseluje město v zámutcích
a v auzkostech postavené. Die Kristus: »Ktož v mě věÍ'Í, jako die
Písmo, potekau vody živé skáčície do života věčného«.
,
l
l'
vl
'
t em Babylonsk<\
30
Vody babylonske,, ty ť tahnau
\: zems
\:ym vecem,
\: vzacnos
škodlivé vody
a poctivostem světským a k duostojenstvím, ku pověsti znamenité a slávě, a tak snižují od nebeských věcí. Ale tyto vody živé
táhnau a pozdvihují k svrchovaným nebeským věcem. A to činí
svým synuom a dcerám, kteréž ho milují.
35
Hle, tyto vody slovau živé vody a rozumné, neb sau život Živé vody
každé duše příležejície k Jeruzalému nebeskému! A ktož nemá
těchto vod, mrtvý jest a hned umierá; a tak mrtvá duše nenie
z toho města, ale vyvržena jest z onoho nebeského Jeruzaléma
a od té vody živé. A živá voda jesti ť on, Kristus, a darové jeho.
40 Jako, ktož má živau vieru, naději a lásku k Bohu, ten ť jest živ
z této vody. A tato voda jest stkvaucie a čistá jako křištál; a tauto
vodau dcery a synové obmajvají své hHechy a mrzkosti jako
,
.
vh
d Pohleděti do těch,
smrady a nečistoty. A ktož pohle dl okem mysl! do tec to vo to vo~ úžitečné
stkvaucích, uhlédá nečistoty v sobě a hHechy a osiedla ďábelská
Jest
45 V té vodě uzří. Jako v Piesničkách ona chot má voči holubičie
a blízko při vodách sedí a patří do vody a vidí jesHáby a jiné
šelmy a utieká, aby polapena nebyla, tak duše věrná, když se
vzhlédá v tyto živé vody, uzřie stien ďábla, světa i těla, a utieká
s pomocí boží od těch osiedl. Nebo holubice sau pernaté a uletují
50 vzhuoru skrze vieru pravú a naději a lásku a vyčištěnie všech
nečistot smrdutých. A tak věrná duše, hledieci do těchto živých
vod, vidí všecky mrzkosti své zlé a ponižuje se a vzievá Boha
svého, a tak ty vody očišťují od smraduov škaredých a nečistot,
neb sau ty vody stkvaucie a ohnivé, jakož die Daniel. A v onom
55 Jeruzalémě uhlédají vodu tu živau a skrz ni uhTédají hluboké
věci, totiž božstvie tajné věci a anděluov a svatých, a to z obra-

I

I

22 Iz.ll, 1 nn.; Barltclt 6, 1 nn. -

7, 38 -

45 Pís. Ša.l. 6, 12 -

23 Ž, 104, 10 54 Dan. 7, 10

26 Ž. 46, 6 -

28 Jan
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Zde sme
v temnostech

(černé:)

Jeremie
lIro. A

ženie světlého slunce-Krista, kterýž osvěcuje tyto vody živé. Tam
žádný nebude pokrytec ani který hřiešník.
Zde ť zajisté sau mnohé te~11l10sti jako dajm a sme jako v žaláh a světla maličko máme, a jako kruopi jednu máme světla proti6o
velikému světlu nebeskému, které světlosti sau v nebeské vlasti.
Nebo bohatec jediné kruopě žádal od Lazara, totiž dar a obvlaženie, zda by mohlmieti té živé vody; neb jest byl vyprahl a vysech v mukách. Die prorok: »Pozdvihni očí tvých upřiemo a pohleď, odkud si vypadla t « Mluví každé věrné duši, opuštěné od 65
Boha a od těchto daruov. A tak kruopěje nesstupují té vody živé
v duši opuštěnau, usvadlau a vyschlau od Ducha božieho. A ktož
mieti nemuože těchto daruov, veliká jest rána boží a hněv a Buoh
zavierá nebe své a činí měděné pro nevděčné a milovníky tohoto
světa etc.

Die: »T e k a u c í o d s tol i c e b o ž i e a Ber á n k ovy « - ty vody, kteréž běžie po všech svatých v nebeské vlasti
a po ulicech jeho s obau strán, a nikdá nevysychá ta voda, ale
vždycky hojně teče. Die: »Od stolice božie «, totiž najprvé z nebeské vlasti, a potom v tuto cierkev. Die sv. Jakub: »Všeliké dánie 5
výborné a každý dar dokonalý etc. sstupuje od Otce světlostí a tak
dává dary v hojnosti « etc. A tak tito darové sau v samém Bohu;
a k němu se utiekaj duše každá. Die David: »Buď mi za Boha
obránci II a za místo ohrazené, aby mě spasena učinil«. V něm
Žiyé vod?' od sto, zaJ'isté sau tyto vody živé a od něho plynau a svlažuJ'í tuto cierkev 10
hce bozi tclmu
rytěl-ující, kteréž pocházejí od stolice božie a Beránkovy, nebo
pro zaslauženie jeho dal Buoh Kristu všecky věci v ruce.
A od Krista plynau vody najprvé na~ Truony anděJské; a tak
prvé hodnějším a světějším dává ty vody Kristus, totiž najvyším
anděluom, a potom najnižším. Tak v této cierkvi prvé ty dary dává 15
vyším, totiž pokornějším, jako jest dal svaté panně Mariji a apoštoluom a prorokuom, a potom nižším a menšieho duostojenstvie tyto
vody seslal, a tak některým štědřeji a některým méně. A také dává
ty dary skrz l... azatele, zákon svuoj a pravdu ohlašuje. A tak, chceme
-li tyto dary pr'ijímati, musíme mieti srdce pokorné. Jako die David: 20
»Pane, srdce čisté stvoř ve mně a ducha p1-ímého obnov« etc.
Ale vody babylonské umrtvují a snižují v tyto zemské věci,
aby jich žádal, a svodie od Boha a uvalnjí lidi v osiedla mnohá.
62 Luk 16, 24 - 64 Jer. 3, 2.
5 Jali. 1, 17-8 Ž. 31, 3-21 Ž. 51, 12

Ale vody tyto živé, totiž darové Ducha svatého, jal~o jest hodl:é
modlitba nábožná, srdce skraušené, trpělivost, setrva:
nie etc. A běda těm, ktel-íž neobracují sobě těchto věcí k spasem

25 pí-ijímanie,

etc.!

A uprostí-ed ryňku města toho etc. T.an.l zad
Společnost svajisté jest společmost pravá, nebo kaž~ý s ~ruhýl:l bu e mletI spotí'ch
30lečnosta aučastenstvie. V prvotní clerkvl prava byla spolecnost
a ne vošemetná. Nebo jeden druhého potvrzoval v dobrém, vespolek milovali se a každý svým darem od Boha sobě puojčeným druhému prospieval, a tak pravé bylo obcovánie sva~tch a :po:~.~
nost. Nebo dar Ducha svatého byl jim obecný, totrz hodne pnJl35 manie neb aučastenstvie těla a krve Páně, dobrý život. Tak i l:a
skonánie světa těchto časuov máme živi býti pl-íkladem prvot11le
cierkve etc.
I ukázán jest mi potok vodyživé a s obau
str á n d l' e v o ž i v ota. V Jeruzalémě nebeském, kterýž jest
40 zde i tam, co jest, povědieno maličko nětco jest; který jest ráj ta?:
a jaký a jaká rozkoš pokrmu a nápoje, jazyk andělský vy~ravltI
nemuože. Nebo, když sau světí v vytržení postave11l byli, tam
1 1
'
dVl Malau známost
;>ebes,
J'sauce zchopeni málo sau pověděli. Jako aposto, deryz Vl e, máme,zde
kych vec1
kterýchž věcí nesluší člověku mluviti; a praví, že sau tam ty vecl,
45 lderéž na srdce člověčí nevstupují. Ano Kristus, vida srdce nezpuosobná pro množstvie temností naších( t), nemno~o vyprav.o~
val, kterak jest tam; ani lotrovi mnoho pravil na kí-ížl, ale okUSItI
dal Hm: »Dnes se mnau budeš v ráji«, a tak zvieš, co ť jest tam.
Protož, že člověk vnití-ní náš jest k radostem rajsk~lm oslepen,
50 a temnostmi jsa obklíčen, nevie, kterak pomysliti o něm; nebo,
spojen jsa s tělem, skrze smysly zevnitl-n~e na <;vět ~atl-í. A člo~ěk
zevnitl-ní neví jiných věcí, jediné kteréž vIdí; a pakl! co chce otech
vysokých věcech a nesstihlých pomysliti .an:b o. tom ráji n:b.;skén::
tehdy se domnívá, že by se ty věci tak mely Jako na svete, totIz
55 že by J' edno místo bylo veselé a rozkošné.
'h vecech vecnyc
v v
'h'Jes tsl(lze
' Zde
skrze podo,
Všecko pak Písmo o tech nebe~kyc
benstvie známe
'h' vy d'ano; a1e mnoh e~ 1epsVi e.,sau ty
skrovně
podobenstvie věcí hmotnyc
všecky věci a dokonalejšie, nežli tato podobenstv~e uka~uJ1. ~ako
skrz slunce přirozené a hmotné má se člověk pozdvlhnautI k Kns.tu~
60 jenž jest slunce spravedlnosti. A toliko, jestliže Pán bude chtretI
y

I

y

)

y

•

v·

V

V

43 Podle 2. Kar. 12, 4 a 1. Kar. 2, 9 - 48 Luk. 23, 43 - 49 Nfisto
»oslepen.« bylo púv. napsáno: stvořen; ale toto slovo je přeškrtn~(,to a in marg.
(P~"tv. rukou) na.psáno: oslepen.
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své světlo božské v nás seslati, nemuožeme k oněm věčny',n J'in 1
t"' .
b
.
a(
pa nb; ne o dUŠl porušehé viece se libí v temnosti nežli v světl
patřiti, aniž se zdá co jiného krásného I a pěkného býti, jedin~
to, což v světě běží. A najmenší v nebi fépe ty věci poznáv'
okauš~j~ jich ,n~~li z~~ najvětší z svatých. Spasitel die: »Najmenš~ 65
v nebI Jest vetSI nezh on(<. A protož o těch věcech budaucích od
nás vzdálených lépe vnití"ní člověk poznává, okušuje, nežli toliko
o nich slyše.
, Pro:o.ž té rozkoši. rajské tuto dotýká, aby, kteříž okušují,
~ m umel! vypravovatI. Mluví v podobenství nějakého města ve-70
hkého, v kterémž by bylo zdravie, rozkoš, radost a bohatstvie etc
a že by tam byl potok stkvaucí a studnice života, jenž jest Pá~
Buoh, od něhoZto živé vody a stkvaucie plynau, v kterémž by se
potoku radovali a věčného života okušovali. A ta i-eka jest veliká
' 75
viece nežli muože žádáno býti.
, vA . s
o b a u str á n d í- e v o ž i v o t a, o v o cep i' in a seJ e mno h é. Tak jeden těch věcí koštovav, die (David):
~>Jakožv sme ~lyšeli, tak sme i viděli v městě Páně«. Nebo. jakž
Jest duse slysela, potom, když z těla vychází, lépe okušuje. Tak
Královna Sába
královna Sába, pEšedši poslúchati maudrosti Šalomaunovy, pově- 80
~ěla, že více viděla nežli slyšela. Takéž duše, dcera králova, jehož
Jest ~uá:y žádala, cO,ž se jie dává z radosti boží, když pEjde do
vlasb, lepe porozuml a pochopí. Ale k těm věcem sme sprostní
(černě:) 72
a hlaupí jako hovada. David: »Jako hovado učiněn sem u tebe«.
Potok ten duši dává život, ješto nikdá neumře, ale na věky 85
živ bude, a dí-evo života, chutné k okušení i rozkošné k vidění
přes den věčný, s lístím(I), s zeleností a s ovocem, vyvoleným bo~~m zpuosobené. Potok ten jest tak drahý vody živé, že nenie menSle dobroty samého Boha. Takéž i strom, maje dvanáctero Ovoce.
A ten strom živý jest Kristus Ježíš. Tento ť jest strom, ktervž slaul90
Dřevo života
napi"ed Beránek. On, Pán, Spasitel, jest di"evo života, I rozkošné,
krásné. A tak, jakž jest v sobě rozkošné, duše nemuoŽe zde tak
~~ch~piti, n;.ž t.epru~~ po smrti. Protož sau světí sobě zde stajskali,
zadaJ1ce umneb, patnece k tomu stromu, žádajíce ho dojíti a v něm
se kochati, a blízcí sauce smrti, velmi se radovali. Ale my; hubené 95.
viery; v~ickn~ pohři:ch~ bojíme se umí-Hi, strachy a hruozami jsúce .
porazem. Knstus divne Ovoce dal zde na světě k okušení kterýž
jest zde i tám (1) etc.
'
Podobenstvie
města

~
65 Mat. 11, 11; L~tk. 7, 28 Z. 73,22

78 Ž. 48, 9 -

80 1. (3.) KI'ál. 10, 7 _ 84
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A že j es t on ten strom, ktož k němu přijde, všecko,
což žádá, má: bohatstvie, světlo, pokrm, pi-átely a jiné věci všecky
v sobě má. Neb jest on všecko ve všech. A protož rozličnými jmény
v Písmě jmenuje se: jednak slove chléb, nápoj, světlo, strom, be5ránek, skála, ovce, maudrost etc. V PHsloví lIlo.: »Di-evo života
jest těm, kteHž dosahují jie«, totiž maudrosti. A protož na smrt
jda, pověděl: »Poněvadž na zelenÉm to činie, na suchém co bude?«
Nazývá se dí-evem zeleným Spasitel. Dobrý zahradník zelený strom
miluje, suchému nedá státi; tak Kristus uschlého člověka vmietá
10 do vohně věčného. A protož se bojme, že sme stromové uschlí.
A jakož die Jan: »Již sekera k koi-enu phložena jest«; a protož
vytíná rozličné lidi skrz rozličná trápenie a smrt.
A z toho di-eva ktož jie ovotce, bude také dobré di"evo zelené.
David, vypisuje spravedlivého člověka, die: >>Vuole jeho v zákoně
15 jeho. A bude jako dÍ"evo štípené, kteréž ovoce své« etc. A ti sau,
kteljž srdcem svým sau vedlé tohoto živého potoka, a tehdy horkost pokušení a hHechuov nevysušuje člověka v milosti. A o tom
dí"evě chot Kristova die v Kantikách Ilo.: »Jako jabloň mezi dHevll11lesním, tak milý muoj mezi syny. Pod stínem jeho seděla sem
20 etc. A ovoce jeho sladké jest II ustÓll1 mým«. Kristus krásný, Bohu
Otci najpodobnější a najduostojnější, má v sobě potok vody živé
a Ovoce mnohá. A všickni světí, jako stromové Krista se pHdržíce,
budau tam zelení, rozkošní a krásní. Protož die David: »Já jakožto
oliva plodná v domu božím«. Jiný jako fík, jako zrnaté jablko.
25
A protož ve čtení Kristus phpodobňuje se jednomu pastýři,
kterýž tam na paušti, kde sau ta ovoce, nápojové, pokrmové a rozkošné kochánie, nechav tam svých ovec, pHšel sem, aby hledal té
ztracené ovce a aby ji do té radosti zase přinesl. Toho di-eva i zde
okušují dobří, kteHžto svět a marnosti potupují. V Zjevení Ilo.:
30 »Tomu, jenž přemuož, dám jísti z di"eva života«, kteréž jest v ráji
Boha mého, kteréžto dřevo chutné jest a sladké a zdravé. Nebo,
ktož zmužile přemáhá Miechy, by pak i raněn byl, tomu Pán dává
okusiti se samého, jenž jest dí'evo života etc.

Kristus rozličná
má jmena

Viděl sv. Jan vodu potoka živého etc. a
s o b a u str á n d i- e v o ž i v ota. Dotýká dvau strán, a na
obě straně voda teče a ovoce takové di-evo dává. Zde jest jedna Sobauž~~~t:dřevo

5 Příst. 3, 18 - 7 L~tk. 23, 31 - 9 Ohlas Mat. 3, 10; 7, 19; Luk. 3, 9 11 Spr. ib. -14 Ž. 1, 2 a 3 -18 Pis. Šal. 2, 3 - 23 Ž. 52, 10 - 25 Mat.
18, 12 a. 13; Luk. 15, 4 až 6 - 30 Zj. 2, 7.'
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strana zemská, a tam druhá nebeská; koleno jedno nebeské, druhé
zemské. A potok, kteryž pochází z stolice boží a Beránkovy, na- 5
plňuje i ťuto i vonu stranu bez přijímanié osob. A jako vody živé
pocházejí od Boha Otce v srdce věrných hojně, buď to pak stav
kněžsky, nebo panensky, nebo manželský, nebo vdovský, a tak
;;:~é;~ ~~{~:? ke všem stavuom plyne a dává své dary Ducha svatého. A nikdá
nevysychá, ale život dává všem; a netoliko u vlasti nebeské obži-l0
vuje, ale také zde. Die sv. Pavel: »Milost boží rozlita jest v srdce
vaše skrze Ducha s~atého«. A tak ta živá voda rozlita jest, kteráž
HojlloS;í'C~lOd ži- obživuje a život dává, a tak v tuto cierkev plyne i v onu svítě
zilau i na anděly, zde pak bez pl-ijímanie osob, bohatým i chudým,
jediné leč kde hí-iechové smrtedlní pr'ekážejí, jinak v té vodě nenie 15
nedostatku. Die ta studnice Kristus: »J estliže kto žiezní, p'í-iď a
(černě:) lzai LV. napie se a já ť nasytím vás«. Die skrze proroka: »Vsickni žiezniví
poďte k vodám a bez sHiebra, ktel-í nemáte peněz«.
A tato voda pocházie od truonu božieho a jest živá; kteráž
obveseluje, posilňuje, hr-iechy smývá. A die: »Darmo dám«. Die20
Kristus: »Darmo ste vzali, darmo dávajte!« Protož die: »Poďte,
Bez peněz chce
ktel-í nemáte zač kúpiti!« A tak bez pr-ijímanie osob, aby se chudý
naliti
nermautil, nemá-li peněz. Neb Kristus darmo dává. A tak, kto
žiezní, poďl A dává některak darmo, nebo ničehéhuož nepotl-e(černě:) XV. buje od nás Kristus. Die David: »Zachovaj mě, Hospodine, neb 2Q
sem doufal v tě. Rekl sem Pánu: Buoh muoj si ty; nebo dobrých
věcí mých nepotl-ebuješ«, totiž mych skutkuov dobrých nepotl-ebuješ, ale ty, Hospodine, dáváš dary veliké své z veliké milosti
tvé. Jako ďábla Lucifera svrhl s nebe; jako by řekl jemu: »Mníš
ty, že bych já bez tebe by ti nemohl? « Takéž i člověku dává ně- 30
kterak z milosti tyto živé vody. Nebo die Kristus: »Když všecky
věci učiníte, kteréž já pr-ikazuji vám, rcete: Služebníci neúžiteční
sme«, A protož musímť býti velmi pokorní.
Také i ne darmo
chce dáti
Jiným obyčejem některak ne darmo, neb musíte opustiti pro
něho rozkoše světské, marnau chválu a tak všecky věci, kteréž on 35
zapovídá. Die Kristus: »Podobno jest královstvie nebeské kupci«.
A tak musíme sami sebe zapřieti a tak jemu slúžiti. Die Kristus:
»Tělo mé, kteréž já dám, jest za život světa«. A tak věrné duši
dává některak darmo, a některak ne darmo. Ne darmo, nebo těch
věcí, kteréž on zapovídá, nečiniti, a k kterým volá věcem, ty 40

I

I

11 ŘÍln. 5, 5 -16 Podle Jam.a. 7, 37 -17 lz. 55, 1 - 20 lb. - 21 Mat.
10, 8 - lz. 55, 1 - 25 Ž. 16, 1 a. 2 - 29 lz. 14, 12 - 31 Vtk. 17, 1039 Mat. 13, 45 - 38 Jan 6, 51

naplniti skutkem. Die Kristus: »Dávajte, a bude dáno vám, odpusťte, a bude odpuštěno vám«. A tak některak dává darmo, a
druhým obyčejem, aby jedno za druhé bylo.
A die: »S obau strán«. V která srdce ty vody plynau, sau takoví
45J'eho audové. Die sv. Pavel: »Ktož nemá Ducha jeho, ten nenie
• v
Kristus spojuje
jeho«. Die: »S uobau strán, di'evo života u prostředku«, totIz spo- dvě straně
juje tuto stranu cierkve s oním Jeruzalémem nebeskym a sau svázáni spolu vespolek, jako Pavel vypisuje tělo cierkve. A tak spolu
svázáni sau skrz tuto živau vodu. Nebo jako audové mají svuoj
50 aur-ad zvláštní (jako voko má jiny aur'ad, noha jiný, ruka jiný),
avšak sau jedno tělo, tak i Kristus dává dary rozličné zde vaudech
i tam v nebeské vlasti jiné a jiné, avšak činí je jedno ta živá voda,
nebo spojuje tyto s oněmi svatými; a onino v nebeské vlasti žádost
mají zdejším pomoci, aby pl-išli z těchto bied do vlasti nebeské
55 k nim, do radosti nevýmluvné. Nebo tato voda spojuje v jedno
všecky, ačkoli tělem sau v velikém vzdálení od sebe. Die Pavel:
»Ačkoli vzdálen sem tělem, však ne duchem, nebo vždycky duchem s vámi sem«. A tak to činí, tato živá voda spojuje v jedno
všecky po všem světě, k kterýmž tato voda živá pl-ijde.
Divné toto
60
Ale jest divné toto, čehož všickni mudrci tohoto světa poch 0- mudrák6m
piti nemohau svými vtipy a rozumem, totiž že di'ev o takové jest
jedno s obau st rán, pHnášeje ovoce dvanáctero. A kterak to muože
býti? I oznamuje se, že jest to proti kaciei-óm a jich kacieí-ství,
kter-íž pravie, že by nebyl Kristus zde i tam. Nebo nenie di'evo
65 toto tělesné tohoto svNa, ale dí'evo toto jest duchovnie. A totéž
d'í-evo života jest, kteréž jest i s této stralny potoka i s onéno nebeské. Nebo Kristus jest duchovní a jest všudy, a aniž zavHen
muože býti tak, aby byl na jednom místě a ne na mnohých. On ť
jest duchovní, aniž muože zav]-ien býti l1ěkterym místem.
.
.
d'
d vh v
h' [Pikharte, co tomu
70
A tak všecken a celý Knstus Jest zel tam, o ne oz poc adieš?j
zie potok vody živé. A tak dr'evo to jest i s této strany potoka,
zdejšie cierkve rytěl-ujície, i oné cierkve svítězilé. Jest 7.ajisté Kristus toto d'í-evo v svátosti velebné jako pod nějakým p'í-ikrytím.
Die Pavel svatý: »Zde v;díme pod jakyms' zrcadlem a v obrazu
75 podobenstvie, ale tehdáž uzl-ieme tak, jakž jest«. Tato zajisté voda
.
v,
I'
1
'
1 v , Pokorneho srdce
tu spadá, kdež sau srdce skrausena a ve ml po wrna, po ozena
potřebie
V pokušeních a v zámutcích; a tak těm hodně dává se okusiti. Nebo
41 LlIk. 6, 38 a 37 -

-74 1. Kor. 13, 12

45 ŘíJl/. 8, 9 -

48 Efez. 4, 16 -

57 Kol. 2, 5
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blahoslavení sau, kteÍ"Íž lkají a kteÍ"Í žieznějí spravedlnosti a kteH
protivenstvie trpie a kteří sau čistého srdce a kteH chudí duchem.
Ale kteHsau jako hory Gelboe, tu ani rosa, ani déšť nespadá, ale80
takoví sau uvadlí, uschlí, opuštění etc.
D i v .fl é věc i a nad rozum lidský vystupujície, které Pán
Buoh dává svým a zjevuje, že di-evo života s obau strán potoka,
vypravuje. V těchto božských věcech nenie takového rozdělenie
jako v těchto tělesných. Neb tyto věci sau duchovnie. On, Kristus,
jest studnice a také dÍ"evo života i také potok.
5
A die: »Přinášeje dvanáctero ovoce na každý měsíc« etc. Hle,
ovo~~v~t~řeva od tohoto di-eva života pocházie ovoce, svatí jeho cierkve prvotnie,
jich život a darové od Boha jim daní, neb sau oni po všem světě
kázali a mnohé ovoce phnášeli skrze kázanie jich a modlitby. A
tyto ť sau oni dary měli od tohoto dÍ"eva života rajského, Krista 10
Pána. Neb on dary dává zde i tam Ducha II svatého, totiž osvěcuje
nebeský Jeruzalém i zemský. A jaké by ovoce bylo aneb odplata,
již světí vidie, ktel'-íž sau v nebeské vlasti; i také mnozí zde v této
vlasti čijí v sobě ovoce a dary. Neb od apoštoluov pošla sau při
kázanie a naučenie lidu, nebo na všecku zemi vyšel jest zvuk jich, 15
a to skrz dvanácte apoštoluov; od kol'-ene Krista oni sau měli tyto
věci, ne sami od sebe.
Die: »Na každý měsíc«. A Izaiáš mluví v poslední kapitole:
Měslc co znamená »Bude měsíc z měsíce« etc. Měsíc bél'-e světlo od slunce a osvícenie.
Vyznamenává osvícenie znamenitá, která sú apoštolé vzali od dře- 20
va a od slunce rajského, Krista Pána. Oni zajisté od tohoto slunce
byli .sau osvíceni a zapáleni, nebo ohněm Ducha svatého, a tak sú
hojně vzali od Krista, aby potom jiným phsluhovali, a měli sau
zapálenie rozličná, jiná a jiná. Zde sau jináče byli zapáleni nežli
již v vlasti. Neb to dí'evo s obau strán potoka, zde i tam, zapaluje 25
a osvěcuje. A tak bude měsíc po měsíci, totiž zapálenie Ducha
svatého v tomto životě i po tomto životě. Die v Kantikách: »Pěkná
si jako měsÍC, výborná jako slunce a jako vojenský šik zHzená«.
A ty věci pochodie od dl'-eva života.»Maje
o v o c e a p l'- i náš e jed van á c t e r 0«. A tak Buoh všemo- 30.
Darov~t~~!lsobúhúcí dává dary i s této strany potoka i s oné strany. NěkteH jdau
s tohoto světa, kteH sau vyvolení, totiž onoho světa poUebují.
78 IvIat. 5, 4 a 6 a 10 a 8 a. 3 -

80 2. Sanl. 1, 21

15 Řím. 10, 18 -19 Podle Jz. 66, 23 -
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27 Pís. Šal. 6, 9

»Aby listie tohoto dí'eva bylo jim k zdraví«. Neb tam někteH dlauho Listie k zdravl
se uzdravují, někteH až do dne saudného nebudau uzdraveni. Ovoce
pak toho di-eva a listie sau k zdraví, že, kteH sau zde byli hhechy
zmazáni a zde ne do konce očištěni bývají, tehdy tam skrz listie
toho dr'eva uzdraveni bývají.
.
A z toho máme, že tato cierkev [rytě1'ujície] dělí se na Hi Cierkevd~l~ tré se
strany, totiž rytě1'ující, usnulau a svítězilau. Nebo někteH sau do40 konalí, někteH méně dokonalí, avšak sau audové té cierkve, druhé
strany nebeské. Nebo tam jest koleno, kteréž se skloňuje a klanie
se Kristu. Listie zajisté a dí'evo života a ovotce sau všecky věci
duchovnie. Die Kristus: »Které věci mluvím vám, duch a život
sau«. A blahoslavené Panně Mariji povědieno jest, což zajisté z nie
45 narodilo se jest etc. Die sv. Pavel, z ovoce tohoto di-eva zde V cierkvi jaké vydává ovoce těm,kteHž mají svědomie čistá a jasná.
A pokládá dvanáctero ovoce Pavel k Galatuom V0. a die: »Ovoce x~;~:r~ř~~~ce
pak Ducha láska jest, radost, pokoj a dlauhočekánie, trpělivost,
viera, zdrželivost« etc. Pokládá zajisté dvanáctero ovoce. Nebo
50 všickni takoví, kteHž mají ovoce toto, a sau duše jich jako v ráji,
totiž svědomie dobrá majíce.
Láska
A t a k p r v .fl i e o v G cel á s k a. Ktož má lásku pravau,
ten muože hodně pHstúpiti k tomuto dřevu rajskému života jakožto
k Kristu Pánu, kterýž jest u velebné svátosti; ten hodně okušuje
55 a v sobě cítí veliký úžitek. Nebo, ktož hodně phstaupá, ten okušuje ne ošemetně. Ale v Hdkých se to nalézá. Nebo láska božie
v tom jest, ktož miluje Boha z celého srdce a bližnieho svého jako
sebe samého a vždycky k svrchním věcem pozdvihuje se v bohomyslnostech, aniž chce co zlého pl'-ekaziti svému bližnímu. Nebo
60 láska nečiní převráceně, nezávidí, nehledí, což jest jejieho, ale
které sau věci Ježíše Krista etc.
Dr u h é o v o c e j es tra d o s t, totiž zHzená, to jest raRadost
dost v Pánu Bohu. HHešníci neokušují těchto věcí, ale musejí
prvé vyčistiti skrz skraušenie a slzy hhechy své, a tehdy budau
65 moci pHjíti k těmto ovocem rajským, totiž k dr'evu života. Die
Kristus: »Blahoslavení, kteH lkají, neb oni potěšeni budau«. Radost pí'edchází, když někto má lásku a milovánie k Bohu svému
a k bližniemu. V komž jest láska, velikého cos' činí, nebo činí jemu
Boha pHtomného. A tak Buoh, když pHtomen bývá, duše ta ra-

I

I

38 [r)'těřujície] je patrně omyl, vynech! -43 Jan 6, 63 - 44 Duli. 1,
35 - 47 Gal. 5, 22 - 57 IvIat. 22, 37 a 39 - 60 Ohla.s 1. Kor. 13, 4 n1l. 66 IvIat. 5, 4
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duje se a veselí. Die Jan v kanonice: »Buoh láska jest, a ktož pi'e-70
bývá v lásce, v Bohu pi'ebývá«. A tak, ktož Boha nade všecko
miluje, má ho v sobě a v něm se veselí. Tak nek:dy světí apoštolé
Apoštoluov radost radovali se, když saupro jméno Kristovo trpěli, měli Krista pHtomného a ri1ěli lásku velikau a milovánie k Bohu. A tak sau oni
právě okusili tohoto di'eva života a ovoce a lístie(!) k zdraví sau 75
měli. Řečeno bylo Mariji: »Zdráva, milosti plná« etc. Neb jest
ona měla od tohoto di'eva Ducha svatého, v němž se jest i radovala, právě okusila tohoto di'eva rajského a í-ekla v radosti veliké
v Duchu svatém svém: »Velebí duše má Hospodina a zrado val se
jest duch mu oj « etc. Tito takoví všickni požívají tohoto di'eva a 80
ovoce i lístí, když sau v zámutcích a v aúzkostech a na smrti,
když se berau k oné straně potoka. Die sv. Pavel: »Radujte se
v Pánu!; a opět pravím: Radujte sel« A Kristus die: »Já sem při
šel, aby radost vaše plná byla«. Zde zajisté některak v tomto životě smíšené sau spolu, totižto jednák radost, jednák pláč,85
jednák obé etc.
Jakož povědieno jest, dÍ'evo života s obau strán potoka jest;
dÍ'evo rajské, jenž jest Kristus, s této strany cierkve jest, vydálvaje
ovoce své. A užívati mají ldesťané tohoto ovoce, zkušujíce se samy
u vieí-e a v dobrém svatém životě. A prvnie ovoce láska, druhé·
Pokoj
radost a Uetie pokoj, totiž v duši, v dobré vuoli a v dobrém svě- 5
domí. Nebo když strom ten, Kristus, narodil se jest, andělé l'-ekli:
»Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vuole«.
A tak, kteHž mají pokoj s Bohem, ti mají vuoli dobrau, druhé
pokoj každému věrnému a bližnímu svému zachovati, mieti totiž
s každým pokoj. Nebo, ktož nemá lásky k Bohu a k bližnímu, 10
takový nemá pokoje. Protož prvotně a pl'-edkem aby každý člověk
měl lásku, a z toho pak i radost v Hospodinu, aniž kto muože veseliti se a radovati, leč bude prvé mieti lásku. A jestliže tu má,
tehdy i radost v dúích i pokoj pravý, ne ošemetny.
Hodné ptijlmanie
KteHž hodně k pHjímání(!) phstaupají těla a krve Páně pod 15
obojí zpuosobau, ti ť okušuji těchto ovocí, totiž lásky, radosti a
pokoje s Bohem a s bližním svým. Ale běda těm, ktehž nehodně
pl'-istaupají, kteHž tohoto ovoce nemají, tohoto dí-eva života, kteréž
701. Jan 4, 16 - 83 Jan 15, 11
3 2. Kol'. 13, 5 -

76 Luk. 1, 28 7 L2tk. 2, 14

79 Ll/h. 1, 46 a. 47 -

82 Fil·ip. 4,4

jest uprosUed r~je, stoj~ s, oba:l.strán ?o;oka. D~~ Pav~l.:vatt
20 »On zajisté, Knstus, dava obetl pokoJne«, kterez SPOJUJI duse
a svazují v jeden duch. Odkud sau svárové nynějšie a nesnáze
odporné a pokrytstva? Ne odjinud nežli z nehodného pHjímanie.
Ale dobH vždycky mají pokoj s Bohem; kterýmž praví Kristus:
»pokoj muoj dávám vám, pokoj muoj zuostavuji vám«. Nebo
25 blahoslavení sau služebníci ti, kteí-íž tento pokoj mají Kristuov.
Ačkoli zajisté apoštolé v prvotní cierkvi měli mnohé zámutky,
jsauce v nebezpečenstvích mnohých II a v žaláHch, avšak sau měli
tento pokoj vždycky v dušech svých. Neb sau okusili tohoto ovoce
hodně a v pravdě a dí-ev o života bylo v nich.
30
Pokoj zajisté tento zakládá se v dušech pokojných k Bohu
a nasycen bývá těmito dary duchovními; ale tento pokoj ti'lesný,
zemský a světský nemuož člověka nasytiti a naplniti. Ale tento
pokoj Kristuov syti, krmí duši a naplií.uje vším dobrým, takže
těchto zemských věcí nežádají, ale tuchnau v nich, ale toliko hle35 die, aby měli milost boží a pokoj boží v sobě. A blahoslavený jest
ten člověk, kterýž se Boha pHdrží! A Pavel často psalldesťanuom:
»Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista«.
Dále, kterak by člověk mel se mieti zevnitl'- k bližním svým,
die: »Čtvrté ovoce dlauhočekánie«,' totiž aby vždycky očekávala Dlauhočekánio
40 duše a trvala až do konce vyjitie s tohoto světa na vonen svět,
a tak aby všecky věci činil člověk a naplnil, které sau jemu od
Pána pHkázány. A to učiniti mámE,. Die Kristus: »Hledajte a najdete, tlucte a bude otevHno vám«. A protož vždycky máme od
hřiechuov a zlého života utiekati a trvánlivě státi v ustavičnosti
45 a stálosti, s doufáním celým, a abychom neodpadali od dobrých
Sl(Lltkuov začatých. Ale stálí bucTte, a uzHte pomoc Páně nad sebau,
a tak od mladosti až do starosti a do šedin, a tak až do smrti dobré
věci čiií.me a v bázni boží stuojme; nebo nevíme, milosti-li čili
nená, isti hodni sme. KteHž pak padají v hHechy, neokušují tohoto
50 ovoce rozkošného a velmi chutného.
P á t é t r pěl i vos t, totiž abychom v nemocech, v nebez- Trpělivost
peoenstvích, v zámutcích, v bezprávích měli trpělivost. Nebo
ktož má lásku, má i trpělivost i tyto věci již pravené. A tak úžitečné
jest, abychom odpauštěli dluhy bližním svým, aby neutrhal jeden
55 druhému, ale jeden za druhého aby se Bohu modlil a miloval ho

I

20 ? - 24 Jan 14, 27 - 37 Řl/n. 1, 7; 1. Kol'. 1, 3 a j. Č.
7, 7; Luh. 11, 9 - 48 Sr. Eeel. 9, 1
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jako sebe samého. Ale pohHechu jsme opuštěni od Ducha božieho
'
a tak oblaupeni sme z jiných daruov.
Š es t é dob rot a, totiž dobrau vuoli k Kristu Pánu
a k svému bližniemu mieti, najprvé na sobě hl'-iechy kaziti a potom
na jiných. A ktož se tak má, ten má toto ovoce, totiž dobrotu. 60
Nebo nemá hoi-kosti mieti jeden proti druhému, ale, bylo-li by co
jemu učiněno od bližních, pro Boha odpusť v dobré vuoli. Nebo
Kristus onu vdovu, kteráž uvrhla do pokladnice dva šarty měděnná,
chválil i-ka: »Tato viece nade všecky dala, kteráž měla vuoli
dobrau« etc.
65
Sed mé dob rot i v O s t, totiž dobrá ohnivost. Die Pavel:
»Duchem vraucie buďte«, totiž, co oinite, abyšte měli toto ovoce
v sobě, nebo v jiných to, což jest zlého, kaziti (!).
O s m é t i ch o s t, totiž mieti srdce tiché, pokojné. Čte se
o Mojžiešovi: »Bieše zajisté člověk najtišejší mezi syny izrahelský-70
mÍ«. Nebo, ktož pHstaupá k oltáÍ'i, má mieti toto ovoce.
D ev á t é v i e r a nebo věrnost, totiž mieti věrnost k Bohu, ,
to, což jemu slibuje, aby to držal až do smrti. Jako sme na kHu
slibili a rukojemstvím se zavázali, to držme. Die David: »Ty si
rozkázal pHkázaní tvých osHéhati náramně«. A protož v těch 75
ovocech stuojme, skutečně je zachovávajíce, totiž věrnost k Bohu.
A také i o těch nevidědlných věcech abychom vieru měli, totiž
že Kristus jest pravý Buoh a člověk u velebné svátosti, i jiné
věci, kteréž pHkázal v zákoně naplniti.
Des á t é s t i- i e d m o s t, totiž mieru abychom zachovali 80
v mluvení, mieru v trestáních, v radách, v modlitbách, I v spáních,
v bděních, v pití a v jídle, abychom ve všech těch věcech měli
sHiedmost, to ovoce.
Opět jed e n á c t é z drž e 1 i v O s t, totiž od hHechuov,
od zlých skutkuov a zlých myšlení a od žádosti zlé. A kto chce býti 85
zdrželivý, pHstaupaj hodně k svátosti velebné; nebo ty zlé věci,
totiž hnutie tělesná k vopilství, k smilstvu, k lakotě a k těm podobným skrocují se a zapuzují.
D van á c t é č i s t o t a, aby byl zdrželivý, netoliko od
hHechuov, ale ani v vuoli duše aby bylo zlé. Nebo, ktož toto ovoce 90
má a ono již vyčtené, ten ť právě v sobě cítí dary tyto.
631VIarek 12, 42 až 44; útko 21, 2 až 4 - 66 Sr. Úvod str. XCVI
(jako vykládá autor ma1ignitas = zloohelí, tak i benignitas = dobrá ohn'ivost).
- 67 Řfm. 12, 11-704. M. 12, 3 -74 Ž. 119, 4
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A tyto v~ecky věci s této strany potoka pocházE-jí, od di-eva
života, kteréž jest v ráji, totiž od samého Krista etc.
A vše 1 i k é h o z 1 o i- e č e n s t v i e n e bud e v i e c e,
ale s tol i ce b o ž í a Ber á n k o vab ude vně m.
Hle, ti velicí svatí, kteÍ'íž byli slaupovéa lucerny cierkve, k nimžto
máme patHti, oni někdy paHili myslí do onoho Jeruzaléma ne5 beského, jaké jest tam milovánie, rozkoš, láska, spojenie; někdy
paUili i v tuto cierkev rytHující, v kteréžto sau mnohá osiedla
a mnozí zámutkové a nebezpečenstvie. A jakož sau viděli Duchem
svatým, tak sau mluvili a sepsali potomním.
Die: >>Všelikého zloÍ'ečenstvie nebude«, totiž v onom nebeském
10 Jeruzalémě. Ale zde zloÍ'ečenstvie mnohé jest náramně, mnohé zlé Zde ~~~:t~i:lořc.
věci, mnohé nezHzenosti a biedy. Die zajisté, že tam nebude zloi-ečenstvie. To duch skrz usta Janova oznámil. A napi'ed povědieno
jest, že tam nebude nic poškvrněného, ani který hHech, ani která
vinna(l)škodná. Kdyby k těmto věcem duše paUila rozumem svým,
15 zajisté radovala by se a nehl'-ešila by proti Pánu. Neb tam pože Ihnánie jest a všeliká radost a rozkoš nevýmluvná. Kterýmž
Kristus die: »Poďte, požehnaní Otce mého .. !« A blahoslavený jest
ten; ktož jest již tam, v té rajské radosti Pána Krista, ale zloÍ'ečení,
kteH se uchylují od phkázaní tvých! Die prorok David: »A běda
20 těm, ktehž odstupují od Boha svého!« Nebo takoví sau vždycky,
dokud trvají v hHších, v kládbě (!) boží. Napsáno v knihách Genesis: »ZloÍ'eoená země tvá«, totiž těla tvého, >>nevydá semene dobrého, ale byliny neúžitečné, jako trnie a hložie«. A tak, kteH sau
vražedlníci, sau a budau tuláci na zemi. Mluví skrz proroka Pán:
25 »Jeruzalém, Jeruzalém (!) neustavičný učiněn jest pro hHech
tvuoj !«
A o tom zloÍ'ečenství sau písma mnohá. Nebo pro naše hhechy
všechen svět tělesný vidědlný trpí. Slunce spravedlnosti pro naše Světlo se zatmělo
hHechy zatmělo se jest v nás, měsíc se zatměl, prvotnie cierkev,
30 že jich naučení a písem, od Ducha svatého která sau měli, nephjímáme a skutkem neplníme. A tak světí prvotnie cierkve svým životem nesvítí nám pro naše hHechy, ale jsme jako hory Gelboe, na
kteréž ani rosa, ani déšť Ducha svatého nesstupuje, ale sme nakloněni a nachajleni ke všemu zlému, a tak naplněni sme zloÍ'e35 čenstvími mnohými.
12 Zj. 21, 27 -17 Mat. 25, 34 -19 Podle Ž. 119, 118 17 a 18 - 25 Pláč 1, 8 - 32 2. Salll. 1, 21

22 1. M. 3,
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A z toho zlého života našeho běžie mnohá zloí-ečenstvie, krádežové, ruoznice, vraždy, kacieí-stva, bludové, svárové, jeden proti
druhému povstává. A v dnešním čtení die Kristus: »Budau znamenie na slunci a na měsíci, a jako všecky věci zatmievají se
a hynau« etc. »A lidéschnauti budau pro strach« vidauce, že tyto 40
všecky věci na ně mají pHjíti pro hHechy.A to vidauce, nečinie
hodného pokániel Die Pán skrz proroka: »Čím II vás již bíti budu?«
Nemuož
nás. Pán Mnohy'mi ranami
nás tepe J' ednák hlizami, J' ednák hladem, J' ednák
ztrestatI
.
válkami, jednák vězením, trápením etc. Také v Deutronomu mnoho
takov:)7ch pomst vypisuje Pán, jestliže nebudeme slyšeti ani ho 45
poslúchati. A to jest zloí-ečenstvie na zemi, v tomto davu a saužení
národuov a lidí válkami etc.
Protož die: »A žádného zlol-ečenstvie nebude«, totiž v tom
Jeruzalémě rajském, kdež jest dí-evo života s obau strán potoka,
ovoce dvanáctero a listie k zdraví; tak že Kristus dává se 50
bI(rld·sátuásZdeikvn.et:phnášeJ·e
1
v sec USll
okusiti u velebné svátosti svým věrným. A také dává se taj ž Kristus
oněm, kteH sau z druhé strany potoka, totiž svatým prorokuom,
apoštolóm, anděluom, jasně a světle, dávaje se jim s svými dary.
Ale zde, na této straně í-eky, jiným obyčejem tajž Kristus dává se.
Nebo die Pavel těmto: »Vezměte lebku spasenie a pancieí- spravedl- 55
nosti, abyšte mohli státi proti tělu a krvi. Ale budeme-li stálí, zdaliž
nás co bude moci odlúčiti od lásky Kristovy a boží? Zdali meč,
zdali smrt, zdali protivenstvie? « Jako by í-ekl: »Nic těchto věcí« ..
D~lš.e ,:au z~e Nebo mnohy'ch sau duše v této cierkvi jako v ráji, kterýmž Kristus
v faJI nekterych
/v •
dává se s dary svými, a okušují boží sladkosti; avšak šatanas jIch 60
pokauší. Jakož die Pavel (II. Korint. XL): »Ale bojím se, aby,
jako had Evu zklamal, tak i vy abyšte nevypadli od uphemnosti etc. Neb sem usnaubil vás, jednomu muži čistau pannu,
avšak se bojím, aby vás ďábel nesvedl a nezklamal od prostosti
viery«.
65
Ten zchytralý had pHstupuje k těm srdcím, která sau v ráji
postavená, totiž svatým životem. Nebo některak podobná súsrdce
Adamovi onomu, když byl v ráji pí-ed pí-estaupením pHkázanie
Chytř~ šatan ~fi- božieho. Jako se polkládá Ozé VP.: »Oni zajisté jako Adam pí-estaupa k talwvym
staupili smlauvu«. A tak, kteH mají srdce uphemá a prostá,70
Boha se bojície, ať jich osUiehají pilně, ať by had, ten ďábel, skrz
srdce porušená, pokrytá nesvedl jich. Neb sau mnozí již nakažení
J

38 Sr. Úvod str. XVI. -Podle Lttk. 21, 25 a 26 - 42 Iz. 1, 5 - 445.
M. 11, 28 ml. - 53 Podle Efez. 6, 17 a 14 a 12; Řim. 8, 35 a 38 n. 61 Podle 2. KOJ'. 11, 3 a 2 - 69 Podle Oz. 6, 7
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kacieí-stvím a bludy, a potom skrz ně šatan jiné okla~lává a ~~odí
"'ka: »Takto držeti máte toto Písmo a takto rozumětI, tento ť Jest
~mysl Ducha svatého I« etc. V srdcích dobrých a prostých rajských
Buoh pí-ebývá; avšak jestliže lidé nebudau se ost'hehati pilllě, nebudau moci odepHti chytrostem hada a pokolení ještěrčímu. A pohHechu již mnozí vypadají od upHemnosti viery pravé.
v
•
1dery' me'l Kterakhad?
pokaušl
Ale jaký má pHstup had? Ma, podobný ob yceJ,
80V ráji, když Evu svodil. Tělo naše jest spojeno s dUŠÍ, a tal, ~ělo
jest jako žena. A najprvé k tělu pHstaupá í-ka: »Proč tohot,) nejIeš?
Proč tohoto nečiníš? Což škodí? Však to nenie hHechl« A tak bázeň
boží odjímá od člověka a tak pomalu uvozuje ho ke zlému skrz
vnuknutie svá rozličná. A když svolí tělo, tehdy již hHech rodí se.
85 A také svodí člověka skrze pět smysluov tělesných jako skrz viděuie,
okušenie etc., skrz slávu tohoto světa, krásu, pověst světskau.
A duše svázaná s tělem k vnuknutí ti'la svoluje; a když duše svolí,
již hned jest smrt tajná jako l1lrtvý v domu, a tehdy hned vyhnán
bývá z ráje, od té nevinnosti.
90
A tak najprvé ďábel svodí skrz jakés hnutie své; jako skrz pět
smysluov ponauká, aby se člověk kochal v těchto věcecn světských,
, . d"ava a po t
' A t a\:
1 t rOJl
',.Jes t s t upen. Troji ]mšenie
stupeň poa potom kochame
om l
svo eme.
najprvé svolenie, druhé kocháuie, tí-etie skutkem dokonánie. Najprvé vnuknutie žádosti, druhé skutek, tí-etie navyklost. A z navyk9510sti těžko jest pí-estati, nebo navyklé věci opustiti práce jest nesnadná. Člověk zajisté, když od této zlé navyklosti chce vyjíti,
vzývaj Boha s velikau pilností; nebo když počíná činiti pokánie,
v
,
' a ponau1( a' 1,prvmm
'hY'
ku pokutoto tělo porusene
vzYdyc1\:y zb
uzuJe
nch'om. Stroj sešenl
A ten had nespí, ale až do smrti pokauší, namietá a ponauká. Avšak
100 tomu, ktož často tluče, bude otevl-íno. Die Pavel: »I{to mě vysvobodí z žaláí-e těla smrti této?« A die: »Milost boží«, nebo nemuožeme sami od sebe odepí-íti ďáblu, ale s pomocí Kristovau. A kteÍ'Í
sau svatého života a dobrého, ať se bojie každau hodinu, aby jich
tento had nezklamal a z ráje rozkoši nevyhnal.
v •

I

A vše 1 i k é h o z 1 oře č e n s t v i e n e bud e v i e c e.
Všecky biedy naše a nedostatkové a ohavnosti a tesknosti a auzkosti
a zamutkové a nezpuosobnost naše k dobrému a pí-ekážky tesklivé
od duchuov rozličných a temnosti hlauposti našie sau zloí-ečen5 stvie, kterýchž nebude v nás u věčné vlasti. Jako by í-ekl: »Zloí-e77 Ohlas Mat. 3, 7 a 12, 34 Luk. 11, 10 - Řim. 7, 24

Jakoubek, Výklad.

80 1. M. 3, 11m. -

100 Mat. 7, 8;
35 2

ZJořečens tvic
nebude v nebi
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čenstvie

pÍ'Íšlo na Adama v ráji, když svolil hadu. Item zlol:-ečen
stvie pHšlo v nebi na prvního anděla, když byl všelikým drahým
kamenem ozdoben; a že jest zalíbil sobě v daHch, s anděly Boha
potupil a učiněn jest ďáblem a zlol:-ečeným. Protož, ačkoli na nebe
pÍ'Íšlo i do ráje zlol:-ečenstvie, již viece nebude zlol:-ečenstvie v nebi 10
ani v ráji«.
Zde na zemi pHchází had k srdcím svatým rajským. Apoštol
Pavel!i~f: okl.- Pavel jakožto v světlo rajské vtržen byl k okušení potoka božieho
a dl:-eva života a viděl, kterých věcí nesluší člověku mluviti, a umě
nie veliké měl v potěšování a v posilňování mdlých; avšak se obával, 15
aby ho nezklamal šatanáš. Vida také všemohúcí Buoh, že k němu
muože pHstúpiti šatanáš a jako do ráje, aby oklamal, protož dal
mu šatana na těle, aby ho pokušeními trápil, aby tak v ponížení
stál a skrze pajchu aby nepadl, ale v pokol:-e v dal-ích božích aby
zachován byl. Protož apoštol pravil: »Tresci tělo mé a v službu 20
LJ2;'[~tiI. podrobuj i «, aby totiž okusilo ohně božského také tělo. Žalm:
»Srdce mé i tělo mé rozveselily se v Bohu živém«, aby totiž tělo,
také zapálilo se ohněm Ducha božieho a nesvolovalo jako Eva hadu.
Ohněm zamúcenie tresci tělo, aby také bylo svaté a ráj Bohu líbezný a aby nebylo zklamáno skrze hada. Poněvadž se jest on bál25
šatanáše, v ráji jsa vedlé těla i duše, okušuje potokuov božích a
dl:-eva života, a poněvadž se jiní staH světí obávali zklamánie neBáti se máme vidědlného hada, což pak my nemáme se báti? Nestojte, častokrát'
ho poznáváme, když v zloÍ"ečenstvie božie pHcházíme a když jíž
zklamáni býváme od něho.
30
Protož na této straně Í"eky a světa tohoto jest pHstup k nám
hadu, ale na oné straně Í"eky věčné vlasti již nep'l'istaupi tam zlor'ečenstvie; nebo bude obloha veliká a utvrzenie svatým božím
v společnosti svaté a žádného tam nebude pokušitele, pevná bude
jednota. Ale zde duše když se maličko ubezpečí, když' se srdce 35
upokojí aneb sobě se zalíbí, tehdy ihned padá v zloí'ečE'nstvie
člověk, maje najvětšie dary. Ale u vlasti, v onom pevném městě
věčném, nebude zloÍ"ečenstvie, »ale stolice božie v něm budau«,
totiž všickni světí budau stolice Bohu a Beránku. Skrytá sau slova,
Stolice sall svati ačkoli obecná. Stolice sau duchovnie; nebo všickni svatí budau 40
duch a život, jako tělo Kristovo život a duch jest, nebo z Ducha
svatého počaté jest. Protož die Duch boží: »Co se jest narodilo

I

6 1. lVI. 3, 16 nn.; Ezech. 28, 13 nn.. -13 2. Koy. 12, 2 až 4 a 7 'll.
201. Kor. 9, 27 - 22 Ž. 84, 3

z ducha, duch jest«. Protož skolice budau svatí v vlasti nebeské
Bohu a Beránkovi duchovnie a rozumné.
vl oveVlIt
'v z1msen
vb"yva, nech"apa t echt O II veCl,
v, (černě:)IlO.
I. Korint.
Zhovad 1'l'y C
c, C eryz
ale tělesné váží, o duchovní pak nedbá věci. KterÉ: dobré věci zjevuje duchovnie Pán tomuto lidu, nevoní to srdci tělesnému jich,
ale tělesné věci a zisky časné chutnají. Protož světí budau stolice,
Živi jsúce Bohu a Beránku. Jako v světě najduostojnějšímu králi
50pHpravuje se stolice zlatohlavová a z kamene drahého, tak světí Příklad stolice
budau stolice zlatohlavem ozdobené a krásné; a jako stolicevyvajšeny bývajl, tak světí v duostojenstvie ciesal-ské najvětšie a v stvor'enie vyvajšené daleko od smrtedlnosti, daleko od země, od biedy
vyvajšeni budau vzhuoru do slávy a k duostojenství velikému
55 a slavnému. Nebo stolice vysoké budau nad vidědlná všecka stvor'enie, na nichž sám Pán odpořívati bude konečně a dokonále. Tu ť
jest ušlechtilost a duostojenstvie svatých; tu budau ozdobeni jako
zlatohlavem a oděvem slavným a zlatem a kamením drahým a vyvajšeni budau najviece v duostojenstvie ciesal-ské a budau místo
60 Pánu Bohu a Beránkovi.
A ty stolice nepočijí těžkosti božie, nebo tělo Kristovo nenie
těžké; ale jest slavný bez sníženie vážného k zemi. Jako bývá na
těle smrtedlném, že stolice bývá pod ním obtížena a snižuje se
k zemi, toho nebude v nebeské vlasti, ale bude odťato všecko ne65 dostatečné. A bude stolice Kristova slavná a chutné a krásné místo
a stkvaucie boží v duši i na těle každého svatého. Nebude na nich
zloř'ečenstvie, ale na stolicech bude požehnánie a všeliká moc boží,
život, krása, ušlechtilost, radost, bohatstvie a sláva a síla. KteH
sau již v nebeské vlasti, tyto věci sau již poznali, kterých oko neví70 dalo a ucho neslajchalo.
A když naplní Kristus tyto stolice dokonalau slávau a duostojenstvím a světí když pohHženi budau jako v rekách dobrých
věčné vlasti, tehdy viece nebude tam zlol:-ečenstvie. Na stolici jest ~~Ji~toJ~~~;~j:
mocnost a síla; tak světí nepohnau se na věky. A jako na stolici
75 blízko jest, ktož na ní sedí, tak blízký jest, ano vnitř jest v nich,
Ježíš s slávau; a on bude jim za pokrm, krásu a sytost a slávu
a nebude již tam zlol:-ečenstvie, ale všeliké požehnánie a dobrota boží.
S tol i c e v y vy Š ují se králuom; a ti též svatí budau
vyvajšeni velmi velice ve cti a v oslaveném životě. Jmenuje se
80 Beránkem, kterýž zde byl tichý, milostivý, útrpný, a proto byl
V
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43 Jan 3,6 - 451. Kor. 2, 14 - 691. Kor. 2, 9 -74 Ohlas Ž. 16, 6
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Beránek, a volení aby tam byli stolice na věky věku ov ; a proto
jest krev svau vylil. A to bude svatým v paměti, které věci Kristus
trpěl zde. Zde světí také sau stolice božie. Izaiáš: »Nebe stolice jest
mi, země pak podnož noh jeho«. Svatí sau stolice zde, v nichž
Kristus pi'ebývá; ale u vlasti dokonále a vidědlně, ale zde nevidě
dlně svatí stolice sau. Izaiáš VP. viděl Boha vyvajšeného na stolici.
Ta ť jest duše dobrá, na kteréž Pán posadil se právě. A aokoli zde
na cestě nemuož vidien býti okem tělesným, ale po skutcích poznává
se, ale v nebeské vlasti vidien bude tento Pán, kterýž se na nich posadí jako na stolicech, totiž na všech svatých seděti a odpočívati
bude. A bude sláva svatých; a ta bude odplata jich.
Veliká odplata
Jistě veliká ť jest to čest mieti Boha na sobě odpočívajícieho
svat)'ch; a trpěli
rádi pro ni
a býti místem Pána Boha slavným. Na kterýchžto stolicech rozléhati se bude sláva a čest, a žádného nebude zloi'eoenstvie. Protož
paHe na to apoštol, die: »Nejsau dostatečná utrpenie tohoto času
k budaucie slávě«, totiž všecky věci malé sau. Nébrž, když sau zde
okusili daru Ducha svatého, rádi pro Krista do vohně šli. Nám se'
stajště modliti, těžko protivné věci pro Krista trpěti; nebo v světle
tomto nepaHíme k oné věčné slávě, kterak svatí darováni budau
velmi veliká.u odplatau, nevýmluvnau, kteréž oko nevídalo, kteráž 100
se vypra vu jev podobenství skrz stolice božie, na kterýchžto stolicech
výborné odplaty svatých vyznamenávají se. Nebo Buoh bude všecko
v nás a my budeme v Bohu odpočívajíce. Blahoslavení sau ti, na
kterých sedí zde Pán skrze milost, nebo v nebeské vlasti seděti
bude a kralovati v nich se vší slávau věčně etc.
105

I

Služebnost dvoje

A vše 1 i k é h o z 1 o i e oe n s t v i e n e bud e v 1 e c e.
A s 1 uže b n í c i jeh o (t o tiž Ber á n k a) sl ú žit i bud a u
j emu. Zloiečenstvie nebude tam. Nebo Buoh bydliti bude
v svatých a světí v Bohu; druhé, že služebníci budau boží všickni
blahoslavení, ktehž vidie tvá]'- Otcovu, slúžiti budau z milosti a 5
z lásky a milovánie. A najsvětější ta služebnost, a pie divná služebnLst! Ale die otenie: »Nebudu vás nazývati služebníky, ale pÍ'átely«. Kterak tehdy die: »Služebníci jeho budau jemu sh'tžiti«?
Jako zajisté jest potok boží zde 1 v nebeské vlasti, tak služebnost
jest zde na cestě i v vlasti. Tam dokonalejší, zde nedokonalejší. 10
Některá jest služebnost Bohu odporná, a některá jest služebnost,
83 Iz. 66, 1 7 Jan 15, 15

86 Iz. 6, 1 -

95 Řlm. 8,18 -100 1. Kol'. 2, 9
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, kterauž všeliké stvoi'enie slauží Bohu. A nemuože býti to stvoi'enie,
aby božské neslaužilo dobrotě a k rozkázaní a ponuknutí jeho aby
miery nezachovávalo. Slunce, měsíc, hvězdy, mOÍ'e i veškeren svět
15svaU měrau nějakau zde slauží Bohu; tak dobh i zlí i ďáblové, aniž
za tu služebnost zasluhují sobě slávy ta stvoÍ'enie, aniž jest zaslužitedlná odplaty tato obecnie služebnost stvoí'ení. 1. Královs. XV.
Saul, když Í'eói božie zavrhl, zavrhl ho také Buoh a Í'ekl k Samuelovi: »Až dokavad ty plakati budeš Saule, neb sem já je]
20 zavrhl? « etc. A tak duch boží zlý trápil Saule.
Tu se pokládá, že duchové zlí duchové sau Páně, nebo k vuoli Ducho~~n~li sau
jeho a ponuknutí slaužie božiemu. A jestliže olověk Boha potupí,
hned duchové zlí oboHe ~e na ně a trápie je, aby se uoili nerauhati.
A ta služebnost jest některak phrozená, kteraužto stvoÍ'enie všecka
25 Bohu slaužie; i duchové temností a zprávcové temností, oslepujíce
zlé, slauží Pánu služebností phrozenau, a nechtěním vyplňují vuoli
Divné
P áně Tak židé pohané trápiece volené slaužie volenvma mnoho má
Pánslužebníky
a voleni
dobrého phnášejí a čistie je a pomáhají jim phj1ti do slávy. Tak
jeho
Jidáš, zradiv Krista, poslaužil Kristu i vší cierkvi; protož ho nazval
30 pi,ítelem. Tak biskupové zlí, Herodes a Pilát, slaužili Kristu a choti
jeho, svaté cierkvi, ale nezaslaužili sobě slávy z této služebnosti,
neb sau bez milosti činili tyto věci. Tak dnes zlodějí a 10th a vražedlníci slaužie Kristu a pravdě s pÍ'Íčinau a vokolkem; ačkolivěk
bez lásky to oinie a mínie pravdě škoditi, pravda však obdrží nad
35 nimi vítězstvie na věky, ale oni od pravdy sauzeni budau. Tak
v proroctvi]eremiáše XXV. pokládá se, že Nabuchodonozor nazván
jest služebníkem božím a metla prchlivosti Páně. Protož i'ekl:
»Služebníka mého pošli na vás, Nabuchodonozora, abyšte mu
slaužili, a zajme ť vás do vězení do let sedmdesáti«. Tak šatan
40 (Job 1°.), když pHtomen byl pÍ'ed Pánem s syny božími, i'ekl ku
Pánu: »Da j mi moc nad statkem jeho «. A dal mu nade všemi věcmi,
i nad tělem jeho, moc, a tak slaužil Jobovi i Pánu; a nalezen jest
Job pokorný, trpělivý etc., a získal jest stokrát viec, pHšel v něho
duch prorocký o Kristu, o vzkhšení z mrtvých, a hojné zisky vzal
450asných věcí, viece i duchovních. Tak Achab, když popudil Pána,
měl jest viděnie Micheáš, že jest byl šatan mezi syny božími.
Tak dnes, kde sau synové božie, také tu jest šatanáš. A prosil šatan~~IT~,~isyny
šatanáš u vidění Micheášově: »Daj mi moc, abych byl falešným
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17 1. Samo (1. Král.) 15, 9 1111-. a 16, 1 a 14 - 29 Mat. 26, 50 36 Podle Jer. 25, 9 a 11-41 Podle Joba 1,11 12n. -451. (3.) Král. 22,
21 n'l1. -48 Podle 1. (3.) Král. 22, 221/.'/1.
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prorokem v austech II všech prorokuov a duch lživý v austech
jich, kteříž libé věci králi prorokujÍ«. A Pán dopustil mu, i oklamal
duch lživý krále i lid, a tak slaužil šatanáš Pánu. I dnes zklamává
duch lživý skrz usta prorokuov všeckeren kJ-esťanský lid, slibuje
šťastné věci a obnovenie neslýchaná a radosti a veselé věci. Vyvoleným takové všecky věci obracuje k spasení Pán, ale zlým k zaNeřiekaj tak! tracení etc. Aniž Hekaj člověk: »Poněvadž ziým činěním slaužím 55
Pánu, tehdy se v tom utvrdím a zlé věci činiti budu«. Věz že
co z pHrozenie jest, to od Pána jest, co z 610věka jest, od ~léh~
jest, a což od zlého jest, z Boha nenie. V Zjevení pokládá se o šelmě,
kteráž má sedm hlava deset rohuov; a žena seděla na šelmě.
A dal jest Pán moc šelmě, aby vyplnila boží vuoli a aby svrhla 60
ženu s Mbetu svého. Hle, šelma slauží Pánu, 6inieci to bez lásky,
v nenávisti, z hněvu, z lakomstvie, pomstu totiž nad ženau.
Což jest z Boha, dobré jest, a což bez lásky jest, trpěti budau
za to zhovadilí a všickni zloději a vražedlníci. Jiná jest služebnost
zvláštnie synu ov božích; jiná, zlá, těch, ktehžto z ďábla otce 65
sau. Zlí slaužie světu jako modle, rozkošně a v chlipnosti živi
jsúce, viece tělo své néŽli kříž Kristuov milujíce, viece oasné
věci než přikázanie božská sobě vážiece. Ta ť jest služeb110st
Služebnost babyVt
ď'bl
. t s1uze
v b
l lm
' a eJlpts
.. l'
Ionská, ejiptská sve a a
a a, t a Jes
nos t b a b
y ons
m. J a1w
farao poddal lid v práci, aby dělali cihly z bláta, tak také někdy7Q
volení zavedeni bývají tam, aby slaužili pajše, lakomství, marné
chvále, bludu. Tau služebností žádný ~eslauží Bohu k slávi".
Jiná jest synuov božích, kteraužto kto má, nemuož dvěma pánoma
slúžiti; takoví slaužie jemu v pokoře, u vide a v lásce veliké,
kteráž činí rozdiel mezi služebností boží a ďábelskau. V knihách 75
Genesis XLVII. pokládá se: Když Jákob s syny byl v Ejiptě,
tehdy "šickni jiní pátý diel vobilí ve dnech hladovitých dávali
králi; kteÍ"Íž byli Ejiptští, ale ne synové izrahelští. Tento ť jest
Rozdi~<u~~užebnl- rozdiel služebnosti synuov božích a ďáblových: Ejiptští dávají
králi pátý diel, synové izrahelští desátky Pánu a prvotiny etc. 80
Pátý diel sau skutkové pěti smyslu ov a strana ta člověka, kteráž
stojí v pěti smyslích, a všecky věci, kteréž příležejí k tělu, že těmi
povoluje smysly hřiechóm; chlipnostem a rozkošem, lakomství,
zahálení, nenávisti, panování a ďáblu slauží člověk, a ne Bohu,
a což tělo žádá, činí raději nežli skutky božie a veden bývá podlé 85··
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70 2. M. 1, 14 -73 Lttk. 16, 13 -

76 1. M. 47,

všech smysluov k líbezným věcem a k slaužení tělu a světu. Ti
sau Ejiptští a ďáblovi synové.
Synové izrahelští desátky obětují Bohu v Ejiptě, totiž desatero pHkázanie pInie a ostl-iehají, to svému Pánu dávají; a prvotiny,
totiž první vieru a lásku a prvnie dobré skutky Pánu dávají
v.
••
'
Služebnost božl
a jemu z srdce sIaUZle
a Jej
z sr d ce ml'1"
u)1, a 1\:tere
naJ'd razs1e VeC1 pravá
veliká jest
V srdci mají, Pánu obětují a všecky poddávají smysly tělesné
pánu, a ne světu a ne tělu. A protož ne tak slaužie synové ďáblovi,
neb se poddávají světu, tělu a ďáblu, a někdy tajně srdce svá
95 poddávají životu smrtedlnému viece nežli Kristu. Protož die
Pán: »Každý, ktož činí hHech, služebník jest hHecha«. A tak
mnozí činie zevnitl- skutky nápodobné synuom božím a učedlní
. kóm Kristovým, jako Jidáš, avšak tajně sau služebníci ďáblovi
'h
VdVt' D'd
služebnici
V srdcI. R1edcl mo au to pove e 1 s
aV1 em: »Sluze b m'1\: t vuoJ. Řiedclbožl
100sem já«. Kto die: »Já slaužím rozumem a z lásky pravdě a khži
Kristovu«? pohHechu duch jest některý v srdci, duch lakomstvie, pajchy, pokrytstvie, modlářstvie, kterýž die: »Klamášl
Nejsi služebník Kristuov a pravdy jeho, ale mamony. Ty by pro
pravdu nohau nekročil a k běhu na cestu se nevydal, ale pro la105 komstvie si pracoval«. Tak Jidáš políbil Krista jako pl"ítel, a duch
v něm chytrosti a pokrytstvie l"ekl: »Lže ť! Nenie služebník tvuoj,
ale muoj!«
Tak někto sedí na kázaní jako služebník boží, a duch nevěry
a bludu die: ~,Nenie ť služebník Kristuov, ale muoj !« Mnozí k sváno tosti velebné a na kněžstvie jdau jako služebníci Kristovi, ano
v srdci hněv, nenávist, náhlost; duch ten die: »Mně si poddán,
ne Pánu!« Item někto sedí v saudě, v konšelství, a duch jest
v něm pomsty zlé; ten praví: »Nenie ť služebník Páně, ale muoj ť
jest«, totiž hněvivosti. Item faraonovi lměžie bohatstvie sau měli,
115 ale služebníci Kristovi nehledie časných věcí. Kdybychom dnes
pohleděli, který kněz jest služebník Kristuov z lásky, z viery,
Kněz baž!
Z dobrého aumysla, který se nenávisti nebojí lidské pro Boha
a nehledí světských zisku ov, služebníci boží sau; pakli lakomstvie, pokrytstvie hledí, světské slávy, služebníci sú ďáblovi. Jestliže
120 panna hledá těch věcí, které Páně sau, z srdce; takéž v stavu
manželském vizme, kto kterak Pánu slauží etc.
Služebnost boží někdy bývá s zámutkem a s starostí a s osiedly a s bolestí, jako služebnost Marty. Ano také kázati, almužny
VY'
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96 Jan 8, 34 - 99 Ž.119, 125,'143, 12 - 105 Mat. 26,49; Marek 14,45,'
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óiniti, všudy osiedla sau; poUebiejest viděti, aby se nepHmísila
marná chlauba, hněv, nenávist. Žalm: »Služte Pánu v bázni!«
Jako by í-ekl: »Chtějíce slúžiti Bohu, abyšte tajně neupadli
v služebnost ďábelskau«. Synové boží líbezně Bohu slaužie vždycky
skrze vieru a skrze naději a lásku a aumysl majíce dobrý ve všech
Nesnadná služba věcech. Ale nesnadná ť jest ze všech služebnost boží. Jako synové
izrahelští vyšedše z Ejipta reptali pro nesnáze, takéž dnes osiedla
sau a zámutkové pro pravdu, Hekajíce: »Ó, bychom jie byli ne~
poznávali!« Tak pokušenie pHchází. »Ó, bychom byli v Ejiptě
Vide Origenem zeml'e1i!« Ale bláznivá věc jest chtieti v Ejiptě a v hhších UlnHeti;
ale lépe ť jest umHeti v zemi zaslíbené a na paušti pro jméno
Zámutek úžitečný božie. Zámutek úžitečný jest služebníkuom božím, aniž mají 135
pro nesnáz odpadati od dobrého. Tak pro moc O~ofernovu mnozí
jemu byli poddáni í-kauce: »Kto jemu muože odephti?« Jistě,
Ido ť chce Bohu slúžiti, bude ť moci odephti silnému ďáblu, silným
pánuom a ciesal'uom; toliko naději ať má v Bohu služebník boží,
dá ť Pán pomoc nám mannu, tělo a krev, a anděly své. KteHž 140
pak repcí, zahynau a upadají v služebnost ejiptskau, nebo v Pána
nedoufají; ale kteHž v Pánu naději pokládají, Boha se bojie,
pHkázanie zachovávají, jej milují, budau ť mieti zde pomoc na
světě. A ktehž pHjdau do života, tam ť se ukáže najvyší a najSlužebnostvnebi t'l .y, 1
d
Zde ť' byva
" mllo-145
.
dokonalá
S a e]SI s uze b nos t a ml'1"
ovanle z cel'h
ť o sr ce.
vánie s pí-ekážkau těla a osiedla od světa, od těla, od ďábla; .
ale tam bude služebnost pravá se vším, což Bohu přísluší, bez
bázně služebné, ale s láskau najvětší, bez pí-ekážky světa a
ďábla i teta.

I

Y

A tau služebnosti, die, »slúžiti budau jemu bez nedostatku«, 150
totiž libezLě a vděčně a dobí-e a dokonále, bezpHmíšenie nějakého
zámutku a starosti, ale s plným II srdcem, s plným milováním,
s plnau silau i všemi mocnostmi a bez unavenie těla. A to oie
teď: »Slúžiti budau jemu služeb11~ci jeho«, totiž Bohu a beránkovi.
Blahoslavení sau ti služebníci, ktei:-íž od slnžby ejiptské a baby- 155
Ionské vyšli a umějí se varovati od osiedl šatanových! A ačkoli
bývají nesnáze a zámutkové v službě boží, oni však naději a dou~
fánie v Hospodinu mají a. slúžiti budau pravým srdcem Pánu
Ježíši Kristu, nebo v budaucí vlasti budau jemu slúžW na věky
věkuov.
160·
125 Ž. 2, 11 - 1302. M. 15, 24; 16, 2; 17, 3; 4. M. 14, 2 -132 2. M.
16, 3; 4. M. 14, 2 -137 ]udith 5, 27
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puojčeny sau člověku biednému, totiž k míst~ a cíli tomuto phjíti, Vi~;!d;V~~s~OŽl
to jest k vidění božímu. Na tom stojí a záleží všecko dobré duší,
volených
všecka radost, všecka sláva, všecka dokonalost. Tato ť sau naše
5bohatstvie, to ť jest studnice naše výborná, pro kterauž duše
má ráda protivné věci trpěti a v zámutku se radovati. Ale o·slav~
ném vidění nynie pomlčím; kterak zde tajně vidien bývá v srdcích lidských, oznámím.
Nebo, ktož ustavičně hledí nahoru, na cestě své častokrát
10 padá a obráží nohu o kámen těžce. PoUebie jest také synuom
doluov obrátiti voko a pohleděti v srdce své a šetHti oblíčeje
božieho a pHpraviti svědomie Pánu čisté; neb obyčej má Pán
pHcházeti obličejem svým najkrašším v srdce lidská. A toho
pHchodu a obličeje jeho divným obyčejem očekávali sú a divili se
15 světí; nebo pHchází skrze stav posluov božích a skrz kázanie
jich. Apoštol die (I. Korint. IIIP.): »Tak se o nás domnievaj
člověk jako o služebnících Kristových«, totiž skrz kteréž má
Kristus pHjíti v duše. Nebo skrz nás toliko lidem má phsluhováno
býti, svátostmi posluhovati jim máme. Tak tehdy o nás člověk
20 domnievaj se: Ktož ten stav pHjímá, Krista pHjímá; ktož pak
tiem stavem a aUl'adem věrných posluov zhrzí a v uohyzdnosti
má, Boha potupuje, a takový zavierá sobě dveí-e královstvie
nebeského.
Protož někdy Jan IUtitel, žádaje v učedlníky své Krista Jan KWtel
25 pHjiti, poslal je k Kristu, aby pohleděli na tvál- jeho a obličej
jeho krásný aby opaUili, Hm: »Ty-li si ten Kristus, čili jiného
očekáváme? « Tak my všickni větší péói mieti máme, aby Kristus Péče naše má b)·ti
srdce navštievil naše, nežli o žádnau věc poUebnau tělu, více
nežli o duom, o sukni aneb o vohradu města. Kněžstvo zajisté
30 v auí-adě svém ne o jiné mysliti má, než jediné aby skrz ně Kristus
pHšel v srdce lidská. Kněžie nádoby mají býti zlaté a poctivosti,
Kněžie
aby skrz ně milost vIévala se v lid kl'esťanský. K tomu ť má býti
učenie, rada a kázanie kněžská. A když se to stane, ještě vzývati
máme pomoc božskau. Jako Jan radil ku poznání a ku pHchodu
35 Kristovu učedlníkóm se~pHpraviti, avšak pro to k Kristu je odeslal, jako by í-ekl: »Já zevniU učím, káži, napomínám, ale ty
umieš dělati dielo vniU. Navštěviž je, spomoz jim, obrať je a naplň svau mi1ostí!« A pro tož í-ekl: »Já kHim u vodě, ale on vniU,

I

16 1. J(or. 4, 1 - 24 Mat. 11, 21m.; Luk. 7, 1811.11.. Marek 1, 8; Lttk. 3, 16

38 Mat. 3, 11;
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v Duchu«. Item: »Já hlas vola jícieho «, totiž kterýž zevniH volám
a učím a káži; »ale po mně pí'ichází, jehož nejsem hoden roz- 40
vázati obuvi«, totiž tajně zpuosobuje duše, tajně pHchází. Izaiáš
volá jako hlas volajícieho Krista: »PHpravujte cestu Páně!«,
abyšte totiž opatřili příchod Páně Kristuov a oblíčej jeho. Šinuli
ste sebau od cest Páně a zkHvili ste je; zpravtež je zase, abyšte
s~ ~puosobili a pHpravili k tomu pHchodu, kterýmž přijde, aby 45
vldlen byl od vás tváří v tvář. Toto příštie v těle a skrze milost
spuosobuje příchod slávy. Jeremiáš v Pláči UUo.: »Duch aust
našich, Kristus Pán, jenž jest Duch také vedlé těla, jat jest pro
hHechy naše«. Protož jeho pHchod tento na tomto světě jest
duchovní; ale v nebeské vlasti vidien bude tváH v tvál'
50
Řiedká sau srdce, v nichžto jest Kristus a kteráž vidie i{rista
Neni~u~~~~~:ánie Ježíše; ale phjímají jiné duchy mnohé, vÚiece se phjímati Krista,
ani pak protivné duchy přijímají a óinie je podobné Kristu a klanějí
se a ctie jakožto Krista nečisté duchy. A pro tož někdy učedlníci
Janovi tázali se H<:úce: »Ty-li si Kristus, čili jiného čekáme?«55
Jako by í'ekli: »Potí'ebie jest nám ptáti se: Jsi-li ty dobrý duch,
čili omylný a pokrytý, kterýž pticházíš pod spuosobau dobrého,
kterýž se Kristu protivíš a oklamáváš skrze blud, skrz lakomstvie,
pajchu, kterýž dělíš Krista, svět miluješ?« I. Jan UlI o.: »Najmilejšie! Zkuste duchu ov, kto jest v zpuosobě Krista a nenie 60
Kristus, ale pyšný duch, a který jest duch jednoty a dobroty«,
abyšte totiž nebyli oklamáni. Protož die Kristus (Mat. XXUII.):
»Mnozí budau praviti: Tuto ť jest Kristus (totiž v nás a v tomto
duchu), ano nic milovánie tu nebude v tom duchu«. Jan vo.:
»Já znám, že milovánie božieho nemáte v sobě«. A opět: »Ač kto 65
miluje mne, phkázanie má zachovávati bude a k němu phjdeme
a pHbytek u něho učiníme«. Jako by řekl: >N této stránce a v tomto
losu jest Kristus, kterážto strana přikázanie zachovává. Jinak
nevěHe snadně, abych byl obecně ve všech, abych byl všudy;
zkuste, který ť jest oblíóej mého Ducha a který úžitek, abyšte 70
nebyli svedeni. Vyptávajte se opatrně, kterak byšte pak poznali
. . také v vás samých, jaký by oblíčej byl duch,a) a který jest v vás«.
Duch svaty potre,
I{ t 1 t b'
h
ben kazatcIuom
aza e po re uJe to o, aby hledal Ducha božieho a aby ho
měl) chce-li prospěch činiti v lidu; jinak nic neprospěje) ale sám

I
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391110,t. 3, 3; Marek 1, 3; L~tll. 3, 4 - 40 Mat. 3, 11; Marek 1, 7; Lu.k.
3, 16 - 42 Iz. 40, 3,' Mat. 3, 3; Marek 1, 3,' Luk. 3, 4 ~ 47 Podle Pláče 4,
20 - 55 Mat. 11; 3; Lttk .. .7,19 - 59 Podle 1. Ja,na 4, 1 - 63 Podle Mat.
24, 5 - 65 Ja:n 5, 42 - Jan 14, 23
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75 se svodí a jiné nakažuje. Nebo Duch Páně chce skrze nás pracovati
a my skrze něho. Apoštol k Korintuom: »Já sem štiepil, Apollo (černčM;.Kor.
zaléval, ale Buoh zrost dal. Nebo co jest Apollo) co sem já?«
Jako by í'ekl: »Nětco ť jest Apollo) pracuje zevnití' mezi vámi)
ale proti tomu) což Buoh vniH puosob( nic nenie k tomu Apollo,
80 ale viece Buoh to vlastně puosobí«. Pohhechu těchto let tak viera,
zkažena jest) že mnozí v letech osmdesáti neb sedmdesáti poHebují tepruva štípenie pravé viery, a jiní voránie poHebují
nového; a jiní poHebují rosy a pÍ'Ívalu a pláče na hhechy. Potí'ebie má kazatel hledati od Ducha božieho) kteÍ'Í potí'ebují v lidu
85 voránie, kteH stavenie) kteH rosy, kteH štěpovánie, aby tak
v nich pracovali a prospievali. A toho ť nenajdau než od Ducha
božieho. A Ducha božieho poHebie také mají zkusiti pilně. Protož
ve čtení svatého Matauše xro. ukazují se Ducha božieho znamenie.
Jako se pokládá (I. Královských xvro.) o Davidovi, kterýž se
90 vypisuje, že byl mládenec maličký, pěkný) l'Umný, avšak kdyby
postaven byl pí'ed námi) nepoznali bychom ho: tak také, pokládajiece znamet;ie lásky, nesnadně poznána bývá láska pravá)
aniž umějí lidé rozhodnauti, mají-li ji. Tak, položiece tato znamenie
Ducha, sotva a nesnadně poznán bývá Duch boží.
v •
b OZle
V' h o Jes
. t)V
z obličeje
· ovoce obl'lOeJe
P rvme
95
ze sl epl' Vl'd'le. I{d yzv oVl oveVl<: Ovocebožieho
má vniH poznánie sebe samého a hhechuov svých a temností
a nemocí a ohavností a bied) a toto osvícenie zpuosobuje k osvicení
duše a k odpuštění hřiechuov; item) když vidí nepí'átely božie a své
vlastnie a osiedla a šelmu rohatú II a ukrutnú) zevnití' kterak
100 oklamávají lidi) to poznánie jest dar boží. Item poznati pokrytce,
když se phtovařišují k volenýmlstívě vedlé proroctvie Danielova.
Item poznati šelmu v osobě beránka zchytralau) lít au a lstivau,
a kterak podvracuje vyvolené, a varovati se od nich jest dar boží,
toto viděnie, a ta známost jest oblíčeje hožieho. Item poznati ty,
105 kteH se pravie mieti Ducha Beránkova) ano pak mají ducha
šelmy a lži. Item vezměm sobě ku pl:-ikladu Beránka božieho a jeho
následovníky, kteh se pHpodobl'tují Kristu a jeho derkvi i následovníkuom jich: ti san navštíveni od Ducha božieho, ti mají v sobe
oblíčej boží.
110
Na těch jest chudoba znamenie; na nichž se pInie: »Chudí se'
"ctemm zpravllJl«.
. , Kd ezV'Jes t d Ob
lna
' ch 11 d ob a, z t'e B o1la chva
' l'e, Dobrovolná
rovo
doba Chll'
nerepcí) ale čistie se, pokorně protivné věci snášejí, slávu světskau
-

761. Kol'. 3, 6 a 5 - 87 Mat. 11, 5 - 891. Samo (1. Král.) 16, lln.u.
95 Mat. 11, 5 -101 Snad spr. Iz. 29, 13 -110 Mat. 11, 5

556

opauštějí a svět, tu jest Duch boží. Šelma veliká i menší, nápodobná

Beránkovi, praví se také mieti Ducha božieho, ale následuje
lakomstvie, vosahuje mocí města, hrady, domy a roboty chudých 115
a s potem ausilé vdov sžierá, vládnauti časnými věcmi žádá a hojná
mieti zbožie pod jménem zákona; ta ť úenie duše Kristova, ten
penie Duch boží. Ten lid jest šelma. Tu jest duch lživý a zlostný;
usty Boha vyznávají, ale skutky zapierají. Hleďte, abyšte od
nich nebyli zklamáni!
120
Krislova práce
Kristus chodil po městech, po vesnicech a kašteréch, nelaupil,
nemordoval, nebil, neškodil, ale slepé osvěcoval, uzdravoval, učil,
kázal. Ktel'í sau takoví dnes, jest v nich Duch boží; ale kteHž na
odpor činie, sau Antikrist a šelma. Tak ať poznají volení šelmu,
Šelma c10mácie nepHtelkyni kHže Kristova. Domácie šelma pitomá us ty o Bohu 125
mluví, Zákon us ty zchvaluje, I ale žádné tichosti, žádné milostivosti, žádného milosrdenstvie; znamení jisté, že šelma jest tu.
Item světí hekali: »Nic do sebe nevím, ale aniž v tom spravedliv
učiněn sem«. Hle, bázeň! Hle, pokora! Tu ť jest pHchod Kristuov,
tu jest Duch boží! Ale šelma praví: »Nenie to hHech! Tak David 130
hubil a mordoval, tak Eliáš, tak bohatstvím vládl Abraham«.
Aj, znamenie rozlioných duchuov!
I tem Beránek s svým zástupem tak kázali, tak učili, tak
Obličej Kristuov milostivost měli. Kristus pověděl: »NepHšel sem zatratiti duší,
ale spasiti«. Krev svú vlastní Kristus vylil. A prvé, nežli by jiných 135
krev vylévali, radše svau vlastní od zlých dopustili sau vylévati
a tak jíti do nebe, a nepřátel žádným obyčejem nemohlisú do
pekla poslati, mordujiece je neb škodiece jim. Kdež jest duch takový,
tu jest oblíčej Kristuov, tu jest Kristus; a kdež jest tomu na odpor,
tu jest šelma, tu duch lživý.
140
Item Kristus s zástupem svým měl celau pravau vieru a bludy
sau kazili. Nazpátek činí šelma: kazí vieru, plná bluduov. Tu ť
Strana Kristova'
.
to měla
Jes t znamem' d uch a IV'
Zlve'h o. I tem strana Knstova
mela toto
vlastnie do sebe, utiekati se často k rajskému potoku, k dl'evu
života, k vínu, kteréž duši obveseluje, k chlebu, kterýž srdce 145
posiluje, s bázní, s doufáním, s poctivostí a s milostí, a potom
vlastní žádali P30 Krista vylévati krev, jednomyslní byli, trpěliví,
svět potupili. Selma vopak činí; nebo řeku chce zastaviti, aby
netekla, o zastavenie plynutie jejieho usilnje, dí-evo života chce
vohlodati a podhrýzti, praví, že tu nenie Kristus a pravá krev.
150
v

1281. Kar. 4, 4 -
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134 L~tk.

Ty duchy poznati nenie než od Ducha božieho; a kdež jest
taková známost, tu jest Kristus.
Item někdy ldesťanský lid byl živ v prostosti viery. V Kantikách: »PHtelkyně má holubice má«, totiž máš srdce prosté bez
155 žluči, beze lsti. V šelmě plno zchytralosti, nevěry a lsti: jinak
mluví, jinak věH; usty vyznává pravdu, srdcem lže a zklamává;
v austech přitelkyně Kristova, v srdci nepHtelkyně. Kdež takové
poznánie jest, tu jest Duch boží.
Item zástup poslauchal starších svých dobrých v dobrých
160 a svatých a spasitedlných napomenutích; tak otevHna byla jim
cesta spasenie. Šelma žádnému nechce poddána býti, žádného
podúchati, trestati se nedá, repce, zlofečí, nevděčn a jest učenie. Šelma nepoddaná
Taková ť jest šelma, kdež nenie Ducha božieho, ale lživý. Kristus
s svými die o svých: »Hluší slyšie« trestánie a napomenutie a po165 slušni sau. Ale šelma proti tomu činí; takový zavierá cestu Kristu
a nemá oblíčeje jeho v sobě. Ktož ty duchy poznává, tu Kristus
phšel. Item »malomocní se čistie«; kteH sau v hHších a v bludích,
trescí hHechy své .. Zástup Kristuov s Kristem všecky věci pravé
mluvili sau, které věci sau slíbili v stavu svém a na kHu zafekli se,
170 to drželi, lži se varovali; co mezi sebau vespolek narovnali a slíbili,
to drželi, splnili a tak sau učinili; a jestliže jest nalezena byla
v kom lež neb ldivé slovo, pokánie těžké činili. Ale šelma, což
uloží a slíbí na kHu, na zpovědi, toho nezachovává; které věci
v uobci sobě slibují spolu, nedržie sobě toho pevně, které věci
175 Bohu slibují držeti, toho neosUiehají, co sau slíbili. Šelma jest,
duch lži tu jest, ne Kristus Ježíš!
_
v
'1{OVl,. 1{en
t v, sau hnch
' nepravl,, Selma
neoznamu,
. Item selma,
po db'
o na B eran
ove,
je hřieehuov
by hhechové byli, jako vydl,íti, ukrásti, oblúpiti, blížnímu khvdu
učiniti, vdovám neodpustiti a lepšie sebe trápiti, lakomstvie ná180sledovati a shromažďovati mnoho cizieho; nedie: »HHech jest« ·1
Pán die skrz Davida: »Práce rukau svých, kterýž jísti budeš«.
Opět Pán die: >>V potu tváH tvé« etc. Na to nedbá. Item apoštol:
»Kto kradl, již nekracT. Jestliže jest Ido laupežníkem, dráčem,
ani pokrmu pHjímati s takovým«. Toho ť šelma nedbá. Item
185 apoštol: »Kto nechce dělati, nejez!« Item: »Napomínám vás
pracovati rukama« etc. Šelma nedbá toho, ale ani města, ani
vesnice mohau naplniti aust jejích. Item šelma ukrutenstvie
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činiti,

bludy obnovovati,. neposlúchati zvykla; ale světí' zpět
sau činili. Pozná ť člověk v najposlednějšich dnech tyto duchy
a uteče od nich, aby nebyl zatracen s nimi na věky.
190
Tvář boží utěšená
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t i bud a u tvá ř jeh o. Tvát- boží božstvie
a člověčenstvie jest Kristovo. Božstvie v pHrození svém jest
světlo nestvoř'ené, kteréž uhlédají jasně všickni svatí a uzřie okem
v uoko a tváh v tvát-o A v tom bude veliká radost voleným. Ale
jak jest tvát- Krista Ježíše jasná a krásná, duše v temnosti uvalená 5
nemuože žádati těchto věcí a mysliti o nich; kteráž duše miluje
temnosti viece nežli světlo a která jest v žaláh těla, ne.muože
smysliti o těchto věcech ani začieti. Vzdáleny sau tyto velebné
.
Duse zlá čemu po' v ·
v
. temnostem se raduje a o temnostech
dobná
veCl O d d use,
aI
e 'Ja 1w saJc
myslí a mluví; ale k těm věcem, k kterým stvol'ena jest, maličko 10
dychtí, maličko pospiechá, málo oněch věčných věcí žádá, aniž
umie pomysliti o těch věčných věcech. Nebo život porušený jest
milostí světskau, ohavný učiněn jest, miloval od mladosti tmy;
protož o těchto nebeských věcech ani pomysliti muože, ani
15
jich žádá, ani dbá .mieti a poznati aneb viděti.
Krátké ť jest slovo: »Uúie tvát- jeho«; ale tmavá duše, kteráž II nil(dá nevychází z temností, kterýchž jest plná, a oslepená
jsúci těmto věcem neporozumievá ani jich chápá. Ku porozumění
těchto slov krátkých potřebie čistoty duše, o kteréž die Pán:
»Blahoslavení čistého srdce, neb oni Boha viděti budau«. A protož20
všecky tyto světské věci zatmievají duši, aby nepoznala aneb
nepamla v tvář Páně: jednák země hrubá pí-ekážku činí k vidění
božiemu, jednák voda prostých, jednák pověme, jednák voheň,
jednák nebe, jednák slunce a měsíc a hvězdy. Ty věci nejsau ku
pomoci, ale ku pl'ekážce a zastaupení duši. Ani paprslek slunečný 25
pomáhá duši; nebo nad světlo slunečné jest duše, pro tož nepomáhá,
leč podobenstvím některal(, aniž člověk tvát-e své duše poznati
muože v světle tohoto slunce hmotného. Nebo nad slunce i nebe
Duostojenstvie
i všecko tělesné jest duše hodnejší a duostojnějšie a nade všecky
duše
věci stvol'ené jest hodnějšie a znamenitější, jestliže pHchází 30
k synovství božiemu.
Ale již tak jest 'učiněn člověk hovadný, tak tělesný, tak nesmyslný, tak zapletený v tělo, že člověk vniťl'ní sám sebe nemuože
poznati, ovšem pak ani Boha zná a tváH jeho. A kdyby to právě
A

V

id

ě

20 Mat. 5, 8

559

35 poznala v tomto audolí, jaká jest duše a jak biedná, nepřestávala
by od lkánie, kterak jest od tváři Páně vzdálena a od těch věcí,
které sau najvyšie dobré; avšak pohhechu všetečně smajšlí o sobě
duše a pajchá a qomnievá se mnoho znáti, ano pak nic toho v nie
jest k tomu paprslek
viery paprslek shuory Paprsl~k
vi~ry po'
nebude. Ale potřebný
.
. '
trebny
40 od Otce, paprslekDucha svatého, aby vyhnány byly od nie
temnosti a aby na zraku uzdravena byla a osvícena a navrácena
. byla k stavu dobrému nevinnosti své. Jako se poklládá v Zjevení:
»Pravíš, že bohatý sem, a nevieš, že si biedný a slepý. Radím tobě,
aby sobě kaupil masti k vočima«, aby totiž uzdraven byl, aby
45 světlo pochopil, temností ušel a aby tváí- Páně poznal.
V kázaní zajisté poUebie J' est mieti srdce pokorná, pokoJ' ná, Pokorná
srdce
mieti máme
osvícená a zpuosobná, ano i na modlitbě poUebie jest člověku se
odtrhnauti od vidědlných věcí; nebo tyto věci sau překážka
k pí'emajšlení a rozjímaní nevidědlných věcí. A všecky věci čitedlné
50 a hmotné sau stín nebeských. Ačím Ido viece se odtrhuje od hmotných a tělesných věcí, viece jest spuosobný ku poznání oblíčeje
božieho. Voleným v hodinu smrti pHby' vá světla a poznánie bo- Nakterak
smrti vo~ení·m
byvá
žieho; když olověk všeckeren bývá odtržen od těla a od světa
a od čitedlných věcí tělesných, že zrak a sluch neslauží člověku
55 ani spomáhá, a tehdy člověk sám v sobě se zbéÍ'e a počíná viece
poznávati Boha. Neb tu smysl již nepomáhá, ani zrak, ani sluch
pHsluhuje co duši; jestliže i volají na něho, neslyší. A tu člověk
jako na knihách čte hHechy, krásu boží, saud boží, a tu se stydí, Knihyseotevrau
tu se v Pánu raduje, tu se ponižuje. A takový jest divný den duší
60a phchod Kristuov. A tu počíná v tom světle viece poznávati se
samého a Boha pravého. A dnes biedná duše odvedena bývá
skrze temnosti častokrát k myšlení marnému, aby se nerozpomínala
na tváí- ve1ebnau Pána Boha etc.
Alevšak světí a vyvolení mají nějaké poznallle tváí'e božie,
nedokonalé. Jako svrchu praveno jest, dí-evo jest s oné strany
i s této potoka, a tak viděnie jeho jest zde i na oné straně, a tak jest
částka zde nějaká poznánie dřeva života a potoka etc. Apoštol:
5 »Z strany poznáváme a z strany prorokujeme«, totiž nenie zde
dokonallého viděnie, ale z strany toliko a nedokonalé, totiž skrz
vieru a naději; »ale když pHjde, což dokonalého jest« etc. »Když
ačkoli

42 Podle Zj. 3, 17 a 18
2 Zj. 22, 2 - 5 Podle 1. Kor. 13, 9 až12

560

XXII.

Kapitola

sem byl maličký, smajšlel sem jako maličký. Když učiněn sem
mužem, vyprázdnil sem ty věci, které byly maličkého«, totiž hněv
nenávist, milovánie světa. »Ale když svlečeme smrtedlnost tuto' 10
tehdy uúíme tváří v tvái". Zde nedokonále vidím, ale tam ~zHen~
dokonále a vidien budu, jakož poznán sem, a uhfédám Krista tak
jakž jest, jasným viděním«. Jako by í-eld: »Jasným viděním vidí
mne zde Pán, a já neznám toho; ale tam uúím ho tak, jakož on mne
zná«. A die dále: »Tehdy poznám, jakož poznán sem«, totiž jas-15
něji nežli v světle slunečném. »Nynie zajisté vidím skrze zrcadlo«
Sje:~o:r;i~e~~sié toti.ž v svědomí čistém. A čím jest čistčie svědomie, tiem viec~
světlo jeho obrážie se a osvěcuje na nás a schyluje se k nám a lépe
ho vidíme; a pakli svědomie jako zrcadlo nenie čisté, nic nevidíme.
Izaiáš: »Světlo boží zdá se škaredé«. Jako, jestliže voko jest nečisté, 20
ač jest i světlo pěkné, však slepému zdá se mrzké, tak, jest-li voko
zlé, ač jest zrcadlo čisté, však tvá!' zdá se neforemná a škaredá'
tak, jest-li svědomie nečisté, zdá se světlo nelibé, jeho pravda ne~
zpuosobná a chaterná jeho spravedlnost a Kristus a tvář jeho .
zdá se neslušná. Ne z Krista to pHchodí, ale z svědomie našeho 25
mrzkého, a nemuož snésti světla Kristova, ale mauka jest jemu, trápí
se, bolest z toho trpí a stydí se. Mat. XVIII. napsáno o jednom,
kterýž dlužen byl X tisícuov centnéí-uov, kterýž, povolán jsa, nemohl zaplatiti dluhu, tažen jest k saudu jeho; těžké bylo snášeti
tvá!' pána svého, padl jest na tvář řka: »Trpělivost měj nade 30 '
mnú!« Tu poznal, že má prodán býti s dětmi i s ženau, a ponížil
Nečisté svědomie se jest velmi. Tak někdy nečisté svědomie vyvoláno bývá k Bohu I
a tu se ukáže jemu mrzkost jeho, pro kterauž sobě obtěžuje, stajště
sobě, mučí se a ponižuje.
A takovým svědomím nenie libé světlo božské, ale jest k trápe- 35
Očistec
ní. A to jest očistec, když duše vyjde z těla, ukáže se hned svetlo
boží duši, a ona ho snésti nemuože pro nečistotu svau. Tu se hanbi,
tu se pálí, tu bolest trpí, radše by byla ve všech mukách tohoto
světa; zde sobe nepřemajš1í o té známosti a světle duše zlá. Lépe
a snáze jest pl'ed oblíčejem desieti světu ov hanbu trpěti nežli Pl'ed 40
Bohem; a na to Hedcí mysli, kterak zchopen a vytržen bude k svetlu
živému, kteréž jest těžké tělesným dušem. Apoštol: »Všecky věci,
kteréž trestány bývají, od světla se trescie«. Ačkoli zde dobré jest
tak vytrženu býti a hanbu trpěti, ale těžké se zdá to duši.
A die: »Folapen jest«. Neb toho z sebe duše nežádá, ani chce, 45
20 ? - 27 Mat, 18, 24 nn. Podle Mat. 18, 34

30 Mat. 18, 26 -

42 Ejez. 5, 13 -

45

561

.aniž muože pozdvihnauti se v Boha, leč kdy Buoh pozdvihne jie
k světlu tomu, aby sf' zastyděla, aby jie ukázána byla velikosthHe- Hanb;ř~j~e hřišně
chuov a pěknost jejie. A to jest veliká pí-ekážka, že se duše nepoznává ani tváí-e božie, totiž milost světa. V kniehách Genezis pokládá
50 se: Když Adam sbí-ešil, Pán procházel se v světle poledním; hned
Adam utiekal od tváH božie a styděl se na znamenie toho, že člověk,
když jest naplněn myšleními zemskými, že se nechce styděti, nechce
k Bohu phjíti; a jestliže se kdy ukáže Pán, hned ti duchové, ktehž
vstěhovali v duši hněv, nenávist,lakotu, táhnau ji od Boha. A jestliže
55 světlem slunečným dotkne se srdce a duše, hned <;e člověk mučí,
hněvá se a nedopauštějí mu sly~eti a jest mu to mauka, poznati
svuoj nedostatek; jako by vostnem boden byl člověl~, ztěká se,
bauh se, na heká a hyzdí A to činí pád v hhech veliký. II Když
Adam měl čisté svědomie, radoval se v Pánu; po pádu utiekal od sV~~~r'!71;~sté
60 tváH Páně. Tak dnes svědomie čisté snášie trestánie a naučenie
a osvícenie božie, nečisté svědomie nemuož snésti lékaí-ství hol'kých.
Tak se pokládá v prvních kniehách Mojžiešových: Když Kain
zabil bratra, učiněn jest tulákem na zemi od tváH Páně. Tak po
človlěkéah
dokonánie hhechu člověk vniUní zblazňu)' e se a bezsmyslny' učiněn č'!1lnr('iech
nesrnys
II o
65 bývá, že nemuože sebe poznati, všudy světlo boží jest mu odporné.
Tak se zdá duši, že, kdyby lidé neviděli, že ani Buoh vidí. Jest to
bláznovstvie! A kde chce utéci, tu v osiedlo vběhne.
Protož jest poUebie vyčistiti svědomie, a tehdy světlo přichá
zie božie v duši. A jestliže se viece vyčistí, lepšie a většie bývá po70 znánie Boha. Tehdy slova božie živá a svp.tlá sau, chutná a sladká,
a tehdy po řečech božských poznána bývá tváí- jasná božie. S této
strany zrcadlo čisté Cl. jasné; a skrze zrcadlo nečisté zdá se mi nezpuosobný Buoh a hoí-ký. Protožčistá svědomie Hekají: »Poďte, Svědomíe čistá
klanějme se a padajme pí-ed Bohem!« Nebo v těch svědomiech
75 Buoh se svítí; protož se zovau a ponaukají s radostí, aby pHšli pí-ed
oblíčej boží. A tak posluchačuom poUebie jest osUéhati svědomie
čistého, aby se radovali v slovu božím. Jakož die Písmo Izaiá~e:
»Povstaň, Jeruzaléme, povstaň, nebo phšlo světlo tvé«, totiž slovo
svaté dává se tobě a velebná svátost těla a krve Páně, aby mohl
80 s rado$tí přijímati a s chutí poslúchati a v slovu božím tvá!' božie
zde poznaH. Jinák tmavé svědomie, nečisté a mrtvé, s hoí-kostí a
s opovržením lehkým světlo božie, jenž jest život náš, phjímá.
Prositi máme Pána, aby temnosti zahnal od nás a učinil v nás místo

I

50 1. M. 3, 8 Jakoubek, Ví'klad.

62 1,. NI. 4, 12 -

78 Podle Iz. 52, 1 a 2
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svému svatému světlu, jenž jest najvětšie dobré v tomto životě.
David prosil Hm: »Sešli světlo tvé« etc.

85

A uhl é d aj í tvá r- jeh o. PoHebie jest vyvoleným po~
sluchačuom svědomie vyčistiti, srdce svá pHpraviti a zpuosohiti a
zkusiti k slovuom těmto svatým a k pHjímaní najzbožilejšie svá~
tosti velebné. Jinák hněv boží veliký zjevuje se nad nimi etc.

T' B '1·
b
val- eran wva a oží která jest? Zajisté tvár- Beránkova 5
v těle, kterauž měl na tomto světě; a viděli sau jidobl-i i zlí. Kto jest
právě uvěHI, že jest Buoh a člověk, nebylo to malé viděnie tvár-e
jeho. Kto je pak byl zlý, jako Jidáš, kterýž viděl ho plačícieho,
modlícieho se a kážícieho, nehodně jest videI. Jaké mauky snáši, víte.
IGe:oťané, bojte se téhož! Tato tvál:' podlé Izaiáše byla uplvaná a jako 10
malomocná a raněn jest, aby se zastyděli ti, kteHž nechtí hanby
podstúpiti a trpěti pro jméno Pána Ježíše a kteH nechtí se ponížiti
pro jméno Kri!:tovo. V nebeské vlasti takové nebudau viděti tváře
uplval1é a raněné.
My s této strany řeky měli bychom mieti památku tváře 15
jeho, v kteréžto andělé radovali sú se, a jak jest na kHži byla mukami ztrýzněna. Duše kÍ'esťanská okrasu světskau měla by všecku
potupiti pro něho. A to jest Í'ekl pHjímajícím: »To čiňte na mau
památku«, kterak sem totiž byl ztrápený a ztrýzněný pro vás,
tato tvál:' byla poddána biedám, ustáním, usvadl jest, unaven, 20
zemdlen a pHeliš bolestný uoinen; po vzkHšení nebyla hrubá,
. ale jasná,slavná; nenie hrubé položenie auduov, nezaměstknává
místa, nenje postava taková auduov, noh zezpod a hlav svrchu.
Tělo Kristovo du- T
'Yl' J"
'1 Ii.'
v
;
chovnie
o mys1 h rub'a smaJs
1. lZ te o
nstovo UCllleno
Jest
duch; a du~
chovnie věci nezavierají se místem ani tak audové změl:'ují se, 25
a pHchod jeho v těle již jest duchovní k nám. Protož die: »Jako
blesk od vajchodu jde k západu rychle«. Tak duchovnie věd,
tak tělo Kristovo všudy pravé, celé, krásné, nezavÍ'ené místem.
Nebo tak to tělo z Ducha jest svatého počaté, protož nenie tak
hrubé jako naše, a pěknějšie jest nežli slunce a bylo tělo jeho. 30
A tak, jakž jest pěkné bylo a krásné, nemohlo jest pochopeno býti
od nás, ale pHkrytobylo zpuosobau služebnau, mdlau, biedna'l.
Ale jaké měl na hoÍ'e Tábor, ukázal učedlníkuom, až sau padli
Tvá!- baž! viděti co
jest?

I

V'

85 Ž. 43, 3
10 lz. 50, 6 -18 Luli. 22, 19 JJ!farek 9, 2 11-n.; Duli. 9, 281m.

26 Mat. 24, 27 -

33 Mat. 17, 1 '/Zn.;
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na zemi, a opět je skryl pod biedau. A na kHži též pHkryl tvár'
malomocný. A opět po vzkHšeni tělo krásné ukázal, slavné,
jakž sau učedlníci pochopiti mohli. Ne tak ovšem, jakž jest stkvaucí
byl, ukázal se; ani rozum ani voko pochopiti a snésti tak mohlo.
A zde nám dává se pod zpuosobami chleba a vína jako dÍ'evo
života a l:'eka vod živých. Stánek srdce svědomie našeho stínem
40 jestpHkryt, nemuož ho viděti bez světla viery, jediné skrz smysly.
A kterak se andělé kochají v té svátosti velebné i u vlasti, kto to
vypraviti muože, a kterak světí uúie ho v nebeské vlasti a kterak
ho budau chváliti, k němu volati, jej velebiti? A kto porozumí
tomu? .
45
Item jiná tváÍ' Kristova jest božstvie. Nebo tělo Kristovo
pěknějšie jest světla slunečného; i všech svatých pěknějšie budau
těla a radostí plesati budau v Kristově tváH divným obyčejem
svatí. A blahoslavení sau, kteHž tu tvár' viděti budau! Jiná I
jest tvár- Kristova božstvie, nebo jiná tělesná jest na Kristu tato
50 tváL Ne jako opět tělesné, ale duchovnie jest božstvie, kteréžto
uhlédají božstvie a viece se radovati budau a v tom božství všecky
dobré věci poznají královstvie nebeského. A v té tváH vyplní se
svatých sláva a hýbati se budau k dokonalé chvále, k radostnému
plésaní a slávě. V kterémžto vidění jasném v slávě v nebeské
55 vlasti a zde v zrcadle státi bude a stojí blahoslavenstvie. Jan
XVII.: »Tento jest život věčný, aby poznali tě samého pravého
Boha a kterého s' poslal, ]ežíšeKrista«, totiž tam u vlasti poznáním
jasným, a zde v zrcadle. a skrze vieru. Ktož právě vHí v Boha, má
život věčný.
60
V tom vidění jest všecko dobré a tu jest shromážděnie všeho
dobrého. Ajmenuje toliko viděnie, ačkoli rozumějí se v tom všickni
smyslové; nebo v vidění bude okušenie. V vidění líbezném, jasném
a radostném rozkošné a veselé stojí okušenie. Když jeden smysl
kochati se bude, a jiný v okušení, jest dotčenie divné, ne hrubé,
65 hmotné, ani nepoctivé, ale svaté a čisté. Tam bude i slyšenie. Tu
jednomyslně všickni smyslové se zavierají v vidění, tam duše
se pase, sytí, naplňuje, dotýká, slyší, okušuje. Již se plní to v Kantikách: »Polibiž mě políbením aust svých«. A tak objímanie
rozumie se božie a svaté duše podlé všech smysluov.
70
A v tomto vidění stojí život věčný; i zde skrze vieru V okušení těla Kristova a krve život jest věčný. Protož jinak zde na
cestě vidí se tvái" Kristova, jinak v nebeské vlasti.
35 jako

56
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17, 3 -

68 Pts. Šal. 1, 2
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Jak vidiena bude u vlasti, zde nemuože tak II vidiena býti.
MO~~!l t~tiěirlí Mojžieš někdy žádal tvái' Páně viděti. V knihách Exodi XXXIII.:
»Znám tě zejména a vyvolil sem tě sobě z lidu« I řekl Mojžieš; 75
»Okaž mi tvář svau!« Jako by Í'eld: »Zjevuješ mi světlo tvé duši
mé, i tělo mé osvěcuje se a posilňuje«, že čtyřidceti dní a nocí
postil se, na hoÍ'e jsa se Pánem v světle, a žádal viece viděti Boha
bezpodobenstvie UprosHed jich, totiž mezi Bohem a Mojžíšem:
prosHedkoval anděl; nebo Mojžieš sám o sobě Boha viděti jest 80
nemohl, ale skrz anděla jakožto skrz oblak zastíněný. Ale chtěl
viděti jej jasně, a protož i'ekl mu Pán v Exodu XXXIIIo.: »Ukáži
tobě všecko dobré a smiluji se, nad kým budu chtieti«. A odpověděl níže: »Nebudeš moci viděti tváÍ'e mé«, totiž jakož žádáš
a jako v nebeské vlasti vidiena bude, »ale Mbet mu oj uhlédáš«, 85
totiž světlo boží a anděla a v podobenství člověka a Syna božieho v těle a v andělovi a v nižších stvoi'eních ukáži se tobě
v světle a v slávě. »Ale tváÍ'Í mé«, totiž jakž jest, v těle živ jsa
smrtedlném, .>>neuzÍ'Íš«. Ačkolivěk některým dal maličko viděti,
Pavel
totiž apoštolu Pavlovi, kterýž byl vytržen k jasnému vidění, 90
k tváři Páně, ale toho ne všechněm, ale najdokonalejším toliko
dal, takže jest zapomněl na všecka stvořenie a zemské věci i na
tělo své. Takový člověk, vida hHechy lidské, žalost toho měl,
vida biedy světa, žaláÍ' měl. Ten poznal slávu Páně a napsané
na knihách života a bohatstvie božie veliká, kterýchž svět ne- 95
mohl pochopiti a pHjíti. Protož jest Í'ekl: »Mléko sem vám nápoj
dal jakožto nedokonalým. Nebo (totiž, které sem věci viděl) pÍ'Íjíti
v ,
Toto
viděnieměli
kdy- )lC
., h nemuoz
"t e«. B ych om asponv Itl
". Ja
. 1m
bychom
a mve' Vl'd en1e
mevl'1 b oZle
světí v prvotní cierkvi, abychom zaháněli temnosti bluduov,,'
abychom hHechy poznali a na ně lkali, dosti by nám hHešným lOO
bylo na tom daru!
Poněvadž jest Buoh pravý a člověk, náš Beránek, andělé
jeho světí vidie jej. Kdybychom se mohli zeptati na andělu, jakú
by měl slávu z toho! A nemohau se na to ptáti než maličcí, pokorní.
Nebo die: »Hleďte, abyšte některého z nich nepotupovali, nebo 105
andělé jich vidie tvái' Otce jich v nebi!« Kdybychom se mohli
strážcuov našich zeptati, kterak na něho patřie! A to jest život
Zrak andělský věčný. Nebo všudy jest Kristus, místo nemuož ho zavÍ'Íeti. A zrak
andělský tak jest jasný a vostrý, že žádná puotka a nějaké vlo752. M. 33, 17 a 18 -

82 2. M. 33, 19 - 842. M. 33, 20 a 23 94 Ohlas. Řím. 7,24 - 96 Podle Z.

90 Skutk. 9, 3 nn.; 2. Kar. 12, 2 n1/.. Kar. 3, 2 - 105 Mat. 18, ZO'

.
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110 ženie uprosHed nen1Uože pÍ'ekaziti tomu viděni, ani zed ani stěna.
Protož die: >>Vidie tváÍ' Otce andělé jich«. Člověk člověka za
stěnau nevidí. Oni s námi jsúce vidie Boha. A jako paprslka slunečného od vajchodu na západ žádný zastaviti nen1Uože, aby se
nerozšiÍ'oval vyli.tím světlosti, tak ani vidění andělskému žádná
115 hrubost hmotná nemuož býti na pÍ'eld,žku; a tak vždycky jej
vidauce, vždycky mají život věčný. Tak volení, kteÍ'Í mají zrcadlo
čisté svědomie svého a vieru, a ačkoli ne tak jasně, ale v podo. benství vidauce, také mají život věčný. Protož i'ekl: »Mezi vámi
jestkrálovstvie nebeské«, když máte vieru svatau, bázeň, lásku,
120 ~ilovánie, poněvadž tuto jest Kristus a od něho dÍ'evo života.
A neukazuje se jasně nám, kterak slávu máme zde v světě. Nebo
všeliká pravda jest Kristus a od Krista pocházie. A kdež jest
ravda,spbjen jest 5 ní Kristus; i v ,těch věcech, k,te.réž od. něh.o Kds tus kde se
P
pocházejí, tu jest Kristus a skrz ně zjevuje se, a že tu. J:~t, zJevuJe
zjevuje
125se od těch věcí. Jako die: »Já sem pravda, cesta 1 Zlvot«.
Ktož se pravdau rychtuje a zpravuje, již v něm jest Kristus.
dÍ'evo života; život pokorný a trpělivý jest Kristus. A jest jeho
život. Pro tož die: »Já sem život«. Kdež jest Zívot pokorný, poctivý,
trpělivý, tu jest Kristus a v těch věcech se skrý~á a skrz. ty vě~i
130 nám dává se a zjevuje se nám. Item láska jest Jeho; a JmenuJe
se lásky jménem Hm: »Ktož v lásce pi'ebývá, ve mně pi'ebývá«.
A on jest láska. Ktož ma lásku, má Boha a Krista, di'evo života.
Nebo že Kristus spojen jest s tělem, divné jest spojenie, že, což
,
"
V"
' k ' . h t 'v A" t t Spojenie Krista
koli se pHpisnje božství, cIovecenstv1 ta. e Je o ez.
ze en o s tělem a s cierkvi
135 člověk jest stvoÍ'itel a Buoh a tento člověk l;ar.odil se ~est v~ ~rp~l
jest, a Buoh pravý též; a spolu pro to spojeUle Jedna vec pnp1s~Je
se jiiu' oběma, totÍž narozenie pHpisuje se tělu i Bohu, stvořItel
Bohu i člověku. Jako na člověku se to ukazuje: Jestliže čl~věk
zevniHní trpí, i vniHní také trpí etc.; jestliže člověk zevniHní
140 se raduje v Pá~u, i vniHní také. David: »Srdce mé i tělo mé rozveselily ~e v Bohu živém«.
T 9 ť je?t spojenie Krista s cierkví: což ona trpí, to i Kr.istus.
Šavlo vi Í'ečeno jest: »Šavle, Šavle, co mi se protivíš ?«, totJž, co
svatým činíš, i m~ě činíš. Jestliže co dobrého chuclým člověk
145 činí, i Kristu činí; jakož ve čtení jest napsáno: »Lač~ě1 sem
a dali ste mi jiesti«. A to pro spojenie divné s svatými. Tak se

I

i:

118 Mat. Z2, 28; Luk. ZO, 9 a II - 125 Jan 14,6 -131 Z. Ja.n '4,
Z6 -140 Podle Ž. 16, 9 -142 Sk~ttk. 9, 4 -145 Mat. 25, 35
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o

tele božím

Jsme jako děti

spojuje pokorau, věrau, pravdau, láskau; když ty věci dává
sebe samého dává; a což člověk dobrý trpí, sobě phpisuje Kristus, ďl
a což Buoh trpí od zlJ'Tch a od hhešníkuov, člověk také toho lituje,
jako by on sám trpěl. Protož tak Kristus dává se v ctnostech,150
V pravdách jakožto v vodách živých. Tak na večeH poslední tělo
své měl pod smrtedlností, a to též dal v chlebě a spojil s svátostí.
drahau Dm: »To ť jest tělo mé!<\, a to pro spojenie těla duchovnieho
s svátostí chleba. Jako by í'ekl: »Tento chléb vyznamenává tělo
mé a tělo mé spojeno jest s chlebem, a zase též«.
155
A ty věci zavheny sau smysluom tělesným. Protož tak tu
jest Kristus pod oblakem, pod zpuosobau jakožto pod stromem,
pod kr-em. A když se nám dává hodně okusiti, dává se také viděti.
Tak v kalichu dal zajisté krev a spojil s zpuosobau vína; tak ukazoval se v oblaku, v holubici, ve kh a v znameních a uplně dává 160
se v zrcadlech. Jestliže se duše připravuje hodně, on dává se jie
okusiti k spasení a viděti zde a kochati se v něm samém. A bude,
me-li vuoli jeho činiti a phkázanie plniti, odjata bude od nás
hrubost tato a oblak a bude známost blízká zevnitr- i vnití'
v vidění i v okušení i v slyšení. Žalm: »Okaž nám, Hospodine: 165
milosrdenstvie své a spasenie tvé daj nám«, v němž jest sláva
a blahoslavenstvie věčné.
I die, že něktdí služebníci jeho tváí' vidie a viděti budau.
A die: »A jméno jeho na čeťéch jich«. Kterak by to bylo? Jest
zajisté duch maudrosti a rozumnosti, kterýž otvierá a pl"edcházie.170
A pro těchto věcí porozuměnie máme vzývati ho, aby i nám
svrchu napsal na čeléch našich jméno božie a Beránkovo.
Ó dcero jeruzalémská, by těmto věcem srozuměla a paHila
jasně v Boha tváh v tváí'! Ale nerozumí II dcera jeruzalémská.
Jako kdyby bylo jedno dietě maličké, které by mělo býti králem 175
velikým, v dětinství na to nedbá, raději hrá a v blátě se maže,
.tak také tato cierkev, Jeruzalém, dcera sionská, radše se zanepražď
ňuje jako dítě s těmito zemskými a minulými věcmi. Ale, Ó. by
porozuměla těmto věcem cierkev tato! Die napí'ed Jan v kapitole
vné ' kterýž viděl duchy nečisté, ktel"íž svodí; a tak viděl větry, 180
ktehž pl:'ekážku činili spasení lidskému; viděl jiného dobrého
anděla, kťerýž l'ekl těm větróm: »Nechtějte škoditi stromuom«.
A tak, ktož nemá jména na čeléch svého Boha, tudiež padá a sveden
J

153 Mat. 26, 26; Marek 14, 22; Lttk. 22, 19 - 159 Mat. 26, 28; Marek
14,24 - 1602. M. 19, 9 aj. - Mat. 3, 16; Marek 1, 10,' Lttk. 3, 22; Jan
1, 32 - 2. M. 3,4 -165 Ž. 86, 8 -180 Zl. 7,1 až 3
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bývá od Boha. Ale Pán Buoh skrz anděly dobré nedopauští
185 škoditi lidem, ale posilňuje svých věrných a znamená jméno své
na čeťéch jich.
Na čeléch jméno
Čelo zajisté jesti ť au mysl první k Bohu ve všech skutcích
svých. A tak s aumyslem a s volí má svého Boha vzývati. A nemá
mieti čela nestydatého; o kterémž die Izaiáš: »Učiněno jest čelo
190 tvé nevěstkau«, totiž pro marnau světskau chválu činíš, a ne pro
mne a pro mau slávu a chválu a pro tvé spasenie. Protož die:
»A jméno jeho na čeléch«, totiž au myslem a volí prvotní aby
hledal Boha, spasenie bližních i svého a obecného dobrého, a potom
tepruva tyto své skutky zemské aby činil. A proto.ž andělé vida~?e,
195 že nenie jméno napsané na čeléch lidských, l:'ekh sau: »NechteJte
škoditi,dokudž nebudau znamenáni« etc. Ale my na kHu svatém
měli bychom ihned mieti napsánie božie, abychom mohli pápal
těla ukrotiti. A pro tato nemluvňátka spolu slibují kmotrové I
a kmotry a péči o nich aby nlf'li, aby dobl:'e živi byli ~ pr~ti hHe200 chóm aby bojovali a Boha milovali, od zlých věcí uhekah a aby
nepadali v hHechy smrtedlné. Die Job: »Rytěl'ovánie jest život Bojovati máme
člověčí

na zemi«.
A tak tohoto pomazánie Ducha svatého a potvrzenie osti'éhati
máme v skutku. Pokládá se v Zjevení In°., že čím viece pí'emáhají
205 svět, tělo a ďábla, tehdy viece napisuje se jméno božie Žívě. Adie:
»Ktož svítězí« (totiž nad svými hHechy, nad lakomstvím, lakotau
etc.), die, >>učiním ho slaupem«, totiž nad m~?hým lid~m, ~by jej Slaup v chrinné
zpravoval a učil, a to v chrámě božím, aby Jmí zpodplerah se na
ten slaup. A die: »A svrchu napíši jméno Boha mého jako na čele
210 jeho a jméno města Boha mého«, totiž aby také ta. duše byla
z toho města a aby v živé paměti sobě pHpomínala, kteraK by
vjíti mohla do onoho Jeruzaléma oné strany. A musí ~~to býti
pl"ede všemi věcmi, aby živa byla doMe, varovala se hnechuov.
A pro ty duše die anděl: »Nechtějte škoditi stromuom« etc .
215 Také jest viděl Jan jakés kobylky, kteréž škodily, jako štírové (černě:) IX".
obyčej mají škoditi; ale bylo jim zapovědieno, aby neško~il~
...
trávě totiž znova obráceným ldehkým. A ty kobylky sau kaCleľ1 Kobylky kaClen
a bludní, kteÍ'Íž svozují prosté, ale zahájeno jest jim, aby neškodili
a nemordovali na dušech synuov božích; ale dána jest moc jim,
220 aby mučili a trápili, ale ne mrtvili skrz kacidstva a bludy duší:
Avšak uškoditi nemohau těm, kteÍ'Íž mají aumysl prvotní a vuoh
189 Podle Iz. 1, 21 -195 Zj. 7,3 214 Zl. 7,3 - 215 Zj. 9, 3 nn.

201 Job 7,1 -

204 Zl· 3, 10 a 12-
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Boha svého hledati a milují ho nade všecky věcí, jemuž slaužie
mysli i tělem; a těm uškoditi nemohau tak, aby zabíjeli duše
skrz bludy, nebo jméno boží mají na čeléch svých. Věrní mají
zjevné ukrutníky a od těch mají trápenie, a ta jest šelma ukrutná 225
zlého života; ale větší rána jest věrným od 'těch, kteíí sau kobylky
.
a tajně a chytře svozují srdce prostých.

I

Die: »Svrchu napíši jméno«, aby zli duchové nečistí uškoditi
nemohli a pokrytcí. Věrný spieše ujde osiedl od zjevných hHešní.
kuov nežli od těchto kobylek. Die v Kantikách Duch svatý: »Olej 230
Olej co znamená
, t ' Ol'
v,·, 1
'
'1\: vomastku a k tučvyl't"
1 YJmeno ve«.
eJe pozlVa]1
\: OSVlcem,
nosti. Tak Duch svatý osvěcuje duše a jako lékař lékařstvie spasitedlné dává, a to svým voleným, kteH se bojie Boha svého. Die
David: »Nebo svaté a hrozné jméno jeho«. A tak jméno Kristovo
jest vylito na ty, kteH sau v nebeské vlasti; a netoliko na ty, ale 235
také na tyto v této cierkvi, i také na cíed. ev zesnulých vylil jest.
Die Pavel: »Aby ve jméno jeho každé koleno klekalo nebeských,
zemských i pekelných. Nebo sebe samého zmařil, zpuosob služebníka přijav«. A tak to jméno jako olej vylévá se, skrz kteréžto
jméno duše lidské, andělé a svatí všickni osvěcují se a roztučňují 240
a porúazují se.
.
Světí prvotnie cierkve, když sau neslyšeli mluviti o tomto
jménu, rmautili se, a když sap slyšeli skrz apoštoly, radost vždycky
z toho najvětší měli a roztučňovali se a osvěcovali a jako chut
měli velmi rozkošnau a chutnau v zámutcích, v auzkostech, v utr- 245
. peních, v pohaněních a na smrtech, všecky věcí sladké jim byly
a chutné buďto na modlitbách, v náboženstvích, v skraušeníeh,
buďto také v mukách a trápeních etc.
Čelo co jest?
Die: »A na čeTéch jich«, totiž v prvotním a předním aumyslu
a vuoli, kterémužto jménu andělé při narození Krista Pána 250
pravili sau prvotním aumyslem a volí: »Sláva na vajsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobrévuole!« A jestliže tO jméno má svrchu
napsáno býti v dušech našich, musíme Boha nade všecky věci .
milovati a hHechuov se varovati etc.

I

A nebudau potí-ebovati světla lucerny ani
s vět 1 a . s 1 u n e č n é h o etc. Již tuto í-eč po druhé opětuje
228 Zj. 3, 12 - 230 Pís. Šal. 1, 3 - 234 Ž. 111, 9 7-251 Lttk. 2,14
.
2 Sr. Zj. 21, 23

237 Filip. 2, 10 a.
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a~ tato slova, že Buoh všemohucí bude jim chrám a Beránek, neb
on sám svítiti bude. A tam lucerny nebo svíce nebude, ani svHla
5 slunečného, ani měsíce, ale Beránek Kristus osvěcovati bude.
A tak tuto opětuje též, aby lid ldesťanský víCe a viece oněch budaucích věcí žádal. Nebo zde lidé mají se jako v žaláj:-i tm?-vém, Žalář t~~~ý tento
kteHž mnoho trpie a dlauho jako by v něpl držáni byli; á kdyby
někteH je navštívili dobH a řekli by jim: »Tudiež vyjděte z těchto
10 bied a světlo očima uhlédáte«, radost by jim byla. Tak zajisté my
sme jako v žaláí"i smrdutém, tniavém, nečistém v tomto světě;
a světí apoštolé a proroci vypravují nám, že tudiež máme vyjíti
a světlo nebeské uúíme, neb, tam bude jasný den. Die David: L~~~;:iI".
»Lepší jest den jeden v síniech tvých nad tisíce«.
15
A tak světí žádali sau vyjíti z těchto temností a z auzkostí,
z tohoto světa nešlechetnéhó, nebo všecky tyto zemské věci byly
sau jim jako tmy. Tak svatý Ján pí'edpovídá světlo Beránkovo
a božie. Svatý Pavel die: »Ó nešťashlý já člověk! Kto mě vyvede
z žaláí"e smrti této?« A každý věrný má naději mieti, že brzy
20 vyjde z těchto temnosti v světlo veliké.' Die 'David: >>Veselil sem
se v těch věcech, které. sau praveny mně«, totiž povědieno bylo II
mně, že tam noci nebude ani bieda která. A die: »Stojície byly sau
nohy naš~ v síniech tvých«, totiž hotovi sme vždycky byli jako
ve dveH~h vyjíti z těchto žaláh~ova radovali se. Tak duše věrná
250čekávaj s trpělivostí, věrau, nadějí a láskau tohoto světla; slunce
Krista; ale která jest nezpuosobná, nežádá tohoto světla. Praví
Spasitel'. »Pr-išlo světlo na .
svět
, a lidé viece "milovali temnosti Světla
co se l,,:yjem
nežli světlo«. A ti nechtí vyjíti z těchto temnosti, ale viece milují
tmy, aby jich hHechové v světle nebyli trestáni; nechtí vyjiti,
30 ale. viece v temnostech trváti chtie a u vězení.
A takové duše potratily sau pravé světlo. Když Kristus navštěvuje takové, aby vyšli s tohoto světa, bezděčně a nei-ádi,
s bolestí a s truchlostí jdau. Jako zloděj bezděky jde k saudci, boje
se umHeti, tak i zlým světlo Kristovo; jest těžké jim snášeti spra35 vedlivého saudce a svatého a jasné světlo jeho. A proto bolest velikau mají, když vycházejiz těl duše takových lidí. Die tuto zajisté: »A nebudaupoUebovati světla« etc., ale budau mieti den v ~l~~thl~e~~~i~~ic
veliký a jasný, nebo sám Kristus svítiti bude. Nebo tam nebude
času, nebo čas změí"uje se sluncem. Jako v knihách Genesis JO.
40 die Pá~: »Buďte dvě světle a rozdělujte den od noci a temností«.
zloděj

14 Ž. 84, 11 401. M. 1, 14

18 Řím. 7,24 -

20 Ž. 122, 1 a 2 -

27 Jan 3, 19 -
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A tak se jest stalo k rozkázaní Pána Boha. A tak i měsícové i dnové
se sluncem a měsícem etc. A tak ty proměny časuov
dějí se změi'ováním slunce. Ale v nebeské vlasti nE tak se puosobí
vyměi'ovánie pi'es dny a roky a měsiece a noci. Nebo čas zde jest
neustíf,vičný, že nynie jest čas píitomný, nynější, a potom budaucí 45
a onenno minulý. A tak takového času tam nebude, v onom Jerulzalémě. Nebude slunce, kteréž najprvé nám svítí zde, ani mě
síce, ani hvězd.J ako by i'eklJ an: »Když budeš vyčištěn od hhechuov
a navštíví tě Kristus, vejdeš do královstvie, kteréž se nemění
proměnností časuov«.
50
A tak pi'edpoviedá a oznamuje nám Jan, zde v temnostech
a v žaláHch postaveným, že tam nebude tak. Nebo zde jednák
člověk jest v mladosti, jednák v zmužilosti, jednák v starosti;
ale tyto všecky věci pomíjejí rychle jako voda a sníh. A kde sau
Kam ~tt~r děli ciesai'ové a knížata, kteÍ'Íž byli pi'ed mnoha lety? Již sau zajisté 55
odešli, a jako by nikdá nebyli; a tak sláva jich a pověst a bohatstvie
a čest světa tohoto pomíjejí.
Die .Jan napÍ'ed (v kapitole desáté), že viděl anděla, an pEČasu nebude sahal skrze živého na věky věkuov, že času viece nebude; ale zde
ještě slunce svítí a měsíc i hvězdy a jednák jest den jasný, jednák 60
mračný. A tak všecky tyto zemské věci v to~to světě jako voda
rychle běžie, míjejí a hynau. Ale tam nebude času; a tak ani svatých duše měnie se, ani tělo Kristovo muože měl-iti se časem.
Zde zajisté zavierají se časem ty všecky věci zemské, které sau
smrtedlné; ale tam se nezměl-ují časem, neb jest tam svrchované 65
blahoslavenstvie a všecko štěstie; ne na čas, ale věčně trvá Kristus.
Die Pavel, že jest oko nevídalo ani na srdce člověčie vstaupilo,
Tělo Kristovo totiž kterak Kristovo tělo jest vyvajšeno nade všecky věci, a aniž
muože zavheno býti kterým časem a Herau věcí, ale jest věčné,
neproměnitedlné a nemaje konce. A tak jest tam bytnost nad čas 70
i místo. Nebo Í'ekl Židuom: »Prvé, nežli jest Abraham byl, já sem«,
totiž bytnost má jest utvrzena, aniž Iproměniti se muože. A opět
v knihách Mojžiešových Í'ekl Mojžieš Bohu: »Kterak diem lidu,
Ido si ty?« I Í'ekl jemu: »Já sem, kterýž sem; a poslal mě«, totiž
kterýž vždycky jest a nikdá se nemění, ten ť jest, kterýž posla175
mne. Die Jakub: >>Všeliké dánie výborné a každý dar dokonalý«
etc., >>u něhožto nenie proměněnie« času, totiž nemění se jako my
vyměi'ují

58 Zj,10, 6 - 67 1. Kar. 2, 9 - vstattpilo; korekturou z: 1tevsta'upilo -71 Jan 8, 58 -73 2. M. 3, 13 a 14 -76 Jak. 1, 17
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zde, »aniž jest zastíněnie« času v něm ani v tom jeho životě božském jaká proměnnost času. A die II. Petr sv. ID.: »Amáme pev80 nější Í'eč prorocskau, a kteH se pHdržíte té i'eči, dobÍ'e činíte. Nebo
řeč jiCh jest jako lucerna v místě temném, dokud by se den neosvítil. Ale tomu rozumějte, že světí mluvili sau, Duchem svatým
nadchnuti jsauce«. A tak k těm svatým jako k hvězdám paHme
a tak rozumějme, ne podlé vuole našie a našich vtipuov. Die Pán
85shz Jeremiáše XXXlo.: »Já zajisté napíši zákon muoj v srdcích
jich« etc. A David die: »Lucerna nohám mým slovo tvé«.
Těchto zajisté učení v nebeské vlasti nebudeme poHebovati, Nebu~1~:~7 učiti
aby nás tak učili jako v této cierkvi. Nebo zde vždycky, dokud
sme živi, poHebujem se učiti a písem prorocských. Die Pavel:
90 »Nedokonále poznáváme a nedokonále prorokujeme« etc. A tak,
když tam pHjdeme s boží pomocí, nebudem poHebovati těchto
lucern a tohoto světla; ale zde toho požíváme, neb ještě mnoho
temností v nás jest a jako v nějakém žaláh. Ale vzievajme Boha
našeho, aby nás vysvobodil z tohoto žaláÍ'e smrti, a v svém světle
95 postaví v věčné vlasti etc.
Všickni věrní, IdeU zde právě slaužie Bohu, kterých věcí po
tomto životě mají dojíti, veliké sau, kterýchž ani židé, ani pohané,
ani zlí ldesťané pHjíti nemohau a' dosáhnauti; ale sami dobH
phjdau tam, a ty sám Buoh osvítí. Ale zde jest noc mnohým, nebo
5mnohohhešníkuov, a ani sebe sami poznati mohau, ani hřiechuov, Samiselleznáme
ani všetečností svých; a kterými hhechy hněvali Boha, poznati neumějí sami od sebe, Ale komuž Buoh posvítí a vpustí své paprslky,
tehdy tepruv člověk pozná, co jest pi'ed oblíčejem božím, Kristus,
v tomto životě jsa smrtedlném, vpauštěl své paprslky v lidi hhešné,
10 a oni pak viece byli sú zatmieni, viece hněviví proti němu a viece
v temnostech byli. Ale ne tak dobrým se pHhází. Die, že kralovati
budau na věky věkuov. V té jasnosti najvyššie božie a v jeho
kráse kochati se budau pHliš velmi. A tehdy již tam vniHně a najviece milován bude Buoh od nás a od každého věrného. Jako die
15 ve čtení: »Podobno jest královstvie nebeské člověku králi, kterýž
učinil svadbu synu svému«. Tam na těch svadbách mnohé rozkoše, Krás~lán:;idba
kochánie, radost, chvála a sláva i spasenie a život věčný, Die

I

90 1.

79 Podle 2. Petra 1, 19 a 21 - 85 .Tel'. 31, 33 ](01'. 13, 9 94 Oltla.s Řím. 7, 24
15 Mat. 22, 2

86 Ž. 119, 105 -
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David: »Pbeliš uctěni sau pl"átelé tvoji, Bože« etc. A netoliko
bude XII te apoštoluov, ale die David: »Zečtu je nad piesekriloí-ský«.
A tak světi kralovati budau na věky, kterýmž bude řečeno: 20
,>Poďte, požehnaní Otce mého, pbjměte královstvie« etc. I' těm
bude povědieno, ješto zde někteí-i byli v Mieších, ale již; očištěni
jsúce od hHechuov a nepravosti, kralovati budau a pí-evelmi radovati (I) v těféch jsauce, i duše jich a všickni andělé s nimi. Ale běda
těm, kterým bude povědieno: »Jděte, zloí"ečení ... 1« Těžký a hrozný 25
to hlas! Ale II hlas libý dobrým a vyvoleným bude: »Poďte, požeh~
naní, a panujte a kralujte a buďte králové a mějte hojnost všech
dobrých věcí mých!« etc.
Ale to královstvie dokonalé poněkud zde dává to královstvie.
Die Kristus: »J sau tuto z stojících, kteHž neokusie smrti, dokudž 30
nepHjde královstvie božie«. Ano i Simeonovi povědieno bylo,
že neumÍ"e, leč prvé uhlédá Krista Páně. ~ on Í"ekl, když uhrédal:
»Nynie propauštíš služebníka tvého v pokoji«; nebo po vidění
Krista s radostí smrti očekával. A tak mnohým dává Buoh stupně
nějaké poznánie o tom království, a tak zde začíná se jim králov- 35
stvie nebeské, a potom se dokoná světleji a jasněji. Die Pán ve
čtení: »Podobnb jest laálovstvie nebeské desieti pannám«. A opět:
»Podobno jest královstvie nebeské pokladu skrytému« etc .
. A protož zde synové božie slovau králové a dědicové královZtle n~ světěmali, stvie nebeského Zde zaJ'isté na tomto světě malí a špatní zdaJ'í se 40
ale pred Bohem
.
"
)
veJicl
ale velicí pÍ"ed Bohem. Die Pavel: »Jak dlauhýčas dědic maličký
jest, nic se nedělí od služebníka a jest pod obráncemi«. Kto jest
syri boží a dědic budaucieho královstvie, poUebie jest, aby stráž
byla pilná jemu nad sebau samým a aby byli zprávcové a starší
dobH, kteH by napomínali a učili, a také aby byli hlásní a strážní 45
Hodina!,"ž?ému andělé nevidědlní a to do uloženého času Nebo Buoh každému
ulozena
)
•
uložil konec, totiž den a hodinu. Alenynie nechtí mnozí žádnému
poddáni býti, tak sau pyšní a zlostní, ale každý již podlé vuole
vlastní a vtipu svého chce se zpravovati. Ale ne tak synové boží a
dědicové, ale sau každé poddáni moci v dobrém, totiž v slušných 50
věcech a poctivých, pro I Boha. A ti sau synové Izrahélovi, kteHž
vidie zde Boha v naději, u vieÍ"e a v lásce, a potom světleji a jasněji
uhlédají v·oné vlasti nebeské. Ale synové izrahelští,prvé nežli saU
Vol~llí'tm zl~ke. boj phšli do země zaslíbenie mnohé krále pí"emohli sau prvé; tak i my
.
~ Wly.
'
J

18 Ž. 138, 17 (vulg.) -19 Ž. 139, 18 - 21 Mat. 25, 34 - 25 Mat. 26,
41 - 30 Mat. 16, 28 - 31 Lttk. 2, 26 až 29 - 37 Mat. 25, 1 - 38 Mat.
13,44 - 41 Gal. 4, 1 a 2 - 534, M. 21, 211m.; ]oz. 11, 1 '/ln.

musíme lrrále pyšné a duchy nečisté pí-emoci, a aniž všech v tomto
světě muožeme pí"emoci, ale y den zajUejší, totiž někteH po tomto
životě. Mnoho bylo stánkuov synu ov izrahelských a. mnohá místa,
prvé než phšli do země zaslíbené; nebo začtyHdceti let chodili
v velikých nebezpečenstvích a nesnázech. Tak i my musíme bojovati
60 mnoho dní proti světu, tělu a ďáblu, a tak musíme osmero blahoslavenstvie v skutku zachovati a naplniti. A k tomu die Pavel:
»Vezměte pancieí- spravedlnosti a lebku spasenie proti mocnostem
temností, nebo netoliko proti tělu a krvi, ale proti Principátuom
a Potestátóm temností v nebesích«, totiž protiduchóm některým,
65 kteÍ"Íž v dušech naších (!) místo chtějí mieti, jako proti pajše a marné
chvále, poctivostem tohoto světa a pověsti tohoto života.
A tak najprvé na ldtu pHjímáme Ducha svatého a jemu slibujeme vieru držeti a odhekáme se všie pajchy, světa a ďábla. Toto ť
jest jedna cesta toho jitie do oné vlasti. Jiná cesta jest skrz mu- Cesta do nebe
70 čedlnictvo tam phjíti a kralovati s Kristem. A tak, ktož k Kristu
phchází a Kristus k němu, nenie služebníkem takový, ale 'jest
svobodným. Ale ti sau služebníci, kteří sau v hheších a v žádostech
top-oto. světa; v lakomství, v pajše a v poctivostech tohoto světa:
tito všickni sau služebníci šatanovi. Ale komuž tito nepanují Mie75 chové a těm podobní, sau v pravdě králové a dědicové,
nebo
mnohé dary Ducha svatého mají a raději tělo vydávají na smrt,
nežli by tuto svobodu potratili. A tak zde okušují toho královstvie
a nebojie se umHti pro Krista a pro královstvie to budaucie. Ale co
platno jest zde kralovati na tomto světě, a neokusiti daru ov božích
král
80 tohoto královs~vie nebeského? Takový král biedný jest a clmdý, Biedn)'
takový
opuštěný od Ducha svatého; a tak v pravdě takový jest služebník,
nebo Míchám slauží. Ale ne tak synové boží sau živi jako synové.
sv:ět9. tohoto. Die Pavel (1. Korint. XV.), že tyto mocnosti zkél.ženy
budau k skonání věku, totiž světa tohoto. Ale synové boží slúžiti
85 budau Kristu a s ním kralovati budau a v něm a on v nich, a tam
nebudau pod mocnostmi temností, aniž tam smrt panovati bude.
Nebo die Pavel, že i nepHtelkyně smrt zkažena bude. A kralovati
budau volení boží na věky věkuov etc.
55

I

. S lov O to top O s led n i e tohoto viděnie zavierá, že volení, kterým koli obyčejem padají zde, však konečně budau vyvedeni a vysvobozeni od hhechuov a kralovati budau na věky.
58 ]oz. 5, (J -
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Zde zajisté na tomto světě králové jeden druhému překážku činí
a jeden mnoho sobě osobuje. Ale ne tak bude v nebeské vlasti, 5
neb tam všickni budau králové, aniž jeden druhému překážeti
bude, a toliko aby k sobě měl hrnauti královstvie, ale každý radovati se bude z místa druhého a z dobrého jeho, jako i světí, ktel'í
sú v nebeské vlasti, v onom Jeruzalémě s oné strany řeky žádají,
aby i tito světí a vyvolení k nim phšli. Protož darové ti, kteréž 10
dává Kristus zde i tam u vlasti, nehynau, ani jich ubejvá, aniž
svatým ti darové u!menšeni budau, ale všickni hojně mieti budau.
Ale v těchto časných věcech, když se dávají někomu, ten, ktož dává,
umenšenie trpí; ale v nebeské vlasti neumenšují se.
To zajisté kdyby se v nás začalo, byli bychom dědicové onoho 15
královstvie. Ale najprvé musíme vyjiti z Ejipta, totiž z služby
ďábla, těla a světa a od duchuov nečistých, aby tyto věci vyvrženy
byly z duší skrz hodné pokánie. Die Kristus (Lukáš XL): »Jestliže
já prstem božím vymietám ďábelstvie, tehdy jistě phšlo v vás
královstvie božie«. On, Kristus, když ďábelstvie vymietá od duší,20
tehdy jeho královstvie přicházie a tmy postaupají světlu a den se
přibližuje, kteréhož totiž Kristus svými dary navštěvuje a osvěcuje;
ale kohož Kristus neosvěcuje, tu sau temnosti a noc a duchové
nečistí tu místo mají.
Ale zavierá toto viděnie krátce řka: »A kralovati budau na 25
věky věkuov. Amen.« Co jest věk? Znamenati máme, že rozliční
sau věkové: někteří před námi, někteří po nás, v budaucím času,
a zde tuto v času nynějším. Před námi věkové; jako die Izaiáš:
»Rozpomeňte se na první věk« a tak, jací sau věkové tehdáž byli
a jací sau nynějšie, za času našeho. Řekl anděl Mariji: »To, což se 30
narodi z tebe, svaté slauti bude«. Item jaký věk byl prvnieho
člověka Adama, stav nevinnosti, stav neporušitedlný, stav božieho
milovánie, byt v milosti boží a v jeho osvíceni, v rozkoši a v radosti
a v veselí. A k tomu věku duše měla by se nakloniti a přemajšleti.
Item věk pl"ed pádem Lucifera s nebe, v jaké kráse jest byl a v da- 35
Hch II velikých a v milování božím; ten věk také phpominati máme.
A protož rozpominajme se na tyto věky, abychom i my mohli
přijiti k té nevinnosti. Nebo najprvé jest Eva svedena skrz ďábla
a potom Adama svedl; a skrz ně a v nich všecko pokolenie lidské
porušeno jest a padli sme, a proto nás mnohé biedy postíhají. 40
18 Luk. 11, 20 38 1. M. 3, 11111.

21 Sr. Žid. 10, 25 -

29 Iz. 46, 9 -
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A tak ~e rozpomínajme na ten věk. Item za času Noe mnohé byly
Noe
zl~ :ěc:. a. ~ezHze~osti; a jak mnohá sau byla napomínanie, aby polmme clmh, a vaJstrahyl Napomínal je Noe a Buoh sám pověděl
o takovém zlém pokoleni, lidském národu: »Líto mi, že sem učinil
45 člověka«. A protož pro hHechy jich zbauhl Buoh moře vysoké,
jenž slove Oceánum veliké, a rozkázal mu vystúpiti a pH kryti
zemi všecku, a ztopili se všickni. Po potopě pak opět rostli lidé.
Potom za času Abrahama a za času proroku ov jaký věk byl. Abraham
Toho času mnohé věci jim Buoh zjevil a jako v oblaciech řeč božie
50 byla zavhena. Die David: »Tmavé vody v uoblacích«. Nebo jako
vody hluboké a tajné zavheny byly v prorocích a v jich písmích.
Opět, když sau vedeni byli synové izrahelští pro hhechy do BabyVězenie
lona, jaký tehdáž byl věk. Opět za času Kristova, když kázal Čas Kristuov
a modH se za hhechy jich Otci svému, a kterak jest uml"el na kHži
55 a apoštoluom tělo své a krev dal a Ducha svatého seslal. K těmto
ke všem věkuom měli bychom se ohYédati a sobě je phpominati.
Pán Kristus po všecky věky a ve všech těch věcích vždycky
své má, v nichžto přebývá a přebýval. Jaký to čas byli Nebo
bieše věhcích srdce jedno a! duše jedna; tehdáž byli Otcové světí,
60 pror~ci, apoštolé, mučedlnici a jiní svatí, příkladní, nábožní, v nichžto. bleše Duch boží. Protož se rozpomínajme na ty všecky věky.
Dle Jan napřed: »Pomni, odkud si vypadl, od kterého stavu a od
které nevinnosti a svatého života!« V tomto věku našem mnoho Náš věk najhorš[
hřiechuov, mnozí pokrytci, mnozí svuodci, lakomí, lakotní, vopiIci,
65 vražedlníci, zloději, dráči, kacieH, kacieřstva, lsti, zlolajci, lstiví
a fortelní. A o tomto věku prorokovali svatí proroci a apoštolé.
Avšak, ačkoli sau mnozí zlí v tOmto nynějším věku, a proto
ještě své má Kristus, v nichžto přebývá, ačkoli sau Hedcí. A tyto Má své Kristus
mezi zIS'mi
zlé věci všecky na nás přicházejí pro naše hHechy a zlý život náš
70 jako i na syny izrahelské, ktehž byli vedeni do Babylona pro
hříchy; tak i my vedeni býváme do vězení babylonského, totiž
do hHechuov, kterýmiž nás nečistí duchové svazují z dopuštěnie
božieho velikého. A protož pilně znamenajme, jaký jest toto věk,
že věk zámutkuov, plný bied a nebezpečný náramně a zamračený
75 jest. Die Kristus: »Žeň zajisté skonánie světa jest a andělé boží
odděTé pšenici od pleva kaukole«. A tehdy tam vejdau dobH v onen
věk věčný, v němž jest život vě~ný, a zli v jiný věk, tmavý; a ti
umierají věčně. Die Kristus: »J~st hHech proti Duchu svatému,

30 Luk. 1, 35 5 -

41 1.1\11. 6, 1 nn. -441. M. 6, 7 - 50 L. 18, 12 75 Podle Mat. 13, 3911-1t. - 78 Mat. 12, 32

62 Podle Zj. 2,

XXII.

I( a pit o 1 a

576

kterýž nebude odpuštěn ani v tomto věku ani v budaucím«.
tak na tomto světě hHechové se odpauště]'í ) i také na onom
odpauštějí se. Ale zde to těžce poznáváme aniž dokonále muožeme,
kto by byl zlato, kto stHebro, kto seno, kto dl-evo a kto strniště.
Nebo, když duše od těla odděluje se, tehdy v divný věk pHchází:
jestliže jest byl dobrý, do života věčného, v ten věk puojde utěšený
a rozkošný; ale zlí do ohně věčného, v ten věk hrozný a tmavý,
jíti mají.
Ale my, dokud sme živi v tomto životě, buďme živi dobl-e, a najdeme jej v hodném pokání, nebo milosrdenstvie jeho na věky
věkuov. Daniel zajisté viděl jeden slaup, na němž byla hlava zlatá,
prsi sWbrné, bHch měděnný etc. A tak on viděl ty věky, kteH
byli, i budaucie, kteH měli phjíti. Hlava zlatá byli sau mnozí v slávě
tohoto světa jasní a stkvaucí; a potom stHbrný věk a měděný
věk a potom železný jako ciesaí'stvie Hmské a věk smíšený s blátem
a železe:m. Tyto všecky věky Kristus uťaty s hory veliké zkazil
jest a zkazí ten slaup a zeUe.
Ale. blahoslavený jest ten, kterýž osUiehá raucha svého nevinnosti a činí hodné pokánie! Kterak jest. živ byl v mladosti,
v zmužilosti, v starosti, tyto věky každý člověk častokrátpí'e
biehaj v mysli, a jestliže která poškvrna hHechu a který
Boha nalézá se, vyznávaním a pláčem ať jest očištěno!

Z;lei,~laonomsvě,
te
hnechuom od- A

puštěnie

I

(černě:) II'.
Rozdiel věkuov

Srdce piipraviti

I í-ekl jest mi anděl: »Tato slova věrná
s a u a p r a v á«. Mnozí, vidauce mnohá písma a duchy rozličné,
pochybují o vide slova písem. O těch mluví Hm: »Tato slova
jistá sú, pravá sú a najvěrnějšie sau«. Tato slova zavl-ená pod
pečetí poslána sau nevěstě, aby sama čtla a rozuměla, že pravá san. 5
A tato slova po Janovi a andělovi posielají se nevěstě božie, aby
jie svésti nemohl některý duch. A ona věH jim, a spolmáhají sobě
slovy těmi, nebo pravá sau a ku pomoci všem voleným. Jakož se
pokládá napřed v Zjevení ID., kdež die: »Zjevenie, kteréž daloznámiti služebníkuom svým, kteréž dal skrze ruku Janovu, kteréžto 10
věci sau od něho vidieny«, tak tuto nynie die, že sú věrná slova.
Tehdy žádný volený nepochybuj! V těchto slovích Duch boží
jest, srdce toliko aby phpravil věrný člověk, aby porozuměl a skrz
I
82 Ohlas 1. Kor. 3, 12 ~ 88 Z. 100, 5
Dan. 2, 45.

.

v

9 Zj. 1, 11m.
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ta slova aby se od Antikrista vystřiehal a se zpravoval a svá neposlednie spaUil jako v zrcadle.
Najprvé pravá sau z pÍ'Íčiny této, nebo sama Trojice blahoslavená zjevila tato slova, kteráž nekla:má. Druhé Syn boží, kterýž
zjevil čtenie Janovo i jiných. On též zjevil tato slova, kteráž pravá
sau proto jako svatá božie čtenie; nebo anděla božieho jistého,
20 pravého a dobrého, kterýž vždycky tvá!- boží vidí, oddal ku poselství těchto slova jemu zjevil, druhé zjevil Janovi svatému,
Bohu milému, Ducha božieho plnému. Protož zachovávajme
slova tato a pHměl-ujme je k skutkuom božím, k časuo:m a k skutkuom našim, a kteH skutkové srovnávají se s těmito slovy. Měj
25 člověk rozšafnost a rozeznánie duchuov skrz tato slova, jako Jan
měl jest v těchto slovich a píše velikau rozšafnost v rozeznání duchuov. Nebo člověk daleko padl jest a porušen jest, že svým rozumem nemuože Boha poznati, a kterak, kdyby byl nepadl, veliké
božie poznánie byl by měl; ale v pádu svém neměl velikého božieho
30 poznánie ani jiných duchuov nečistých.
Protož to opaUil Pán, dáti světlo své shuory skrz anděly, Pán dol~:~tu uká,
prorollky"apoštoly a muže božie, aby se choť navrátila ku poznání
Boha svého a duchuov nečistých a aby cestu boží našla a od osiedl
se varovala. Tato pak slova poslána sau za veliký dar choti Kristově T~~~:;f~'i l;~žl
35 v časech zlých a nebezpečných ku pomoci, pravá a spravedlivá,
nebo od Boha a od Ježíše Krista a skrz anděly a skrz apoštola
dána sau. Tak slova prorokuov, tak apoštoluov, tak evangelistu ov
(černě:)
Pravá sú všecka a ne:mohau se změniti. Žalm: »Kteréž věci vy- LXXXVIII.
cházejí z aust mých, neučiním jich zmahlých«. A Petr v kanonice:
40 »Ani lest nalezena jest v ustech jeho«. A opět í'ekl ve čtení
Jana VIIlo.: »Kto z vás trestati mne bude z hHechu?« Nebo
Buoh s ním byL
Jakož jiná slova daná prorokuom, apoštoluom a evangelistóm
pravá sú, tak i tato slova pravá sau k stráži nevěsty, ku pomoci
"
. ..
' t raze od d uc h
tnyc
'h . SveVt'1 SvMl pravdy
měli Ducha
45 a 1\: napommam
]e]lemU
al
\: vys
UOvl
z os
měli sau se tak, že·berauce slova od Boha podávali takových lidu.
A vždycky svatí varovali sú se lži, aby ani v malé věci ovšem
neskla:mali; nebo Duch Ježíše Krista, kterýž od něho pochází
a pHcházel v svaté proroky a apoštoly, Duch pravdy jest a ne~
50 návidí ten Duch duchuov lživých a učí chot svú též varovati se
všeliké lži. Neb se tomu naučili od Ducha božieho a poznali, že to
15 bezpečenstvie

17 Zj. 1, 1 až

3~38 Ž. 89, 35~40 1. Petr 2, 22~41 Jan 8, 46

Jakoubek, Ví-klad.
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od něho mají boží lidé; protož vždycky pravdu pravilia psali.
Protož sau uvěřili jim mnozí a prospěch činili; a jiní od mladosti
držali k tomu děti a měli je v stráži, aby neklamali, ale aby zvykali
vždycky pravdu mluviti, nébrž styděti se mají za to, jestliže C055
nenadále bez rozmyslu propovědí. A zvláště v spasiltedlných věcech
opatrnost měli velmi velikau a stráž, aby nesklamali, ano i lehké
slovo promluviti bylo svatým k zahanbení velikému.
Protož tak die: »Najvěrnějšie slova sau tato«. A ta jest pHjala
chot za pravá a chce Kristus, aby je phjala za pravá slova. Protož60
die níže: »Kto slyší (totiž slova tato), Í'elmiž: PHcT!«, totiž vypravuj jiným, aby také vě.dli pravým slovuom, a Í'ci, že Pán nenávidí lži všelijaké. A světí jeho zapovídali jména božieho nadarmo bráti, ale učili sau tomu dávno Hekati: »BucT Í"eč vaše , J'est-li,
jest, není-li, nenie«. A pravdu tuto pHjímajíce, všeliké lži někdy 65posluchači varovali se a nedopustili nepravosti v lidu býti,nedopustili lstí mluviti v lidu a pokrytstvie a ne jinak se postavovati
pi'ed lidmi nežli pÍ'ed Bohem.
Duch lživý rozmohl se náramně
Dnes pohHechu duch lživý rozhojnil se v austech proroku ov ;
a to jest znamenie, že Duch pravdy nenie v duši jich. Takéž v po-70
sluchačích duch lživý jest rozličný, a protož slova kazateli pÍ'emietají a mezi sebau vespolek lsti pÍ'emajšlejí a mluvie a na zpovědech lži mluvie a nepravdu; item v radách lži; item pHjímají
velebnau svátost lžívě; item v slibování lži sau ; item v slibu kHitedlném lži; opět v slibu a závazku manželském, panenském a vdov- 75
ském. Všudy pohHechu lži zemi sau napldli; protož nenie pravdy na
zemi. Proto nevěHe kněžím dnes posluchači, nebo duch lživý naplnil je. Protož lidé sobě vespolek nevěHe, nebo lži naplnily sau
usta i srdce jich. Tak králové, kniežata náramně lživ}m duchem
80
se zanepražďňují!
Písmo zapovědělo lež pod těžkau pokutau. Žalm: »Zatratíš
všecky, kteří mluví lež«. A apoštol: »Složiece lež, najmilejšie, mluvte
pravdu jeden každý s bližním svým«. PohHechu dnes nestydie se
v mnohomluvení dopúštěti mnohých lží; tak jazyk ženský náramně jest dnes lživý. Item častokrát pÍ'ed kněžími jinak, nežli jest, 85
nalézá se v zpovědi i v jiných věcech. Hanba jest poslauchajícím
často slova božieho nalezenu býti ve lži!
Slova boži pravá
T
l
. h o; protoz
sú a věrná
a ot sova
prava" su o d B oh a, prava' v svatych Je
také mají býti slova pravá ve všech posluchačích, jako v Bohu

I

I

61 Zj. 22, 17 82 Efez. 4, 25

64 Podle Mat. 5, 37 a 2. Kol'. 1, 17 -
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90 pravá sau i ve všech jeho svatých. Slova pi'evěrná, totiž od Boha
pošla sú skrz anděla a člověka, velikau mají maudrost a učie svedomie osUéhati se od duchuov zlých. Najvěrnějšie, nebo od Trojice
požehnané. A že božskýmu Duchu a duchu prorokuov tato slova
poslal, protož pi'evěrná sú. A on váží všecky duchy, on je změřuje
95 a on dopauští také zlým duchuom trápiti duši, pokudž snésti muože.
Item dává také dobré ku pomoci nevěstě Pán duchuov, anděluov,
kteÍ'Íž větší sau než lidé. Protož jeho panovánie veliké jest. Item
Pán duchuov, totiž daruov; on vie, co a pokud náboženstvie, pokory,
lásky, uměnie a maudrosti své má uděliti. A Pán duchuov pro100 rockých. Onomu proroku vajše, onomu světleji maudrost vlil, jiným
zavi"el proroky, jiným posluchačóm otevřel. A to dává, komuž
a pokud chce. NepÍ'áteluom pak těch duchuov neotvierá; ale pokrytec pHjda tam, tu sobě vezme blud a chlubí se, jako by Ducha
božieho měl. A rána přišla, že k chlaubě své mluví a potupných
105 se vecí varuje, ale jiným připisuje skrz anděla, zvláštnieho sekretái"e těchto slov.
A dán a s a u Jan o v i, milému božiemu učedlníku,
aby dal a okázal to služebníkóm svým. O kterýchž die žalm:
»Služte Pánu v bázni!« Služebníkuom, kteÍ'Íž se od hhechuov vy110 sWhají, pHkázanie božská zachovávají, kteÍ'Ížto čistého ducha
a Boha samého milují; ale pyšným a pokrytcóm zavHena sú všecka
tato slova. A tato převěrná slova učie nevěstu mieti bázeň božie
od tváh šelmy veliké a od tváh šelmy Beránka, kteráž má jména
rauhanie, a od pokrytcuov se varovati. Všecky tyto věci najde
115 nevěsta v těchto slovích a muože výstrahu mieti ve všech věcech;
a rány napsány sau na zlé a nevděčné těchto slova daruov, která
propast, která síra.
»A to rychle pHjde«, totiž rány ty na zlé a na nevděčné, isíra
i zatracenie; a tudiež pHjde pomoc boží k ní, a jakau trpělivost
120 a maudrost mají mieti a opatrnost a modlitbu, všecky tyt:J věci
zavheny sau, a které věci dobré na smrti a na saudě, i také zlé.
Dobrým i zlým tudiež tyto věci pHjdau, které věci staly se, totiž
že vyvolená chot sluncem byla odiena; o cierkvi prvotní praví se,
kteréžto ještě dobré věci cierkvi sati dány a budau dány ku pomoci ;
125 a které rány a kteÍ'Í zámutkové a potěšenie a pomoci rychle mají

I

v

81 Ž. 5, 7 -

Pán duchuov

93 Púvodně: božským duchem a d~(chem prorokuov; ale plív. Písa.ř
k slovu »božským« připsal -'ll, a nad koncovko'u -em 1t obou, slov »d,ltche'n1 «
napsal -1t (ale -em l1'ikde neškrtlI) - 109 Ž. 2, 11 - 113 Zj. 17, 3
123 Zj. 12, 1.

Komu sau dána
tato slova

Přichod Páně

rychlý
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phjíti. Ale poslány sau pod pečetmi vyvolené boží nevěstě, aby sama
čtla a viděla. A napsány sau tam, které věci zlé phjdau na nevděčné
a pokrytce a na pyšné a kaciefe, protože sau dary božie svaté rozmrhali, aby to měla ku pomoci, aby stála v bázni a od nich se
varovala i od hhechuov jich se ostl-iehala velmi pilně a opatrnost
aby měla. A tak jie samé potěšenie toto posláno jest, aby dobrých
věcí tudiež II očekávala, milostných i věčných, i také zlých věcí
zatracencuov věčných, totiž zatracel1ie, tak že těšiti se 'má vyvolená boží chot tauto epištolau sobě poslanau, a Duchem pravdy
aby se zpravovala.
úžite~1~tlštie

Aj, p r' i jdu ť r y chl e etc. Pán všech věcí chce, abychom
vážili velmi jeho phchod, nébrž za veliký abychom jej drželi a draze
sobě náramně vážili. Co jest to, že Pán phjde? Všickni kfesťané
toto znamenati s velikú pilností mají, kto pHchází, že Pán všemoRozlične přlštie hÚcí. Protož die Jan KHitel: »Phpravte cestu Pánu!« První phchod 5
v těle, druhý v duchu; nynie v tomto životě našem, jednák opět
na smrti, jiný hrozný na saudě posledním bude. Protož napomíná
Duch Páně srdce lidská, aby pilně znamenali toto, že Pán pHchází,
totiž veliký prorok. On phchází s slovem jakožto s mečem najbhdčejším, kterýž vniUnosti duše proniká a ducha od těla roz-IO
děluje. A Zachariášovo proroctvie volá ke dcefi sionské, aby vstl-íc
vyšla pHcházejíciemu Pánu; a die: »Povězte dceH sionské: Aj, král
tvuoj jde k tobě!« A Mat. XXVo.: »0 puol noci khle stal se jt-st:
Aj, ženich jde, vyjdHe v cestu jemu!«
Tito zámutkové a skutkové sau znamenie je"ho příchod 1; a vo-I5
lají náramně silně tato poslednie nebezpečenstvie, abychom vyvstali a phpravili se v dušech našich a abychom phchystali lampy
NeslY~T;ě hlasu S pannami maudrými, totiž svědomie vyčistili. Ale pohHechu
duše naše zavfely všecky smysly těmito zemskými věcmi, že neprohlédají ani slyšie kr'iku těchto nebezpečenství, aby vyšli. Bláz- 20
novstvie veliké, že sobě duše málo váží ten pfíchod a nebéi'e na se
svatebnieho raucha, ale spie těžkým snem! Nítel pi'ítele s radostí
čeká do domu, a duše najvětšieho tohoto přítele neočekává! Poslyš,
Hotovim.áme.býti
dusYe
a
J{ns
t a } co ť pravI' ženI' ch .. »Buďte podobní lidem ) očekávaJ'ícím pána
když by se navrátil« etc. Mějte lucerny, totiž ctnosti a skutky25
dobré v rukau vašich. Zajisté blahoslavený jest, ktož očekává, Ho

I

čekatI
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5 Mat. 3, 3; Marek 1, 3; Lu.k. 3, 4 -12 Podle Zach. 9, 9 (spr. asi: Iz.
02,11); Mat. 21, 5 -13 Mat. 25, O - 17 Mat. 25, 4 nn. - 24 L1tk. 12,36

vždycky hotov jest pHjíti ho do domu svatého svědomie, ktož
~kutkuov dobrých činiti nepfestává!
My, poslední kfesťané, nerozúmíme khku, kterýž pí'edchází jeho
30 hněv těchto dnuov, a neočekáváme ho. Bojím se, aby rychle neHšel jako zlcděj v noci v hodinu, lderau se nenadějeme! Neb die:.
_
P
~
d ' , 1 t ' v Duse zpuosobna
»Aj, pHjdu ť tudiež«. Ktera Ť Jest duse OSVlcena v sve oml, {eraz k slyšeni
má čistý a pozorný sluch, taková ť slyší hlas jeho Hmucieho: »Poslyš,
dcero, a viz!« Viz okem holubičím, čistým a prostým! Kteráž takový
;35 sluch má, ta ť uúí ho a srozumí jemu a pozná, kterak se on phbližuje, které sú cesty jeho. V Piesničkách Ilo.: »Aj, tento béí-e se,
skáče po horách, přeskakuje pahrbky«. Hle, duše, majíci zrak
holubičí vidí Beránka po horách jdaucieho! On jde skrz andeIy, Kterak jde Pán?
proroky' a apoštoly, skrz maudrost jich a skrz slo~a jich a uče.nie
40 zdravé, skrz kazatele svaté pHchází k nám, když ]lch ducha mIlujeme. Protož chot, milujíci Krista a následujíci svatých božích
pfátel, die: »Na horách sem ho viděla«. Ale také táž nevěsta poznává, kterak jiní duchové pHcházejí k nie, pravíce: »J á sem Kristus
Ježíš«. Ale když nevidí u takových duchuov Kristovyviery a skut45lmov, lásky, pokory, trp~livosti, svatých života, nephjímá těch
duchuov. A choť osvícená u víře šetři ho na cestách svatých,
v učení Otcuov, v životě laskavém a pokorném.
A tato choť vidúci ho diví se řkúci: »Aj, béře se!« K některým
hchází
srdcím a navštěvuje je, jiná pomíjí jakožto tvrdá a zkame..
_
P
I ' pah r b{y«,
l ' a ne- Ktere Pán?
preskakuJe
50nilá, pyšná a pokryta. Protoz dle:» pYresk amJe
zuostávaje v pyšných, ani v kaciehch, ani v milovnících tohoto
světa. Kdež Kristus pHchází, tu osvícenie nalézá se, duch tichý, tu
bázeň tu příkladný pfichází život. V jiných srdcích žádného
náboŽenstvie, žádné bázně, žádného fádu, ale tvrdá sau a ohavná.
55 Ty věci viděla chot Kristova. Protož, zavHena jsúci v.svých vni~ř
nostech a v dařích jeho, mluví fkúci: »Ó vysokostI bohatstVle,
maudrosti a uměnie božieho! Jak velmi neobsáhli sau saudové
jeho a nesstihlé cesty jeho«, totiž že některé navštěvuje a osvěcuje
a pozdvihuje a mnohé dobré věci dává. Jiná srdce pfeskalmje,
60 takže v poslauchaní slova božieho nenie polepšenie živ~ta" a~i Zlé znamenl
V pfijímaní těla a krve Páně, žádné pokory, žádného m1lova11le
božieho, ale zuostává studenost.
Tito ť sau saudové božie pfevelmi divní a hroznÍ. Každý by se
měl báti! A pohHechu staří ldesťané a posluchači slova božieho od
,.

V

I

I

V

I

,
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31 Ohlas 1. Tes. 5,2 a 2. Petr 3, 10 - 33 Ž. 45, 11 ~ 36 Pís. Šal. 2, 8 43 Mat. 24, 5; Ma-rek 13, O - 56 Řím. 11, 33 .
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dobrých, věcí pustnau
a hynau opuštěni J'súce od Boha, a 'h1v"1' esnlCl
v , .
v,.'
ku pokaní navstIvem bývají a obracuji se v duchu po níže nem
' '
a Jest ]lm pntomen duch zarmúcený. Jiní pi"icházeJ'í na káz '
. h .
anI
a ne.me c utI k slovu božímu, nenie bázně, nenie zdychavé žá~
dostI, ale brž vlažnost, tak po pi"ijímaní těla a krve boží chudob
nenie vraucieho milovánie bo/žieho, potupenie světa. Boj se tako:é
srdce, že Pán jako skálu přeskakuje je!
•

..

V>

Toto
Slovo
věčné
rychle pi"icházie a navštěVUJ'
e které chce.
v
,
•
'.
. )
rotoz pravt: »A], přiJdu ť rychle«. Někdy zajisté navštěvu'e
v k k"
Ykd
'
J
v~ec u. ra]lnu, ne y kralovstvie všecko; někdy jedno město,
nekdy Je~nu osobu a potom poí"ádně druhau osobu osvěcuje; a vie,
koho prve a koho v druhém místě navštieviti, a vie, koho dlauho
opauští a koho rychle navštěvuje, a kteh sau to, a ješto ani bázně
ani náboženstvie, ani co dobrého v člověku. Jakož die: »Aj zuo~
~:a;en ~ude vám d;r~m :áš pustý!.« ~~které navštěvuje na ;mrti;
JInych mkda nenavstevuJe, ale zamleta Je a zapuzuje, a žádný z nás 80
nevie, jest-li nenávisti či milosti hoden. Hle, to ť nebezpečenstvie
naše najvětšie! Protož die Pán: »Duch, kde chce, dýše a hlas jeho
Mlsta neměnl Pán slyšíš, ale nevieš, odkud phchází aneb kam jde«. Nebo Pán místem
neproměňuje se, ano vtěliv se Kristus, místa nezměnil, i dnes
pi"icház~j~, místa nemění; a v svátosti velebné oltářnie jsa, pro to 85
na nebI Jest a místa nezměňuje. Nebo nenie těžkosti hmotnau
veliký, nenie miery nijakéž velikosti, vidědlně od nás nenie zbarven
zevniUní barevností, ani tělesnau velikostí veliký, ani jest zvuk
aneb podobný nějaké věci zvučné; ale Kristus Ježíš jest duch
kterýž obživuje a vdýchá.
' 90
.

',. p

NavstěvuJe rozhc-

ně

Pán

yKte:ak vtehdy.poznati.se m~ože, kdyphchází a kterak přichází,
ponevadz vsudy Jest? DlOnyzlUS v Atenách od Pavla obrácen
jest, a tu apoštol hádaje se pověděl: >>V něm živi sme« etc. Opět
apoštol: »A život náš v Kristu jest skrytý«. Blahoslavení sau ti
kteříž v II něm pí"ebývají! V něm se hajbeme k dobrému, k nábo~ 95
ženství, k trpělivosti. A jsme V něm v milosti a v pravdě. A kterak
přic~~zí, poněva~~ v něm sme? Jeho zvláštní učedlník, kterýž tajnostI Jeho znal, a JIní učedlníci na hoi"e jedné ptali se řkauce: »Které
j est :namen~e příc~odu tvého?« Jako by řekli: »Jakož phj deš na
,
saude, tak te pozname; ale když pHcházíš skrze milost pověz nám 100
Zl1amcme př1cho~
.
b h
v .
••
}
du Kristova v duši ~namen.le, a yc om te poznalI, abychom Jmého ducha nepřijali,
Jakož Sl pověděl: Mnozí phjdau ve jménu mém«.
78 Mat.23,38;L1tk.13,35 - 81 Ohlas Eccl. 9,1 - 82 Jan. 3,8 - 93Skutk.
17,28- 94 Eolos. 3,3 - 98 Mat. 24, 3 -102Mat. 24, 5; Marek 13,6; Luk. 21, 8
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Protož tato sau znamenie: Když prvé duše byla studená náa vlažná a žádné dobré žádosti v ní nebylo, když počíná
105 již hledati zdravie a sladkosti k modlení nabývá, k slovu božímu,
k phjímaní těla a krve Páně, ano již horlivost proti hřiechu, ano
bolest a skraušenie, ano stud na hí-iechy, ano hnutie vniU k opuštění všeho světa, an chce trpěti rád a: ldivduodpustiti, žádá za
nepi"ietele se modliti a jej milovati, již jest to znamení příchodu
110 Kristova, ano se líbí milosrdenstvie činiti, zarmauceného potěšiti,
nahého pHvodieti, ano se líbí jeho život kríže poznati. Nebo,
ačkoli jest všudy Pán, však, když duše odvracuje se od něho,
jako by již on daleko byl. Jako slunečný paprslek, hle, koho ne- Zlla~~;~i~o~~jitie
osvěcuje, zdá se býti daleko, tak, když Pán odjímá milost od člověka
115 a nečiní skutkuov svatých v člověku, tak odchází a hHechové
naši rozdělují mezi námi a Bohem naším. Ale když jest chut nová
ke všem dobrým věcem a svatým, totiž k trpělivosti, pokoře, k náboženství, k milosrdenství etc.; jestliže tyto 1/ věci míjejí, že nenie
sladkosti v slyšení slova božieho a žádostí dobrých není a nenie
120 jeho skutkuov dobrých, tu znamení jest, že jest odšel od té duše.
Protož sluší znamenati, že ť nětco jest nelibého v duši Pánu, Zn';::fe~~e to
pročež neráčí býti s tau duši. A to jest pajcha tajná, buďto z daru ov
božích, buďto z jiného něčeho. A tehdy hned opauští duši Pán
a tehdy vchází na místo Ducha božieho duch pajchy, lakomstvie;
125 nenie žádosti k slovu božiemu, k velebné svátosti, k modlitbě: již
jest znamení jisté, že Buoh tu není, a tehdy rychle pohledati pHčiny Miecha s pilností. A to jest pýcha tajná najprvé. Takový rozum
a pÍ"Íčinu toho svatí pokládají, když nečijí v sobě bolesti na Miechy,
když lkánie nemají nad zlými věcmi bližních a žádosti k milosrden130 ství když neměli, hned hledali nedostatku, proč jest pád ten, hned
sau rekli, že Duch Páně praví: »Pí"ed pádem povyšuje se duch«~ Hle,
hádali pHčinu býti pádu pajchu z daru ov božích, a když sau poznali
nedostatek, horlivě činili pokánie a žalostně kvílili na svuoj hi"iech
a káli se, a tehdy zase napraveni a obnoveni bývali v Duchu božím
, I ze
v pohY'
y, zapomma]l
, . , a v mc
. h se vyna' Nedostatekvelik)'
135 svatem.
nech u l'd'
1 e na d ary b OZl
náš
šejí, protož odjímá Pán dary'své,že po mnohých slzách nenavracuje
Ducha svého svatého. A někteH žádají zase nabyti Duch, a ledva
v hodinu smrti zase nabývají. A protož, kteh mají Ducha božieho,
ať sú opatrní a stojie v bázni božie, a l'ahTédajte často v srdce své
140 a chovajte daruov těch. Neb ť jest veliký Kristuov phchod a velmi
449b1
vážen býti má a milován a náramně jest úžitečný k dojití slávy./
ramně

131

Přisl.
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Aj, p i" i jdu r y chl e. Povědieno jest, kterak přichází
Dobrí'Ul i zl)'01
1 ' 1
'
t
k
' du a 1\: ob orem;
v
,
přicházl Kristus vo enym \: spasem, za racencuom
u pa
ne aby
pádu lidského žádal, ale že padají na něm a phčinu pádu berau.
On zajisté hotov jest z dobroty své spasiti všecky, shromažditi
všecky a se všemi pi"ebývati a uprosU'ed jich bydleti. V PH- 5
sloví VlIlo.: »Rozkoše mé sau býti s syny lidskými«. Má hotovost
býti se všemi dušemi a s nimi p]"ebývati a pHtovaHšiti se jim,
kdyby sami pi"ekážky nestavěli dUšem svým. Jako die v Zjevení lIlo.: »Já stojím u dveh a tluku« etc. Ten duch Ježíšuov, hle,
i,~:~!t~ž\~:~~~ phstojí duši, kdyby ho chtěla jediné phjíti. A jakž brzo vpustí ho 10
jest
a otevr'e mu duše, ihned pojednau s utěšením činí hody a rozkoš
velikau, radost a potěšenie. Nebo, ktož dobrého hostě nevpauští
do domu, zahanbuje ho a zbuzuje k nenávisti; tak, které duše
zavierají dvéi"e pi"ed tváh Ježíše Krista a nedbají vpustiti ho, ale
přivírají se, že Všemohúcí nemuože vjíti. Co jest to a jaká jest to 15
Závora zlá závora tak těžká? Jistě zlovolná mysl, tvrdá mysl, nevěřící mvsl
a zlé srdce a nevděčnost a množstvie hi"iechuov, V Skutcích
apošt. VIlO.: »Ó tvrdé šíje a neobi"ezaného srdce!« Jako by ]"ekl:
»Ó zlostní, ó pyšní, ó zatvrzení a nevděční, co děláte, že jako
závorau těmito hHechy zavieráte svědomie, že nemám v vás 20
místa? « Protož závora a ten sochor za píra j ící jest tvrdost srdce.
Druhé temnosti bluduov a milovánie temností většie a vážnežli světla. Jan 1°.: »Přišlo světlo na svět, a milovali
sau lidé viece temnosti nežli světlo«. Jan lIP.: »Tento ť jest
saud (totiž těžký), že II pHšlo světlo«, totiž Ježíš svým navští-25
vením, chtěje duši osdetiti. A aj, zlost srdce lidského, že viece
milují minutedlné časné věci nežli duchovnie dobré a věčné,
viece následují marnosti nežli Kristovy pravdy a ctnostil Hle,
závory ty: marnost marností, milovánie temností a nevděčnost
a pýcha, milovánie světa! Jan 1.0: »Pi"išlo světlo osvěcujície kaž-30
dého člověka«, totiž chtěje člověka utěšiti, chtěje učiti, chtěje
osvietiti, aby člověk poznal se samého a Boha a viece nečistoty
hHechuov aby poznal a činil pokánie a spasen aby byl.
Toho světla nenávidie lidé a na svět temnostmi zahuštěný
hledie všickni, kterýžto svět zastěňuje světlo věčné, aby nenavští- 35
vilo srdcí našich. Světlo toto častokrát nabádá k dobrému, ,tluče
a navštěvuje, ale člověk nechce ho vpustiti, aby osvícen byl a ho]"nějšie

6 PFlsl. 8, 31 - 9 Zj. 3, 20 -18 Skutk. 7,
24 lb. - 30 lan 1, 9
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kost za hHechy aby měl. Ty ť sau dvél-e a závora duše, kteráž pr'ed
. ,
. 10
'
Vll
Zlá vuolc zastavu'
obličejem božím se zaVlera. V Maudrosh
. napsano:» Z ovo nau je a pokrytstvie
40 duši nevejde niaudrost a Duch Páně kázně ujde pr"ed člověkem
ošemetným«. Časté ť jest tlučenie Ducha Páně, ale duše zlau
voli přistírá se a zavierá.
Pokrytstvie jest také závora a dvér'e veliké, pro kteréž Kristus
v uohyzdnosti má duši tu. Zlovolná a pokrytá duše ani v kázaní,
45 ani v svátosti velebné pHjímaní co dobrého nabývá. Nebo ty dvéi"e
pr'edložila duše a nemuož Kristus přebývati tu; protož nižádný~~
tu hoduov nenie. Ó, bychom vyvrhli ty závory a dvere odstavIl! opa;~~~I:e
p]"ed obličejem božím! Ó, bychom pilně pohledali, co jest v ~ás, ješto
Krista zrazuje a zarmucuje, abychom, opravíce to, II Knsta s ra50 dosti přijali 1
Těm. ktehž hotovi stí Kristu otevhti, dává jim mnohé dobré
věci a často je navštěvuje; ale ktehž nemají žádosti otevhti jemu,
k těm ť nepHchází. Jakž ty duše mají se k němu, tak obracuje se
v
•
l' v d v
Kristus šcU'{
aneb odvracuje Kristus od nich. SeUí toho ženich: Jest lze use
dušl
55 viece o tělo aneb o jiné stvor'enie pečuje, odvracuje se od-té duše
a v uošklivosti má ji; a pakli se modlí, miluje a zchopna jest duše
k dobrému, prorok jest Kristus, všecky věci vidí, jest světlo, často
krát pHcházi tu. Lénivé duše nenajdau ho v lenosti; ale poHebie
jest duši často hledati Boha. Chce-li zbohacena býti v daHch bož60 ských, žádá-li ho duše, bude ho mieti; a pakli ho nežádá, tehdy
odchází od cizích žádostí. K duši žieznivé přichází; má-li temnosti
v sobě a otevi"e a žádá Krista, on pHjda zapuzuje všecky temnosti
(II. k Tessalon.). Ďábelstvie polednie tak panovánie obdrží na
Hesťanském lidu, že se mnohým zdáti bude, že by veliká strana
65 Antikristova byla Kristus a pravá strana. A protož Kristus duchem
alLst svých, totiž živým svým svatým slovem zamorduje v těch
ld-esťanech falešného Krista. A osvícením Ducha svého a phchodu
svého, totiž, když Kristus pHjde a Duch jeho v duši, on ť vyžene
to ďábelstvie polednie. Jako by r'ekl: »Mnohé duše zmámeny
70 budau od Antikrista a chytrému ďáblu slúžiti budau v bludu svém«.
V'
v "
,.
t
1 't' PřlchodKristuov
Kristus phchodem svým když dUSI navshvI, on t Jes mocen z mZl I s úžitkem
to ďábelstvie, toliko jestliže duše chce otevHti jemu a žádá ho viděti,
tu ť pHjde FC'z~ánie pravé; kdež se jest domnieval býti Ducha
Páně v duši, ano byl ďábluov, osvítí tento Kristuov phchod duši.
.
v'
v'
•
h d' t V't
1 Hotový Knstus
75 A jediné jakž duše podna se pnpravovah,
ne
Jes
pn
omen
m přijlti s mnohými
,
úžitky
y

I

39 Moudr. 1, 4 a 5 -

62 Podle 2. Tes. 2, 8
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63 Ohla,s Ž. 91, 6
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pomoci a vchází tu; a jest-li tu slepota, nemoc, hlaupost, všecko
napraví Kristus.
Někdy přichází Kristus, že velikau ohavnost člověk do sebe
znamená a hřiechy spaUuje, na ně naHká a života svého polepšuje;
jako se pokládá ve čtení: Když Kristus přišel do hrádku, deset
malomocných potkalo se s ním. Tak v pHští Kristovu mnohé věci
v nás poznávají se tajné, a z toho pochází pláč, pokora, pokánie
a bolest. Item někdy tak navštěvuje, že se pohybují všecky věci
v člověku, vniUnie i zevniUnie, jako se to stalo v pHchodu do Jeruzaléma v Květnau neděli. Tak die žalm: »Chval duše má Hospodina a všecky věci, kteréž vnitř ve mně sau«, totiž chválu vzdávajte
jménu svatému jeho. Tak bylo v svatých, že všickni smyslové duše
i těla hajbali se; někdy se také tělo raduje.
Item již ny'1ie navštěvuje lénivé kajície, dávaje strach, a jako
metlau rychle švihá a dopauští hruozu a bázeň v duši, kteráž prvé
nedbala Krista, jako by nebyl Buoh; potom přichází lekánie
smrti, pekla, hruoza od tváři hřiechuov a bolest z aurazu a hněvánie
N~6Š~ět:~; ~i!ič. Boha. Item stavy rozličné rozličným obyčejem navštěvuje stav
kněžský, panenský a vdovský i jiné divným obyčejem navštěvuje
a tresce. Item skrz poznánie pravdy. Item zjevuje tajné věci prvotně
kněžím a potom lidu; jako narozenie své najprvé pastýřóm zjevil
a potom jiným, tak pravdy zjevuje mnohé jinak a jinak, najprvé
znamenitějším vuodcím a potom jiným. Item zarmaucené navště
vuje potěšením. Žalm: »Podlé množstvie bolestí mých potěšenie
tvá potěšila sau duše mé, Hospodine, neb obveselila sú duši mú«. 100
Protož řekl učedlníkuom: »Plakati a kvieliti budete, ale svět bude se
radovati etc., ale zámutek váš obrátie se v radost«.
v bohomyslnosti
Item navštěvuje duši v bohomyslnosti, jako učedlníky v domě
navštívil řka: »Pokoj vám! Nechtějte se báti!« I zradovali sau se
svatí učedlníci, uúevše Pána. Tak, kteH se zavierají s Kristem 105
v náboženství pravém, pHchází' tu častokrát a potěšuje. Item
v žalái'i
přichází k žaláí-ným divným zpuosobem a rozmnožuje potěšenie
a naději a vieru. Item světlo pravé jest život duše a pravda. A ač na
kázaní poslauchají lidé a čtau Písmo svaté, jestliže Kristus nenavštěvuje, nenie úžitečné, nenie stálé, a ač poslauchají, přijde IlO
\~(l's~~~~jl;! jim k bludu; a jestliže dnes věfie o svátostech a o jiných článciech
viery, a když přichází zarmúcenie a pokušenie od nepřátel, tehdy

I

80 Duk. 17, 12 nn. - 84 Mat. 21, 81212.; Marek ll, 81m.; L~tk. 19, 36;
Jan 12,13 nn. - 85 Ž. 103, 1 - 96 Luk. 2, 10 - 99 Ž. 94, 19 - 101 Jan 16,
20 -104 Luk. 24, 36

odstupují, zapierají. To bývá proto, že nebyl Duch boží v nich,
toho světla nebylo tu, neštípilo tu pravdy. A dnes jednák držie
115 takto s pravdau, jednák jináče, jednák bluduov následují, jednák
nechají, a tak se vrtie pochybností. Jednák tomuto kázaní již tak
povolují, jiní pokrytému kázaní opět jináče svolují. PHčina jest ta,
že světlo toto pravé viery nenie založeno v srdcích jich. Protož neustavičná sau srdce, nebo na skále nejsau založená a světla tohoto
120 nemilují.
,
1
Kadeti
Tak sau se rozmohli kacieři dnes, že se nenalézá stála pravc a se rozmohli
V lidech, aby nečinili v lidu vrtkánie, totiž že jednák o Trojici
svaté nevěí-ie, jednák o vtělení Syna božieho, jednák o velebné
svátosti oltái-nie najzbožilejšie, a činie v těchto věcech pochybo125 vánie. PoUebie jest lidu otevHti dveí'e pravému světlu Ježíše Krista
a zachovati pravú vieru. Kdež jest světlo Kristovo v srdci, žádná
zpuosoba, žádný strach nesvede.
•
v , "
1 v Práce bez Krista
Někdy navštěvuje v prácI; a nemuoz v Ul prosplevat1, ec
daremnie
navštíví Kristus. Tak učedlníky v lovení ryb navštievil, a řekli
130 jemu: »PHkazateli, pí-es celau noc pracujíce nic sme neulovili; ale
v slovu tvém« etc. Tak dnes práce jest veliká naše, a neroste úžitek;
pÍ'Íčina toho jest, nebo světla pravého nenie v nás. Kdyby byl Kristus v nás, veliký bychom činili úžitek a podivili bychom se s Janem
řkauce: »Pán jest!«, totiž jeho dielo jest toto, neb on s námi jest,
135 protož úžítek pHšel z práce. Již pohí-iechu v kázaní a v í'ečech
božích a v vypravování slov Páně malý jest úžítek; když nenie
polepšenie života, hl-iechové rostau, nebo s námi nenie Pán. Kdybychom lkali, hřiechy kazili, života polepšili, Llnamenitě Kristus
byl by s námi.
140
Item jednák nemocné, již chudé navštěvuje, všudy tluče,
všudy domy vybíjí, chtěje hHechy odpustiti a jich zprostiti. Ale
těžké ť jest to, že snáze jest svět spasiti nežli nevděčného obrátiti;
nechtí pustiti Krista. Častokrát slyšie a tělo a krev Páně pHjímají,
.a nenie Ducha božieho v nich, žádného nenie náboženstvie a po145lepšenie života. Pakli bývá vpuštěn, chce se člověku modliti dlauho,
a ne brzo očekávati konce, líbí se Krista milovati. Zachar. IX.:
»Povězte dceH sionské: Aj, král tvuoj béí-e se tobě, Spasítel«.
A Izaiáš LXo.: »Vstaň, osvěť se, Jeruzaléme, pHšlo světlo tvé,
451a1
otevE jemu! Tmy pHkryjí II zemi, nad tebau vzejde Pán a pEjde
150 k tobě s dary a s světlem velikým a s pomocí silnú« etc.

I

130 L~tk. 5, 5 -134 Jan 21, 7 -147 Zach. 9, 9; Iz. 62, 11 -148 Podle
Iz. 60, 1 až 5
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Aj, při jdu r y chl e. Jesti ť jeho pHchod znamenitý.
Když člověk vniUní puojde s tohoto světa a tu všeliká pomoc
lidská bude od něho odjata a všechen svět zbauří se, v němž žádné
pomoci ani od přátel nebude moci mieti, tehdy každému takovému
již jest pHchod Páně, v kterémžto příští tento svět jako moře vy~ 5
mietá z sebe člověka, jako někdy vyvrhlo Jonáše. A k tomu pří~
chodu napomíná Písmo, abychom prohlédali. Jako kdyby král
mocný, kterýž by nenáviděl zlosti, k tomuto městu se přibližoval.
a vzkázal by řka: »Aj, jdu«, tehdy by dobH z jeho pHchodu velmi
se radovali, ale zlí rmautili by se: tak i o Kristovu pHští, že dvojí 10
jest lid, dobří se radují, ale zlí se rmautie, aniž se chce tomu člověku
vniUnímu s Kristem potkati; nebo nechce člověk sebau hnauti ani se
zpuosobiti ku potkání s Kristem; a onino pfemáhajíce hHechy
žádají jeho pHchodu. Jako die apoštol (II. k Timoteovi IIIIo.):
»Dobrý boj sem bojoval, běh sem dokonal«. Nebo veškeren život 15
jeho byl jest v boji proti hHechóm, proti falešným učitelóm a blu~
duOm etc. A die: >>Vieru sem zachoval«. Nebo ani ďáblové jie nepo~
rušili. A to jest přeúžitečné člověku z tohoto světa vycházejícímu.
»A naposledy složena jest mi koruna spravedlnosti, kterauž Pán
odplatí mi v ten den«.
20

Nebo voleným ten den p.Hchodu jest znamenitý. »A netoliko,
die, mně, ale všem, kteHž milují příchod jeho«. Nebo ty věci,
kteréž sau na pl"ekážku duši, jako tělesná smrtedlnost, žádají, aby
se zrušila. Nebo voleným proti budaucie vlasti jest zde jako noc,
poněvadž tam nolvé věci očekávají jich, nový věk, nový život, 25
a tepruva poznají, co sau, když se již vniU uhrédají. Tam, bude~li
Jak tu budeauzko poškvrna jaká duše, poznají ji a tesknost mieti budau z toho; radše
by přede vším světem hanbu trpěli, nežli by tak zmazaní pfed
Pánem postaved byli.'

SvCti žádali
pHehodu Páně
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A že mnozí zámutkové zde sau na světě a biedy, duše věrná 30
žádá Kristova příchodu, aby jie na smrti pHšel. Neb povědieno
jest Ezechielovi: »Synu člověčí, mezi štiery bydlíŠ«. A že srdce
vlastnie odpierá a protiví se častokrát a hněvá se, popauzie se
proti duši a dobrému jejiemu, tělo také odporno jest, protož věrná
duše žádá příští Kristova. Jako apoštol, vida jiný zákon v audech 35
svých, r'ekl: »Biedný já, Ido mě vysvobodí z žalMe smrti této?«
Hle, toho pHchodu žádal Pána Krista tento svatý apoštol! Nebo,
6 Jon. 2,11-152. Tím. 4, 7-16 »boji« opravou z pú,v.: lkání.192. Ti/n. 4, 8 - 21 lb. - 32 Ezech. 2, 6 - 35 JUm. 7, 23 a 24
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Ido by do některé krajiny pr'es moi'e plavil se, čiem by se viece
k brehu pHbližoval, tiem by se viece radoval. Tak také jest o věrné
40 duši. A jako člověk s nepHtelem když bojuje, žádá konce boje, tak
také i duše v boji postavená, vidúci mnohých pády a nebezpečen~
stvie, žádá konce boje. A protož duše věrná, žádného zde odpoči
nutie nevidúci, žádného potěšenie, mluví ono slovo Davida: »Obrať
se, duše má, do odpočinutie tvého« etc.
45
A tak světí, z tohoto světa vycházejíce, pověděti mohau to
Kristovo slovo: »Kdybyšte milovali mne, radovali byšte se zajisté,
že jdu k Otci«. Protož Kristus die: »Ktož věH v mě, by pak umřel,
živ bude«. A protož cierkev svatá vyjitie svatých s tohoto světa Narozeniesvatých
nazývá narozenie; nebo novým životem tehdáž rodie se v Bohu.
50 A protož z té příčiny smrt svatých slavně se pamatuje. A Spasitel
Pán die: »Když fíkové dr'evo ktve« etc. A tak zkaženie světa pfedej de, o kterémž předpověděl: >>Vězte, že blízko jest léto«. Tak
svatým světlo pHchází a léto, horkost Ducha svatého.
.
,
Řiedc1 miluji
Ale málo jest těch, kteH by to pHštie milovali. Protož proSlme
tento přichod
55 Hekajíce: »PHď královstvie tvél«, aby tak mrákoty a temnosti
mysli napfed odešly a světlo svaté pHšlo. A že lidé nemilují toho
pHchodu, protož neHekaji s apoštolem: »Žádám rozdělen býti
a býti s Kristem«. A opět: »Mně živu býti Kristus jest, ale umHeti
zisk«. A David: »Žieznila duše má k Bohu, studnici živé« etc.
60 A opět: »Běda mně, že příbytek mu oj prodlaužil se jest! «
chvátaji
A čiem svědomie jest čistčie, tiem radostně]l" s toh oto sveVt a kSvět!
odplatě
věčné
vycházie. Nebo tehdy již dána bude radost věrným, kteréž žádný
nebude moci již odjieti; tehdy Pána uhlédá v velikém světle,
v kterémž všecky nedostatky své spatři a styděti se bude nad
65 obyčej. Tehdy die Kristus duši věrné: »Podiž, choti má! Povstaňl«,
totiž z těch temností hřiecha. Viděl v kapitole XIIII té ., kterak
světí boj mají se zlými; a potom o nich die: »Od této chvíle již
praví Duch, aby odpočívali od prací svých. A blahoslavení, kteH
v Pánu' umierajÍ«. A poněvadž zde nenie odpočinutie, jediné tam,
70 tehdy duše věrná žádá toho odpočinutie.
v v
v Vk
svědomí
A čiem kto nečistčie svědomie má, tiem s vetsí
tez
osh' po tlm Běda
nečistémul
se s Pánem Kristem, s větší bolestí a trápením. A to den Páně
zjeví, neb oči mají krhavé. V tom pHští každý vydá počet ze všech

I

I

43 Ž. 116, 7 - 46 Jan 14, 28 - 47 Jan 11, 25 - 51 Mat. 24, 32 52 lb. - 55 Mat. 6, 10; Lttk. 11, 2 - 57 Filip. 1, 23 - 58 Filip. 1, 21 59 Podle Ž. 42, 3 - 60 Ž. 120, 5 - 62 Podle Jana 16, 22 - 65 Podle Pís.
Šal. 4, 8 - 66 Zj. 14, 13
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skutkuov, kteréž činil, a žádný se tu nebude moci vymluviti' etc.
Jako ženich cizoložnice, když má pHjíti, těžce ho očekává pH- 75
cházejícieho, tak duše zlá smrti a Kristova pHchodu na smrti
těžce očekávati bude. Tyto války a biedy oznamují Kristuov
pHchod již blízký. A die: »PHjdu jako zloděj «~o Mat. XXIIII.: .
»Protož sau blahoslavení, kteH bdie; kteréžto, když přijde pán,
najde bedlivé«. Jako die Šalomún: »Synu, pomni na poslednie věci, 80
a na věky neshřešíš«. A Mojžieš: »Ó, by sobě usmyslili a porozuměli
a ku posledniem věcem prohléda!i!«
Kri~~~~il;~f~OdU
Ó, nestojte, ledva najde se člověk, ješto by miloval tento
Kristuov pHchod, i starý i mladý! Nebo přichází jednak v mladosti
a nebývá přijat, přichází v věku zmužilém a nebývá přijat Kristus, 85
pHchází v zastaralých letech a nenie, Ido by porozuměl a poslednie
věci opatroval. PHchází, ano hHechy nakaženi a přieliš zmazáni,
nestojte! Protož řeknau mnozí: »Běda mně! Co bylo prospěšno
naroditi se a vokHiti, r'ečí božích poslúchati, tělo a krev boží pHjímati? Vidím svau nedbánlivost a nevděčnost, a jako za vlasy 90
táhnau mě k saudu smrti a pekelného vohně; nedbalý sem byl
a duše má lénivá, nedbala na pHchod Páně milostný, i skrze rány
mnohé božie, kterýmiž mne přiháněl pHpravovati se k smrti svaté«.
Protož pravil Kristus: »A vy buďte podobní lidem očekáva
jícím pána svého«. A opět: »Buďte hotovi, nebo, v kterau hodinu 95
se nenadějete, přijde«. PHchod k smrti naší milostným synuom
a dobrým a spravedlivým jest žádostivý, zatracencóm jest hrozný.
Blahoslavení, kteH svého ostřiehají raucha, aby nazí nechodili!
Blahoslavené sau ty nevěsty, kteréž, postaveny jsúce uprostřed
osiedl a šelm, vždycky sau bedlivie (!) a svědomie svých ostHehají!11100
Nebo nový den a světlo, vyjdauce z žalár'e, najdau a odpočinutie
a pokoje věčného v slávě nebeské dosáhnau bez konce etc.

I

c~~~~osi~í1~~:~~

Bla h o s 1 a ven ý, k tož sl y š i a o s t i' i e h á s lov
pro r o c t v i e k něh t ě ch t o. Potvrzuje a zchvaluje Duch
svatý všecka slova, položená v těchto knihách. Znal jest Duch Páně,
že slova tato od kacieřuov a pokrytcuov budau haněna a potupována; jakož také čtenie odsuzuji kacie.d. Protož praví nevěstě Ježíš, 5
aby se veselila v podstatě řečí těchto kněh a držela je a věHla jim,
totiž slovuom těmto. A na počátku kněh praví: »Blahoslavený,
78 Zj, 3, 3 -79Podle Mat. 24, 46 94 Luk. 12, 36 - 95 Mat. 24, 44
7 Zj. 1, 3

80 Ecch 7,40 -

815, M, 32, 29 -
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ktož čte a slyší a zachovává slova kněh těchto«. Hle, blahoslavenstvie jde za tím, ktož věH kniehám těmto! Řekl by někto: »Tehdy
IOvšickni sme blahoslavení, kteÍ'Íž sme slyšeli a čtli i psali«. Odpověd:
Na počátku kněh povědieno jest: »Blahoslavený, ktož slyší, čte«
- a pHdává'. »ostřiehá a zachovává J' e« . .Protož J' iž úeJ' mo J' est ) OstHehali
a plniti
k tomu
že ne každý jest svatý, ktož slyší uchem tělesným, ale duchovním;
nebo mnozí sau hluší ušima duchovníma. Izaiáš: »Oslep srdce lidu
15 tohoto a uši jeho obtěž, aby vidauce« etc.
Rána veliká jest, že mnozí slyšie slova prorokuov a apoštoluov
ušima tělesnýma, a nepolepšují života, nedotýkají svědomie, nepovstávají z nemocí duše a nepoznávají Boha svého; ale blahoslavení, kteHž slyší a ostHehají, kteHž sau obí'ezaných uší. Což jest
20 proti Bohu, nerádi toho a bezděky pr'ijímají, ale raději zamietají
bludné věci a protivné zákonu. Těch ť žádá posluchačuov Duch
svatý, kteHž slyší a činí slovo božie, ne těch synu ov Evy, kteráž Synové Evy
slov hada poslauchajíci nezpuosobná byla k slovuom božím. Tak
lid takový poslauchající, pokažený v uších, zavržen bývá od blaho25 slavenství, kterýž slyší a nerozumí ani činí; a protož není blahoslavený, ale zlořečený jest, slepý jest.
Jan, apoštol, jako vysoké sepsal čtenie, tak toto proroctvie nevěstě boží jako kniežky sepsal, vystHehaje ji od nebezpečenství
Antikristových a kterých věcí má se varovati a vystřéhati, a které
"' CVt'
' , blah
l ' svatého
Jako Jana,
čtenie
30 d rze t'I a ven't'1. J
aI
co,lCtVl
oz S ySI
enle a zach
ovava,
os aveny
tak
jest, tak slov těchto ktož poslauchá a ostHehá, blahoslavený jest. těch~~~feě~~f;áme
Viděnie jest sedmero v těchto knihách; některá sú se již stala
a vyplnila za času apoštoluov: které věci sau trpěli, kterak sú
obracovali lid a pHjímali Ducha svatého posluchači i kazatelové,
35 kterak viera rostla v lidu a rozmáhala se a kterak sau světí kaza- První věk cierkve
telové a posluchači živi byli a tato slova zachovávali a na počátku
viery svaté a obrácenie svého stáli sau, jaké sau o Bohu poznánie
měli, kterak, obráceni jsúce k víře, v jednotě svaté byli sau spojeni
spolu věrní, kterak jednomyslní a kterak pro Krista hotovi byli
40 umHeti a krev vyliti. A to ukazuje ono prvnie viděnie, kteréž na
koni bílém znamená se, jaký lid čistý, svatý, nepoškvrněný a nevinný byl jako kuoň bielý; a Kristus seděl na tom koni, na takovém
lidu svatém božím, a Duch boží byl v něm.
Jin)' věk
Jiný věk byl za času Kristova umučenie a mučedlníkuov mui'erllníkuov
45 svatých, kterak sau kněžie, panny, manželé, vdovy, mládenci i děti

I

v

vv

14 Iz. 6, 10 -

231. M. 3,

111'11. -

40 Zj. 6, 2
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pospiechali k mučedlnictvu pro Krista a s radostí jako na: hody šli
na smrt pro Krista a jeho čtenie. A to ukazují knihy tyto v svých
viděních. Ó, bychom takové svaté viděli, kterak sú živi byli <l pHkázanie zachovávali! Blahoslavený, ktož tak zachovává slova
Tato slova uka,zuji a skutečné činěnie proroctvie tohoto! Item slova tato ukazuJ' I' 1í0
nám mnoha
)
nebezpečenstvie kterak sau tyrannové viery nemohli zkaziti a vykořeniti. A pak
posláni sau pokrytci, o kterýchž Jan praví: »Z nás vyšli sau« etc.;
kteÍ'Ížto proti svaté Trojici a vtělení Kristovu rozsievali mnohé
bludy a proti čistotě a panenství Marie; a kterak světí sau posláni
~rotisau
kacieř6m
. proti
těm
J' ako silní rytíi'i a bOJ' ovníci)
kteÍ'Íž háJ'
ili lidu lili
sveU
po
sl
ákacieí-óm
m·
)
kteříž rozumy Písma svatého svaté cierkvi na knihách úžitečné
položili a sepsali, kterak by mohla pokušení ujieti a je přemoci,
úžitečným rozumuom a naučením na knihách zprávných rozuměti,
kterak sau vykládali texty a liternie položenie, kterak sú odpierali
kaciei-óm, kterak jim odpovídali, pi-emáhati učili své učedlníky.60
Blahoslavený, ktož tak pilně pozoruje slov proroctvie tohoto a svaVšiclmi sta,:~vé se ty' ch učiteluov Písem! Item kterak všickni stavové odvracuJ' í se
odvrátth
)
a utiekají od lásky náramně, kněžský, panenský; a rozmnožil se
lid zhovadilý široce v cierkvi, náramně rohatý, ukrutný, kterýž
sebe nezná, Duchu svatému odpierá, vieru podvracuje. To ukazuje 65
proroctvie toto. Blahoslavený, ktož k těmto studnicem patří!
A již skutkové ukazují, která jest to zhovadilá nevěstka a která
jest šelma Beránkova, kterážto pod spuosobau svatosti z synu ov
božích se rodí, a co již činí a kterak svodí a nebezpečenstvie uvodí
a prostým velmi škodí, a kterak se sužují volení, a kde se nalděje 70
člověk maudrosti, tu kacieřstvie nalézá. To ukazuje proroctvie.
Kobylky
Item vo kobylkách, kteříž v slovích lahodné řeči přicházejí
Bimé
k lidu, a naposledy do srdcí jedu nalévají. Item kteraké báně vylity
sau skrz anděly božie, a lidé nečinie pokánie; a ty báně zlořečen
stvie vylévají a metla boží pro hřiechy lidské jest, a neponižují se. 75
A to našich časuov dotýká již. Na skonánie světa tajné věci v Zjevení nezapečeťují se, ale na počátku byly sau zapečetěny tajnosti
kněh. Již se rány otvierají a pomsty, již kaciei'i, již roztrženie, již
Brána šatanova brána ša tanova otevÍ'Ína a moc J' eho rozvázána J' est, že nevěsta
oteví-iena
nemá místa, kde by utekla od tvál'i kaukole všudy rozsátého. Protož 80
blahoslavený jest, kto zachovává a činí ty věci!
Item tato viděnie podobná sau svatým prorokuom starým,
kdež jest potěšenie, radost, kde maudrost, kde opatrnost. A v těch

I

521. Jan 2, 19 - 66 Podle Zj. 1, 3 a 22, 7 aU 73 Zj. 16, 1 n}/.. -77 Zj. 22, 10; 5, 1
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Vody horké
studnicech jest učenie veliké cierkvi. Tato naučenie sau vody horké naučenie
tato
aby poznala jestřába, totiž Antikrista, a aby mohla uletěti
a utéci. A jaká jeho chytrost a lest a faleš, to ukazují knihy tyto.
protož blahoslavený jest, kto jich ostřiehá! Kto pravý smysl má
a maudrost v těchto slovích, ten ť má ráj a rozkoše nad všelikau
slávu světa. Nepravím slov hlasu a písma zevnitřnieho, ale slova
90 živá, smysl a rozum vniHní, tresce duši hřiešnau řka: »Želej, . čiň
pokánie, poznaj se samého!«
Jako na počátku zjevení povědieno: >>Viem skutky tvé, toto
mám proti tobě, čiň pokánie, jinak pohnu svícnem tvým«. Protož
učie slova tato poznánie sebe samého a nenáviděti se samého II
Věie nás
95 a modliti se Bohu. Item, aby byl člověk opatrný ve všech skutcích,
opatrnosti
v pokrmu, v slovu, v trestání, a aby v skutcích dobrých nepajchal
a nepadl, ale aby stál v bázni boží a pokánie aby neopauštěl. ·Item
ukazuje proroctvie toto osiedla ďábelská široce rozlečená, a kterak
Báti se
panují ďáblové a oklamávají; protož učie lekati se. Nebo síti roz100 tažené na zemi kto se uvaruje, ten slova drží a zachovává a blahoslavený jest.
mieti
Item slova tato dávají naději kajícím a od hřiechuov ostřiehají. Naději
a trpělivost
Item učie trpělivosti od šelmy prvnie, a v té vždycky mají očeká
vati smrti. Ta ť jest trpělivost svatých, nedati se svésti a oklamati,
105 ani šelmě druhé. Item dává radu věrným, kterak po temnostech
světlo budau mieti a po zámutku věčné potěšenie. Ktož tak drží
ta slova a k nim zl'enie má, bude trpělivý a pokorný, viece se bojí
o duši nežli vo tělo, viece se bojí potratiti lásky nežli světa tohoto
statku; a kterak tyto všecky věci pominau a věčné zuostanau;
110 a kterak sláva tato zdejšie nic nenie, život tento časný nic, ale budaucieho očekávati máme.
Protož blahoslavený jest, Ido slyší. To jest dobré a úžitečné blaho~fa~~~stvie
a drahé, býti blahoslaveným, neb jest býti au čas tnu božstvie a synovstvie a býti aučastnu života nového a věčné slávy. Nesmyslní
115 a dětinští lidé hledají blahoslavenstvie v slávě světa a cti, a zapomínají na blahoslavenstvie s Kristem. Někdy povolují sobě v pokrmu
a v nápoji a v rauše a v pokoji světském, domnievajíce se tu býti
blahoslavenství, ano pak tu jest bieda a duše zatmiena bývá od
blahoslavenství věčného. Ale v tomto ť záležie blahoslavenstvie,
120 v synovství božím, v zalíbení s Bohem, v jednotě, v Duchu svatém,
s Kristem, jeho vuoli činiti, jej milovati, světem zhrzeti. Cesta k bla- Ce~i~v:n~~ro,

85 božie,

I

72 Zj. 9, 31t'/l. 92 Podle Zj. 2, 2 až 5 Jakoubek. Ví'klad.

104 Zj. 13, 10; 14,12 -

112 Zj. 1, 3
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Slovo božl
úžitečné

Ti sau
blahoslaveni

hoslavenství jest bázeň Páně, milováníe Boha; item chudoba nebo
pokora, tu, kdež die: »Blahoslavení chudí!« Ti okušují D~cha
božieho, kteÍ"Í sau tiší, kteÍ"Í plačtiví na hřiechy; ti sau aučastni
královstvie nebeského, kteří velmi žiezní utrpenie a smrti s Kristem 125
a potupy a kteÍ"Í sau milosrdní a kte:H čistého srdce a kteří pokojní.
Ti sau blahoslavení, ne ti, jichžto špižierny plné; těch cesta jest
zatracenie. Ale tato cesta nevěsty jest pokory, tichosti, lkánie,
milosrdenstvie, pokoj.
Item slova božie sau duch a život; ktož slyší a činí, blahosla- 130
vený jest. Slovo božie siemě jest, z něhož skutkové dobří se rodie,
aumysl dobrý, svědomie dobré; a tak blahoslaveIistvie tu rodí se,
nebo rodí se Kristus v duši skrze slovo boží, a to jest blahoslavenstvie. Item okušuje v slovu božím duše královstvie nebeského
sladkosti a radosti ducha a nedbá tělesných nedostatku ov, ani se 135
sama v přirození tělesném váží, ale srdce v Kristu jest ustrnulo.
Nechlubí se znamenitým rodem, l}e v přátelích, ale v tom, totiž
líbiti se Bohu, opatrnost zachovati, Boha milovati, v něm přebý
vati, o něm mysliti, sebau pohrdati, pokoru zachovati. V tom záležie blahoslavenstvie, v bázni boží, v pokoji Kristově a v milosti 140
svaté a duostojné oběti oltářnie těla a krve božie, v milování svatého
náboženstvie. A které duši lehko jest všecko dobré, tu ť jest blahoslavenstvie; ale kdež nenie milovánie božieho a bázne, nenie náboženstvie, ale ustydlost, a vážie lidé sami se, nedbají pohrzeti světem
a života po kázaní slova božieho nepolepšují, ani po přijímaní těla 145
a krve Páně znamenáme v nich zdravie a jednoty, - jisté jest zloÍ"ečenstvie a zatracenie blízk,é etc.

I

Znamenie
zlořečenstvie

A j á Jan, k t e r Ý ž sem v i děl a sl y šel ty t o věc i.
vidění potvrzuje Duch Páně viery, že pravé jest, též také
všecka pÍ"edešlá viděnie. A potvrzuje sebau samým Dm: »Já Jan
viděl sem a slyšel«. Já z velikých apoštoluov, když sem se naučil
v Kristově škole, kterýž sem slaup cierkve, který plný Ducha sva- 5
tého, kterýž sem plný nebeské maudrosti, kterýžto svatý, kterýžto
čistý a nepoškvrněný, kteréhož mě vyvolil Pán a světlo veliké mi
dal, já, kterémuž všecka cierkev věí,iti má pod pokutau věčného
zatracenie. A na konci čtení Jan die: »Tento ť jest učedlník, kteréhož
Ježíš miloval obdarováním zvláštním milosti, kterýž jest od Mistra 10

V tomto
K to jes t viděl
tyto věci
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škole, k jiných učení a zpravování PQs+aven
a pravé věci svědčí a pravé jest svědectvie jeho«. Protož tato slova
pravá sú, pevná sau.
Druhý svědek slov jesti ť anděl, kterýž mě učil proroctví o bu- Druhý svědek
15 dauciech věcech, anděl boží svatý a jistý. Protož těmto slovuom
věHe a žádným obyčejem nepochybujte. Já ze XII ti apoštoluov,
kterýž cestu nebeské vlasti znám, kterýž dán sem za mistra všemu
světu, já sem viděl vnití'ním okem jisté a pravé věci a divné věci
božie; a slyšel sem uchem duchovním, a některé věci uchem tě20lesným. »A padl sem«. Naučenie se dává lidem mieti poctivost k ta- P{c:~j~!~ť~l:;;i
jemstvím božským a bázeň najvětší. Tento padl, vida a slyše skrytá božským
tajemstvie, které rány a pomsty pHjdau na zlé a biedy, a jaká sláva
a blahoslavenstvie pEjde voleným. Protož die: »Padl sem<<. Neb
sem se bál velmi, kterak svět nezná svých věcí posledních a světí
25 jaké koruny a odplaty dojdau, a ta duše, v biedném těle jsúci, kterak
velikých věcí dobrých a jakých velikých očekává radostí neslýchaných. Protož k těm vysokým božím věcem tajným poctivost měl.
A padl, neváže sobě slov božích lehce, nemyslil nežli nebeské věci
a učil posluchače, jestliže slova nebeská a božská slyšie, aby se báli
30 a poctivost měli a náramně draze sobě vážili božská slova, nebo
těžký počet mají vydati. Tak proroci a apoštolé od tváH svatých Bázeň svatých
božích slov báli se a tí'ásli; nebo slova božie osvěcují člověka, aby
poznalld'ehkost svau náramnau a že sám od sebe nemuož státi a nic
sám z sebe nenmože. Protož se níží a tí'ese Hm: »Hle, co ť jest člověk,
35 jak biedný jest!«
Tento člověk boží, Jan, jasné zrcadlo božie spamv pomsty
a trápenie zlých a odplaty blahoslavených, ponížil se jest a pozatí'ásl náramně. A z toho se tresce naše nevděčnost pHeliš veliká. Nevděčnost naše
Majíce poznánie o Bohu a veliké dary prvotnie cierkve, kteÍ"Í se nám
40 dávají, a kázanie častá se činie v auši jich, a neponižují se, 1/ života
nepolepšují, ale pajchají. Protož pohHechu poslednie věci lidu
tohoto budau horšie ďábluov a pohanuov. Protož se dává rada lidu,
aby se styděl a tí'ásl od tváH slov božích. Nebo slova živá pohybují
myslí k bázni a k tí'esení. Ale proč lid tento nemá bázně? Neb jest ProČIl!:~Sázně
45 učiněn přieliš zhovadilý a mysl jeho.nenie čistá a uphemá k slovu
božskému. Protož sau marná rozmlauvanie a proto lehká sau slova
po častých kázaních. Poněvadž z každého slova prazdného vydadie
lidé počet, mnohem viece posluchači a phjímajíce tělo a krev
v

Kristově

I

123 Mat. 5, 3 nn. -130 Jan 6, 63; Zj. 1, 3
9 Podle Jana 21, 24

41 Ohlas Mat.

1~,

45; Luk. ll, 26 -

43 Podle lz. 66, 2 -

47 Nlat.12, 36
38~
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Kristovu. Nebo v slovu Kristovu Buoh jest, jako i v svátosti veBuoh a člověk jest. Kdyby byla viera živá, hned by50
svedomle opravovalo cesty své, hned by práce byla člověku sstíhati
bázeň a chopiti se cesty pokory, a třásl by se. Ale viera mrtvá jest·
v nás, a protož slovo božie a svátost velebná a požehnaná nehajbe
námi ku polepšení života a k duchovniemu životu a k maudrosti.
A zahanbuje nás tento evangelista svau vážnau počestností 55
Úžitek slova
l
'
,
božieho
C taJemstvlm božským. A jisté jest, ktož právě slova božie slyší,
hned duše povstává z studenosti tělesné. A že duše Janova obklíčena byla tělem, protož častokrát blesku andělova snésti nemohl
často padal na zemi; ale duše jeho vystupovala z těla a práva tě~
~esného pHrozenie opauštěla a velikau poctivost měla. Blahoslavený 60
Jeho zrak a sluch ale naše viděnie velebné svátosti a poslauchanie
slova nevděčné a zloÍ"ečené! Veliká by měla býti jednota, láska,
náboženstvie, milovánie a světa potupenie, těla zavrženie a poníženie po vidění a okušení a slyšení svatém; ale pohHechu tyto věci
~ n~s vyhynuly a nedostává se jich nám, protož těžkého saudu 65 .
cekame.
Viděl anděla v osobě lidské, krásného a oděného rauchem
Anděluom pocti, b' l'
. 1CO ManJ1
... Pannev pocestne
v
V
'
vost zachovati
le ym, Ja
se ulcazal.
»Abych se klaněl
jemu(<. Nezdá mi se, aby modlářstvie chtěl činiti, znal jest to tak
svatý, osvícený, Bohu milý, nemínil ť jest cti božie dávati stvol"ení, 70
ale tu poctivost učiniti, která sluší na anděla a v andělu Boha ctil
jako Abraham klaněl se jednomu ve Hech ancÍě!éch, věl"e v nich býti
Boha. Protož ponížil se boží apoštol, nepajchal z uměnie a maudrosti
sobě zjevené, ale ponížil se a padl. Druhé ctil anděla a v něm Boha;
nebo po Bohu měl ho za mistra a učitele. A aniž bylo člověka, který 75
VeJil;ts~rnebe by ho tOmu naučil; ale poslal Pán z Hše vysoké k němu velikého
a vysokého mistra, aby o vlasti nebeské a o odplatě blahoslavených
a o mukách zatracencuov naučil ho a osvítil, a cierkvi kniežky
sepsal k velikému úžitku. Protož ctil ho hodně a spravedlivě z zaslauženie a povinnosti a v něm Boha a dobré dary božie.
80
POC~v~~;t/~ějme
Tak poctivost k prorokuom a k apoštoluom a k anděluom
mieti máme pod pokutau zatracenie. A tomu Buoh chce. Jako tak
Kornelius ctil Petra a v něm Boha; věděl, že cti božie neměl znášeti
na Petra, ale znal v něm býti Krista a Ducha svatého, protož ctil ho,
padv na zemi. Tak synové rodiče ctíti mají, netoliko pokloněním 85
hlavy, ale skutkem a dobrodiením. Ovšem pak, a mnohem viece,
le~né I~ristus

I

68

L~(k.

1, 26 nn. -72 1. M. 18, 2 mi. - 83

S~~(tk.

10, 25

(I

26
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matka cierkev svatá ctěna má býti, kteráž má Otce 1 muže Krista
v sobě, od něhož jest všeliké otcovstvie i matel"stvie. Ekleziastik
LIo.: »Totnu, kterýž mi dává maudrost, dám chválu«, totiž který
90 mě učí o spasení mém a o dobrých věcech vlasti, povinen sem jej
v poctivosti mieti. Protož v Písmě pokládá se široce velmi, že ti,
míeti
kteH se učie od mistruov svých a učiteluov, dlužni. sau z povinnosti Učitele
v poctivosti
pro ujitie zatracenie je milovati a ctiti a dobrodínie jim činiti.
1. k Timoteovi VO.: »KteH dobi-e zpravují, dvojité cti hodni jmieni
95 buďte«. Ta ť jest věrná l'-eč, ty věci uč, Ó milý Timotee, kteHž trescí
a učie lid, aby toho byli vděčni a v poctivosti je měli. KteHž pak
vieře obecné ld-esťanské učie, ti dvénásobní poctivostí mají čtěni
býti, dobrými věcmi se odplacovati, vděčni býti, za ně se modliti,
neprotiviti se, nereptati. A protož sau trestánie hodni nevděční,
100 kázně a trestánie, kteHž smrti žádají kazateluom a života nenapravují.
Nežádám většie cti od lidu, J'ediné ty věci ) které se oznamuJ'í CKt?zat.el~)Vé
'!{dtert~
1 naJVlece za
a 1
pravé, aby pr-ijali a nepohrdali, vděčni byli a života polepšili. Ale
majl
nynie na odpor se nalézá v lidu, protož těžké nastává zatracenie
105 tomu lidu. Hle, tento apoštol ctil anděla; jako by l'-ekl: )>Vděčen
sem a dieky tobě vzdávám, pokoru k tobě ukazuji, nechci reptati,
ale Boha v tobě chci chváliti«. Zastyděti se mají tuto zde i na
saudě, kteHžto, jsúce potrestáni, v nenávist berau kazatele a
věčně se varují jeho kázanie!
»Řekl: Nečiň toho! Já sem spoluslužebník tvuoj a braHí
tvých i všech svatých« etc. Jako by l'-eld Jan: »Nechtěj mi zbraňo
vati dobl:'e činiti, ale muožeš-li, i ty dobÍ"e čiň! « Nebo anděl prohlédal
k Kristovu člověčenství, skrz něž Kristus povaJ' šil a zvelebil pokolenie lidské. Veliké zajisté jest duostojenstvie člověka, že Buoh
115 učiněn jest člověkem. Patřiv na to anděl, že pHrozenie lidské vyvajšeno bude v některých osobách nad kuory andělské, totiž hledě
na Krista a Papnu Mariji a některé, protož Í"ekl: )>Velikého pr-irozenie jest člověk a duostojenstvie. Nemáte vyšieho, jediné Boha, jakož
ani andělé vyšieho mají kromě B'Jha«. Protož řeld: »Spoluslužebník
120 sem«, a dán sem lidskému phrození za služebníka. Já vidím, ó Jane,
jakau radost a duostojenstvie mieti budeš (ještě ty nevieš) s spolubratHmi tvými a kterak povýšen budeš v slávu velikau. Protož
některak ctím člověka a obávám se a počestnost ukazuji«.
llO

I

89 Eccli 51, 23 -

94 1. Tim. 5, 17

Duostojenstvie
člověka
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CUti se vespolek

Ó, jak by člověk měl poctivost k člověku mieti, hi-iech kaziti

a v pravdě naučiti! Ale toho nečinie a přikázanie o milování
stupují náramně. Protož která jest naděje našeho spasenie?

pře-125

A tak, vida duostojenstvie phrozenie lidského na Kristu,
druhé na svatých i na Janovi, jakého má Ducha a připravena u
v nebeské vlasti slávu, í'ekl: »Já tě také ctím, spoluslužebník boží
sem a braUí tvých«. K Římanuom XII.: »Ctí vespolek se pí'edchá-130
zejíce«, totiž prvé jeden druhého předcházej v poctivosti. Protož
Pokoraanděluov í-ekl anděl: »Já nechci phjíti cti jako Luciper, ačkoli dobrý.aumysl
máš a svatý; avšak já učím lidi varovati se marné chvály a raději
pl:-edcházeti jiného v poctivosti nežli. dáti se jinému pí-edjíti«.
Petr
Protož Petr l:-ekl Korneliovi: »Nečiň toho!, totiž já se bojím v pO-135
čestnosti takovfho zvelebenie, ma;rné chvály, neb jest náramně
jemný hřiech a nepatrný. Ačllkoli dobí'e činíš a ve mně Krista ctieš,
, avšak já mám býti pokorný v potupení marné chvály«. Tak
Abraham
Abraham obětoval Izáka Pánu, a anděl zastavil to a pl:-etrhl a
řekl: »Nečiň toho!« On dobí'e činil, Abraham, a anděl také doMe 140
učinil, ukrotiv a zastaviv smrt.

v;~;~r~~~á

Takéž tuto Jan dobře učinil, a anděl také, í'ka: »Hleď, aby
toho nečinil! «, dobí'e učinil. A ačkoli někdy člověk dobré vuole nedokoná z božieho saudu, však pro to člověk dobl:-e se líbí Bohu. Jako
častokrát Pán zlým pí'etrhne vuoli, tak někdy dobrau v skutkuza-145
staví, avšak z saudu božieho tajného člověk odplaty neztratí. Tak
tuto Jan vuoli měl dobl:-e učiniti a počestnost k andělu zachóvati.
A ačkoli to Duch Páně zastavil, ne, jakž v sobě jest dobré, aby to
zkazil, alC) aby z toho pochop nebyl vzat marné chvály, a věda
v tom býti boží saud, že i v to~ poctí Boha', jako i Jan ctil Boha. 150
Z těchto slov máme ujištěnie pravdy jeho proroctvie, druhé
napomínají k bázni a k zachování těchto slov,Uetie k osvícení
mysli, čtvrté k vyvarování zatracenie, páté k phpravení hodně
k životu věčnému.
I l:- e k 1 j es t mi: »N e z a peč e ť u j ž a n e b nes k r a jv a j s 10 v pro r o c t v i e k něh t ě ch t o, n e b o ť j es t
č a sbl í z k 0«. Pán všech věcí má zde chot svau, kterauž miluje
náramně a jie osHiehá, a která phjíti mají na ni nebezpečenstvie,
130 Řím. 12, 10 -135 Podle Skutk. 10, 26 -1381. M. 22, 2 nn"
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5 vysHiehá a posielá k ní posly, naučenie dobré, aby byla opatrná
a rozšafná a znala nebezpečenstvie svá. Protož die: »Nechtěj zape-

I

čeťovati slov těchto zjevení«; kteráž sú prvé zapečetěná byla
pečetmi, již nezapečeťuj, ale nechaj odevl:-enajch slov těchto, ať by
Pi"lldad
paHila k nim. Jako v pl-íkladě: Kdyby phšel manžel z daleké vlasti
10 a poslal by list zaví-ený, výstrahu napomenutím dávaje jie a řka:
»Otevh jí list a pí'ečti, ať rozumí!«, tak v tomto místě slova zjeveni
pro zatracence zavierají se, ale mé choti ať sau otevl-ína a přečtena,
ať by opatrná byla a poznala tajné rady Antikrista a falešných
braHí.
15
Jakož častokrát Pán nebezpečenstvie naše otvierá v těchto
knihách a nebezpečenstvie duše ta zjevují se, dobré ť jest duši nev
•
v
v
A my k neZle
v v"
bezpecenstvle
predvedeh.
vlece mame z povmnost'1 Nebezpečcnstvie
pl-edvědHi
aul:-adu napomínati lid, aby se vysHiehal od nebezpečenství duše
nežli tohoto těla. Nebo svaté jest trpěti nebezpečenstvie tělesná a na
20 smrt jíti pro Krista. Také i viera Páně veliká ukazuje se, že skrze
posly a věrné služebníky od budauciech nebezpečenství ~ys~řiehá
chot svau. Dal jie proroky a apoštoly, aby neusnula s desleh pannami a dokud ženich mešká phjíti, aby nezahálela; nebo prázdnost
,
v v
v'
P OSle
. l'a pos1·y, 1\: t en
v,
., 11'Y
k cierkvi
náramne
skodl, dusl.
maJ1
\: lce P'lsma a kr'a- Poslově
znameniU
25 10vstvie nebeského, kteÍ"Í mají klíče uměnie, ktel-í mají maudrost
a opatrnost, aby skrz ně zachována byla a osHiehána a učila se
v maudrosti a skrz ně aby osvícena byla a aby zjeveny byly budaucie zlé věci a rady tajné draka proti nie a aby nebyla obmeškána v poHebných věcech k spasení a v maudrosti boží.
I

V'

30

•

Protož die poslu, aby byl opatrný, nětco aby otevřel, a nětco

zapečetil; nebo nenie pochopná všech tajemství. Protož nětco

I,

"

. 1dere' veCl po tYrebne' sau,. a 1\: tere
' na ten čas Pan
časem potreb,
posel svaty" zJevuJe,
ne věci zjevuje
nejsú poUebné, zapečeťuje. A které po dlauhých časech pHjíti mají,
ty zapečeťuje; ale které toho času pHcházejí na ni protivné věci
35 a bojové a poHebné věci na ten čas, zjevuje jie. Ta ť jest svatých
kazateluovopatrnost, aby ty věci, které sau dobré a tehdáž k to;mu ~!~~~f~~~
času úžitečné a tu chvíli sau ku pomoci, otvierali, a které se protáhnauti ;mají k časuom dlauhým, lm potomnímu času; aby těch
věcí zanechali.
40
V Zjevení Xc. pokládá se, když jest sed;m ?rom~ov mluvilo,
o divných osiedlách proti nevěstě, a nebezpečenstvle ukazoval
cierkvi. Die potom: »Znamenaj, které věci mluvili sú hromové,
V'

7 Zj. 5, 1 -

22 Mat. 25, 1 nn. -

40 Zj. 10, 3 a 4
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a nechtěj jich psáti«, neb totiž hrozné věci sau. Neb ti hromové pokládají hrozné věci tajné, kteří spaseni býti mají a kteH zatraceni
a ktel-í padnau a jak těžce. Tuto jie nenie poHebie toho znáti, al~ 45
tyto věci časem svým, které sau věci poHebné, totiž v času Antikrista, otevřeš jí. »Nebo blízko jest«, aby přišel na ni Antikrist se
všemi nebezpečnými časy. Ale těch věcí, které sau před sta lety dály
se a před padesáti lety a př'ede čtyHdcíti, totiž nenie poHebie jie
praviti; ale tehdáž, když ve dveř'ich sau takové věci, kteréž poUebie 50
jest př'edvěděti, o kterých věcech mluvili sau proroci, ty jie ukaž.
Ne všickni jedno,
lt em ne 1mzvd'y pose1
"
h vev,·
,
stajnéh~ I?ajl
zna' taJnyc
Cl Ja k o d ru h'y. Narvajše
poznallle
znal Jan tyto tajné věci a vyzvěděl jest; potom jiní ne tak mnoho
znali a uměli v těch věcech rozuměti. PO stu letech nětco Pán
otevř'el těch věcí, které sau potřebné a byly jim úžitečné. Po 55
mnoha letech doluov opět poUebné věci otevřieny byly. Opět potom
teď za našich časuov, které věci sau poUebné cierkvi, mají poslové
otvierati, pokudž k těm časuom náleží. Jakož v knihách Daniele
(černě:) XII". proroka pokládá se, že viděl divné budaucie časy a nebezpečné.
A die: »Já sem viděl, a nerozuměl sem, které věci pHjíti majÍ«. 00
A ř'ekl mu Pán: »Jdi, Danieli, nebo zavHeny a zapečetěny sau ř'eči
Pán časem otvierá v d l v
'
Hle, P an
, Otvlera,
' , 1{ere
t 'h
' ' kd yz' cas
,
skryté věci sví'ID az
Ou ozene' h
ocasu
«~o
c ce, vecl,
jich jest; a když nenie času, aby otevEeny byly, zavierá! Skrz
Daniele nechtěl otevhti, ale skrz jiné, když čas těch věcí takových
nastane. Protož die: »Zkušeni budau«, u vieř'e, v životě, v pevném 05
a stálém životě, v trpělivosti, v setrvání. »Zbieleni budau«, totiž
očištěni budau hruozau, starostí a zámutky a trápením, ktel-í se
domnievalibýti nětco, a nejsau. Mnohé duch šatanuov trápí, ješto
za času pokoje velmi doufají o sobě; ale když čas pHchází zarmúcenie, Pán opauští je v životě i pH smrti, a potom v zaufalstvie 70
upadají, a sami od sebe nic nemohau.
Zlí'll zavierajl se
Zlým tyto věci tajné zavierají se, a nevědie svých zlých věcí
budauciech. Protož die: »Nemilostivě činiti budau nemilostiví
a nesrozumějí všickni nemilostivÍ«. Nebo domnievajice se býti na
Kristovu stranu, budau s Antikristem. Hle, tajné věci a nebezpe-75
čenstvie zlým zatmievají se a zapečeťují, ale voleným otvierají se,
aby poznali a zpuosobili se k nebezpečenstvím a k bedlivosti a
k vajstraze, aby ujíti mohli od tváH nebezpečenství! Protož jest
Lenost a vlažnost
v t eV mo dl't'
t b' . t
.
1
.
škodná
pO t'reb'le II neves
1 1 se, po re le Jes varovatI se> enosh a

I

V

52 -Místo »drtth)~« stojí P1tV.: jiný; a.{e nad tím ie púv. rukou nadepsáno:
dru.hý (ale »jiný« není škrtn'uto) - 58 Dan. 12, 1 nn. - 60 Dan. 12, 8 a 9
- 65 Dan. 12, 10 - 73 Dan. 12, 10
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80 vlažnosti, aby jí Pán poslal posla. Častokrát v lenosti jejie Pán
neposielá posla svého, a ona bývá zanetbána. Nebo vlažnost jest
jakýsi stien, že slova božieho hodně poslúchati zbraňuje a úžitečně.
Častokrát také na kázaní jeden dobř'e, druhý zle béř'e slova a nemá
poznánie a světla z slova božieho. Nenie jiné pHčiny, než že jedna
85 duše !épe se zpuosobuje, z lenosti povstává a vlažnosti, jiná pak
pro zahálenie a vlažnost toho všeho zanedbává. Druhé, že duše
častokrát posla nenávidí a od Pána slov nepHjímá. Item pro nevděčnost duše někdy poslu nedá úžitečně mluviti, aby spasena
nebyla, pro prázdno st zlau a vlažnost. II. Korint. lIlO. o někte90rých se praví: »Zatmieni sau smyslové jich (totiž vnitI-nie) až do
dnešnieho dne, nebo zástěra položena jest na srdce jich«, že totiž
zákonu porozuměti nemohau. Tak se ld-esťanuom pHhází pro nevděčnos,t, že tato veliká tajemstvie zavierají se jim. Kdyby byla
holubice, viděla by svuoj stien v čisté vodě jako v zrcadle. Ale
95 život syrový, pyšný, pokrytstvie a stínové smrti př'ekážejí, aby,
které věci slyší, nepHjímala jich úžitečně. »Ale když se obrátí
Izrahel, odjata bude zástěra«, aby hrahel porozuměl.
A z toho znáti máme, že neobrácenie naše k Bohu oslepuje nás,
že vidauce nevidíme a nebezpečenství se nevarujeme. Ale čiem
.
Vl oveVl{Ob racuJe
. se k B oh u z ce1e'ho srd
'
. ,Obrácenie
k Bohu
100 VleCe
C
ce, Vlece
pOrOZUmleVa
jest úžitečné
V slovích božských, viece prohTédá k taj<:;.mstvím božím, viece se
zálstěry odjímá od očí našich, viece Písmuom rozumíme, více se
,
'
. h a ostne
v· h'
't
1
b oZlem,
v·
. Zástěra
na srdcI
kOCh ame
v mc
a,me. I{o1'1
1 ua v sovu
c't auce Je
škodlivá
a slyšice, stajští sobě a s nechutí takové věci činie, znamenie jest,
105 že tu zástěra položena jest, Vidí-li kto manželku svau viece se nachylovati k ciziemu muži nežli k vlastnímu svému, nehodná jest
rady a vajstrahy a napomenutie ženichovy. Tak duše, kteráž pHjímá ďábla a svět, nenie hodna, aby ženich mluvil jie v těchto
slovích k srdci. Mojžieš jest, čtenie a epištoly svatých; a knihy
lIO patery Mojžiešovy - nerozumieme ani se radujeme v nich, nebo
máme zástěru zlosti v sobě.
Někdy svatí první takovau vážnost měli k slovu božiemu jako
k velebné svátosti. Ktož nehodně pEjímá, smrt sobě béř'e; tak
v slovu božím smrt sobě bék Jako pečet zlým jest zavHena v slovu ~a~he~~~l:,;
ll5 božím, tak u velebné svátosti. A die: »J á sem chléb živý, kterýž
Otec znamenal«, totiž nehodnému zapečetil, aby nic živosti nepřijímal z plnosti božstvie. Nebo mají vieru jakaus mrtvau a vy89 Podle 2. Kar, 3, 15 29 -115 Podle Jana 6, 51

96 2. Kar. 3, 16 -

113 Podle 1. Kar. 11,
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padají z viery pro nehodné pI'ijímanie, takže budau praviti: >>V svátosti nic nenie!« Duši vyvolené otvierají se živosti a vohebnosti
k dobrému, život a sláva a radost, a dává se jie duch potěšenie 120
v tesknostech, milovánie Boha a nový život a nasýcenie(!) svaté.
Tak v slově božím duši svaté dává se všecko dobré a polepšenie; ale
zlá duše oslepena bývá a viece nezpuosobna učiněna bývá ke všemu
dobrému, viece zastíněna bývá, že ani sebe sama nemuože poznati.
A jako přichází k slovu božiemu neúžitečný, tak odcházie v větším 125
hněvě božím.
Item žádný nemuože těchto věcí otevříti, jediné leč Kristus
Ježíš otevl'e podlé božstvie a člověčenstvie. Druhé andělovi sau
slova otevřína, třetie skrz anděla Janovi, čtvrté všie cierkvi. Tak
dnes neotvierají se tato slova, jediné prostředkem Ducha božieho 130
a leč Kristus otevře; a potřebie se jest modliti, aby zjeviti ráčil .
tajnosti své a nebezpečenstvie, a proč rány tyto běžie a kterak
bychom mohli'hněv boží ukrotiti. On ť vládne a v své moci má podobenstvie a tajemstvie; protož on vie, komu otevříti, a potřebie
jest plakati a modliti se. V Zjevení Va. viděl knihy v pravici sedí-135
cieho; i l'ekl jest anděl: »I{to jest hoden otevříti knihy a pečeti jich
(totiž tajemstvie)? Já sem pak plakal, že žádný nebieše hoden
otevříti kněh. I řekl jest anděl: Nechtěj plakati! Hoden ť jest Beránek otevříti, který sedí na truonu<<. Ten ť otevře, a on ť jest zaslaužil
toho na kříži a umučením svým. A komuž chce otevříti, žádný l)le-140
muože zavříti a svět nemuož toho zastaviti, jako o přijímaní krve
Kristovy; a komuž zavře, žádný neotevře. A když nemá otevhe:r:o
býti, žádný neotevÍ'e, a komu nenie dáno, žádný neporozumí. Ale
pro vyvolené Beránek otvierá, a zvláště modlícím se a plačícím,
co mají držeti a co věHti a čeho se máme vystřéhati; a vysHiehá 145
nevěstu a napomíná pl'edpoviedaje, že mnozí pHjdau poslové jako
od Beránka, a budau svuodce, budau pokrytci a kacieh, budau
pI'áte1é nevěsty šelmíny(!) a Antikristovy. Item odvierá, že pHjde
proti nie šelma veliká, item druhá Beránku podobná, item kacieh
a svuodcové. A jestliže se nelbude modliti, neporozumie, aniž bude 150
hodna poznati. Izaiáš die: »Dány budau knihy proroctvie umějí
ciemu čísti Písmo«. A die: »Nemohu, sau zapečetěné knihy«, totiž
že Beránek mi neotvierá. Komuž pak otvierá slova, zapaluje takové velmi a osvěcuje, k dobrému zbuzuje; jako do Emaus jda
s učedlníky, otvieraljim a zapaloval a těšil je. Tak modliti se máme, 155

I

154

135 Podle Zj. 5, 1 až 5 24, 13 1111.

L~tk.

145 Zj. 6, 1
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abychom v slovu božím hOI'ali, života polepšili. Jisté ť jest, kdež
Beránek slova otvierá, jeho život bývá dobrý, život nábožný, pokorný' tu jest památka umučenie Kristova, tu bývá hodné pHjímanie: rozněcuje se srdce ke všemu dobrému. Žádný však neotvierá,
160 ani kněz, ani prorok, ani papež otvierá, jediné lečJ ežíš Kristus otevl'e.
Protož modliti se máme čistau a upřiemau žádostí, z srdce, a k samému Ježíšovi utéci se, aby nám pHtomen byl v čítaní Písem
čtení svatých a v čítaní těchto lměh a proroctví; a potřebie jest
nám pokorně z uphemnosti obracovati se viece a vie~e k Ježíši
165 Kristu, a tak ruosti budeme viece v slovu pravdy az k ZlVOtU
věčnému.

K to ť š k o d í, š k o d i ž j e š t ě. Služebníku a poslu svému
ravému a věrnému Pán otvierá tajné věci maudrosti své, aby
..
P
'v v
h
b
v, h
b Otevrltt poldady,
jiným otvieral k spasení, a zvl~ste v caSlec v ~e ezpecnyc v' ,a. Y když jest čas
volení byli opatrní uprostřed oSle dl, tu, kdez dle: »Nezapeceťu) !«
5 Nebo, jako ktož poklad skrývá v čaSu potřebnosti, hí'eší a nepomuož
bratru svému, takť jest v daHch duchovních a v milostech božských;
kteHž takové dary skrajvají a života bližních neopravují, o ně nepečují, v zlol'ečenstvie od Pána upadají. V PHsloví XI.: »Kto s.ch~
vává obifév čas hladu, II zlol'ečiti budau jej lidé; ale ktož se shtu)e
10 a zakládá, požehnánie mieti bude«. Tak ť jest o otci čeledním,
kterýž má nové i staré věci; ktož schovává a ;uyje, zloí'ečený jest;
Ekleziastik XXo. a XLlo.: »Maudrost skryta a poklad zakopany
a nevídaný jak)'T úžitek v obojím? «Nebo takoví ldesťané buďto Lotři a zloději
V daHch těl~sných, buďto v duchovních bližních zanedbávajíce, sami
15 se skrývajíce, sau zlodějie a 10tH a zlol'ečení pi'ed Hospodinem.
Tak Pán v této kapitole rozkázal Janovi všecka zjevenie a ta)'emstvie lidem vypravovati, i pomsty zlÝ,ch a hHechy jich i odplaty
· 1 Milosrdens Ivie
dobrých. Protož die: »Kto škodí ... «. Pán všech věcí puosobí d le o Páně ke všem
V dobré zemi i ve zlé a obojí dobrodínie ukazuje a dává slunce své
20 dobrým i zlým, nepí'áte1uom i pí'áteluom, rozsievá v zemi dobré
i zlé, na skále i vedlé cesty, aby mi10srdenstvie své ukázal na všecky;
a dary své činí obecné všem a své svaté tělo a krev dává vuobec
d~brým i zlým, totiž Petrovi i Jidášovi zrádci. Tuto znamená jeho
dobrotivost a dobrotu nesčíslnau a dovodí jeho štědroty, aby se ne25 vym1úva1 žádný člověk pÍ'ed Bohem. Zlí saud bera,: so~ěv v .~~Hch
božských, dobh život věčný. Ale pI'ední aumys1, proc sve splzlerny
V'

151 Podle lz. 29, 118 PřEsl. 11,26 -12 Eccli 20, 32 a 41, 17
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o:vierá Pán, jest pro vyvolené. Apoštol: >>Všecky věci pro Vyvolellé
čmíme. On, Pán, zná, kteH sau jeho« a kteH hodně berau, a kterým
slovo Páně a velebná svátost oltáí'ní jest k odsauzení zatracenie
Ale my nevieme, kteh sa:u volení boží; protož vuobec kážeme' 30
všem spolu tělem a krví Kristovau posluhujeme, všem tajnosti
božie otvieráme, i těm, kteH sau v temnostech, i kteH sau na stl-echách. On ť zná, kte:H k spasení tyto věci dobré přijímají. A protož
,
"
, když pravda zjevena bude všem vuobec, zlým i dobrým,co z toh~
Zll v horslC táhnu v,"d ? NVI t v, 1 t v,
'
' . .)estě
v Vlece
.
z dobrých věcl Pll) e.
e \: en, \: en SU, Vo Ienym
svlm d'levah,
škoditi 35
budau. Jsau-li kteH v blátě zmazáni, viece mrzcí učiněni budau.
Nebo, když pravda otvierá se skrytá, zlí viece se oslepují, viece
Dobil se lepšie Mešie a padají, a dobH lepší bývají, dávají Pánu službu a poctivost
kteráž na Boha sluší, milují ho nade všecky věci, dávají jednom~
každému, což jeho jest, viece se poznávají, viece v dobrém rostau 40
viece spasenie vyhledávají a světější bývají.
'
A protož toho máme příklad zkušený, když Ježíš Kristus klíč
o krvi Pánč Daviduov otvierá, svuoj poklad svatosvaté krve v kalichu zlí
učiněni sau viece zlí; kdyžto potok studnice a boku Kristova' vyplynul jest v svatosvaté krvi, co jest' již velikých páduov a jak45
mnoho pohoršení; když pHjímanie najzbožilejšie krve lidu božímu
dáno jest od Krista, kterak sau někteH padli od viery a viece uškodili duši své vlastní a vyvoleným božím; co utrhání, co hořkosti,
co páduov od milosti božie! A mužie najnábožnějšie jako o skálu se
obráželi a byli proti pravd~ a proti voleným, pHdržejícím se pravdy! 50
Protož die ta pravda, když se zjeví a otevře. »Kto škodí, škoď
viece«, padaj viece; kto je zmalzaný, maž se ještě! Tu prorokuje
pád, a obořenie zlých nežádá, Hm, že padati budau a škoditi jeden
druhému. Vyvolení viece budau osvíceni, života polepšie, viece se
Boha báti budau, viece Boha milovati budau, viece podlé zákona 55
božieho zpravovati se budau, viece z hHechuov povstávati budau,
viece se v dobrém posilňovati budau a viece světa nenáviděti budau,
viece nebeské věci milovati budau, viece tělo své kHžovati b1.1dau.
Proto die: »Oznam tajné věci voleným, ó Jane! Kto škodí,
DobH se lepšie, Vl ď
I
h
.
ď
a zli horši
S m ,a do c ce býh zlý, bu zlý, a Ido chce býti dobrý, buď dece 60
dobrý, buď lepší a spravedlivější a blahoslavenější«. To prorokuje,
že tak bude. Nemluví tiem obyčejem, jako by toho žádal, ale prorokuje o hlubokém hHešníkuov pádu zlém a o vzkHšení dobrých.
Jako pověděl Simeon: »Aj, tento položen jest na pád a na povstánie

I

27 Podle 2. Tim. 2, 10 a 19 - 5211'11. Cf, Richardi a S. Victore In Apocalypsim 1. VII" c, VIII, (M L 196, c. 880). -64L~tk. 2, 34

65 mnohých v Izraheli«. Dnes ukazuje se to zjevně, kterak zlí oslepují
se a zahnievají v spasitedlné pravdě, jiní pak ospravedlňují se.
A protož v oteví'ení pravdy cierkvi otvierá se velmi veliké božie
milosrdenstvie a polepšenie života a osvícenie a poníženie" a na
jiných se ukazuje velmi veliká spravedlnost, pád, pokrytstvie,
70 kacieřstvie, pohoršenie a zastiněnie mysli a rozumu a hněv zjevuje
se nad nimi náramně veliký, takže vypadají z viery pravé a že
pravie z té slepoty, v svátosti velebné oltáí'ní že nenie těla Kristova
a že nemá držán a zachováván býti stav panenský a manželstvie
Hesťanuov. Item v otevÍ'enie a zjevenie phjímanie těla a krve
75 Páně z strany dietek malých pád, hněvivost, posměch, rauhanie,
to vše bylo, a nevěřili sau, by za času apoštoluov to bylo. A ti
osvícení aurazy měli sau těžké v takové pravdě.
A dnes kto se nehorší, Ido povstává z hHchuov, Ido jest, ješto
by se varoval hHechuov a pohoršení z pHjímanie krve Ježíše Krista?
80 Žalm: »Který úžitek v krvi mé?« Die někto: »l"épe by bylo ne- neopuštěh
Pro,poh?ršenie
pravdy
začínati takových věcí, nežli dávati pHčinu ku pádu a pohoršením
a zbuzovati války! A povstává hněv, peklo a svět veškeren proti
té pravdě«. Odpovídá Pár:: »Kto škodí, škoď ještě, a Ido se horší,
horš se ještě«, totiž zachovávána ovšem má býti pravda a poslu85 hována a nemá býti opuštěna pro osiedla a pro smrt a pro pohruožky a pro žaláí'e a pro lsti. »Ale Ido se horší, horš se; a Ido
spravedlivý jest, viece v tomto ještě buď spravedlivější«. Nebo
to jest vlastnie věc vyvoleny' ch, že těmito dary polepšuJ' í se a po- Vlastni
věc
volení,ch
svěcují a těmito pravdami osvěcují se a skrze zámutky se očišťují
90 a viece sau opatrní, viece maudH a lepšieho života.
Protož die: »Nezapečeťuj «, totiž nezatajuj pravdy pro nehodné. Jestliže ť zlý obracuje ke zlému, nechtě tak, a jestliže dobrý
k dobrému, buď Bohu chvála! A nenie tuto obyčej aneb zpuosob
žádanie, ale prorokovánie, kdež die: »Kto škodí, škodiž ještě«.
95 Dnes ti, ješto sau pHjímali tělo božie a krev, kterak sú upadli
v vraždy a v laupeže, v nenávisti a sváry, a viece učiněni sau Bohu
nenávistní a ohyzdní nežli od počátku světa! Item po zjevení pravdy
Ducha, sedmi daru ov dárce, zlý pUšel duch sedmeronásobný v srdce
mnollhých. Item srdce mnohých viece sau studená, většie ne100 pHezně a nenávisti, tehdy nemá uvedena býti taková pravda v lid.
Odpoviedá, že ne tak má člověk smysliti. »Ale Ido škodí, škoď
ještě«. Žalm LXXX.: »Neuposlechl jest lid muoj hlasu mého

I
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a lzrahel nepílil jest mne, i nechal sem jich podlé žádostí srdce jich«.
Jako by řekl: »Čiňte, jakž žádáte, a jakž srdce vaše smajšlejí, tak
čiňte, jakž chcete živi býti, tak buďte živi a nálezkuov svých ná-I05
sledujte I». »By byl lid muoj poslauchal mne, lzrahel by byl v při
kázaních mých chodil, jako v nic obrátil bych nepřátely jich, totiž
já bych zemdlil je tL žádný by neuškodil jim, žádný by neobehnal
jich, a na ty, kteří je rmautie, spustil by(:h ruku svau«. A že sau
Zlé nh~;úchati mě neposlúchali, protož opuštěni sau ode mne. Protož všickni sau no
nepřátelé proti nim, i oni sami vespolek proti sobě; a oni mezi
sebau sau sobě sami ku pohoršení, a nenie pokoje mezi nimi.
K :Říman. 1.0: »Kteřížto, když poznali Boha, ne jako Boha ctili,
ale zpajchali, protož spravedlivým božím saudem dáni sau v zavržený smysl«, a tak pohoršili se na pravdě a uškodili sami sobě 115
a zmazali se viece a poraženi viece a v hHechy hluboce uvázli. Pro
Kázatipředset
vld'P'
vlco, IV
pravdu,ačinel1bo ovsa <:
le an: »H erezv na t o na vsec
caz prav d u a vypravuj.
některým
slovo mé pro věrné mé ; a ačkoli zlí horší se a mrzcí sau a převrácení
a viece hněviví a škodliví, však pro to kaž pro věrné, aby se posvětili a ospravedlivěli, aby se uvarovali nebezpečenství«.
120
A ač zlí padají a klesají od tváři Kristova světla, nenie to pro
pravdu, ale pro nezbednost zlých a nem~ žádný Heci, že by tiem
pravda vinna byla a že by jie slušelo nechati a mlčeti; ale já, Pán,
usuzuji, aby byla kázána a oznamována, a od pravdy nepřestá
vati, aby volení znali a věděli a viece Boha poznávali, a ačkoli od 125'
zlých trpěti budau, aby se posilňovali a osvěcovali a v utrpení svém
od zlých naději aby měli k budaucím dobrým věcem a o setrvání
svém vedením svaté pravdy až do konce. Protož nesluší praviti toho:
»Tato pravda jest ku pohoršení, tehdy nemá oznamována býtil«;
ano brž viece a více pro vyvolené má býti pravena, aby v ní trvali 130
a světější byli zde skrze milost a potom v slávě věčné. Amen.

I

A j, při jdu ť b r z o, a o d p lat a máj e s t i ť sem n a u,
aby c h z a p I a t i 1 jed n o m u k a ž d é m u pod 1 é s k u tk u o v jeh o. Pán všech věcí, kterýž se ráčil vtěliti a trpěti,
kterýž auzkau šel cestau, kterýž umřel jest, navštěvuje nás často
Hotoví bí'ti máme a napomíná k pHpravování ke dni saudnému a k smrti jednoho 5
každého. Protož die: »Aj, přijdu«. Napomíná, abychom hotovi byli
k smrti, jak sau světí první byli připraveni a hotovi, a kterak my
též hotovi máme býti jednostajně s svatými; napomíná k bázni
106 Podle Ž. 81, 14 a 15 -113 Podle Řím, 1, 21
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veliké a navštěvuje skrz tajemstvie a znamenie svá, jako skrz svátosti a slovo své a Duchem svatým svým. Ale když bude přejitie
smrti našie, jinak bude uhfédán nežli v podobenství; též na saudě.
A protož na počátku svrchu řekl: »Aj, přijdu«. O prostřed kněh
též die: »Aj, pHjdu«. Na konci opět die:»Aj, phjdu«. Nebo divný
Kristuov pHchod bude k smrti.
15
Napomíná jl, aby procítila k vyjití proti němu. Kdyby něPříklad
který manžel na dalekú jíti měl cestu a chtěl by napomenauti
manželku svau řka: »J á sem již na cestě; když se navracovati budu
k tobě zase, buď hotova mě očekávati, buď čistá, buď poctivál«,
tak napomíná nás skrz proroky, apoštoly a po listech zákona sva20tého: »Aj, přijdu ť«, častokrát opětuje taková napomínanie, aby
vložili to s vážností v srdce své~ Hca'. »Nechci pověděti dne aneb mluv!
Rozličně Kristus,
a napomlna
hodiny smrti; ale přijdu tudiež, když smrt tvá pHbližuje se. Já
pr-icházím, já se pi'%ližuji«. Jednak mluví Duchem svým, jednak
slovem, jednak skrz pHjímanie velebné svátosti. Jako by :r'ekl:
25 »Krátký čas tvuoj jest, umr-ieti máš, vyjíti máš z světa tohoto;
buď hotova, dušel« A také skrz zevnitřnie nebezpečenstvie, rozbroje,
války, vraždy, skrz vylitie krve, skrz nemoci a mory, bolesti, hlady
mluví a napomíná, aby hotova byla duše k hroznému Kristovu
pHští. Kolikrát hlava zbolí, tělo, - mluvenie jest; kolikrát při30 cházejí hruozy báznivé, - jest mluvenie, aby byla věrná, aby
pokánie činila, aby památku smrti měla. Na smrti věrnost duše
zkušuje se, s doufáním vyjde vstřiec Kristu a s radostí. »A odplata
jeho s ním jest«. Pakli jest nevěrná, ta ť bezděky čeká smrti: tu
bude sauzena a nevěra se ukáže. Ó, kolikerá nebezpečenstvie pH35 cházejí nynie, a ta otejdau a jiná phjdaul
Jako by :r'ekl: »Buď na každý den a každau hodinu bedlivá 1 Já Bedliví máme býti
phjdu; když se domnieváš již býti pokoje, tehdy očekávaj rányl«
Tak napomíná, a nenie toho vděčná duše. Žalm: »CO jest člověk, že
navštěvuješ jej? « Ty duše, které najzvláštnějšie zdají se býti, od40 vrátily se od Boha k světu, zdr-iemaly se všecky a snem svým
zesnuly sau; a které sau pokánie začaly činiti a počaly vycházeti
vstříc Kristu, lampy měly sau někdy, již zesnuly sú. A on ještě
listy posielá, probuzuje ze sna nebezpečného, a řka: »Aj, phjdu ť
tudiežl Vstaňte a buďte hotovi, nebo, v lderau hodinu nenadějete
45 se, Syn člověka pHjdel«
Konečně Písmo napomíná, abychom se připravovali ku posled- Připraviti
se ke
dni poslednímu
nímu dni, a aby počestně z tohoto světa vyšel člověk; všecko kálO

I

I

12 Zj, 2, 6; 3, 3; 3, 11; 22, 12; 22, 20 -

38 Ž, 8, 5
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zanie, všecko pHjímanie jest na památku jeho a na pamět přich~du
Kristova. Jako by řekl: »Toto kázanie a pHjímanie jest pHprava
toliko k onomu konci, smrti, abyšte věrně a poctivě proti mně 50
vyšli; a všecko čtenie Kristovo pHprava jest k ostatniemu vyjití
našemu«. Šalomún die: »Synu, pomni na poslednie věci, a na věky
neshřešíš! « Divné věci tu uhYédají se, a žádný tu pomoci nemuože
člověku; a které věci tu zjeveny budau člověku, kdyby v mysli tyto
věci měl člověk, nepomněl by na jiné věci, opustil by svět a potě-55
(černě:) II.!'. šenie světské. Petr sv. die: »Pečliví buďte zachovati vieru!« Jako
by í"ekl: »Nebude-li apoštolské viery kázané a ohlášené na světě,
nenie naděje k spaseni, u viei"e bázeň, milovánie, rozum, uměnie,
milosrdenstvie, opatrnost, milovánie bližnich, láska k Bohu. Tyto
věci vás postavie v onen den hotové«. Která duše tu s čistým60
srdcem se ukáže, a aby knieže světa nic nenašlo na člověku? Jaká
hanba bude zlým, která nebezpečenstvie, kteH pádové a jaci strachové tu budau!
Znal to Pán; protož napomíná i"ka: »Aj, pHjdu ť«. Die: »Blahoslavený služebník, kterýž bdí! A když ho pán tak najde bedli- 65
vého, ustanoví ho nade všemi věcmi dobrými, i"ka: Měhodiek, služebníče dobrý!« Ale duše naše zaspala poMiechu! Ekleziastes IX~.:
»Neví II člověk konce svého, ale jako ryby udici lapány bývají, tak
člověk lapen bývá v času zlém«, na cestě, na ryňku, v domě,
v pokrmu lapeni bývají pi"ed stolici Kristovu. A divné navštívenie 70
ok~;::';~aj1cie tu člověku zjevuje se. Duchové jacis oklamávají člověka i"kauce:
»Požívaj utěšenie, budeš živ za dlauhé časy!« Jako se to ukazuje
na ono<m> bohatci, který řekl: »Duše má, vesel se! Mnoho máš
dobrých věci, pokládaj sobě dlauhé časy života za mnohá léta!«
A povědieno jest mu: »Blázne, této noci požádají od tebe duše« etc. 75
Tak jest člověk jako zlo dej, když běží s krádežem, a pak bývá polapen a na rathauz veden. Takéž duše ještě sobě ukládá Mešiti,
nechce býti bedlivá, a v tom rychle smrt přichází.
Protož napomíná všecky Hm: »Aj, p.Hjdu ť«, dobrým s radostí
a s odplatau, a zlým s pomstau, s hněvem a zatracením. Šalomún 80
Svět! byli bedlivl die: »COŽ koli muože ruka tvá, ustavičně pracuj! « Světí ve všech
skutcich, v práci, v pokrmu, v mluvení myslili sú na ten den, kdy
pHjde, kterau smrtí mě navštíví, dnes-li čili zajtra, - vždycky byli
hotovi. David svatý: »Jako jelen žádá k studnicem vod, tak žádá
52 Eeel-i 7, 40 - 56 Podle 2. Petra 1, 5 - 61 Ohlas Jana 14, 30 64 Podle L~tk. 12, 37 a 43 až 44 a Mat. 25, 21 a 23 - 68 Eeel. 9, 12 73 Rkpis: onan (I) -Podle Luk. 12, 19 a 20 - 81 Eeel. 9, 10 - 84 Ž. 42, 2
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85 duše má k tobě, Bože«, totiž abych utekla s tohoto světa, stajště
mi se zde živu býti. A opět: »Běda mně, že obydré mé prodlaužilo
se jest!« Ó duše l<Jesťanská, kdyby spaHovala osiedla od duchu ov st~~:: s~~r~de
a lidí lstivých a poznala právě nebezpečenstvie a hady a štiery,
r'ekla by: »Beda mně, že mi se prodlužuje čas! Mnoho zlých, na
90 žádném nenie dobrého pHkladu vzieti! Nenie viery a lásky«. I die:
»Spomoziž mi, Pane! Vezmi mne!« Všecky bauře a rozbrojové sau
některaký ldik Kristuov, abychom pHpravili lampy. A netoliko
sám pHchází, ale s chotí, cierkví svatau, s Jeruzalémem vyjde ;~1~U~y~r.~~\
vstřiec nám a s apoštoly.
s svatými
95
V které duši bude viera pravá, prostá, čistá, nepoškvrněná,
celá, potvrzovati budau všickni té viery. Tu Maria svatá bude
vidiena a kniežata apoštolská, kteHž svatau duši s radostí pHjmau;
s těmi obcovati má duše, a běda té duši, kteráž od tovarystva jich
odlaučena bude! I andělé světí proti nie vyjdau. O těch věcech pi"e100 majšleli sau světí a s bázní na tyto věci paHili; vždycky sau na smrt
svau pamatovali, aby tu Boha měli spomocníka a aby veliký pHchod Kristuov pHjali a žádali toho konce dobrého. A hledali znamenie pHchodu jeho apoštolé; Í"ekl jim: »Nenie vaše znáti časy, ale
znamenie(l, totiž dána budau vám.
105
Již v některých zatmievá se viera, a když duše zmazaná vyjde D~:I~~~n~l~!ký
z světa, potká se s ní slunce jasné. Tomu svědomí ukáže se Kristus
hrozný i apoštolé, a to svedomie viece bude zatměné. Jako v zrcadle
porušeném tvár zdá se ohyzdná a mrzká, tak zlému svědomí Kristus
hrozný a škaredý, i světí a hvězdy ty panen, všickni svatí ohyzdní.
110 Ale v zrcadle pěkném a čistém Kristus ukáže se pěkný, i svatí jeho
a sláva jeho. K tomu ť napomíná Pán, aby se duše bála a na ty věci
pamatovala, Hm: »Aj, pHjdu ť«.
.. v
t
t v' h' , hl e, Znan1enl'I I{d yzv neb ezpecenstvIe,
v
•
Budl nás Pán
I{dyzv JIZ
S aros pnc aZ1,
k svému pHchodu
když láska hasne, tehdy die: »Pozdvihněte hlav vaších (!), abyšte
115 vyšli z žaláÍ"e! « A mzda královstvie nebeského blíží se, a to dobrým
a bohobojnJ'lm a vyvoleným a duši také věrné. Kteráž nebyla ovšem
očištěna, jaká bude tesknost, jaké pálenie, jaká auzkost tu bude!
Když v hodinu 1 smrti hHechové pHjdau všickni, jaké tedy bude
stajskanie! Kdyby to melo býti na věky, peklo by bylo! A po smrti
]20 duši nevyčištěné dostatečně divné mauky do času pHcházejí. Co
pak o duši ld"esťanské nevěrné? Ó, naše duše nepHpravují se, nenie
bázně božie v nich, nechce se jim vyjíti z osiedl, z žaláÍ'e, z falešných Nep~s~~f~31áme

I

86 Ž. 120, 5 Luk. 21, 28
Jakoubek, Ví'klad

103 Mat. 24, 3 1In.; Luk. 21, 7 nn. -

114 Podle
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braHi, z bluduov, nebo nenie viery v dušiech! Dobré duši dobrá věc
jest vyjiti z prosHedku těchto duchuov, nebo nenie zde než jediné
škoda, jediné pád. Která duše nep'dpravuje se vyjiti, nenie věrná. 125
A snáze jest svět stvOl,iti nežli duši, která má svau vlastni vuoli,
ospravedlivěti; která má nezpuosobnost v sobě a protivi se boží
vuoli, taková duše nebude napravena. Všudy máme osiedla, všudy
napominanie k smrti!
Tytoná~ěC~yjuikajl
Item znamenie tato malá, žiezeň, hlad, nahota, nutkaji vyjíti. 130
A poněvadž tyto věci těžko jest zde trpěti, ovšem pak tam bude
těžko trpěti. A kdyby tyto biedy ráda a trpělivě pHjimala, pokánie
činila, hHechy by jie Pán odpustil a spasil by ji. Protož die duši:
»Aj, pHjdu«, totiž pomni, že ť pHjdu, a což činíš, nezapominaj na
smrt. Kdyby jeden každJ'l měl otázán býti, jest-li již hotov, nalezli 135
bychom, že nic. Nemáme o sobě doufati, ani o našich skutciech,
ale o zásluhách Kristových, a pHčiniti se ku práci na vinnici Pána
zástupuov.
Protož jest Í'ekl: »Nezapečeťuj «, totiž neskrajvaj, ale zjev duši,
.
kterak by se kála, osiedl se uvarovala. »A kto se horší, horš se ještě, 140
a Ido jest svatý, viece se posvěť«. Jako by Í'ekl: »Pl'ed sebau posieVyčltá
dobrodlnie
lám
posla
svá P á n
) aby mau poznala vuoli } a potom pH]' du tudiež sám s odplatau. Neb sem tě napomínal a tobě sem zvěstoval všecky věci
i pHpravovánie a tobě sem oznámil zjevenie, velebné svátosti pHjímanie, a tobě sem zjevil slovo mé. Někteh sau takové věci pHjali 145
a sami sobě škodili i jiným bližním. Ale ty si vděčna byla, posvěcena
si a očištěna od Miechuov. Zjevil ť sem pokrytstvie, svatokupectvie,
pajchu, bludy, a vděčna si byla, posvětila s' se od takových věcí;
dám tobě mzdu. Item kterým jest zjeveno, že v navyklosti zle stojie
a v ziscích zlých stojie, v obchodech nebezpečných, zjevil sem po-I50
kánie, a nedbali sú ; dadie z toho počet! Item mnohé dobré věci sem
zjevil a ti, kteh se očistili, činili pokánie a pracovali ve slzách o spasenie; těm dám tuto mzdu. Kteh sau pak zanetbali pokánie, v bázni
nebyli, kteh pHjímali nehodně, slova božieho nehodně poslauchali
a trestánie na kázaní z pokrytstvie nevděčně pHjímali, vydadie 155
počet ze všelikého slova prázdného « etc.

I

Já ť sem A lf a i O<m ega>, p r v n í i p o s led n í,
poč á t e k i k o n e c. Aby s větší pilnosti ki'esťanská duše to
znamenala, co jest to: »Aj, já pHjdu tudiež«, i opět jmenuje se
140 Zj. 22, 11 - 155 Mat. 12, 36
1 a 5 V 1'kpZ:se psáno jen: O
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samého, sám kto by byl, tak veliký, kterýž tudiež pHjde. »Já sem
5 Alfa i O<mega>«, totiž první a poslední. »A já ť pHjdu«. Ó duše,
kterýž sem první a poslední, hlediž tedy, kterak by se zpuosobila
k vyjiti proti mně!
První jest. Nebo skrze něho san všecky věci, i pHrozené,
Prvnl
a všecky věci ho sobě podkládají za grumfešt a konec. MudÍ'ec die
lOv Phsloví VlIlO.: »Pán vládl mnau, počátkem cest svých, prvé
nežli jest co učinil od počátku. Když strojil nebesa, p'Í'Ítomna sem
byl2, a stu[[dnice; a prvé, nežli sau byly hory těžkau vážnosti postaveny, s ním sem byla všecky věci skládajíci a kochala sem se
s ním po všecky dni «.
15
A on teď die: »Já, Maudrost, prvnie sem, Alfa i O<mega>.
Item všeliký Í'ád v cierkvi ode mne má počátek; protož já sem
Alfa«. Od tohoto počátku pohHechu stvoÍ'enie a pokolenie lidské
v Adamovi odpadlo. Tak poslednie obnovenie bude skrz maudrost
Kristovu a skrz mOC takovau, kterauž i tento svět skrz něho stvoÍ'en
20 jest. Protož die: »Já sem poslední«, totiž prvDie dokonánie v bytPoslednl
nosti stvoÍ'ení a prvnie dokonánie člověka po pádu a jeho ldesnutie od synovstvie. Já sem poslednie jeho dokonalost a obnovenie.
A většie jest dokonalost a většie dobrota božie pH obnovení člověka
a v navráceni zase z Babylona do Jeruzaléma. Většie ť jest býti Di" "clik)'
25 člověku dobrým nežli mrtvému vstáti z mrtvých. Ačkoli táž
dobrota jest na počátku stvol'enie člověka, však viece a jasněji se
ukazuje na konci, totiž v obnovováni člověka, a obnovuje jeho pád
k blahoslavenství a k slávě.
Veliké zlé jest člověku vuole božie pobiehati, Boha potupo- Veliké zlé
30 vati, jeho neposlúchati ; musie tu býti veliká boží spravedlnost, aby
mu odplatila, aby za to trpěl, že se k duchuom nešlechetným
obracuje. Protož obrátiti se zase div jest veliký! A to skrze tauž
mOC děje se, kterauž se puosobie stvol'enie. Ačkoli na konci většie
jasněji ukazuje se dobrota, obracuje člověka k stavu nevinnosti,
35 ale musí se člověk velmi ponížiti, sebe samého potupiti, počítati se pokánie tak činiti
smrti každé hodného a hanby, že jesti Boha potupil. Ale to ť nenie
než prosHedkem moci té, která se jest na počátku, pH stvol'ení
našem, ukázala. Protož ten, který byl počátkem v věčném životě,
ráčil se jest vtěliti a učiněn jest najposlednějším služebníkem. Jako
40 by l'ekl: »Od samého najvyšieho vrchu božstvie ponížil sem se pro
vás v najvětší nízkost, abyšte se tak ponížovali, najviece pro vaši

I

10 Podle) Přlsl. 8, 22 až 30 -15 Psáno jen: O
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vuoli a že ste Bohem zhrzeli; odl'-eknauti se máte své vuole, učte se
potupenie vyvolovati vaše najvětšie, chcete-li napraveni býti«.
Protož die: »Já sem počátek i konec«, život vám napravuje
já ~em s. ep~.nížil. Čím jest Ido viece Boha hněval, nenie lepšie cesty' 45
y
yt·
k
A
nez naJve Sle po ory.
to bude skrze mne, kterýž sem počátek
a konec. Tak sau světí znali cestu obnovenie a Hekali: »Pán jest
měl od nás zveleben býti, a potupen jest«. Kterak jest ho duše
zavrhla, tak navracujíci se má se zavrci s svým tělem pl"íkladem
Kristovým, jenž jest nám pHklad obnovenie; jsa první, učiněn jest 50
poslední. Jako by l'-ekl: »Protože si Bohem zhrzela, jej hněvala,
chceš-li zase pHvedena býti, hleď na mě, kterýž přicházím, Alfa
i O<mega>, totiž jsa první, učiněn sem najposlednější z mužuov
a najponíženější; takéž učiň, a budeš obnovena, jinak nenie tobě
naděje k spasení«.
55
A
le proč duše ldesťanské nephpravujie se na cestu ku potkání
s Kristem? Neb se samy milují porušenau milostí, a zlosti své tají
všickni, žádný nechce, aby kto z jiných vědělo jeho nešlechetnosti.
A jestliže rány od Boha pHcházejí, odreptávají, a to, že pHkladu
pokory na Kristu nešetHe. A lměh pokory na svatých božích ne- (JO
čítáme, kterak sau po svých hHšiech, Boha prvé potupivše, velmi
sami sebe ponižovali a za hodné se všeliké smrti počítali, abychom
byli takoví kající jako první světí, kteHž bychom na Krista
paHi1i, kteréhož sme prvé měli v potupu skrz nezpuosobný
(J5
a ohyzdný život náš, abychom se ponížili.

I

Rozličná

jména
má Kristus

»Já Alfa i O<mega>«. Mnoho má jmén(!): Ježíš a Kristus,
vinný kor-en, skála, Emanuel, pi'edivný, silný,. Buoh Otec budaucieho věku, knieže pokoje. A tuto, jako i na počátku, »Álfa
i O<mega> a první a poslední<<. Nebo vyvolené chce pHvésti zase
k sobě. A jakož se jest měl k voleným na počátku, chtěje zase pH-70
volati, tak se má na skonánie světa. Svatí proroci, apoštolé a muSvatých trpřlivost čedlníci mnoho sau trpěli a od světa opuštěni a jako vždycky
umierali a jakožto opuštění od světa; ale od samého Boha opuštěni
sau nebyli, pomoc jim dával v zámutku a uprosUed nepHtel. Oni
sau pi'emohli svět skrz pokoru svau. Tak volené uzdravím na jich 75
rány, tak spomohu uprosUed šelm rohatých, tak posilňovati budu,
tak obhajovati, tak rozmnožím dary duchovnie a neopustím. A jako
sem s nimi byl, tak s vámi, ó moji pokorní!
53 Rkpis fen: O fen: O

66 Psáno zde i vŠ1Ide dále, jah označuji závorhy,
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Protož k tomu die teď pHhodně: »Já sem Alfa i O<mega>«.
80 Item apoštol: »Ježíš Kristus včera i dnes«.J ako onoho dne noc bludu
on jest zahnal, tak dnes jest mocen v tomto času Antikristovém,
kdyby chtěla duše učiniti to dobré, což jest na ní. Item zvěstuje
Y
v , a pomlnau,
.
kt e- Nemuožseupokod USl sva t'e rvk a: »VVsec1cy vecI na sveYt e sau casne
jiti duše zdcjš!mi
rJ'lmiž nemuož upokojiti se duše a nasytiti, nebo věčná jest, nevěcmi
85 umierá v bytnosti své, ačkoli umierá od milosti. A jestliže se kochá
v těle, v pH~ni světa, ale nenie ť stálý pokoj tu, leč se toliko upokojí
v věci věČné, v svrchovaném dobrém a všemohauciem dobrém«.
A to ť jest Alfa i O<mega>. První a prvnější, nežli duše na 1
svět pHšla, on jest, i najposlednější v vyjití z světa. Jako by r'ekl:
90 »Nemiluj světa, nic kromě mne sobě nezvoluj; já ť naplním tě,
já tě nasytím, já tobě život sem a já sem plnost a věčnost, já tě
k dokonalosti pHvedu najvyší na počátku i na konci«. Protož die:
»Já sem Alfa i O<mega> «. Item všeho dobrého, kterýmž duše Alfa i O
CO začala, já sem počátek, a beze mne nenie počátek dobrý, a bez
95 něho nenie konec a zavl'-enie dobrého. Protož všeho dobrého našeho
i duše jest konec, zavierá dobrý život dobrau smrtí a dobrau ctnost
mocí Ducha svatého a setrvánie. A jestliže ť Ido škodí tobě, ó duše
má, toliko jediné mne miluj. » Kto ť škodí, škoď, a ty svatá posvěť
se ještě!« Nechtěj se pohoršovati, já tě osUéhati budu uprosUed
100 šelm a pokrytcuov a kacieí-uov. Které věci o svatých někdy praveny Kacieř;;':~u na se
byly V Písmě, to kacieH na se berau, kdež se pokládá: »Chválím tě,
Otče nebe i země, že si skryl tyto věci etc. a zjevil si je malíčkým«.
Toto kacieH na se .pl'-ejímají a duchu lživému phpisují.
Item, že ke všemu dobrému on pi'ichází, duchem svým k duši,
105 protož slove Alfa. Item, jakož jest pEšel tichý v těle pro spasenie
duše našie, tak také die: »Phjdu na smrti v najposlednější den.
Protož hleď, kterak by mi byla hotova každau hodinu«. Protož die:
»Já sem Alfa i O<mega>«. Item, ó duše, chceš-li dobrého co činiti,
, . se mas
'v k nemu.»
Y
Ch cesv l' d k
" 1ce oUtiekati
máme
utecI
I o ona t'I db'
o re, B oh u vzacne,
všecko se
k Kristu
IlO mně se utec, ať bych to dobré otevi'el i dokonal! « Protož die:
»Já ť sem Alfa i O<mega> «~o Item, chceš-li býti svatý a světější i najsvětější, ke mně ó:e utec na počátku života svatého i na konci. Item
na počátku těchto vidění já sem i na konci, kterak se máš II vysUéhati od osiedl, jaké rány na zlé a jaké odplaty a radosti svatých
115 sau sepsané na knihách a lidi kajících. »Já sem Alfa i O<mega>, já
počátek i konec muk na zlých a zatracenciech, já sem počátek i konec
koruny svatých a pokorných a kajících. Já sem Alfa i O<mega>«.
V'

V'

80 Zid. 13, 8 -

98 Zj. 22, 11 -101 Mat. 11, 25; Duh. 10, 21
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B I a h o s I a ven í, k tel" í ž um Ý v a j í r a uch a a š t u o I Y
co ~;~:;;:rlá
s v é. Štuola kněžské raucho jest, od samého vrchu až k zemi
sahaje. Vyznamenává se život dobrý ldesťanský. Adam v ráji
zvohyzdil raucho, svoliv šatanovi. Toto raucho jest v Kristovu
umučení obnoveno. A ten život dítě na kHu pi'ijímá; a ač život 5
dietěte jest biedný, však phjímá raucho toto. A jestliže Meší v věku
vyšším a vyspělejším, jIž jako blátem je maže aneb posypá prachem
anebo nanečistí peHm aneb nečistotami, mrzkostí lajn. Protož, kto
jest je tak zmazal, čiň pokánie! Ktož pak osthehá raucha takového
a nemaže ho, blahoslavený jest; ale ktož je ušpiní a uvozí a zase 10
umývá slzami, skutky dobrými, stojí na cestě poliánie a ponižuje
se a jest v trpělivosti, dává almužnu, rady vyplňuje čtenie svatého,
Syn marnotratný blahoslavený jest ten! Pokládá se o marnotratném synu, kterýž,
navrátiv se k otci pokorně, políbenie vzal od otce a obléčen(!) jest
v krásné raucho prvnie. Dává život pokorný, život rajský, život 15
čistý, nábožný.
Protož die: »Já pHjdu brzo«. Ale ti ť budau mně milostní,
ktdíž ostřiehají raucha svého, kterýmžto stajště se na světě a sau
jako v žaláH a žádají vyjíti. A kteH sau hÍ'ešili, ať lkají s Davidem
řiekajíce: »Umývati budu po všecky noci lože mé slzami mými,20
postel mau smáčeti budu«. A kteH sau opět viece Mešili, viece
lkáti a plakati mají a pokorní býti mají. Blahoslavení sau ti! Když
Přlklad
by k některé král pHbližoval se dobrý, pHpravovala by tvál"
a raucho; tak k tobě, ó uuše, pHchází Král slávy! Protož pHprav
srdce své k vyjití proti němu, nebajvaj protivná, ale pokorná buď, 25
nábožná a milosrdná, chyť se kHže Kristova a následuj cesty
Kristovy a rady zachovávaj svatých. A ktož pro Boha žádá umHeti
a vyliti krev svlí, a jestliže to dokoná pro jméno Beránkovo, jeho
raucho jest krásné, takové míle pHjímá Kristus.
Veliká to čest
Ó, nebylo by většie cti a slávy kazateli a ldesťanu, než toho od 30
Pána čekati, aby pro Krista uml"el, aby raucho zepral! Protož die
vám ženich, kterýž jest Alfa i O<mega): »Blahoslavení, kteH
(čern~2p~~f~a 3°. umajvají raucha, aby měli moc v dl"evu života!« Praveno jest nahoÍ'e,
kterak viděl v ráji potok a dl"evo života, kteréž obživuje blahoslavené; a vody od stolice Beránkovy, a s obau strán potoka, totiž 35
~ti~v~(r;f~~~~' zde i u vlasti, dl"evo života, totiž tělo Kristovo, stojí.
Protož die: »Blahoslavení, kteHž vyčišťují raucha, aby měli
mOc jiesti z dřeva života«, totiž z těla Kristova a z požehnané jeho

I

4 1. M. 3, 6 -13 Luk. 15, 11 n'n. - 20 Podle Ž, 6, 7 - 33 Sr, Zj. 7, 14
(marginálie ullazuje asi na Zj. 3, 5) - 34 Zj, 22, 1 a 2

krve. Nebo ne každý moci má jiesti z tohoto dl"eva; kdež nenie živé
40 viery, kde nenie bázně božie a pokory, kde jest blud, kde syrový
život, nemá takový moci v dl"evu života. K Židuom die apoštol:
»Máme oHál", z kteréhož nemají moci jiesti, ktehž tělesnému stánku
slaužie«, totiž světu a svému břichu a sau lakotní. Nahol"e praveno
jest v II. kapitole: »Ktož pl"emuože, dám jemu jísti z dřeva života.
45 A tomu svému rytieH, který bojuje proti Miechóm tělesným, dám
jemu jiesti, aby se posilnil do žalál"uov, k ranám a k bičování
bl
a k smrti pro Krista«. Ta ť I jest mOC veliká od dl"eva života, aby
člověk mohl přemoci kobylky a hluboké zlé věci ďábelské a kaciel"e
a svět. Ti pak, kteí'íž Krista očekávají, kteH se phpravují každau
50 hodinu k vyjití proti Bohu, kteHž perau raucha, ti:ť sau hodní a ti
ť mají moc vzieti zmužilost a posi1něnie proti všem osiedlóm nepr'ítele. To raucho mají dietky maličké naše po kHu a světí bojovníci
ve jménu pravdy.
I tem aby b ran a m i veš I i d orně s t a, t o tiž J eBrány jeruzalém'
55 r u z a I e n1 a. Brarly bozle na vych od
s unce,l
na '
zapa d et c. sau skOkterésauakoapoštolé. Brána jest viera živá a láska, v kteréžto jestliže Ido nalezen mu se otvieraj\
nebude na smrti, běda jemu! Pravda svatá, poslušenstvie, r'ád sau
brány. Ktož na těch cestách bude nalezen, ten puojde skrze brány
svatých a po cestách jich a skrze vieru a uhYédán bude v divném
60 městě svatých, anděluov, apoštolu ov a prorokuov. Blahoslavený,
ktož tak umajvá raucho a stojí v bázni božie a u vieÍ'e živé, aby takový skrz brány ctností a anděluov a apoštoluov pHšel do města božieho, aby mu bylo povědieno: »Měhoděk, služebriíče dobrý a věrný!
Vejdiž v radost Pána Boha tvého!« Nebo žádný tak nebude ph65 volán, leč pHjde skrz vieru a lásku a skrz pokoru. A bude jemu r'ečeno
od svatých v nebeské vlasti: »Poď, poď, phteli, poď, ty si stál v bra- ~!~:~e t~é !l~~(
nách viery apoštolské a lásky a poslušenstvie a v učení jich! Skrz
to pHjdeš do Jeruzaléma a uhYédáš jiné divné slavné brány,apoštolský počet, ktehž tě obětovati budau Beránkovi v rauše stkvaucím
70 a v štuole slavné, ať by se nad tebú radovali všickni světí v nebi
i andělé božie«.
Ó duše ldesťanská, co se tobě zaslibuje a v brzkém času,
jako zajtra, bude otevhno, což jest věčné, slavné a plné najvětších
radostí! Kdyby chtěla povstati vsHiec Pánu Bohu tvémU, kdyby
75 se chtěla chopiti cesty pokory a pokánie a bázně a svaté viery,
"

,

V'

,

I

-

42 Žid. 13, 10 - 44 Podle Zy'. 2, 7 63 Mat. 25, 21 a 23

48 Zj. 9, 3 nn. -

55 Sr. Zj. 21, 13
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kdyby raucho zeprala a vyčistila, hodně by požívala dreva života
zde i v vlasti věčné se všemi svatými jeho.
Ven p s i a t r á ven ci etc. Praveno jest svrchu o pHchodu
Beránka s korunau a s odplatau phcházejícieho k těm, ldeH hotovi
sau v rauše stkvaucím očekávati ho, kteří sau v svědomí čistém,
kteH sau v zámutku, kteH mají mOC hodně jiesti z dl"eva života; ti,
vyjdauce s tohoto světa, vcházejí do města, a zvláště, kteH skrze 5
vítězstvie mučedlnictva jdau do města, těm brány se otvierají,
aby vešli do města. Ale bláznivým pannám zavheny budau svaté
brány, aby nevešly. Praveno jest také, kterak nic poškvrněného
tam nevejde. Některým voleným, nevyčištěným zde dostatečně,'
vycházejícím z světa, ne ihned otvierá se, jediné leč budau očištěni 10
dostatečně. Mučedlníkuom hned se otvierá, ·kteHž v pHčině nové
cesty svaté umierají. Některým se nikdá brána královstvie nebeského neotvierá.
I~~'::!v~r~e
A kteH sau to, od kterýchžto tváh zavierají se? Zavierají se
brány pred tváH těch, kteHžto hhechy těmito šesteronásobnými 15
hl"ešie, v kterýchžto hHšiech tuto porádně vypsaných všickni hhechové zavierají se, tělesní i duchovní, pro kteréžto hřiechy vyhánějí se od královstvie božieho. Nebo tento počet hhechuov vyznamenává počet všech zlých. Izaiáš: »Hle, kterak umierá spravedlivý,
a žádný se netieže«, a kterak zlý, a žádný se neptá a nepaHí, kterak 20
vychází, kam jde, otvierají-li II se jemu brány nebeské čili pekelné.
Volení když jdau i zatracenci z světa vycházejíce, spolu jdau k bránám (!) saudce a Beránka. Zlí zahnáni bývají, odsauzeni, strašeni,
mučeni a duchúom zlým oddáni, auzkostem, zámutkóm, věčnému
zahanbení dáni bývají.DobJí puštěni bývají a pečeti královstvie ne- 25
beského jim otvierají se, ale zlým l"ečeno bývá: »Odstupte, odejděte,
zlol"ečení, neznám vás!«
Protož teď die: >>Ven psi!« Protož všickni zlí těmito šesti obyčeji
hhešníkuov vypravují se a těmito jmeny jmenují se, totiž psi;
Psi IdeU slovau? trávenci etc. Znamenati máme, že hhešníci v kterých koli hHších tě- 30
lesných neb duchovních slovau psi, kteHž sau zhovadilí; nebo v hovado se proměúují pro hhechy, v phrozenie takové.Asau ti, ldeH se
závisti pasau, kteH nenávidie bližnieho na smrt. Judas die: »Běda
těm, kteH sau na cestu Kainovu odešli!« HHechové zajisté tělesní
2 »těnH<opraV01f. ZPÚ.v.:11im - 7 Ohlas lYlat. 25, 11 a 12 - 8 Zi. 21, 2719 Iz. 57, 1 - 26 Podle lYlat. 25, 41 a 12 -28 »šesti« opravou z pl'tv.: sedm'i 33 Jllda 11
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35 neb duchovní uhašují lásku k bližnímu, a tak povstává nenávist
zhovadilá proti bližniemu a závist. Jestliže se dobí'e vede bližniemu, líto mu toho; jestliže zle, tehdy raduje se. Jestliže v tom
zemrau tito, nebudau puštěni do nebe.
'
Item psi štěkají, a zvláště na neznámé; a -když jeden počne
40 štěkati, všickni štěkají. Tak hřiech nenávisti a závisti kdež panuje,
kto se s nimi nesrovnává, štěkají; kteH se s nimi srovnávají, odpauštějí těm. Jestliže která pravda n:známá ~tvier~.se~ ~oštěkaj~ j~,
utrhají jie, pold-ikují na ni; a když Jeden pocne, vSlcklll spolu stekají závistiví. A toho sobě za hřiech mnozí nepokládají. A to se ph45 házie v těch nábožnějších mužiech a kteHsau zvykli čtenie často
slyšeti s žádostí, a potom nezpoviedajíce ~ea nečiniece prvé hodn~ho
pokánie, běžie k duostojné ~' po~ehÍlané s~~tosti o1tá~'n~. Te~t6
hHech v Starém i v Novém zakone znamelllte se zapovlda, avsak
pHliš široce rozlil se jest v srdcích l~d~.kých. A :o~o. za h~'iech vne •
50 počítají; to ť jest znamení ohavnosh Jich 'a opustellle ~. lIdu kresťanském. A jestliže pokánie nebude činěno za tento hnech,bude
jim povědieno: >>Ven psi, trávenci!«
"
.
Nahol'-e povědieno jest: »Kto škodí, škoď! Kto nechce pokánie
činiti, čekaj zatracenie; ale ktož trpí a posvěcuje se, ještě se posvě55cuj«i Apoštol die: »Vizte psy« etc., kteří viel'-e utrl1áteaprostosti
viery o kHu,Vo _očistci a o těle Kristově. Vizte a poznajte okem
vniUním i zevnitl'-ním, ó vy dobH a svatí, varujte se od nich, kteHžto
proti všeliké pravdě štěkají, jie se posmievají a rauhají.
.'
»A kauzedlníky« neb zločince, ~teH se spravedliví ukazují před
60 obličejem lidským, a pokrytci sau. A dnes k tomu s~scházejí v psi,
kněžie, lajkové, pokrytci, tísty, štěbetné baby a nevesty porusené
duchern lživým, kteréž, 'odhrajzají a uplvávají náramně všetečně
pravdu. Žalm: >>Vysvoboď duši mau z aust psa. Psi m~ozí o~klíčili
duši mau«, totiž vyvolenau Kristovu pravdu a nevestu .clerkev
65 a duši. Protož jest poUebie se modliti, aby Pán vysvobodil. Jako
kdyby který kněz běžal cestauskrz ves: a když jevden pe: p.očne ště
kati, jiní se zbauhe a někdy vobskoČ1e ho, takze mUS1, Jsa v.nebezpečenství, ld-ičeti, též i dnes, když pbčnau jednoho kausah na
hospodách, za stolem, na hod~ch, v komorách, )eden zbaul'-~ des:t
70 jiných osob, a nepl"estanau někdy za jednu hodmu. Znamelll opustěniejest, znamení zatracenie a zlbí'ečenstvie věčného, kteréž vsáto

Štěkaj!

psi
závistiví

Zpověd

I
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53 Podle Zi, 22, 11 ..::.-. 55 Filip. 3, 2 laici - 63 Podle Ž. 22, 21 a 17
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jest v, t~k~vý:~. Řiedké ~rdce dnes varuje se od utrhánie, závisti
a nenavlstI, a nedcí za hhech to sobě počítají, když všeho obhryzau
člověka krom vočí, totiž bez pHtomnosti jeho. Jestliže bychom se
chtěli varovati od hřiechu tohoto, abychom nebyli psi, měli bychom
se viece modliti, Boha se báti, hHechy trestati a hHechy kaziti na
bližních. Ktož by nenávidělutrhánie, závisti, pHpravil by srdce své
že proti němu povstanau někdy psi; a takový modl se, aby sežrá~
nebyl, ale Buoh aby pomocník jeho byl.
Knčz

Ven psi

Který kněz vystl'eže se od tohoto h'í'iechu závisti, nenávisti,
utrhánie, a bude tyto chtieti trestati hřiechy, ten ť trpěti bude ště
kánie psuov na sebe a tíst. Ale poHebie jest prozby k Bohu vylévati,
aby zase nekausal a zase neodštěkával, ale pokorně aby trpěl, aby
kor~nu za to měl. Oni pak, jestliže zde hHechu svého nepoznají, poz~la)í ~? smrti, pi'ede dvei'mi a bran au nebeskau, když bude pově
dleno )lm: »Odstupte a ven odejděte, psi, trávenci!« Slyšte hněviví,
slyšte svárliví, slyšte závistiví, nenávistní, slyšte utrhavi, že sau psi
takoví, jichžto pHbytek a místo nebude v nebesích, neb die: >>Ven!«
V cierkvi apoštolské ani jmenován byl hi-iech takový. Takových
by slušelo plakati.

90
Item v :Písmě svatém sau psi, kteHž slova Páně s sladkostí
slyšie a večeři Beránka jedl nábožně, hřiechuov se zpovídali a na ně
plakali, a po malém času zase v ně navracují se. Takoví z písma kanoniky svatého Petra S2-U psi (II. Pet. lID.). PHhodí se jim ono pravé
(černě.:) V PHslovl v, 1 i t t' v SV 1
P' .
.
XXVI.
pns ov, O IZ a omaunovo:» es navratIl se k va)vratku svému«. 95
Tak zatracenci, vyvrátiece pajchu, hněv, lakomstvie, pokrytstvie,
ne~ávist, opět zase pHvolávají ty hHechy a zase se v ně navtacují;
pSI sau.

I

(černě:) vcl
pes

Item někteH počínají se z bludu ov káti, proti vieÍ'e državše,
a po malém čase opět se navracují v blud, pokautně scházejíce se. 100
KteH svaté pravdě utrhaji, psi sau; těm brány nebeské zavI'ieny
budau a budau se psy, totiž s ďábly. Item zahaleči, lakotni, zase
ve zlé se navracujíce, a pochlebníci a falešní apoštolé sau psi,
kterýmž brána nebeská zavierá se. Radím a napomínám ldesťany,
. aby se varovali tohoto hHechu zlořečeného, kterýž se vyzname-105
Jako
'
'k
.h
I v v
•
nava s rz prvme O z orecenstVle pokolenie, totiž obyčejem psa,
v kterémžto pokolení ohavnosti pohÍ'iechu mnoho tisícuov jest
lidí, a najviece těch, kteH sau dary většie od Pána pHjali. Radím
22 -

80 »vystfeže « opravou z pťw.: vystPiehá 95 Příst. 26, 11 - 110 Gal. 5, 15

89 Efez. 5, 3 -
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tak, aby radše od jiných trpěl ta kausanie a utrhánie, nežli odpla110 cova ti zlé za zlé . Die apoštol: » Jestliže se vespolek hryzete, hleďte,
abyšte jeden od druhého zkaženi nebyli« zde i v budaucím věku.
Ven p s i a t r á ven c i. Velmi jest poHebie ldesťanskému
ptáti se, co by to bylo, ješto by náramně zdalovalo člověka
'
KleN sú
to nelze
hřle,
od Pana
a o d J eruzal'ema neb es1(e'h o. P ro t o sme se zro d'l'
II a po1G"t'l'
11, chove,
ješto
slovo boží slyšíme a tělo a krev boží přijímáme, abychom do věč- pro ně do nebe
5 ného Jeruzaléma pHjiti mohli. Jest-li těžké trpěti vypověděnie
z domu, z města, z královstvie a od známých? Těžké to náramně
a najbolestnějšie! Co ť se pak zdá, nenie-liž veliká bolest z toho, ktož
od nebeské vlasti vyhnán bývá? Co jest takového, poHebie jest to
znáti a toho se varovati.
10
~est hřiechuov jest, v kterýchžto jestliže člověk uml'e, do nebe šest hřlchuov
nevejde. Hleď každý člověk, má-li který z těch, aby se varoval a bál
a pokánie činil pÍ'ellvelmi pilně. NěkteH sau hi-iechové zjevní, jakož
jinde apoštol o nich vypravuje, jiní sau tajní náramně a těžcí,
kteHž odlučují od Boha; a takové zlé věci poznati skryté dar boží
15 jest zvláštní, za kterýž se modliti máme, aby nám toho daru puojčiti
člověku

ráčil.

Co jest, poptajme se na to, že, pHstaupajíce k oltáH a k slovu Čim to scházl
božiemu jakožto k ohni, a nehoHme, ani Ducha obživujícieho
cítíme v sobě? Vždy ť jest nějaká pl'ekážka toho, proč Duch boží ne20 pÍ'ebývá tu v nás; to též pl'ekážku činí, proč nemuože člověk do
vlasti nebeské vjiti. Proč v nás nenie viery, lásky, tichosti, radosti
v zámutku? Co jest to, ješto nedá těmto věcem býti v nás menším,
totéž také zbraňuje v nás, abychom nevzali větších a věčných
dobrých věcí.
25
Nám ť sluší k lěžím věděti a znáti zástavy a pl'ekážky spasenie Kněži~r°fotťjtese
našeho i lidského a tak mluviti a oznamovati zjevně k opatrování
a k va jstraze lidu božiemu, aby na cestě boží nebyl zanedbán. Velikéť
jest to poznati, co jest ku pl'ekážce úžitku pHjímanie těla a krve
Páně a slova božieho, a též co p'í'ekáží vjíti do královstvie božieho.
30 Dal to poznánie SpasItel ženě kananejské l'ka: »Nenie dobré vzieti
chléb synovský a vrci psóm«. Jako by l'ekl: »Nenie dobré býti
psem; neb to jest na pl'ekážku pHjímaní těla a krvebožie«, totiž
poznaj sebe sama, že si hovadná. A ona poznala se hned býti takovau, Í'kúci: »Nebo i štěňátka jedie z drobtuov«, totiž ačkoli sem

942. Petr 2,
13 Gal. 5, 19 nl1. -

30 Mat. 15, 26 a 27
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pes, znám to do sebe a pokorná chci by' ti aby mi dal dary sve' z v.'
v'
'".
. , '
Pll-35
Clily pomzeme. Kto Jest z nas psem, potřebie jest znáti!
J?l~u.hý hhech jest trávenie, když někto do kofliku nebo nádoby
vpaust! Jed aneb podobného k tomu nětco smrtedlného, aby člověk
zkažen byl na životě, a on, věře tu zdravie býti a v žiezni hnut
js~ žádos:í, pije, i bývá zamordován. Ty věci činievají frejiel]cy,40
trapeny Jsúce hanebnau a mrzkau milosti chlipnau; item manželky nešlechetné a mužie cizoložní svým ženám. Ustanovenie
svatých a práva duchovnie dávali takovým za pokánie zdržeti se
od p!fj~manie těla a krve božie do poslední hodiny smrti a v pláči
a v: ZIm a v. postu, v kvílení a v zámutku aby činili pokánie. Tyto 45
hnechy v lIdu svatých prvotnie cierkve, kdež byla milost, láska
'
jednota, čistota, hroz no bylo je jmenovati, netoliko činiti.
Tito již hhechové sau obecní a nenie, Ido by toho politoval
a v ~kal a plak:l :rdečně toho zlého. Těžký zajisté jest a ďábelský
hnech tak lshve a aukladně, tajně smrt šeií.kovati bližiliemu. Po-50
d~bn~ .tomu. bývv~ t:á~enie duše, když Ido dává nápoj zlý. Dobrý
napoJ Jest Vlera Zlva, laska dokonalá, pokora upHemá, čistota celá.
Někto, duchem ďábelským jsa poseden, kterýž se jest z koflika
ženy babylonské napil, jiným vměšuje v slova božie a čtenie Svatého smysl babylonské nevěstky a tak káže, tak šeií.kuje, tak v la- 55
hodnosti řečí podává pod slovy božími jako pod pokrmem drahým
a u ví~ě vfborném zlořečenstvie, aby porušeni byli u vier-e, aby
vypadlI z lasky, aby odstaupili od čistoty a tichosti.
'.
.
To či~ie najprvé kněžie převrácení, kteHžto pod l:-ečmi božskými
Jako v kalIchu božím dávají kaciei-ské věci, básní plné a bludné, aby 60
duše od matky vypadla prvotnie cierkve. Tak žena ženu, muž
muže nakažuje dnes, aby neměl dobrého a zdravého okušenie v pfijímaní těla a krve božie a slova božieho'aneb I v čem jiném dobrém.
A tak vlcie pod ovčím oděvem phcházejí hekajíce: »Maličkým dal
poznati Buoh tuto pravdu!«, a tak pi'icházejice k dušem prostým 65
vlci, zabíjejí je a trhají. A tó jest těžší hí-iech nežli smrt na těle. Čte
se o jednom cisa'(-i nábožném, kterýž z kalicha Kristova od něja-.
kého Clementina pHjímal, a on vpustil jedu do něho, a tak ho zabil..
Takový jed jest méně škodný nežli duchovní, kterýž 'člověk bludný
šeií.kuje; najprvé slova božie mluví a pravdu jako pokrmu dpbrého 70
podává a vod živých a vína svatého, a podmietá tajně kac~ei-stvie
a bludu. A ktož to pHjme prostý, zamordován bývá.
'.

I

Pokánie
tnlvenpuom

Trávenie
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47 Efez. 6, 3 Luk. 10, 21

53 Zj. 17, 4 -

64 Ohlas Mat. 7, 16 -

Mat. 11, 26;
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jest té
Tyto jedy rozlil šatan na zemi z báně své skrz rozličné falešné Mnoho
tráveniny
bratí-ie; a zmordovaných těmi jedy plná jest země. Jaké takových
Pokánie
75 jest pokánie? Odvolánie bluduov jest a opravenie i-ečí svých a zjevné
pokánie; které sau zmazali a zvohyzdili, kterých porušili, které
zporáželi od prostosti viery a do pekla potopili, veliké pokánie činiti mají; a pakli činiti nebudau, bude jim i-ečeno na smrti: >>Ven
trávenci«. Abakuk n°.: »Běda tomu, kdož nápoj dává p'í-iteli
. 80 svému, žluč do něho vpauštěje a jed!« Jako by l:-ekl: »Nazývaje ho
pi-ítelem a najmilejšfm, dáváš mu v í-ečech pravdy a v slovich zákona blud a vléváš pi-evrácený smysl, aby všecko dobré ztratil,
pokoru, bázeií. boží a milovánie Boha a bližnieho a jiné dobré věci
všecky«.
85
Item, jestliže kto má svědomie čisté, Ducha božieho bázně,
milovánie, žádost svatého náboženstvie, tichosti, horlivost lásky,
a někto pHkladem zlým aneb slovem aneb svárem aneb podezl'-ením
a donmievaním aneb hněvivosti aneb jinau marnosti zkazí v bližním
to dobré, jest takový trávenec. A běda tomu, ktož tak dává nápoj
90 pheteli! V Zjevení xvnJO. nevěstce Pán dává zlořečenstvie, která
se nazývá nevěstau a p1-ítelkyní Krlstovau, í-kúci: »J á ť sem pHtelkyně, mně ť dává dary Buoh!« Die Pán: »Běda tobě, nevěstko
babylonská, která si vopojila všecky národy«, totiž duše a pokolenie
Kristovo nakaziti a votráviti chtěla si, upadneš do pekla, a běda
05 tobě, nevěstko babylonská, potlačena budeš a umi-eš a do hlubiny
jako kámen poh1-ížena budeš! Která duše jedem jest nakažena
tiemto, nic nebéí-e úžitku na kázaní, na zpovědi~ v pHjímaní těla
a krve Páně.
Ti-eti hHech, nestydatost. Ta bývá v obcování člověka s rozlič- III. Nestydatost
100 ným pohlavím, kdež bývají smíchové, vzhYédanie, objímanie, dotýkanie, stískanie, s duchem, chlipnosti mužského pohlavie sami
s sebau aneb ženského samy s sebau aneb obojieho pohlavie spolu,
odkudž pHcházie Sodoma a Gomorra, totiž hi-iechové ti, a to z zahálenie, z pokrytstvie, z šeptuov a rozmlauvaní s kněžími, s žáky,
105 s lajky, kdežto bývají smichové, vzhlédanie nestydaté, a z toho
těžké hnutie těla a pak nestydatosti z toho pocházejí. Kdež jest
nestydaté vzhlédanie, znamení jest, že srdce zlé a nestydaté jest.
Jest-Ifvoko bázlivé a stydlivé, i duch i srdce v bázni boží jest; ti ť od
královstvie nebudau vyhnáni.
no
Item duše, když odvracuje se od ženicha svého, Ježíše Krista,
jemuž dána jest na kHu, a potom se odvrátila k světu, k tělu
79 Podle Abah. 2, 15 - 90 Zl. 18, 2 'JIII. - 95 Zl. 18, 21
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Ohavnost

lIlI. Vražda

Rozličná vražda

a k duchóm mnohým nešlechetnosti, s nimi smilní, častokrát k nim
se obracuje. Ó, kolikrát duše viece se obierá, více líbá, více se těší
a spolu raduje v cizie milosti a v cizoložné, nežli vniU v svědomí
se /I tak obierá s Kristem, a nerozmajšlí se na to, nečiní pokánie, 115
ne želé, nestydí se! Jeremiáš die: »Čelo nevěstčie učiněno jest tobě;
nechtěla s' se styděti pí-ed obličejem (totiž Kristovým i anděluov
jeho) «. Již-li se nedopauštíš ohavností tvých?
Jedna ohavnost v počtu jiných vedlé sv. Cypriana a Augustina
jest žena nestydatá, buďto vdaná, burfto pod jménem panenským, 120
které sau těkavé, nezaví-ené, často se smajkajíce a očí na uzdě nedržíce, smíchy a freje tajné puosobiece. Tito, nestojte, hHechové
rozmohli se v domích zjevně i tajně, i v manželství i kromě manželstva. A někteH se tají v zlosti nestydatosti, a tak jdau po cestě
zatracenie, zdalujiece se od Jeruzaléma věčného. Kto na ty hHechy 125
plakati bude v uobci?
Čtvrté, vražedlníci. Poh~'iechu již obecný jest to hHech ve
dnech Antikristových; bez lásky, tělesně, bez rozkázanie božieho
činili sau to proti Kristově zápovědi: »Nezabieš!« Ti se z toho vymlauvají, Miechy pHkrajvají a lehčie a nekajie se pHesně. Takoví 130
vyhnáni budau z královstvie božieho, kteHž nechtí vyhnáni býti
Z Prahy I Item svolením, item ukázaním rulmu, item radau, item radujíce se z toho, item nenávistI bývá vražedlník. Jan die v kanonice: »Ktož nenávidí bratra svého, vražedlník jest«. PohHechu
obecná jest nenávist, a tak i vražda. Ta vražda bývá skutečná,135
hmotně a svolením v duši. Item, ktož má mOC hHech zastaviti,
a nechce, vražedlník jest; item, by vláskem jedním mohl zastaviti,
a nechce, větší jest vražedlník. Item pHčiny a okolkové mnozí běžie
pH vraždě, vedlé kterýchžto Hedký bude se moci vymluviti od
vraždy; když pHjdeme k bráně královstvie nebeského, mnozí 140
najdeme se býti v tOm hHechu, kteHž netbáme káti se.
Item duchovně někto zabíjí bližnieho jako mečem zlým slovem
aneb nepoctivým aneb oplzlým. Někto měl svědomie čisté, upHmé,
pokorné, a někto slovem jako mečem raní ho a učiní ho padnauti
v hHechy a sstrčí ho jako hvězdu s nebe; item nestydatým vzezl-e-145
ním, item zlým učením, item tváí-e pHpravováním. PohHechu nedbáme těchto věcí se varovati a k branám nebeským bezpeční
pHjíti! Většíť jest rána vraždy duchovn~e nežli tělesné. Jestliže kto
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116 Jer. 3, 3 -119 C)'Priani Liber de habittt virginttm, c. IX. (ML
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radau aneb ponuknutím a volí klade bližnímu pád k umrtvení lásky
150 a viery, vražedlník jest. Item, ktož nehodně pHjímá tělo a krev boží.
Páté modláH. Pod poctivými obyčeji v ldesťanech bývá mod- v.
lár'stvie: Apoštol: »Lakomstvie, jenž jest modloslužebnost«. Duše
Bohu oddaná, když miluje svět, tělo a zbožie nad život Kristuov,
to jest modla jejie a najtěžší hHech a mrzkost. Kristu r'ečeno jest:
155 »Jestliže padna budeš mi se klaněti, tyto všecky věci dám tobě«.
Jako by í-ekl: »I{to chce mieti bohatstvie, má upadnauti v naši
službu«. Item bHcho maje za boha, činí modláÍ'stvie; item v milosti porušené; item, když duše viece pečuje vo tělo a vo břicho
nežli o Boha, jako die apoštol: »Jichžto buoh bHcho jest«. A když
160 kolivěk co jiného duše miluje nežli Boha, modlál- jest.

Mocllářstvie

Šestý Miech, lež. Všeliký hHech jest lež, a kteHž myslí kHvé Lež VI.
a učie, lháh sau. NěkteH se radují ve lži a smějie, a častokrát
vědauce býti lež, tvrdie to a o to se svár'ie II a pra vie: »Tak jest! Tak
jest!«, uslyšiece od jednoho pí-evrácenost lži, po Praze to roznesau.
165 Žalm: »Zatratiš všecky, kteHž mluvie lež«. Ale ktož nemiluje lži
a náhodau se mU trefí promluviti, a když shledá, že tak nenie, ždé
a lituje toho, milost takový brzo najde. Ale nynie zaumysla skládají
falešná slova proti sobě. Item mluvie bludy a vymajšlejí k svedení Lež r~:~~~f: se
í-eči a činie takové věd; všickni sau od královstvie vyobcováni.
170 A nenie, Ido by se styděl za lež kacieÍ'ství a bluduov a škodlivých
slov. Těm všem bude r'ečeno: >>Ven psi« etc. Apoštol: »Zjevní sau
skutkové těla, ktel'ižto sau« etc.
Item netoliko bludové a kacieÍ'stvo a zlé pÍ'evrhlé slovo jest
lež, ale také všeliké pokrytstvie, všeliké slovo lehké zaumysla. A ta
175slova apoštola k Galatuom Va. a hHechové oznámení již skrz apoštola i teď v tomto místě Zjevení sau, ješto nás odlučují od Boha
a od Ducha svatého a zavierají brány nebeské a škodie duši. Protož
odvrzme ty věci od sebe I Všeliká pajcha, marná chvála, hněv sau
lež. Protož napomínám vás, abyšte z těchto věcí bázně božie chopili N:~O;'~:'á~\ie
180 se a lásku abyšte měli společnau a abyšte se varovali s velikau pilností hhechuov mrzkých těchto najvětšiech pÍ'ed obličejem božím.
A jestliže Ido zná svědomie své raněné některým hHechem
z těchto, pospěš ku pokání, pospěš k radě zdravé, stuoj v bázni
a čiň pokánie svaté, a bude-li trváti v pokání, milost najde, potom
185 slávu věčnau.
věci

152 Podle Ejez. 5, 5 -155 Mat. 4, 9 -159 Filip. 3, 19 -165 Ž. 5,
7 -171 Gal. 5, 19 111/. -175 lb.
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Jež í š p O S I a I sem a n děl a s v é h o, aby
s věd č i I vám etc. Duch svatý potvrzuje vidění zavÍ"ených
náramně pilně Í"lm, že sem zvláštnieho anděla nebeslkého a anděla
na zemi Jana vyvolil k sepsání vidění a k zjevení sedmi zboruom,
druhé, že on sám, Ježíš Kristus, po vstúpení svém najmilejší své 5
choti zjevuje a spisuje, co by činiti měla a kterak má trpěti, kterak
má se těšiti v zarmaucení. Protož die: »J á, Ježíš Kristus «, ženich
a pHtel nevěsty, otevÍ"el sem poklad skrytajch věcí divných nevěstě.
A na počátku: »Zjevenie, kteréž dal jemu Buoh, a Ježíše Krista«.
Viděnie jistá Hle, tato viděnie sau tak pevná, jistá a spravedlivá a pravá, svatá 10
jako čtenie Janovo. Protož l'ekl: »Zjevenie Ježíše Krista« a na konci
die: »Já Ježíš« etc.
Jmenuje se tiemto jménem, a jinde Alfa i O<mega> a v XIXté.
Král nad králi a pán nad pány; a opět: »jemužto jméno Slovo božie«.
Jm;~Zc:rě A teď na konci v podepsání listu poslaného vypravuje jméno, kte-15
réž dáno jest jemu prvé, nežli se jest počal z Marie a anděl zvěstoval.
Ktož miluje Ježíše, rád čte toto napsánie. Nebo pi'ítele jméno potěšuje bližnieho velmi; tak milostná duše má se posilniti a potě
šiti v těchto knihách, kteréž napsány sau od Ježíše Krista. d, to ť
jest jméno, jemuž se všeliké koleno klanie zemských i nebeských 20
i pekelníkuov! d, duše, která se jest svlékla z tohoto světa a oblékla se v Ježíše Krista, velmi se těší v tOmto jménu! A ktož jest
kající a služebník Kristuov, ten ť miluje jméno toto a phjímá
Písmo toto a všecka slova tato. Ktož má Ducha svatého, ctí jméno
i slova a všecky l'eči jeho. »Žádný však nemuože Í'ieci Ježíš Kristus, 25
jediné v Duchu svatém«.
Item duše ctí, zachovává, miluje slova Kristova jako tělo
Kristovo; nemá jich zamietati, nemá jiné hledati maudrosti. II Toto ť
jest zajisté jméno, v kterémž máme spaseni býti, a nenie ť jiného
jména spasenie vašeho. Protož jest ctihodné a vzácné jméno jeho, 30
(čeT~kI~~lm pl'ed ním padati budau mauÍ"enínové. Učedlníci zavÍ"ení, uúevše
PUklad
Pána, pÍ"estrašeni sú velmi, i radovali se. Jestliže král co rozkáže,
zachovává to obec; ovšem pak slova Kristova mají zachovávána býti
od nás velmi. A tento ť jest nedostatek v lidu ldesťanském, že náramně lehce slova Kristova sobě vážie, ale viece slova lidská a pá- 35
nuov svých. A Uiesti se máme od tváH slov jeho a i'ečí jeho.
J á

4 Zj. 1, 4 a 5 - 9 Zj. 1, 1 -13 Zj. 1, 8 a 11; 22, 13 -14 Zj, 19, 16
a 13 - 20 lz. 45, 23; Řím. U, 11; FiliP. 2, 10 - 21 Ohlas Řlm. 13, 14251. Kol', 12, 3 - 31 Ž. 72, 9 - 32 Jan 20, 19 n. a 26 n,
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Protož die: »J á Ježíš« posielám všemu světu a VSle cierkvi,
aby vděčně pÍ'ijala a držela a nezapomínala. Jestliže kto dává zlato,
vděčně pÍ'ijímají a děkovánie činie, aby poUeby života nahradili;
40 ale slova Kristova zlatá a poklady maudrosti a uměnie božieho
zamietají. Nebo slova božie sau zlato jako pokrm a chléb. Item,
jestliže kto dává komu staré noha vice, vděčněji pÍ'ijímají nežli
Kristova slova mnozí. Item pokrm někteÍ'Í vděčněji od bližnieho
nežli Kristovo tělo a krev od Krista phjímají. To ť jest bláznovstvie
45 a ta ť jest ohavnost, že menšie dary lidské sobě viece vážie, najvětších pak dání a daru ov a milostí duchovních náramně málo
sobě vážie.

.

..

..,

~

~l~~~~~!~~
přijimati máme

Kořen

slove

»Já ť sem kOl'en a rod Daviduov«. J menuJe se Jl11yml Jmeny.
Kristus
Mat. 1°.: »Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova a Abraha50mova«. Já koÍ"en a rod Daviduov, totiž vedlé těla vyjitie mám
z Davida, a jsem koi'en, totiž počátek všech, i Daviduov. Jako by
i'ekl: »Já vedlé těla z Davida sem pošel, podlé božstvie sem počátek
Daviduov«. Tento rod Daviduov a Abrahamuov sau jedno
s Kristem, protož se tieh1 jménem jmenuje. A jest koi'en, nebo po55 čátek toho rodu. A tak některak je rodí i rodí se od těch otcuov;
a rozenie to vyznamenává všeckeren Kristuov rod v volených,
jichžto on jest počátek a otec, a ten národ také Krista rodí. Galat.
nn°.: »Kteréž opět s bolestí rodím, dokavadž nebude uveden
v vás Kristus«.
60
Protož die: »Já kořen Daviduov«, totiž domu Davidova, cierkve
rytě1'ujície sem počátek, sem i kořen jejie, nebo stvoHtel jejie. Duše,
kteráž má Krista v sobě, tak poznává ten kořen po skutcích dob, h Aten
- I(Oren
v
lohoto
ryc.
osvecuJe s1epo t u nasl, 1<: t ere'h ozv po h nech u ne- Moc veliká
kořene
vidíme. Ale koÍ"en všeho dobrého našeho jest Kristus. KOÍ"en jest
65 počátek stromu i květu i ovoce; tak Kristus, kdež jest vkořeněný
v srdci právě, tehdy člověk jest strom zelený rozkvetlý a ovoce
pÍ'inášející sobě i mnohým. Jan: »Ktož zuostává ve mně a já v něm,
ten phnáší ovoce mnohé«. Jestliže kOl'en stromu počíná vadnauti,
tehdy všechen strom ovoce svého zbaven bývá a vohni se připra70 vuje. Tak ť jest, jestliž~ Kristus jest mrtvý od srdce našeho, i všecka
práce vohni se pÍ'ipravuje i člověk. Balám pověděl: >>Vyjde prut (černě:) Numeri24
Z koÍ"ene Jesse, a rod jest Davidl1ov«, totiž z Davida. Druhé všie
Izaiáš XI.
cierkve jest rod, kterýž rodí i jest rozený.

I

V'

49 Mat. 1, 1 - 58 Gal. 4, 19 a lz. ll, 1
Jakoubek, Výklad.

V'

67 Jan 15, 5 -

V •

71 Podle 4. M. 24, 17
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HV~~~;;e!Wllie»A hvězda jiUnie«. Proti nebeské vlasti světlu tato světlost
kterauž nám dává a máme, jest jako hvězda ku phrovnání slunce: 75
Hvězda jiUnie, totiž dávám vieru v podobenství některakém vyvoleným, aby mě poznali a cestu spasenie. Já hvězda, vedúci do
, vlasti krále k jeslem Kristov)lm. Já Ježíš, I kOl'en a rod Daviduov
MllOho llam a h vez d a. J'a h vez d a osvecuJlC1 a d avaJ1C1
' '" d
'
úžitel'lléhoozuaen volenym.
Ja, hvězda
Illujl'latohvézlla jiUnie, kteráž prorokuji a předpovídám divný den voleným bu- 80
daucí. Hvězda jiUnie oznamuje den jasný dl'-íve, nežli phjde; tak
Kristus zjevuje vlast nebeskau a dobré věci jejie prvé, nežli toho
dosáhnete. Item já hvězda, jenž osvěcuji tělem a krví. Mnozí phjímají, a neosvecují se a v slepotě své opuštěni bývají.
v

v

v'"

V těchto knihách mnoho nám oznamuje úžitečných věcí tato 85
hvězda v temnostech: co vyvolení trpěti budau od falešných pro-

rokuov a od šelmy a které rány phjdau na zlé, ktel'-í sau nectili
jména Kristova; a kto bude opatrný a dobrý a spravedlivý, kterých
odplat duojdau a kterak najvětší jim dá Pán pomoc, aby pl'emohli všecko pokolenie zlých. A ktel'-íž tato slova zachovají, velikú 90
vajstrahu mají ujíti hhechuov a šatanáše a veliké koruny královstvie nebeského dosáhnau od Krista Ježíše, jemuž jest čest a sláva.
A ženich a nevěsta l'-iekají: »Po ď!« V těchto
divných a v pl'-eodivných viděních pokládá se o ženichu a nevěstě
a některakém jich spojení. A Duch boží vede k známosti ženicha
v , h
Ne"i'st"u
Kristo- a neves
v t
•
v
vau b)'ti nemalá
y. A pro t ozv neme
veVt sle
o po B oh u, nezv aby byla nevestau
Vee
Kristovau duše věrná a cierkev jeho. Jaká jest pak nevěsta Kristova 5
a kde má počátek? Najučenější a pl'-evelmi hedcí sau, ktel'-í znají,
jaké jest oddávanie jejie. Počalo se vráji; a zde jest jejie tělo, na
zemi, i na onom budauciem světě, v temnostech, kdež slove limbus,
a v nebi. A někteH sau v cierkvi jako andělé, ktel'-Íž nikdá nepadli,
vždyclky sau poddáni Bohu, vždycky věrní a poslušní, vždycky 10
sau s ním v radosti a v veselí.
Jiná straua

Protož jiná strana jest z lidí, kteráž spojena byla s anděly jako
jeden duch; a většie spojenie jest to nežli auduov těla. A již sau
s Kristem a s anděly, kteHž byli zde na zemi'a v hheších, kteh byli
zde poraženi a jako ohavní a kteh sau byli v hněvu Páně velikém, 15
již sau v milosti veliké boží; kteráž byla cizoložnice od Boha odvrácená, cizoložila s duchy a kochala se v hříších, v hněvě božím
byla, a navrácena jest k spasení, navrátila se k Beránkovi a obrátila
77 Mat. 2, 2
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se k Kristu a milost nalezla a veliká učiněna jest tato strana cierkve.
20 Jejiežto jeden aud jest Magdaléna, hřiešnice někdy, a kterauž vyMagdaléna
vedl z propasti hl'-iechuov a z dcery ďáblovy a z ovce ztracené učinil
dceru božie. Hle, kterak jasně se svítí dobrota božie a milosrdenstvie
jeho a božstvie Kristovo!
Tyto ť sau divné věci božie, z kterýchž se diviti budau a divie
25 se světí v nebeské vlasti. A protož David, který byl padl velmi
David
a pozdvižen jest a divné věci boží poznal, die: >>Všelikého skonánie (če~~{'Iftlm
viděl sem konec«. Tak Adam, tak David, tak Matauš, tak Petr,
Adam
ktehž sau vyvedeni z hřiechuov najvětších a učiněni sau nevěsta
Kristova, ozdobená a krásná, a z hhšníkuov učiněni sau měšťané
30 nebeští, jakau sau měli od Boha pomoc, a již sau spojeni s anděly
a s Kristem a s ním sú v schráně nerozdielně. A tyto věci sau od nás
skryté. Ta strana jest v chrámě Páně s anděly.
Jiná strana cierkve, kteráž jest kromě chrámu, kterauž chová
Očistee
V umývaní a čištění, v očistci,kteráž ještě nenie hodna postele,
35 kterážto nevěsta ctí jej a velebí a očekává královstvie II božieho.
Jiná strana, na cestě nynějšieho života rozdťlená na čtyl'-i strany Jiná strana
světa, k východu a k západu, ku puolnoci a ku poledni; a ta jest
nám neznámá a jest sluncem odiena vedlé toho v Zjevení XIIo.
Někdy byla zjevná, na hoře postavena a nemohla skryta býti, vy40 stavená u veliké pokol'e, lásce, viel"e a v trpělivosti. Všiclmi to
světlé město poznávali a naučenie brali a byli sau panny u viel"e
pravé, v lásce celé; ta apoštolská cierkev již se potkala s Kristem,
již obcovánie jejie v slávě a v radosti s Kristem.
neu~lieToho obcovánie s-Kristem nesnadno J'est nám poznati a kterak ollletomto
co pra\'lh
45 jest zde živa byla ta cierkev, jakau měla zprávu a obyčeje života
svého, jakau vieru a lásku, jaký život, neumieme o tom mluviti
pohhechu. Ale dcera sionská phpodobniti se má mateh své, ale
nezná jie dokonále; vo aUI'adu apoštolském, vo kázaní jich a která
zuostavili po sobě naučenie, nevíme o nich, nemáme sepsaných
50 a pamět jich všecka pominula z tohoto světa, abychom nepoznali,
kterak sau živi byli apoštolé a jaký sau život vedli. Protož dcera
nemohla slauti dcerau a spasenie najíti, leč by poznala i matku i ty
věci, které měla do sebe matka a kterak jest ona živa byla. Zde na
cestě neznáme o sobě,kto jest syn anebo dcera matky cierkve. Ny55 nie zprávcové temností rozmnoženi sau náramně a smyslové bludní, n~ftiá:~~~~o~f:"~e
a sau v temnostech duše. A domnieváme se, jako v noci, že jdeme
do královstvie, a my jdeme k nepl'-íteli!
.J

20 Luk. 7, 37 ml. -

26 Ž. 119, 96 -

38 Zj. 12, 1
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Málo auduov
cierkve

Potřebná sau tato
viděnie velmi

A saudové sau rozliční lidští. Někteří všecko, což činie, pravie,
že z lásky činie; a druhá strana též pralví, co kolivěk činí, z lásky
činí, tak saudí. Která tehdy strana jest svatá cierkev, Buoh vie! 60
Jakož láska jest řiedká, tak audové cierkve řiedcí. Kde jest pokora,
kde pravá viera, kde pravá Kristova milost? Málo jest nynie auduov
cierkve a málo jich a řiedké sau nevěsty Kristovy.
A jmenuje tuto ženicha a nevěstu na znamenie veliké toho spojenie. Ve čtení připodobňuje se perle Kristus; a pole jest cierkev,65
kdežto nafézá se Kristus. Nenie spojenie tělesné, ale duchovnie, jako
tělo Kristovo nenie hrubé, ale duchovnie. Tak duchovnie spojenie
zde jest veliké; v nebeské vlasti většie spojenie jest. Zde cierkev
spojuje se s Kristem skrze lásku pravú a dokonalau. Ale, nestojte,
kde jest láska v nynější cierkvi?! Hledajme jie mezi duchovními, 70
mezi světskými, a kterak sme spojeni s Kristem etc.!
Žen i cha n e v ě s t a ř i e k a jí: »P o ď! « Veliká sau ta to
. , a s k ry t'a od po1<.ry t cu ov ; a d'ana sau voI
' a h od'le
Vl'denle t aJna
enym
se k osvícení očí volených za času Antikrista, když moc rozváže se
šatanova v hřieších, v svuodcích, v kacieřích a v pokrytcích a když
bude řiedká viera. Jako die Kristus: »Zdali, když přijde Syn člověka, 5
najde vieru na zemi?« Tehdy v těch nebezpečenstvích jako v nemoci měli by lidé pilně hledati viery apoštolské a kazatelové takové
věci měli by lidu oznamovati, na kterých pravdách a článcích viery
svatí sau zemřeli a které věci kázali, aby skrze to poražen byl blud
těch, kteÍ'Í se náramně kryjí a časem očekávají, kdyby vyšli jako 10
kobylky z propasti. Toho času Antikristova nevěsta bude náramně
povržena od Antikrista a pokaušena bude skrz cizoložníky, aby
byla nevěrná Kristu.
K tomu se hodie tyto knihy, kterak by vajstrahu měla, kterak
by opatrná byla a utiekala od tváři těch cizoložníku ov, a kterak 15
má poznati tyto věci tajné nevěsta, v těchto knihách napsané.
A která duše a nevěsta viece Krista miluje, té viece se zjevuje pravda
vid~ní těchto a v ní jiným. Žena babylonská a nevěstka ozdobovati
se bude okrasami cierkve a šatanáš ozdobí ji pěkně náramně svatosti znameními, aby se zdála býti Kristova pHtelkyně a nevěsta, 20
kteráž jest zapomenula Krista svého a svět miluje. A že tak bude,
že podobenstvie ~vatých života pí'eneseno bude v duše cizoložné
Y

•

I

Úžitečné

sau knihy tyto

Duše cizoložné

a chlubiti se budau jako nevěsty Kristovy, těm cizoložnicem nedá
těchto věcí znáti Kristus, ale své nevěstě, řka: »Kteráž následuje
25 mne kteráž miluje mne, kteráž pravau má vieru, kteráž mne šetři,
mé ~hvály hledá, tyto studnice jie otevru, posilňovati jie budu
pravdami těmito a skrz ni jiné učiti ~udu živ?t~ dobré~~(:. Jako by
ř'ekl Duch Páně: »Svedenie bude v casu AntIknsta vehke, nebudau
věděti lidé, kde jest Kristus a nevěsta a kde jest pravda. Láska
30 ustydne a hhechové velmi se rozhojnie«.
Kto zjeví tyto dobré věci? Kto otevl'e pravdy a osiedla Anti.
I ' d l ' Kristus své choti
kristova? I die: »J eště Knstus ma zde nevestu a vo ene o mnce, zjevuje tajné véci
té najprvé tajné věci své otevl'e a skrz ni jiné učiti bude«. Protož,
která duše Krista velmi miluje, viece jie zjevuje. A která duše
35 méně zná těchto zlých věcí a nebezpečenství, sudiž se ještě, že ť
nenie Kristova nevěsta.
Vyvoleným dušem dává milovánie, světlo viery a pravdy
a bázeň. Protož die: I»Ženich a nevěsta«, totiž ~{ristus s cier~ví
spolu spojení skrz milovánie kázati a vy~ravovatl.budau vole~y~
40 tajemstvie lměh, dávati budau rady svate. On, Knstus, napomma,
vfévá Ducha v srdce, a skrze choť svau; ne tak chce sám, osobau
svau, ale skrze svau nevěstu, kterauž miluje, dává té nevěstě své
Ducha, totiž cierkvi, aby jiných žádala spasenie, aby jeho dary
jiným vkládala v srdce, aby milovali Krista všiclmi jiní. Všecky
45 chot Kristova miluje, všecky napomíná k bázni, volá ku pokání;
cizoložnice uměnie svého tají a .chlubí se sama v sobě. Nevěsta
Kristova dobré věci dává jiným k spaseni a radí najíti život pravý
nebeský a očekávati Kristova pÍ'Íští.
Protož ženich a nevěsta, kteřížto spolu sau jakožto jedno tělo,
50 napomína]'í volené za času Antikristova přídržeti se rad zdravých.
Rozmnoženie
Nestojte, tak velicí rozmohli se hUechové a tak veliké jest zavezlého
denie a temnosti v království tomto, a nenie najíti zprávce duchovnieho aneb světského, který by hřiechy kazil, který by proto v ner:ávist upadl, který by se Pánu líbil! Protož tato nevěsta náramně
55 velmi ochuzena jest v Čechách. Ona někdy nevěsta osvícená od
Krista, kteráž okusila Ducha jeho, kteráž phjala krásu od něho
a kteráž miluje ho, ta ť oznamuje, napomíná a volá, všem stavuom
a dušem řkúci: »Poď, duše křesťanská, k studnicem Písma tohoto
a pravdy a rad mých, aby nebyla svedena!« Ta, kteráž ~i~: »U:vedl
60 jest mě král do pokoje vinného« a mně dal dary, mne obratIl Knstus
•

,

65 Mat. 13, 4511;.
5 Luk. 18, 8 -11 Ohlas Zj. 9, 3 nn.
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29 Ohlas Mat. 24, 12 -

59 Pís. Šal. 2, 4
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a

a osv~til; a já t~ké všecky napomínám ku pokání, napomínám VarovatI se od oSle dl a pravím, žephjde na smrti" hřiešníkuom
Povaha volení'ch
Tak volení činie, že zjevují jiným a ukazují zpuosob živ~t
33
a dary. David die: »Okuste a vizte, nebo chutný jest Pán!« tot':
.
hd
'
IZ'
vIzte
o y I
{nstovy
a dobrotu jeho. Nejsau ť bohatstvie'
. d' , ,. . .
,
' nez 65
Je lne clmtI pokanie, jediné milovati Krista a samy se poznati
a my ustydlí od lásky. A kterak phcházejí nebezpečenstvie! Protot
napomíná sám Kristus, napomíná skrze svau chot a posielá nebezpečenstvie a tak volá. A die v PHsloví 1°.: >>Volal ~em, a nechtěli
ste slyšeti«. A opět: »Poďte ke mně, kteří pracujete«. A.opět: >~Poďte 70
ke mně všickni, kteří žádáte mne«.
.
»A Ido slyší, řekniž: Niď!«, totiž k tomu Kristus mluví a neVolati máme
1
jiné k I";ristu vest,a~. s uz nevěstu, a Ido rozumí, poď a phjmi a zachovaj, tak
dobre ZIV buď a tak se Boha boj, pokánie čiň. »A Ido slyší, rci také:
POď«, totiž kto naučenie p'í"ijímá, Ido. se osvěcuje, Ido hfiechuov 75
odpuštěnie béře, pověz jiným a napomínaj jiné k dobrému, ku
pokání, k lásce, k vieře a rci: »Poď! «, obrať se k Kristu, slyš naučenie
a zachovaj do smrti a miluj Krista. Kto na kázauí slyší ú.žitečné
naučenie a zachovává k spasení, neměj dosti na tom k spasení ale
prospievaj jiným, prav jiným, vyvozuj z temností své bliŽnie 80
osvěcuj a nauč a péči o bližnie měj.
'
Žiezeú dobrá
"
,»A Ido žiezní, přidiž!« Žiezeň dobrá duchovnie jest, když člověk
zada pln.é prav~?, ~lné viery poz~ánie m.ieti. Jako slyšenie jest
duchovme, tak Zlezen. Kto plnau Vleru umle a slyší, oznam jiným.
A tak, Ido žiezní, totiž mnozí slyšeti budau pravdu dobrau svatau 85
úžitečnau, jasnau, dokonalau, a tak zbuzena bude žádosťv lidech
k pravdě; a ta žádost jest žiezeň. A protož u studnice Samaritánce I
fekl: »By věděla, žádala by vody ode mne«. Jako by i'ekl: »Vetšiei
pficházie žiezeň mé pravdy, Ido by jie právě zakusil, nežli tělesné
:,ody«. A rozpálila se v ní z slyšenie Krista žiezeň a fekla, povstavši 90
.
Jako z ten~ností:»Daj mi vody té, ať nežiezním!«
CIerkev prvotní
N eb
" clerkVI'. žemch
. skrz nevěstu mluvil a v feči a v ká- .
prosp}evala
Ov prvotm
v kazani,
••
zam rozpalovalI se lIdé a volení, podlé zprávy té živu býti, Boha milo-;a.ti, svět potupiti a osiedla poznati, dobře živu býti, v bázni
statl. Protož tak praví nevěsta a ženich: »Kto slyší a kto žiezní 95
a žádá do~i'e živ býti a pravdu poznati, pl'iď, tak živ buď, pfijmi
a zachovaJ !« Neb jest zvláštnie blahoslavenstvie Hezeň slova božieho, žiezeň dobře živu býti, žiezeň milovati Boha. Ale pohfiechu již
v

64 »David die« Je PřiPsáno červeně mezi stoupci - Ž. 34, 9 1,24 - 70 Mat. 11, 28 - 88 Podle Jana 4,10 - 91 Jan 4, 15

69 Příst.

šelemné nakaženie přišlo v lid, že s teskností poslauchají, s teskností
protož úžitku nemají, ale zuostávají vlažní, z obyčeje
:Hcházejí a ~ vobyčeje odcházejí bez úžitku, aniž kázati dává pro
.
_
.
I'"
J tl" 1 t
KrIstus vola
P
nevděčné slova kázanie. Též Knstus vo a ve dem: » es lze (O k vodám živí'll1
, .
,., '1
1
b,,'h lididobrévuok
žiezní, pl'iď ke mně, a dam Jemu vody 71ve a re (y pote mu z nc a
.
jeho«. A kto chce, nabel' vody života danno, totiž Ido má dobral~
105 vuoli. Též: »Kto chce po mně přijíti, zapH sebe samého a vezmI
kHž svuoj a následuj mne«.
Ktož takovau vuoli iná spasenie svého, milovánie božieho,
opustiti svět, ten vezmi. Jsi-li chudý a máš dobrau vuoli,. pH~,
dám ť chleba a krev svau. Jestliže si v zámutku, poď, vezmI vote no šenie. Jsi-li biedný a nuzný a máš dobrau vuoli, poď, dám ť pozdviženie a pomoc. A andělé zpievají: »Sláva na vajsostech Bohu a na
467b1
zemi pokoj lidem dobré vuole! « Což koli člověk trpí, nic tak vzácně
nepl'ijímá Pán než dobrau vuoli, a z~ dobrau v~o~i ~á':,~ Ducha
svatého, slovo božie a tělo Kristovo a mIlost a odpusteme hnechuov.
115 A tak ktož má, totiž dobrú vuoli, bude jemu dáno a hojněji bude
mieti. A kto má vuoli dobrau, poď ke mně, k Otci, k Kristu, a nabef
vody života z studnic evangelistuov a proroku ov, maudrosti a krve
100 odcházejí;

I

mé z těla mého.
S věd e c t v i e vyd á vám k a ž d é m u, totiž s pi'ísežno stí práva vydávám anebo s osvědčením práva vydávám svědedvie. Jan vorlice, když zchvám slova vidění těchto, • již teď
.
v' po.,
Poslovc,bozi
kládá, že ti, kteříž posieláni bývají od Boha a poselstVle pOZleva]l lderak se 7..ocho.
b'
'h v
vah maJl
5 a Hedí od Pána k nevěstě Ježíše Knsta, a y mc z svyc veCl nepřikládali ani ujiemali. A což tuto praví, to s~ prav~ o celém z.ákon~·
Páně. A jako knihy tyto jsau epištola nebo lIst Knstuov k clerkvI,
tak i celé čtenie. A dotýkají ta slova celého zákona, druhé všech
I

stavuov ld'esťanských.
A pokládá zlofečenstvie veliké a rány na ty, kteHž těchto slov
i všeho zákona nepřijímají a neosHiehaji. V Deutronomu II Ilo. :
»NepHdáte nic k slovu, kteréž j~ vám mluvín;, ani. uj~e:~«., Ek~e
ziastik XVIII.: »Nenie i zajisté Jemu co umensovatI am pndavatI«.
V PHsloví XXX.: »Každá řeč boží jesti ť vohnivá a jesti ť štít dou15 fajícím v něho. NepHdáš ničehéhuož k slovuom jeho ani ujmeš, aby

10

102 Podle Jana 7, 37 a 38 23 -

105 Mat. 16, 24; Marek 8, 34; Lttk. 9,

111 Lttk. 2, 14
125. M. 4,2 -13 Eccli 18, 5 -14Přísl. 30, 5 a 6
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nebyl trestán a nalezen lhář«. Nebo, když poselstvie se děje k králóm a k ciesařóm,poselstvie to mají napsané v srdci a na listech
a nedopauští se jim viece přidávati anebo ujímati od těch věcí
v kterýchž užievají poselstvie. Ale Ivšak poslové věrní hekajÍ
někdy: »Toto ť jest ze mne a z nás, toto ť mi nenie rozkázáno od 20
Pána, ale ode mne samého jest to a od nás samých, nenie to z strany
všech«. Tak od Pána poslaní proroci a apoštolé a jiní světí, zjevenie
mievajíce od Pána, a v těch věcech, které sau Páně byly, hekali:
»Toto praví Pán«, totiž tyto věci v osobě Páně mluvíme, ne v osobě
našie; jinak sami od sebe mluvievali sau, a které věci úžitečrié a ku 25
pomoci byly slovuom Páně, aby se božská statečněji naplňovala
slova: »Tyto sau rady naše, tak čiňte, tak naplňujte pHkázanie
božská. Tyto věci pravíme my, rádce jeho, ne sám Pán«.
Slova božie velmi
N b ' 1 St V't 1 d l l '
d'
v.v,
majl vážena bí'ti
e O, Ja (Q von e a e (Q Jest roz lelneJsl od stvoÍ"ení, tak
slova božská od slov lidských, ačkoli slova lidská a svatých nápo-30
mOCna sau k vyplnění slov Pána Boha. Protož apoštol, mluvě
v osobě Páně k lidu o manželství (1. Korint. VIlO.), mezi jinau řečí
praví: »Toto praví Pán, ne já«, totiž tyto věci sobě vážiti máte
a k nim se třiesti a pí-ede všemi jinými věcmi zachovávati povinni
ste. A potom die: »Tyto věci já pra'vím, ne Pán«, totiž abyšte spieše 35
porozuměli a naplnili tato slova Páně a abyšte uměli míti rozdiel
slov Páně a svatých. A ačkolivěk sme světí, však chceme viece slova
božie
(černě:)
Vt' v poctivosti
. .mieti,
. .nežli aby naše byla jmiena, ačkoli také
Phlllipen 3'. sve I v pochvosh maJí jmleni býti. A protož die apoštol: »Setřte
těch, ktehž tak chodie, a choďte tak, jako sau ti chodili svatí«. Au-40
gus t in sv. (O cizoložn ých manželstvích): »Jiná sau slova Páně, kteráž
sau přikázanie veliká v zákoně Páně; jiná sau slova svatých, kteráž
sau z nich byla, II a daleko menšie sau a nejsú tak veliká jako slova
božská«.
v

Rodičuov děti mají poslúchati; item služebníci pánuov; item 45
řekl: »Dajte ciesaři, které sau věci ciesařovy«. Počestnost starším
má činěna býti a pí-ikázanie jich dobrá mají býti zachovávána ale

'!~~~~~: ;;:;~~ámnohem
držie

viece božská phkázanie. Die: »Některá pHkázanie' sau
božská obecná a všem křesťanuom veliká sau«, kteráž zachovávána
mají býti najviece; jiná svatých zvláštnie aneb obecná, která sau 50
o zpuosobných řádiech mše svaté etc., kteráž se zavierají pod jménem kmínu, rauty a máty a bylin; jiná sú pí-ikázanie opět jiných

33 Podle 1. Kor. 7, 6 - 35 1. Kor. 7, 12 - 39 Podle Filip. 3, 17 _
41 Podle sv. A~tg1tstina, De conútgiis ad,ltlterinis, 1. I., c. XVIII (M L 40
c. 463). - 46 Mat. 22, 21; Marek 12, 17; Luk. 20, 25
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svatých, kterážto, pokudž nápomocna sau čtení svatému, m~jí
držána býti místem i časem, méně však nežli božská přikáza11le.
55 Žalm CXVI I I.: »Ty si rozkázal přikázaní tvých ostřéha ti náramně«.
Jiná sau přikázanie jiných potomních lidí, v nichž to jest láska
ustydla, jako v obvláštních náboženstvích, v kláštehch, kteráž
velmi sú na pÍ"ekážku pHkázaním božským.
Protož die: »Neujmete ani co přidáte«, totiž z svého nic ne60 pHdávajte, aby tak pevně a poí-á~ně a n;il~stně a :~žně drž~n~
měla býti jako slova božie. »A11l umensu]te«, tohz aby mene
držána byla slova božská nežli ustanovenie lidská, aniž k tomu
měHe, které věci vy, přátelé moji, ustanovujete, aby to vajše vyzdviženo mělo býti a viece nežli slovo Páně v obHbení lidském;
65 »Ani umenšujte«, aby jednostajně za roveň držána byla slova ma
jako vaše ustanovenie anebo méně slova má nežli vaše.
Někdy I já, vida nezhzeno;ti v cie~~{vi a mnohé c~rin;~nie
a řády posvátné, kteréž sau zakonu bozlemu byly na prek~zl~u,
v
dosti drahně častokrát mluvil sem proti zbytecnostem
a proh tem
70 věcem, které sau viece vážili nežli zákon Kristuov, a Krista a jeho
zákona svatýho zzadu nechávali. Proti takovým Miechóm a nezHezenostem mluvieval sem. Bál sem se zajisté toho Kristova
slova: »Proč vy pro ustavenie vaše opauštíte přikázanie božská?«
Nebo ktož větší pilnost má o přikázanie lidská nežli o veliká
75 Krist~va pHkázanie, ten pHkládá. A duchové h~rcí ~ pyšní po~
vstali a phšli, ktehž všecko skládat~, ~ož ~sta~ovI~a Clerl~ev, tal~~
potřebné věci u vieře. Jiná sau pnkaza11le l~dsk.a do~ra, kteraz
vedau k zákonu a k vieí-e; ta mají držána býh. Dle Knstus: »Kto
vás slyší, mne ť slyší, a kto vámi zhrzí, mnau zhrzÍ«.
80
»Aniž přikládajte«, totiž vašich přikázaní nestavějte za rov~ň
s mými přikázaními. Item, ktož pod slovy božími své v to uvaluJe
smysly a Heká: »Toto praví Pán«, ten pHdává k slovuom božím.
Item ti ujímají, kteÍ'Íž méně slova božie vážie. Item, kteří velebnau
svátost oltál"ní skládají anebo kÍ"est aneb ta slova božie, kte:-áž d~85 týkají té poctivosti a moci, to skládají. Item, kteh kněžstvle skl~~
dají. Item, kteří něktprý stav v cierkvi skládají. Item, ktož, raděJI
55 Ž.119 4-66 Rkp.:mye'ne(!)-67 nn. Paralelnl mlsto z Jakoubkovy obr~
ny lati1~~ké pr;ti obvin~ní, že ie p~(,vodcem bhtdú táborských, viz~t Sedláka, Stu~~e.
a texty, II.161. (Sr. i Bartoše, Listy fil. I. c., p.120-121.) -71 Opravou zpuv ..
zákon svatý-73 Podle Mat. 23, 23,' L~tk. 11,42 -78 Luk. 10, 16-85l1f.ísto slov
»té poctivosti a moci, to skládaií« stálo púvodn~: »toho člov~ka a hr~ech .snímaii <i, ale to ie červen~ škrtmlto a in margine isou slova: vel té poctwost~ ...

Neujlmatl
aru přidávati

DuchovI: pyšnl
povstali

Přidávajl

Ujlmajl
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naplňuje

pHkázanie člověčie nežli božie, ten pHdává nětco; aneb,
Ido též naplňuje a za roveň phkázanie božie a člověka váží, jedno
jako druhé pokládaje, ten ujímá. Toto věděti máme, že najprvé phkázanie bOžie mají naplněna býti, druhé lidská, kteráž pomálhají 90
přikázaním božím. A dobře sobě zasluhuje ten poslauchaje p:r-ikázaní božích. A jako ten trestánie jest hoden, kterýž viece drží phkázanie člověčie nežli božie, tak, ktož skládá pHkázanie slušná
a poctivá a ustanovenie lidská, a tu pohoršuje lidí a roztrhuje
lásku a z toho uvodí bludy, a porušenie bývá viery a přestup 0- 95
vánie přikázaní božích. Nebo, ktož bez potřebnosti skládá phkázanie lidská, h1'eší a pr'estupuje přikázanie božie.
Ten také skládá a umenšuje, ktož nekáže viery pravé a upřiemé
a těch věcí, které mají praveny býti lidu, neoznamuje. Král světský
pomstu činí pro to, jestliže posel potřebných věcí lidem oznámiti 100
Béda Iméžim zanedbává. Tak běda kněžím bude, kteříž potřebných věcí lidu
kázati a vykládati a posluhovati jimi zanetbávají. Item, ktož nepHsluhuje krví Kristovau z kalicha starým ki'esťanuom i mladým,
ti umenšují. Item, ktož jedno pHkázanie drží a druhého nedrží,
ten ť umenšuje a ujímá od slov Páně a na toho pHjdau rány i zde 105
i na onom světě budaucím. Jakub sv.: »Rtož přestaupí jedno, uči
něn jest všemi vinen«. Hle, umenšenie!
rte m p f i d á v á, ktož smysly nové nalézá nad rozum
Písma a Ducha svatého. Petr v kanonice své die: »Toto věděti
máme, že všeliké Písmo a proroctvie nenie duchem lidským ph- 110
,
,
neseno, aniž vykládáno má býti z smysla porušeného«, ale s pilností
Vykbc10ve
l ' Duch a svate'h o,
tí,éh
potte-bnisva-,
saumame nahl'd
e a t'I v l'h
<nI y sva t'ychlt
, < enz sau pnI
kterak vykládají, mravně, duchovně a svrchovaně neb bohobojně
etc. Protož pád bývá v kacier'stva v království tomto, ktehž na
Rány hrozné své zpoléhají duchy. Rány ty na ně sau v XV té a xvr té kapito-1l5 468b2
lách, kdež se pokládají báně hněvu božieho: na mofe, totiž na stav
světský podvrácený; jiná báně na slunce vylita, totiž na stav duchovní; jiná na stolici šelmy, totiž královskú a ciesúskau, totiž na
duostojenstvie jich, kteří se pravdě protivie; jiná báně na pověUie,
totiž na nábožníky; jiná na vody, totiž na učené. A nečinie pokánie, 120
ale repcí všickni. Protož rány veliké zde lidem začínají se, a tam
se konají věčně. Kteříž tedy slovo boží slyšie, a nětco pHdávají, zle
smajšlejíce a svět viece milujíce, ujímají, když fečí božích neplnie.
v>v

I

87 »Přidává« opraVMt z pú,v,: ujlmá. - 89 »uj-tmá« je nadepsáno drobnad púv.: Přidává -106 Jak, 2,10 - 109 Podle 2, Petra 1, 20 a 21 115 Zj, 15, 6 '11'11,; 16, 3; 16, 8; 16, 10; 16, 17,' 16, 12
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rte m vy hla ze n o bud e j mé n oje h o z k něh ž i v o t a,
125 totiž odjata bude koruna slávy, zbaveni budau odplaty a tovarystvie svaty'ch Ty ť sú rány na posluchače a kazatele kteříž své vy- chaČl,
Kaz~telé
i po~luznamenaJte!
vyšují rozumy aneb za roveň je stavějí Písmu svatému, aneb
ktehž zanedbávají slov Páně ostřiehati aneb méně je vážie a méně
je sobě šacují. Auve, mnoho jich na široké cestě! Slyšie rádi slovo,
130 ale v navyklostech svých stojie, cesty světa milují a bohatstvie
milují nad Boha a nad zákon Kristuov. Protož rány sau veliké za
časuov našich, a lidé nečinie pokánie, Bojím se náramně, že rány
naše vyplní se na mnohých a dokonají v budaucím věku. Item
řiedcí sau ki'esťané, ktehž by právě milovali zákon Kristuov. Protož
135 mnozí sau, kteří pHdávají a skládají anebo ujímají, protož sau
hedcí, kteří ujdau ran věčných, věčného zatracenie. Tento rozum
učí veliké bázn<i> Páně.
•

J

-

Zavierá blahoslavený Jan slova kněh těchto řka: »To ť prallví
ten, který svědectvie vydává o těchto věcech(<. Co jest to, což die,
totiž ten, který položil por'ádek vidění a který tyto věci zjevil Janovi
a cierkvi a die' »Kto by pHdal nětco k těmto věcem pHdá ť Buoh Přidávatiaujil1;atl ncbC'zpecne
5 ran na něho napsaných na těchto knihách. A ktož by ujal nětco
z kněh těchto, odejme ť Buoh diel jeho s nebe«. Tyto věci praví
a potvrzuje toho Ježíš, kterýž svědectvie vydává těchto věcí,
Který ldesťan tak nevHí, nedrží, neostHehá slov zákona tak, jakž
chce Duch Páně, ten ujímá; protož velmi h1'eší.
10
Pohřiechu ldesťané slyšie mnoho z zákona Páně, a skrze sva u
maudrost světskau, maudrost, kteráž učie milovati svět, kteráž učí
následovati lakomstvie, a pHkládají jimi maudrost, jinak živi jsauce,
nežli písmo božské ukazuje a pfedpovídá, - ti h1'ešie přikládajíce.
Item mnohé věci slyšíce z aust božích, pobiehají zprávy a řádu a po15 slušenstvie a poddanosti a jednoty svaté a bázně božie nemají,
pok~nie nečinie pravého, lásky bratrské nemají; ti ujímají od slov
božích. Bojím se, aby od mnohých pro to královstvie božie odjato
nebylo. Item něco Z zákona držie, a desatera božieho přikázanie
pobiehají a od něho se odvracují; ti skutečně odjímají od zákona.
20
Item pHkládají smysly kacier'ské ~ ustanovenie bláznová a Přikládaji zle
marná, kteráž zákon boží zastěňují, odkudž svědomie lidské bývá
oslepeno, odkudž cesta božie vypražďňuje se. A jiní jiná ustanovenie
phkládají, jiní jiné zlé vě\i uvodie, a které sau pi'ednie a prvot•

J

--~-----~--~------------------

137 Rukopis:

bázně

(I)
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nie V obcech, na kněžích a pannách, ty odjímají, jako saud,spravedllivost, pravdu, jednotu, lásku a čistotu a poslušenstvie a zka- 25
ženie zlých věcí, ktehž přikázaní božích desaterých nedržie. Ti ť
Hr~~~:tf~i~~z:nieUmenšují a nětco jiného přikládají miesto těch. Veliká zajisté při
kázanie a hrozná lid náramně sobě zlehčil. Ktož to činí, neujde ť
ran a pomsty hrozné, ktehž nětco maličko umenšují.
Řemeslníci, lid obecný, hospodářové, slyšíce slovo božie a ká- 30
zanie poslauchajíce, ve všem na odpor činie, zlým za zlé se odplacují, lakomstvie následují, slávy světské vyhledávají a přikázaní
božích zapomínají. Protož v zloí'ečenstvie upadají v domě, na poli,
zpuštěnie duší a vládaí'stvie hojnějšie dává se ďáblu v lidech. A dary
D:l:u~~i:~!~h Ducha svatého najmilejšie a milosti najdražšie a najvzácnějšie nám 35
zjevil, kteréž najmilejším otevřel, a berauce je, odcházíme k bluduom!
Tyto věci praví, kterýž svědectvie dává těmto slovuom, Ježíš
Kristus,
že takoví neujdau pomsty. Svědectvie vydává těmto vě
Svědek včrný
cem najprvé Jan veliký, kterýžto, jsa na zemi, okusil skrytých věcí 40
země zaslíbené a divných věcí Trojice svaté a o budaucích dnech
a viděl radosti nebeské. Nebo ve čtení svatého Jana pokládá se:
»Tento ť jest učedlník, kterýž svědectvie vydává o těch věcech,
a vieme, že pravé jest svědectvie jEho«, kterýž sepsal čtenie, napsal jest i tyto knihy. A pravé sau věci, kteréž tuto sepsal. A neto-45
liko on praví a potvrzuje, že všecky věci sú pravé tuto sepsané,
a svědectvie vydává, ktož by přidal nětco, že v zatracenie upadne.
Trojice svatá Druhé také vydává svědectvie všecka blahoslavená Trojice. I Protož
die: »Třie sau, kteÍ'Í svědectvie vydávají: Otec, Slovo a Duch svatý«.
Protož nic z viery nemá ujato býti, ani co přidáváno, ani k sva- 50
tému čtení ani k těmto viděním, aniž má co ujímáno býti z požehnané svátosti velebné těla a krve Páně. Někdy kalich Kristuov
byl odjat a jiné mnohé věci od lidu, v chrámích a v náboženstvích
klášterních řehol a ustanovenie nečíslná. I dnes, ktož by nětco
z podstatních věcí umenšovali a ujímali,nechť se bojie ran! A já55
Proč sau rány
věí'ím{ že proto tyto rány nás postíhají 'a trápie den ode dne, že
na nás?
kněžie i lid skládají mnohé dobré věci božie a které sau náležité
k víře křesťanské. Též od slov prorockých a apoštolských a svatých
evangelistu ov žádný nesměj umenšovati čeho aneb co phkládati
nad to. Neb těmto věcem svědectvie vydává všecka požehnaná 60
Trojice, Ježíš Kristus a Jan. Jestliže kto jiný rozum má proti vieí'e,
43 Jan 21, 24 -

49 1, Jan 5, 7
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že takový jest syn zlořečenie. »Toto die Amen«, totiž Ježíš Kristus.
Neb jest pravdomluvný svědek, kterýž jest Alfa i O<mega>,
totiž kterýž jest počátek dobrých věcí všech a pravd a konec bla65 hoslavenstvie našeho a koruna. Ale kteříž svau maudrost postavují
a chtie ji mieti za větší a lepší nežli božskau, takoví blaudie, nebo
maudrost věčnau a božskau potupují; protož připravují se jim zde
i v budaucím věku mauky.
Varuj se bludný a varuj se kacieř kovati a skládati jiné maud- Kacieři bludni
70 rosti a vyvyšovati jie nad apoštolskau a evangelistu ov svatých
maudrost, kterýmž jest řečeno: »Dám vám usta a maudrost«.
Amen
»Tyto věci praví Amen«, totiž Ježíš Kristus, počátek i konec.
»Aj, přijdu ť brzo«. Zde pHchází k nám jako v zrcadle a v podobenství, tudiež pHjde zjevně a světle. Napomíná k bázni veliké
75lid kí'esťanský, a aby pamatovali pí'evelmi pilně na pÍ'Íštie Páně
velmi blízké k smrti a k saudu. Protož die, kteÍ'Í sau pHdávali a ujímali, ať vědí, že ť já tudiež p1'ijdu; nebudau-li pokánie činiti, poPřildad
mstím se nad nimi. Jako král některý, maje pHjeti do některého
města, posielá věrného posla, aby ho očekávali s počestností a váž80 ností, takéž Jan pHpravuje srdce ku pokání a k bázni, napomínaje
hřiešníky, kteÍ'Í sau nehřešili, aby byli trvajiece v očekávaní odplaty.
Běda, běda, kteří nebudau vděčni z dobrých věcí! Nebo die:
»PHjdu ť tudiež«. Kteréhožto Pána maličko sobě vážíme a za
lehkého pokládáme před očima našima a slova jeho lehce zamie85 táme, a jiné rozumy kujeme, jak velmi hrozně se takovým ukáže
a kterak všecka srdce otevHena budaul hřiechové, a jestliže co při
loženo jest aneb jest-li co ujato a umenšeno! »Toto die Amen«,
se lehce
totiž pravda. Nebo tyto všecky věci napsané sau pravda, při kte- Pravdaváži
réžto mnozí pochybují a také nedbánlivě poslauchají, k jiným du90 chuom viece se nakloňují.
Běda jim, běda! Mnozí pohřiechu, mnoho slyšiece dobrých věcí,
zvrtkali se a vrtie se pochybností. Co bude v hodinu smrti, kdež
šatanáš najsilnějie pokauší? Mnohým se zdá, že sau pevní a stálí
v pravdách, a brzo odstupují, když přicházejí duchové zlí; a na
95 smrti nevím, II kto ostojí v pravdě, zvláště když láska široce již uhašena jest.
Potvrzuje
Potvrzuje Jan volených řka: »Toto die Amen«, totiž tato slova volených
Jan
sau od pravdy, sau od Ježíše Krista, sau slova pravá a sau pravda.

I

63 Zj, 1, 8 a 11,' 21, 6,' 22, 13 -Psáno jen: 0 - 69 jiné,' -é nejasné, pův.
b)llo psáno asi: jina'U, ale -u je škrtnuto - 71 Luk. 21, 15 - 73 1. Kor, 13, 12
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stálí, ó přátelé Kristovi, ó vyvolení! A ač vypadají
někteří od pravdy, však pro to pravda vždycky státi a trváti bude, 100
Pravda najsilnějš[ avšak pro to Buoh volené své zachová v pravdě. Kolik dnes tyrannuov, kolik kacieřuov povstávají proti požehnané pravdě, - ona
vždycky stojí, vždycky stálá a pevná jest, a volehí viece se osvěcují,
aby se naplnilo slovo propověděné: »Toto die Amen, totiž pravIII. jf;~:~:)IIII'" da «, a aby se naplnilo proroctvie Zorobábele řkaucieho: »Silný jest 105
král a silné víno, silné sau ženy, ale nade všecko pr'emáhá pravda
a zmocňuje se«.
Protož

Amen

kterak

buďte

Požehnaná tehdy pravda a požehnaný Buoh pravdy, kterýž
zn[die: »Toto praví Amen«, totiž od něhožto všeliká pošla pravda.
Toto die Amen, totiž bez nedostatku. Nedostatek jest faleš a blud. IlO
Toto die Amen, totiž tato jest pravda bez nedostatku, evangelistu ov
svatých, pravda prorocká a apoštolská a těchto lměh a přijímanie
těla a krve Páně. A ačkoli někteH zle jie užívají, přenáší se k jiným
národuom a vždycky zuostává pravda. A jestliže kteh padají a
pohoršují se na nie, ona vždycky čistá a uphmá jest.
115

Již vos ~ b ě Pán a Jež í š e a v osobě vlastní a
cierkve svaté trápené a zámutky posedlé a obklíčené modré se a učí
Pdchoc1u Páně
žádati máme se modliti a žádati pHchodu Páně řka: »Přidiž, Pane Ježíši!« Všickni
P~lt;:'i~d!á~~:::e, žádati máme na modlitbě i'kauce: »Přidiž, Pane Ježíši!« Přidiž
470a2
pro mnohé pi"ičiny k nám a vyplej hHechy, bludy a duchy nešlechetné, kteří se kryjí 120 ..
od jiných; každý již od jiného se odděluje, a tak škodná věc jest.
»Phď, Pane Ježíši«, vytrhaj pajchu, lakomstvie, závist, nenávist a
duchy bludné a stvoř v nás ducha nového, nádobu srdce novau,
a ducha tichosti rač dáti. Daj nám obecné dobré, daj lásku a vieru.
»Phdiž, Pane Ježíši«, daj zprávce dobré obecnému lidu, vykořeň 125
ustavenie pohanská. »PHdiž, Pane Ježíši«, vyčisť srdce a phprav
k hodnému phjímaní těla a krve tvé svaté. »PHď, Pane Jelíši«,
vyňmi z prosHedku našeho maudrost světskau a bluduov, daj
maudrost svau s nebe svatým tvým. Daj saudce a rádce, kteří
by spravedlnost milovali a řád· svatý uvedli a poslušenstvie a 130
obecné dobré a Ducha svatého aby měli. Daj nám kazatele,
pastýfe, jednomyslné z Ducha tvého svatého, aby byla jednostajná viera a láska!

I

To

t~á~':moci

A n a v š t ě v nás, totiž daj nám pomoc v zámutku tomto
a v auzkosti. Najprvé člověk má přemoci všecky hHechy, lakom~ 135
105 Podle 3. Ezdr. 4, 37 a38
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stvie, zahálenie a jiné hHechy, i ty tajné hHechy vlastnie, druhé
lidi zlé, pokrytce a pohoršitedlné. Protož die: »Přidiž, Pane Ježíši, navštěv nás, zkaz hHechy v lidech i v nás. Druhé tresci a naprav taková srdce«. Ti·etie má přemoci duchy nešlechetné světa
140 a ďábla a zchytralé. »PHď, Pane Ježíši, navštěv a zažeň, ať by nás
nepodvrátili skrze chytrost svú! Navštěv, daj pOmoc proti ďáblu« etc.
470b 1
Jestliže sem s lidmi, I plny' svět J' est pokryt cu ov . AJ' vosiedlo! Jestli- V neVbsudl'
[
ezpe{,sme
eI1S t v
že sem sám, ďábel trápí, rozvázán jest, pokauší náramně skrze
marnú chválu, skrz pajchu a kacier'stvie; a jestliže žádného nenie,
145 hhechové ve nmě sau mnozí. Nebo sau zde lidé se všech strán jako
v Babylóně a jsme v končinách tyrských a sidonských, trápí nás
šatanáš náramně. Protož pUď, Pane Ježíši, a vysvoboď duše naše
a navštěv nás a uzdrav, abychom chválili hodně jméno tvé svaté!
J

Naposledy nevěsta žádá rozdělena býti od těla a od světa z sV~~~láv)'j[ti
Hn'tci: »Přidiž, Pane Ježíši, vezmi mě z světa a očisť prvé zde na
světě, aby na mně nic zlého nenalezl«. Ještě najposléze pozdravuje
všech volených nevěsta a Jan, Hm:»lVIilost Pána našeho Ježíše P';:,~~~~~~ie
Krista se všemi vámi«, totiŽ buď. Milost, kteráž vede k synovství
božiemu, aby duše byla dcera jeruzalémská. A ta jest viera pravá
155 a láska a darové Ducha svatého, ktehž dávají milost člověku,
aby byl Bohu milostný a vzácný i anděluom. A darové ti viery
a Ducha svatého víží člověka s Bohem, aby byli jeden duch a sobě
vespolek vzácní, líbezní a milí náramně a aby byli přátelé naj-

150

většie.

Na počátku začíná: »Milost a pokoj «, totiž v zarmaucení.
Již teď na konci lměh: »Buď milost! «, abyšte měli milost boží
z těchto věcí napsaných, abyšte měli pokoj s Bohem, abyšte zača
li, abyšte prospievali a abyšte dokonali všecko dobré. Milost, abyšte
byli bez hHechuov smrtedlných. Milost vám buď, abyšte měli Du165 cha svatého božieho. Milost, abyšte byli silní proti pokušením ďá470b 2
belským tělesným a světským. Milost vám, abyšte slovo božie p~:~:~~~e~,~:te
slyšeli a osHiehali a velebnau svátost těla a krve Páně hodně všemu dobrému
phjímali. Milost vám, abyšte byli synové boží, u vieře upevnění
a zvy~dí. Milost vám, abyšte dobré spasitedlné začali. Milost, aby170 šte v dobrém vždycky rostli. Milost, abyšte v dobrém spasenie
vaše dokonali a korunu se všemi svatými v slávě nebeské obdrželi.
160

I

146 Ohlas Marka 7, 31 - 160 Zj. 1, 4 ~ 162/3 »abyšte začali« je
v 1'kp-ise až po slově »prosp-ieval-i «, ale zařazovaC'Í zl'Iaménka určufí správn)1
pořad slov.
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Kteréžto rač nám puojčiti dojíti Kristus Ježíš, kterýž jest Amen
totiž pravda, a jenž jest počátek a konec, totiž Alfa i O<mega<
počátek života našeho a konec slavný. Jemužto chvála a čest
budiž na věky věkuov! Amen.
175

[Finis Turnovie anno Domini 1528 die s. Galli etc. feria VI.
et inceptum feria V.

Gmtes nuno omnes reddamus Domino Dea!J
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(II. 249); 17, 1 11n. (177) (421) (II. 8); 18, 4 (490) (II. 86);
18, 4 11n. (127); 18, 41 (II. 8); 18, 44 a 45 (629); 19, 1 nn.
(II. 8); 19, 3 1111. (177) (271); 19, 4 (344); 19, 4 11n. (490);
19,10 (103) (104); 19, 13 (II. 381); 19,18 (103) (177) (343)
(490); 21, 1 nn. (II. 143); 21, 511n. (127); 22, 1 1111. (II. 143);
22, 6 n11. (II. 41); 22, II (509) (II. 41); 22, 17 (509) (II.
42); 22, 19 1111. (82); 22, 21 1111. (II. 549); 22, 22 (555); 22,
22 1111. (508) (II. 549); 22, 23 (II. 42); 22, 24 (509); 22, 27
(493) .
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2. (4.) Královská 1, 9 až 12 (420); 1, 10 (177) (II. 8); 1, 12 (177);
2, 23 a 24 (420); 5, 10 až 12 (II. 20); 6, 14 až 16 (II. 271);
6, 15 až 17 (471); 6, 15 n11. (666); 6, 17 (674); 9, 30 (128);
9, 33 (128) (129); 17, 14 (468); 19, 1 1111. (375); 19, 35 (375)
(379) (413) (II. 125); 20, 1 11n. (103); 21, 16 (II. 86); 24,
1 nn. (497); 24, II nn. (605); 25,9 (448).
1. Paralip. ll, 16 11n. (II. 443); 22, 8 (535); 28, 3 (449).
2. Paralip. 4, 4 (II. 429); 5, 12 11n. (236); 9, 1 nn. (II. 361); 32,
20 nn. (82); 36, 7 (II. 338); 36, 22 a 23 (448).
Ezdráš 1, 1 a 3 (632); 1, 2 n11. (33); 1, 5 n11. (II. 204); 7, 10 (318).
Nehemiáš (= 2. Ezdráš) 8, 10 (681) (II. 213); 9, 1 nn. a 10, 1 nn.
(415); 9,16 a 29 (468).
3. Ezdráš (apokr.) 4, 37 a 38 (629) (II. 638).
Tobiáš 4, 9 a II (617); 5, 5 nn. (II. 6); 5, 12 (II. 368); 12, 14
(12) (68); 12, 15 (94) (134).
Judit 2, 4 n. (497); 2, 14 (II. 37); 4, 8 a 9 (415); 5, 27 (II. 552).
Esther 4, 16 11. (II. 33); 8, 15 až 17 (475) ..
Job 1 11n. (II. 298); 1, 9 n11. (100) (II. 413); 1, II nn. (II. 549);
1, 12 (154) (340) (631) (II. 115); 1, 21 (255) (651) (II. 206);
2, 9 (II. 413); 2, 10 (II. 413); 3, 3 (333); 3, 4 (333); 3, 19
(II. 206); 4, 1 11n. (II. 163); 7, 1 (284) (485) (II. 210) (II. 214)
(II. 217) (II. 246) (II. 418) (II. 567); 7, 20 (II. 366); 8, 19
(340); 9, 28 (II. 195); 12, 12 (230); 15, 14 až 16 (153); 17, 13
(131); 20, 5 (656); 20, 19 (II. 413); 24,23 a 24 (II. 142); 25,2
až 5 (102); 25, 3 (242); 25, 4 (153); 25, 5 (317); 26, 14 (24);
27, 20 (333); 28, 1 (II. 486); 29, 13 (II. 473); 29, 15 (126)
(II. 412) (II. 413) (II. 460) (II. 473); 29, 16 (II. 412); 30, 29
(122); 31, 30 (481); 31, 32 (II. 473); 37, 15 (379); 39, 19 (251)
(II. 225) (II. 226); 39, 20 (II. 226); 39, 21 (II. 227) (II. 228);
39, 22 (251) (II. 228); 39, 23 (251) (II. 228) (II. 229); 39,
24 (251) (II. 229); 39, 25 (674) (II. 229); 40, 10 (343); 40,
10 11n. (458); 40, 12 (361); 40, 18 (343) (462) (677) (II. 150);
40, 27 (462); 41, 1 (323); 41, 10 (366); 41, 15 (349) (675); 41,
24 (421) (457) (506); 41, 25 (457).
Žalmy 1, 1 (383) (II. 350); 1, 1 až 3 (343) (II. 164); 1, 2 (181)
(197) (217) (307) (387) (549) (692) (II. 350) (II. 511) (II. 535);
1, 3 (II. 535); 2, 2 (II. 104); 2, 6 (16); 2, 8 (46); 2, 9 (133);
2, 10 (237); 2, II (237) (II. 552) (II. 579); 4, 2 (651); 4, 5
(190); 5, 7 (II. 338) (II. 525) (II. 578) (II. 623); 6, 2 a 3 (677);
6, 7 (19) (II. 143) (II. 356) (II. 614); 7, 13 (85); 8, 4 (683);
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8, 5 (II. 607); 9, 3 (588); 9, 8 (189); 9, 14 (II. 356); 10 7
(368); 10, 9 (II. 103); 12, 6 (69); 12, 7 (372) (II. 162); 13' 3
(285); 14, 1 (176) (II. 151); 14, 2 (69); 14, 3 (69) (474); Í5,
1 a 2 (II. 305); 15, 5 (II. 547); 16, 1 a 2 (II. 328) (II. 536)'
16, 3 (II. 393); 16, 4 (652) (II. 498); 16, 5 (429); 16, 9 (II'
565); 17, 10 (523); 17, 15 (57) (265) (299); 18, 3 (II. 59)
(II. 465); 18, 12 (5) (227) (450) (II. 575); 18, 15 (199); 19, 5
(323) (II. 306); 19, 6 (71); 19, 8 (157); 19, 9 (181) (II. 509)'
19, 10 (601) (II. 420); 19, 15 (491); 21, 4 (219); 22, 2 (373);
22, 17 (II. 617); 22, 21 (II. 617); 22, 28 (98); 23, 4 (407);
23, 5 (284); 24, 3 a 4 (II. 354); 25, 7 (II. 346); 25, 10 (688)'
27, 1 (54) (214) (454) (492) (II. 368) (II. 370) (II. 390); 27 :3
(454) (492) (II. 390); 29,1 a 2 (II. 526); 29,3 (77); 30: 6
(II. 493); 30, 7 (176) (II. 394); 30, 8 (176) (II. 394); 30, 10
(II. 605); 31, 3 (II. 376) (II. 500) (II. 532); 31, II (II. 356)
(II. 474); 32,9 (44) (363); 33,3 (237) (590); 33,17 (363);
34, 9 (II. 630); 34, 16 (68) (574); 34, 16 nn. (II. 204) (II. 230);
34, 17 (68) (574); 34, 20 (43) (117); 34, 22 (615); 35, 6 (426)
(II. 10); 35, 26 (450); 36, 9 (II. 530); 36, 10 (1) (76) (301)
(II. 321) (II. 362) (II. 530); 37, 20 (II. 156); 37, 35 a 36 (410);
38, 2 (II. 471); 38, 4 (481); 38, 5 (675); 38, II (II. 119) (II.
368); 38, II až 14 (II. 7); 38, 12 (II. 119); 39, 2 (271) (369)
(599); 39, 4 (312); 41, 9 (II. 128); 42, 2 (6) (302) (585) (II.
321) (II. 419) (II. 530) (II. 608); 42, 3 (6) (279) (302) (447)
(II. 321) (II. 327) (II. 589); 42, 4 (279) (302) (II. 305); 42 5
(248) (279) (447) (II. 305); 43,3 (II. 372) (II. 417) (II. 562);
45, 3 (17); 45, 5 (139); 45, II (583) (II. 389) (II. 581); 45,
II nn. (46) (139) (II. 210); 46, 2 a 3 (272) (323); 46, 2 až 4
(680); 46, 5 (525) (II. 306) (II. 531); 46, II (II. 331); 47, 7
a 8 (637); 48, 9 (II. 534); 49, 13 (204) (234); 49, 21 (204) (234)
(431) (501) (540) (II. 267); 50, 21 (II. 94); 51, 3 (285) (II.
79) (~I. 94); 51, 9 (20) (297); 51, 10 (II. 187); 51, II (71) (II.
79); Dl, 12 (78) (II. 79) (II. 316) (II. 532); 51, 14 (142); 51,
16 (129) (423) (641) (II. 451); 51, 19 (II. 447); 51, 20 (689)
(II. 360) (II. 377) (II. 393) (II. 396); 52, 3 (II. 149); 52 10
(259) (416) (II. 165) (II. 535); 53, 2 (176) (II. 151); 55, 6 (97)
(II. 522); 55, 8 (466); 56, 4 (627); 57, 5 (84) (347); 58, II (265)
(II. 5~) (II. 175); 59, II (182); 60, 6 (626); 63, .7 a 8 (vulg.)
(II. 301); 66, 13 a 14 (394); 66, 16 (57); 68, 5 (89); 68, 18
(II. 261); 69, 2 (298) (494) (585) (676) (II. 15) (II. 113) (II.

238) (II. 529);' 69, 3 (II. 15); 69, 23 (430) (II. 168); 69, 24
(430); 69, 26 (430); 69, 27 (430); 69, 28 (430); 69, 29 (149)
(430) (II. 400); 72, 9 (II. 624); 73, 22 (131) (158) (II. 534);
73, 23 (81); 73, 23 až 26 (669); 74, 7 (448); 75, 9 (612); 76, 5
(II. 351); 76, 12 (394); 77, 6 (298); 77, II (81); 77, 15 (197);
78, 49 (631) (II. 10); 78, 65 (II. 51) (II. 78); 79, 2 (432);
80, 16 (81); 81, 4 (325); 81, 5 (325); 81, II (II. 482); 81, 12
a 13 (II. 605); 81, 14 a 15 (II. 508) (II. 606); 82, 6 (677) (II.
331); 82, 7 (II. 128); 83, 2 až 6 (66); 83, 14 (67); 83, 17 (67);
84, 3 (II. 316); 84, 5 (247) (284) (II. 199); 84, 6 až 8 (382);
84, 11 (II. 569); 85, 8 (II. 566); 85, 9 (38) (356) (442) (II.
315); 86, 17 (159) (456); 87, 1 (323) (410) (II. 353); 87, 3 (410)
(II. 291) (II. 360); 88, 3 (312); 88, 4 (II. 78); 89, 2 (II. 331);
89, 15 (191); 89, 16 (285) (680); 89, 20 (II. 359); 89, 35 (II.
577); 89, 39 (II. 359); 89, 49 (II. 160); 89, 50 (II. 161); 90, 4
(II. 271); 90, II (95) (644) II. 36) (II. 78) (II. 144) (II. 146)
(II. 278) (II. 471); 90, 12 (II. 36) (II. 278); 91, 1 (359) (482)
(627); 91, 2 (214) (464) (II. 59); 91, 5 (359) (482) (627); 91, 6
(359) (62'7) (II. 385) (II. 504) (II. 585); 91, II (674) (II. 6)
(II. ll) II. 248) (II. 347); 91, 15 (54) (680); 92, 13 (405) (464);
92, 14 (405); 92, 15 (405) (464) (531) (578); 92, 16 (531) (578);
93, 3 a 4 (388); 94, 12 (1); 94, 19 (385) (II. 468) (II. 586);
95, 6 (383) (516) (II. 490); 95, 7 (47) (78) (399) (II. 490);
95, '8 (47) (48) (78) (399); 96, 1 (44) (237) (590); 97, 3 (192);
97, 10 (114); 98, 1 (44) (237) (590); 100, 3 (671) (II. 379);
100, 4 (II. 379); 100, 5 (II. 576); 101, 6 (383); 102, 4 (II. 202);
102, 26 až 28 (II. 278); 103, 1 (443) (II. 586); 103, 5 (214);
104, 4 (70) (233) (307) (639) (II. ll) (II. 58); 104, 6 (401);
104, 10 (295) (II. 531); 104, 15 (142); 104, 20 (II. 93) (II. 368)
(II. 523); 104, 21 (II. 93) (II. 368); 104, 25 (323); 105, 30
(483); 106, 6 (441); 106, 24 (483); 106, 30 (462); 106, 31 (463);
107, 10 (II. 205) (II. 379); 107, 39 (145); 110, 1 (71) (191)
(245) (247) (II. 252); 110, 4 (59); 110, 7 (II. 530); 111, 2 (II.
144); 111, 4 a 5 (427) (685); 111, 9 (II. 568); 111, 10 (235);
112, 1 (601); 112, 6 až 8 (147); 113, 4 a 7 (222) (II. 178); 113,
8 (II. 178); 114,1 a 3 (285); 115, 1 (21) (219) (575) (II. 159)
(II. 200); 115, 5 (125); 115, 6 (115); 116, 7 (II. 589); 116, 12
(II. 159); 116, 15 (615); 118, 15 (II. 306); 118, 15 a 16 (96);
118, 22 a 23 (II. 369); 119, 1 (279) (383); 119, 4 (II. 542) (II.
633); 119, 15 (II. 417); 119, 18 (7) (228); 119, 21 (II. 335);
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119,36 (691); 119, 46 (691); 119, 54 (284j; 119, 71 (II 498)'
119, 96 (236) (279) (431) (II. 627); 119, 99 n. (98); 119,
(402) ;
119, 105 (382) (II. 191) (II. 235) (II. 518) (II. 571)' 119
110 (II. 351); 119, 118 (II. 543); 119, 120 (73); 119, 12'5 (II~
551); 119, 130 (157); 119, 131 (II. 48); 119, 133 (382)' 119
140 (386) (640); 119, .164 (632); (II. 493); 120, 3 a 4 (369):
120, 5 (279) (344) (588) (II. 356) (II. 519) (II. 589) (II. 609);
120, 6 (II. 519); 121, 1 (323); 121, 6 (89) (II. 502); 121, 8 (II.
380); 122, 1 (382) (II. 569); 122, 2 (382) (II. 569); 122, 3 (II.
359) (II. 501); 122, 4 (382) (II. 501); 122, 7 (382); 123, 2 (70)
(544) (601); 126, 4 (II. 383); 127, 1 (II. 292) (II. 492); 128,
2 (II. 557); 128, 5 (II. 293); 132, 9 (91); 133, 1 (62) (111)
(142) (II. 393); 133, 2 (62); 135, 16 (125); 137, 1 a 2 (285)
(II. 139); 137, 3 (II. 139); 137, 4 (585) (654) (II. 175); 138, 1
(244) (637); 138, 17 (vulg.) (222) (286) (380) (654) (II. 178)
(II. 320) (II. 572); 139, 5 až II (98); 139, 10 (96); 1:59, II .
(627) (II. 353); 139, 18 (II. 572); 139, 22 (II. 115) (II. 511);
142, 4 (383); 143, 2 (153) (677); 143, 5 (298); 143, 6 (II. 321);
143, 10 (626) (688) (II. 290) (II. 326) (II. 347) (II. 394);
143, 12 (II. 551); 144, 1 (469) (656); 144, 3 (23) (281); 144,
II (II. 409); 144, II až 13 (669); 144, II až 15 (389); 144,
15 (669); 145, 9 (II. 144) (II. 515); 145, 16 (291); 146, 1 (443);
147, 12 a 13 (II. 294) (II. 361); 147, 13 (II. 362); 149, 1
(237) (590).
Přísloví 1, 7 (II. 161); 1, 17 (205); 1, 24 (II. 206) (II. 630); 3, 12
(118) (651); 3, 14 (49) (179) (II. 73) (II. 455); 3, 18 (II. 535);
4, 27 (82); 5, 15 (302); 6, 20 až 22 (II. 507); 6, 23 (II. 507);
7, 4 (II. 245); 7, 10 (179); 7, 10 nn. (II. 83); 7, 22 (II. 83);
8, II (II. 455); 8, 14 až 17 (26); 8, 17 (46) (411); 8, 22 až 25
(26); 8, 22 až 30 (II. 611); 8, 27 a 28 (II. 390); 8, 29 (388);
8, 31 (287) (II. 488) (II. 584); 8, 34 (26); 9, 1 (51) (164) (II.
70); 9, 2 (51); 9, 4 nn. (403); 9, 4 (404); 9, 10 (235); 9, 17 (79)
(404) (493) (567) (II. 83); ll, 1 (257); ll, 2 (79) (295) (401)
(II. 457); ll, 12 (II. 184); ll, 26 (II. 603); 13, 10 (156) (520);
13,17 (10); 14,13 (655); 14,34 (178); 15, 3 (68); 15,15 (466);
16, 2 (126); 16, 7 (157); 16, 14 a 15 (II. 178); 16, 16 (II. 455);
16, 18 (II. 178) (II. 583); 16, 32 (207) (665); 17, 3 (II. 424);
17,14 (493); 18,4 (584); 18,17 (II. 495); 18, 21 (369); 19, II
(536) (II. 482); 21, 9 (129); 22, 15 (408); 23, 34 (652); 23, 35
(652); 24, 16 (43); 24, 30 až 32 (174); 25, 3 (269) (389); 25,

103

13 (10); 25, 16 (II. 19); 25, 20 (II. 340); 25, 25 (392); 25, 26
(II. 19); 25, 27 (216) (II. 19); 25, 28 (II. 20); 26, 3 (252);
26, II (175) (II. 618); 26, 12 (174); 27, 23 (661); 28, 1 (207)
(392); 30, 5 a 6 (II. 631); 30, 18 nn. (473); 30, 27 (353);
30, 30 (207) (392); 31, 10 (462) (II. 70); 31, 14 (II. 173);
31, 22 (II. 70); 31, 23 (197); 31, 29 (II. 488).
Ecclesiastes 1, 2 (308) (454) (II. 504); 1, 5 (89); 1, 6 (89); 1, 10
(II. 363); 3, 1 a 2 (II. 182); 3, 2 (II. 183); 3, 3 (II. 183);
3, 4 (II. 183); 3, 5 až 8 (II. 184); 3, 8 (II. 185); 4, 2 (615);
5, 4 (394); 5, 5 (394); 7, 1 (146); 7, 9 (II. 495); 8, 8 (156);
8, 10 (145); 8, II (II. 143); 8, 14 (145); 9, 1 (145) (475) (582)
(654) (II. 170) (II. 175) (II. 239) (II. 498) (II. 523) (II. 541)
(II. 582); 9, 2 (145); 9, 3 (431); 9, 8 (146) (II. 44); 9, 10 (II.
191) (II. 608); 9, 12 (II. 608); 9, 18 (207); ll, 7 (II. 368);
12, 8 (308).

Píseň Šalom. 1, 2 (II. 347) (II. 563); 1, 3 (581) (II. 317) (II. 489)
(II. 568); 1, 5 (II. 353) (II. 448) (II. 520) (II. 521); 1, 6 (89)
(II. 448) (II. 504); 1, 7 (358) (II. 355); 1, 8 (455); 1, 9 (674)
(II. 261); 1, 15 (455); 2, 1 nn. (204); 2, 2 (122) (595); 2, 3
(II. 535); 2, 4 (II. 489) (II. 629); 2, 6 (96); 2, 7 (40) (442);
2, 8 (205) (399) (II. 351) (II. 581); 2, 9 (183) (204) (II. 351)
(II. 519); 2, 10 (40) (442) (II. 503); 2, II (442) (II. 503); 2, 12
(442); 2, 14 (442) (II. 188); 2, 15 (40); 3, 1 (II. 463) (II.
521) (II. 522); 3, 1 (627); 3, 2 (II. 522); 3, 4 (627); 3, 5 (II.
354); 3, 6 (II. 201) (II. 517); 3, 7 a 8 (243) (288); 3, 8 (652);
3, 9 a 10 (II. 484); 4, 6 (II. 351); 4, 7 (139) (382) (412) (641)
(II. 219) (II. 300) (II. 469); 4, 8 (II. 219) (II. 589); 4, 16
(276) (II. 383); 5, 1 (II. 517); 5, 10 (296) (II. 422) (II. 452) ;
5, II (65) (II. 422); 5, 12 (II. 531); 6, 8 (II. 557); 6, 9 (62)
(455) (II. 132) (II. 261) (II. 393) (II. 517) (II. 538); 7, 13
(II. 165); 8, 1 (442); 8,3 (96); 8,5 (II. 219); 8,6 (494); 8,7
(494); 8, 9 a 10 (II. 377).

Moudr. 1, 1 (5); 1, 4 (219) (II. 585); 1, 5 (II. 456) (II. 585); 1, 7
(225); 3, 1 až 6 (II. 423); 3, 2 a 3 (231); 4, 1 (139); 4, 8 (445).
(II. 202); 4, 9 (II. 202); 5, 1 (462) (II. 468); 5, 2 (438); 5, 3
. (438) (II. 365); 5, 4 (295); 5, 4 nn. (159); 5, 5 (438); 5, 6 (88)
(453) (II. 365); 5, 7 (88); 5, 17 (96); 6, 6 nn. (641); 6, 7 (II.
56); 6, 9 (II. 156); 7, 7 (226); 7, 7 až 9 (II. 161); 7, 8 (226);
7, II (226); 7, 12 a 13 (226); 8, 2 (564); 8, 19 až 21 (660); 9, 1
(660); 9, 4 (II. 259); 9, 4 a 10 nn. (660); 9, 15 (II. 519); 10, 12
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(II. 213); ll, 19 (87); ll, 24 (17); 12, 13 a 14 (195); 13, 1
. (236); 16, 20 (427); 17, 17 (611); 18, 14 (189) (304) (II. 204)
(II. 258); 18, 15· (84) (189) (304) (622) (II. 204) (II. 258);
18. 16 (622); 18, 20 (622); 18, 24 (62).
Ecclesiasticus 1, 14 (603) (II. 455); 1, 16 (II. 455); 1, 25 (601);
1, 27 (601); 1, 33 (II. 455); 2, 1 (253) (278) (462) (601) (653)
(II. 15) (II. 21) (II. 217) (II. 348); 2, 4 až 6 (II. 424); 2,20
(II. 217); 3, 20 (II. 67); 7, 4 (196); 7, 37 (22); 7, 40 (II. 157)
(II. 590) (II. 608); 9, 9 (130); 9, 10 (130); 10, II (II. 93);
10, 15 (II. 178); 10, 17 (196); ll, 9 (318); 15, 3 (585); 15, 9
(II. 207); 15, ,18 (II. 332); 18, 5 (II. 631); 18, 19 (318); 18, 23
(II. 217); 20, 32 (II. 603); 22, II (115) ;22, 24 (II. 107); 23, 28
(125); 24, 7 (II. 302); 24, 8 (215); 24, 29 (265) (280) (295)
(299); 25, 22 až 24 (128); 25, 26 (129); 27, 12 (330); 28, 6 (II.
199); 30, 1 (651); 30, 24 (384); 31, 1 (140); 31, 8 (II. 410);
31, 8 a 9 (596); 31, 10 (II. 330); 32, 1 (191); 34, 25 (II. 87);
38, 21 (II. 199); 39, 1 až 4 (197); 39, 7 (197); 39, 32 (134);
39, 33 (134) (393) (II. 241); 39, 34 (134); 39, 35 nn. (134);
40, 9 (II. 39); 41, 17 (II. 603); 43, 10 (106); 43, 26 (388);
45, 20 (380); 48, 9 (674); 51. 23 (II. 597).
Izaiáš 1, 4 až 8 (II. 5); 1, 5 (II. 55) (II. 118) (II. 544); I, II (II.
180); 1, 15 (II. 180); 1, 16 (19) (243) (297) (II. 212) (II.
223) (II. 449) (II. 529); 1, 17 (II. 223); 1, 18 (19) (253) (297)
(II. 223); 1, 21 (II. 64) (II. 118) (II. 567); 1, 24 (II. 51);
1, 25 (32); 1, 26 (32) (164); 2, 2 a 3 (II. 360) (II. 508); 2,
7 (187); 2, 8 (187); 2, 10 (187) (466) (491) (II. 14) (II. 234);
2, II (440) (II. 34); 2, 12 (440) (II. 14) (II. 34); 2, 13 (440);
2, 18 (440); 2, 20 (440); 2, 21 (II. 234); 3, 1 (II. 64); 3, 10
(92); 3, 12 (II. 64); 3, 14 (II. 193); 3, 14 a 15 (II. 35); 4,
1 (10); 4, 2 (10); 5, 2 (II. 8); 5, 5 (625) (II. 8); 5, 6 (25) (625)
(II. 8); 5, 12 (II. 186); 5, 14 (678); 5, 20 (200) (620) (II.
86) (II. 366); 5, 24 (524); 5, 25 (524); 6, 1 (94) (215) (II.
548); 6, 1 nn. (189) (II. 385); 6, 1 až 7 (468); 6, 2 (75) (215)
(397) (II. 382); 6, 2 nn. (76) (213); 6, 3 (217) (II. 248); 6,
4 (94); 6, 5 (94) (128) (436) (II. 159) (II. 184) (II. 334) (II.
385); 6, 5 až 7 (307); 6, 6 (288) (376); 6, 6 n. (12) (439); 6,
9 a 10 (228); 6, 10 (584) (II. 78) (II. 87) (II. 205) (II. 209)
(II. 254) (II. 288) (II. 302) (II. 344) (II. 385) (II. 389)
(II. 512) (II. 591); 7, 10 až 14 (453); 7, II až 14 (II. 196);
8, 1 (149).; 8, 6 (II. 20); 8, 6 a 7 (494) (II. 113); 8, 14 a 15
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(II. 369); 9, 1 a 2 (600); 9, 6 (3) (179) (307) (310) (313) (317)
(319) (376) (419) (II. 247) (II. 254); 9, 7 (190); 9, 14 (66);
9, 15 (66) (369); 10, 12 a 13 (II. 100); 10, 25 a 26 (398); ll,
1 (453) (II. 304) (II. 625); ll, 1 nn. (II. 531); ll, 2 (135)
(459) (II. 209) (II. 260) (II. 261) (II. 304); ll, 10 (428)
(453) (576); 12, 3 (302) (II. 322); 12, 6 (107); 13, 2 (323)
(II. 96); 13, 3 (II. ll); 13, 5 (II. ll); 13, 12 (II. 425); 13,
12 nn. (II. 424); 13, 19 až 22 (II. 132); 13, 21 (465); 13, 22
(465); 14, II (132); 14, 12 (111) (326) (II. 88) (II. 151) (II.
536); 14, 13 (122) (176) (II. 151) (II. 383); 14, 14 (122)
(176) (459) (II. 151); 14, 15 (II. 151); 14, 22 (605);
15, 12 až 14 (517); 16, 1 (300); 16, 6 (326) (457) (503); 17,
12 (II. 14); 18, 1 (350) (387) (388) (428); 18, 2 (388) (428);
18, 2 nn. (II. ll); 18, 3 (428); 19, 1 (626); 21, 4 (II. 118);
21, 9 (II. 128); 22, 12 a 13 (391) (II. 45) (II. 186); 22, 14
(II. 186); 23, 8 a 9 (II. 158); 23, 16 (II. 76); 24, 16 (393);
24, 18 (161) (391); 25, 8 (II. 286); 26, 1 (II. 377); 26, 12
(682); 26, 19 (II. 14); 26, 20 (271) (II. 14); 27, 1 (85); 27,
8 (II. 150; 27, 9 ( ? ) (398); 28, 1 (223); 28, [) (223); 28,
6 (223); 28, 16 (692); 28, 19 (162) (179) (181) (651); 29, 9
až 11 (385); 29, II (228) (271) (II. 602); 29, 13 (244) (II.
54) (II. 555); 29, 14 (II. 18); 29, 14 a 15 (385); 30, 19 (40);
30, 20 (40) (429); 30, 21 (38) (40) (430); 31, 1 (675); 33, 7
(244) (307) (318) (II. 126); 34, II (II. 133); 34, II nn. (77);
34, 13 (II. 133); 34, 14 (II. 133) (II. 134); 34, 14 až 16 (II.
133); 34, 16 (II. 136); '35, 9 a 10 (II. 188); 37, 3 (131); 38,
2 a 3 (II. 508); 40, 1 a 2 (77) (96); 40, 2 (78); 40, 3 (78) (II.
554); 40, 4 (78); 40, 9 (II. 352); 41, 4 a 5 (27); 41, 10 (96);
41, 14 (96); 42, 1 (II. 247); 42, 8 (66) (II. 149); 42, 10 (237);
42, 19 (115); 43, 10 a 12 (691); 44, 3 (II. 529); 44, 8 (197);
45, 8 (II. 225); 45, 23 (II. 624); 46, 3 (98); 46, 4 (98); 46,
5 (98) (II. 520); 46, 8 (98) (II. 244); 46, 9 (II. 244) (II. 500)
(II. 574); 46, 9 a 10 (27) (98); 46, 10 (102) (157) (224) (635)
(II. 36) (II. 95) (II. 181) (II. 393); 47, 3 až 9 (II. 153);
47, 10 a II (II. 153); 47, 13 (II. 153); 48, 9 (75); 48, 10 (75)
(665); 48, II (66) (75); 48, 17 (1) (38); 48, 22 (255) (II. 120);
49, 18 (61); 50, 2 (98) (II. 320); 50, 3 (415); 50, 6 (II. 562);
50, II (364) (II. 57) (II. 156) (II. 175); 51, 2 (II. 254); 51,
3, (441); 51, 17 (II. 517); 52, 1 (II. 478) (II. 561); 52, 2 (II.
369) (II. 517) (II. 561); 52, 7 (389); 52, II (II. 449); 53,
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3 (231); 53, 4 (268); 53, 7 (231) (301) (529); 53, 8 (686);
53, 10 (412); 54, 1 a 2 (II. 310); 54,4 (II. 310); 54, 7 (195);
54, 8 (II. 310); 54, 8 až 10 (380); 54, 10 (195); 54, II (II.
433); 54, II n. (II. 368); 54, 13 (II. 503); 54, 16 (49); 55,
1 (II. 536); 55, 6 (II. 515); 55, 13 (428); 56, 7 (II. 493);
57, 1 (II. 616); 57, 15 (II. 209); 57, 20 (246) (323) (389)
(II. 14) (II. 178); 57, 21 (255) (389); 58, 1 (308) (392) (II.
187) (II. 198); 59, 1 (II. 236) (II. 406); 59, 2 (II. 63) (II.
406); 59, 3 (II. 406); 59, 4 (II. 406); 59, 5 (II. 406); 60, 1
(53) (II. 367) (II. 517); 60, 1 až 5 (II. 587); 60, 2 (53) (II.
367); 60, 5 (390) (II. 14) (II. 517); 60, 8 (24) (378) (625)
(II. 44); 60, 10 (II. 514); 60, II (II. 514); 60, 13 (157); 60,
14 (157); 60, 15 (157) (II. 310); 60, 18 až 22 (II. 310); 62,
3 a 4 (II. 311); 62, 4 až 6 (43) (44); 62, 6 (242) (288); 62,
II (II. 580) (II. 587); 63, 1 (650) (II. 266); 63, 1 n. (II.
234); 63, 1 až 3 (II. 238) (II. 449); 64, 1 (II. 225); 64, 6 (II.
195); 65,2 (678); 66,1 (421) (II. 258) (II. 365) (II. 548);
66, 2 (222) (II. 74) (II. 230) (II. 258) (II. 299) (II. 365)
(II. 475) (II. 595); 66, 3 (II. 74) (II. 230); 66, 7 (II. 286);
66, 10 až 13 (II. 310); 66, 23 (II. 286) (II. 538); 66, 24 (II.
133) (II. 339) (II. 340).

Jeremiáš 1, 5 (145); 1, 8 (II. 370); 1, 10 (309) (689); 1, 14 (II.
450); 1, 18 (II. 376); 2, 13 (609) (II. 18) (II. 31) (II. 111)
(II. 321) (II. 529); 2, 19 (II. 156) (II. 168) (II. 185) (II.
251); 2, 32 (454) (455); 2, 36 (II. 120); 3, 1 (371) (II. 132);
3, 2 (112) (II. 222) (II. 302) (II. 532); 3, 2 a 3 (464); 3, 2 nn.
(625); 3, 3 (II. 79) (n. 406) (II. 622); 3, 6 (372); 3, 7 nn.
(371); 3, 10 (172) (II. 182); 4,19 (404); 4,23 (186); 5, 23
a 24 (II. 179); 5, 25 (II. 180); 5, 27 a 28 (II. 180); 6, 13
(269) (II. 396); 6, 16 (II. 231); 6, 26 (415) (II. 179); 7, 2
(462) (II. 379) (II. 380); 7, 18 (454); 8, 10 (269); 8, 20 (640);
9, 1 (II. 128) (II. 324) (II. 357) (II. 523); 9, 2 (491) (II.
324); 9, 3 (491) (II. 180); 9, 4 (II. 180) (II. 438); 9, 23 n.
(178); ll, 4 (151); ll, II (199); ll, 13 (II. 76); ll, 15 (II.
76); ll, 16 (II. 76); ll, 19 (231); 12, 1 (II. 88); 12, 2 (II.
466); 14, 14 (109); 15, 19 (45) (II. 31) (II. 89); 16, 17 (II.
147); 16, 18 (II. 147); 17, 1 (II. 80) (II. 82) (II. 317); 17,
5 až 8 (II. 232); 17, 7 (420); 17,9 (354); 17,10 (16) (II.
427); 17, 16 (627); 17, 18 (607) (II. 163) (II. 221); 20, 14
(333); 22, 4 a 5 (465); 23, 21 (377); 23, 26 (9); 23, 32 (109);

25, 9 a II (II. 549); 27, 15 (109); 29, 9 (109); 31, 3 (17);
31, 15 (303); 31, 22 (II. 314); 31, 31 (II. 318); 31, 33 (II.
318) (II. 571); 31, 34 (300) (II. 318) (II. 503); 33, II (442);
33, 17 a 18 (II. 69); 47, 2 (494); 48, 10 (424) (515) (535)
(548); 48, 29 (326); 49, 18 (608); 50, 14 (II. 217); 50, 40
(608); 51, 1 nn. (605); 51, 6 (605); 51, 7 (609) (610); 51, 8
(II. 128) (II. 175); 51, 9 (607) (II. 156); 51, 45 (II. 139).
Pláč Jeremiášův 1, 1 (II. 119) (II. 152); 1, 1 nn. (587) (II. 8);
1,2 (II. 119); 1, 3 (426); 1, 4 (II. 404); 1, 6 (II. 119); 1, 8
(340) (500) (610) (644) (II. 405) (II. 543); 1, 12 (640); 2,
13 (201); 2, 20 (640); 4, 1 (II. 455) (II. 465); 4, 6 (435);
4, 8 (257); 4, 20 (II. 554); 5, 10 (II. 447); 5, 15 (236); 5,
16 (II. 212).
Baruch 3, 36 a 37 (234); 3, 38 (419); 4, 1 (234) (386); 4, 3 (386);
5, 1 nn. (II. 531).
EzechielI, 4 a 5 (205); 1, 6 (214); 1, 27 a 28 (93); 2, 6 (122) (342)
(II. 299) (II. 407) (II. 588); 2, 8 (27) (400); 2, 9 (400); 2,
9 a 10 (28) (150) (225); 3, 8 a 9 (II. 370); 3, 17 (103); 3, 18
a 20 (534) (II. 399); 4, 6 (436); 6, 7 (94) (265) (283) (II.
390); 6, 10 (II. 75); 6, II (661); 6, 14 (II. 75); 8, 1 nn. (648);
8, 8 (II. 30); 8, 14 (130); 8, 16 (II. 30); 9, 1 (II. 78); 9,
1 nn. (648); 9, 4 nn. (8,5) (344); 9, 5 (II. 438); 9, 5 n. (92)
(648); 9, 6 (449); 13, 2 a 3 (II. 377); 13, 5 (II. 377); 13, II nn.
(II. 38); 16, 7 až 17 (II. 65); 16, 10 (II. 70); 16, 17 (555)
(II. 75); 16, 42 (182); 16, 57 (130); 17, 1 (2); 17, 3 (2); 17,
10 (2); 18, 4 (142) (615); 18, 20 (142) (615); 21, 3 (85) (92)
(647); 21, 4 (85) (647); 21, 5 (647); 21, 25 (85); 21, 28 (85);
22, 17 n. (649); 22, 18 (II. 425); 28, 12 (336) (II. 446); 28,
13 (326) (336) (II. 88); 28, 13 nn. (II. 66) (II. 446); 32, 18
(640); 33, 7 (103); 33, 8 (103) (534) (II. 399); 34, 2 (II. 87);
34, 14 (466); 34, 23 (152); 35, 3 nn. (465); 35, 6 (423); 38,
18 nn. (135); 38, 21 a 22 (199); 39, II až 17 (304); 39, 29 (II.
529); 40, 2 (II. 355); 40, 3 (407); 40, 4 (II. 355); 40, 5 (406)
(407); 41, 1 nn. (II. 402); 42, 13 (II. 391); 46, 1 a 2 (II. 514).
Daniel 2, 20 (II. 179); 2, 21 (II. 179); 2, 32 nn. (II. 576); 2, 34
(679) (11.369); 2, 35 (II. 369); 2, 45 (II. 576); 3, 5 (556);
3, 12 nn. (556) (II. 293); 3, 19 nn. (421) (II. 423); 3, 20 nn.
(339); 3, 23 nn. (665); 3, 24 nn. (vulg.) (655) (670) (680);
3, 28 nn. (671); 3, 91 nn. (670); 3, 95 (670); 4, 24 (617); 4,
29 a 3.0 nn. (II. 106); 4, 31 až 34 (II. 129); 5, 1 nn. (509);
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6, 16 U11. (566) (II. 6); 6, 26 (671); 7, 2 (270); 7, 2 1111. (499)
(502) (II. 93); 7, 7 (45) (II. 38); 7, 8 (II. 1(9); 7, 9 (II. 530);
7, 10 (289) (II. 110) (II. 282) (II. 530) (II. 531); 7, 17 11.
(499); 7, 19 (499); 7, 20 (45); 7, 23 (499) (II. 107); 7, 24 (45)
(II. 107) (II. 1(8); 7, 26 a 27 (191) (441); 9, 4 1111. (485);
9, 5 (582) (676); 9, 7 (219) (II. 2(0) (II. 2(6) (II. 249) (II.
261); 9, 8 (582); 9, 9 (582); 9, II (644) (676) (II. 471); 9,
25 ( ? ) (578); 9, 26 a 27 (II. 525) (II. 492); 10, 2 1111.
(229); 10, 3 (636); 10, 5 11. (68); 10, 7 (95); 10, 7 a 8 (93);
10, 9 (76); 10, II (197) (653); 10, 13 (469); 10, 20 a 21
(469); 11,31 (365) (637); 11,321111. (531); ll, 33 (II. 185); ll,
35 (647) (648) (II. 141) (II. 185) (II. 223); 12, 1 až 4 (469);
12, 1 1111. (II. 6(0); 12, 6 a 7 (361); 12, 7 (II. 273); 12, 8 (II.
600); 12, 9 (8) (II. 600); 12, 10 (8) (137) (518) (II. 78) (II.
86) (II. 115) (II. 223) (II. 469) (II. 470) (II. 512) (II. 6(0);
12, II (365); 13, 22 (142); 13, 41 (438) (567); 13, 451111. (438);
14, 2 U11. (II. 131).

Ozeáš 2, 3 až 10 (II. 117); 2, 6 (652) (II. 2(1); 2, 14 (36) (465);
2, 19 (II. 214); 2, 19 11. (72) (II. 300); 4, 1 (423) (II. 256)
(II. 451); 4, 1 až 3 (II. 12); 4, 2 (270) (423) (II. 24) (II.
256) (II. 451); 5, 8 (321); 5, 9 a 10 (II. 23); 6, 7 (II. 544);
7, 4 (II. 76); 7, 14 (684); 9, 14 (II. 85); 10, 2 (443) (II. 50)
(II. 393); 10, 8 (272); 13, 9 (87).
Joel 1 a 2 (193); 2, 1 (321); 2, 12 (193) (II. 174); 2, 15 (324);
2,16 (324); 2,17 až 19 (II. 167); 2,17 (II. 174); 2,18 (193);
2, 28 (59) (268) (325); 2, 31 (268); 3, 14 až 16 (268); 3, 17
(265) (II. 296) (II. 335) (II. 390).
Amos 3, 6 (199); 3, 12 (642); 4, 7 (649); 5, 10 (II. 381); 5, 13
(229) (271) (491); 5, 19 (II. 504); 8, II (II. 156).
Jonáš 1, 1 11U. (103); 1, 2 (131); 1, 2 1111. (624); 2, 1 (II. 15); 2,
1 Ull,. (678); 2, II (II. 588); 3, 5 (511); 3, 5 1111. (641) (II.
510); 3, 8 1111. (416); 4, 3 (344).
Micheáš 3,'6 (II. 245); 3, 7 (II. 245); 6, 8 (II. 508); 7, 1 (645);
7, 2 (645); 7, 4 (564) (645) (II. 316); 7, 5 (645); 7, 7 (II.
117); 7, 8 až 10 (II. 117).
Abakuk 1, 2 11. (69); 1, 5 1111. (II. 88); 1, 13 (69) (665); 2, 4 (II.
166) (II. 414); 2, 15 (II. 621); 3, 2 (584) (II. 10); 3, 8 (345)
(674) (II. 223); 3,13 až 15 (67); 3,15 (345); 3, 17 (II. 514).
Aggeus 1, 14 (437); 2, 7 (269) (272).

Zachariáš 1, 3 (391); 3, 9 (12); 4, 10 (12)(68); 5, 8 (675); 6, 2
(675); 6, 3 (675); 6, 12 (II. 386); 9, 9 (II. 580) (II.. 587);
9,17 (259) (II. 167); ll, 7 (539); 13,1 a 2 (II. 23); 13, 2
(II. 48); 13, 3 a 4 (II. 24); 13, 7 (434); 13, 8,a 9 (II. 50).
Malachiáš 1, 6 (70) '(117) (445) (688) (II. 25) (II. 122) (II. 390);
2, 7/ (106) (227) (319) (385) (599) (603); 2, 8 a 9 (II. 25);
3, 1 (106) (307) (319) (325) (II. 120); 3, 2 (325); 3, 3 (69)
(185); 4, 1 Ull. (II. 386) (II. 387); 4, 2 (II. 27); 4, 5 a 6 (47)
(413); 4, 6 (442) (II. 236).
1. Makabejská 6, 43 1111. (274); 7, 50 (304); 14, 4 (304).
Matouš 1, 1 (211) (II. 625); 1, 1 Ull. (II. 3,96); 1, 20 (II. 89);
2, 1 1111. (II. 511); 2, 2 (124) (II. 626); 2, 2 1111. (II. 510);
2, 3 (315); 2, 81111. (II. 145); 2, 11 (316); 2, 13 (II. 126) (II.
127); 2, 18 (303); 3, 2 (416) (II. 381); 3, 3 (78) (JI. 554)
(II. 580) ;3, 4 (416); 3, 7 (200) (II. 545); 3, 8 (112); 3, 6
(II. 128); 3, 10 (200) (II. 166) (II. 180) (II. 535); 3, II (II.
553) (II. 554); 3,14 (II. 149); 3,16 (396) (403) (II. 222) (II. 304)
(II. 566); 3,17 (357); 4, 1 (200); 4, 21111. (II. 347); 4,31111. (496)
(515) (II. 214); 4, 6 (242); 4, 9 (519) (557) (677) (II. 102) (II.
623); 4, 10 (371); 4, II (496); 4,17 (391) (II. 182) (II. 270) (II.
381); 4, 18 1111. (II. 459); 4, 19 (II. 190) (II. 431) (II. 530);
5, 1 1111. (570) (II. 350) (II. 352); 5, 3 (35) (118) (181) (664)
(II. 266) (II. 476) (II. 538); 5, 31111. (529) (II. 44) (II. 594);
5, 3 až 6 (II. 327.); 5, 3 až II (486) (II. 514); 5, 4 (225) (575)
(590) (655) (681) (II. 309) (II. 311) (II. 538) ,(II. 539); 5, 5
(279) (495) (575) (600); 5, 6 (185) (575) (579) (II. 244) (II.
266) (II. 270) (II. 327) (II. 350) (II. 509)' (II. 538); 5, 7
(562); 5, 8 (185) (575) (578) (II. 125) (II. 266) (II. 350)
(II. 435) (II. 442) (II. 509) (II. 538) (II. 558); 5, 9 (II. 509);
5, 10 (33) (35) (109) (600) (II. 176) (II. 207) (II. 232) (II.
265) (II. 266) (II. 311) (II. 538); 5, II (138) (433) (II. 82)
(II. 116) (II. 141) (II. 149) (II. 266) (II. 448); 5, 12 (II.
116); 5, 13 (130) (641); 5, 14 (46) (49) (53) (330) (411) (417)
(II. 378) (II. 427) (II. 503); 5, 15 (49); 5, 16 (45) (203) (381)
(II. 218) (II. 375) (II. 460); 5, 20 (II. 290); 5, 22 (514) (II.
237) (II. 291); 5, 23 a 24 (II. 291); 5, 25 a 26 (II. 9); 5, 29
(II. 352); 5, 33 (395); 5, 34 (394) (395) (396); 5, 35 (396);
5, 37 (395) (II. 578); 5, 39 (82) (II. 37) (II. 456); 5, 44 (II.
145) (II. 207); 6, 1 1111. (II. 149); 6, 6 (90) (II. 59) (II. 166);
'6, 10 (42) (223) (224) (241) (301) (440) (II. 270) (II. 308)
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(II. 394) (II. 589); 6. II (II. 301); 6, 12 (531); 6, 13 (163)
(II. 504); 6, 14 (II. 207); 6, 22 (141) (205) (433) (II. 200)
(II. 444); 6, 23(433); 6, 24 (555) (688) (II. 30) (II. 77);
6, 33 (171) (592) (644) (II. 81) (II. 106) (II. 244) (II. 249)
(II. 270) (II. 370); 7, 1 (II. 207) (II. 239); 7, 2 (II. 408);
7, 6 (393) (661) (662) (II. 147) (II. 167); 7, 7 (II. 541); 7, 8
(II. 328) (II. 545); 7, 9 n. (384); 7, 13 (282) (II. 29) (II.
212); 7, 15 (108) (431) (538) (566) (II. 345) (II. 391) (II.
524) (II. 620); 7, 16 (567) (II. 85); 7, 18 (II. 166) (II. 183);
7, 19 (II. 535); I, 20 (567); 7, 22 (688) (II. 69) (II. 169);
7, 23 (II. 69) (II. 169); 7, 24 nn. (II. 130); 7, 26 (500); 8, 8
(516) (II. 205); 8,9 (II. 205); 8,12 (II. 155) (II. 341); 8,13
(430) (II. 167); 8, 20 (II. 259); 8, 24 (II. 15); 8, 24 nn. (484)
(II. 171) (II. 233); 8,25 (494) (II. 238); 8,32 (272); 9,1 nn.
(II. 475); 9, 2 (II. 397); 9, 9 (II. 431); 9, 16 (590); 9, 17
(237) (590) (609) (II. 219) (II. 286); 9, 20nn. (546); 9, 32 n.
(471); 10, 2 (II. 431) (II. 435); 10, 7 (405); 10, 8 (II. 159)
(II. 536); 10, 8 a 10 (II. 25); 10, 13 (II. 25); 10, 14 (II. 25);
10, 15 (435) (II. 25) (II. 55) (II. 142); 10, 16 (568) (II. 242);
10, 18 a 19 (317); 10, 20 (542); 10, 22 (109) (II. 273) (II.
420) (II. 469); 10, 28 (602); 10, 32 (99) (247) (263) (482) (II.
265) (II. 375); 10, 34 (461); 10, 37 (II. 264); 10, 38 (557);
10, 39 (559); ll, 2 nn. (II. 553); ll, 3 (II. 554); ll, 5 (II.
555) (II. 557); ll, 9 (106); ll, 10 (106) (307) (319); ll, II
(76) (294) (II. 534); ll, 12 (443); ll, 14 (413); ll, 15 (533)
(II. 208); ll, 20 až 24 (II. 158); ll, 24 (435) (II. 55) (II.
142); ll, 25 (6) (222) (278) (II. 209) (II. 613) (II. 620);
ll, 27 (216) (225); ll, 28 (II. 630); ll, 29 (149) (199) (231)
(448) (520) (578); 1~ 25 (II. 115) (II. 237); 12, 28 (678)
(II. 565); 12, 29 (II. 254); 12, 30 (275) (460) (579) (II. 264);
12, 31 (333) (II. 35) (II. 55) (II. 131); 12, 32 (613) (II. 35)
(II. 131) (II. 575); 12, 33 (II. 85); 12, 34 (II. 545); 12, 36 .
(II. 9) (II. 595) (II. 610); 12, 39 (453) (II. 237); 12, 41 (416)
(II. 55); 12, 43 (II. 132); 12, 44 a 45· (232) (II. 132); 12, 45
(457) (504) (II. 91) (II. 455) (II. 595) (II. 605); 12, 50 (463);
13, 3 nn. (325); 13, 9 (533) (II. 208); 13, 16 (II. 209) (II.
389); 13, 19 (II. 136); 13, 25 (209) (496) (II. 270); 13, 25 Dli.
(618); 13, 30 (621) (622) (630) (631); 13, 38 n. (II. 270);
13, 39 (618); 13, 39 nn. (II. 575); 13, 41 (325) (455) (II. 270);
13, 43 (455) (533) (II. 208); 13, 44 (180) (562) (II. 269) (II.

369) (II. 450) (II. 572); 13, 45 (II. 362) (II. 369) (II. 536);
13, 45 a 46 (II. 162) (II. 269) (II. 450) (II. 481) (II. 628);
13, 49 (220); 13, 55 (II. 190) (II. 459); 14, 7 n. (395); 14, 17
(294); 14, 17 nn. (236); 14, 19 nn. (II. 307); 14, 25 (II. 15);
14, 29 až 31 (563); 14, 30 (II. 15); 14, 31 (676) (II. 238);
14, 33 (516); 15, 3 (37); 15, 8 (II. 55); 15, 19 (338); 15, 22
(208); 15, 22 nn. (384) (II. 168); 15, 26 a 27 (II. 619); 15, 28
(430) (II. 327); 16, 14 (470); 16, 16 (II. 8) (II. 431)
(II. 451); 16, 17 (II. 431); 16, 18 (II. 293) (II. 361)
(II. 431) (II. 451); 16, 19 (422) (538) (II. 431) (II. 515);
16, 24 (61) (401) (549) (554) (595) (II. 270) (II. 445) (II.
478) (II. 631); 16, 25 (559); 16, 26 (466); 16, 28 (II. 572);
17,1 nn. (II. 354) (II. 496) (II. 562); 17,2 (89) (II. 479);
17, 5 (II. 354); 17, 20 (272) (323); 18, 3 (448) (II. 183) (II.
507); 18, 6 (123) (467) (II. 121) (II. 191); 18, 7 (406); 18, 9
(II. 444); 18, 10 (307) (635) (II. 122) (II. 564); 18, 12 (497)
(II. 535); 18, 13 (II. 535); 18, 17 (420); 18, 18 (II. 271);
18, 20 (54) (107) (629) (II. 395); 18, 23 (209); 18, 23 nn.
(188); 18, 24 (362) (II. 9); 18, 24 nn. (II. 560); 18, 26 (II. 9)
(II. 560); 18, 28 (II. 59); 18, 28 nn. (II. 9); 18, 34 (II. 10)
(II. 560); 19, 12 (593); 19, 21 (II. 207) (II. 298); 19, 27 (II.
146) (II. 262); 19, 28 (133) (245) (445) (646) (II. 146) (II.
262) (II. 277); 19, 29 (280) (401) (II. 421); 19, 29 n. (II.
298); 1~ 30 (386); 20, 16 (35) (144) (282) (386) (II. 246)
(II. 418); 20, 21 (281) (521) (526) (II. 271) (II. 311); 20, 22
(2) (297) (522); 20, 25 (503) (521) (522) (II. 269); 20, 26
(381) (521) (II. 269); 20, 27 (381); 21, 5 (II. 580); 21, 8 nn.
(II. 586); 21, 12 (632) (640) (686); 21, 13 (II. 493); 21, 21
(272); 22, 2 (209) (II. 215) (II. 571); 22, 2 nn. (II. 300) (II.
488); 22, 3 (II. 490); 22, 5 a 6 (II. 490); 22, 10 (II. 49); 22, II
(II. 490); 22, 12 (II. 45) (II. 491); 22, 13 (II. 491); 22, 14
(35) (144) (282) (II. 246) (II. 418); 22, 21 (II. 70) (II. 632);
22, 23 nn. (668); 22, 30 (287) (629) (669) (II. 421); 22, 32
(287) (669); 22, 36 až 38 (II. 464); 22, 37 (18) (222) (II. 498)
(II. 539); 22, 37 nn. (645); 22, 39 (222) (II. 539); 22, 40
(414); 22, 44 (245); 23, 2 (196); 23, 3 (196); 23, 8 (II. 397);
23, 9 nn. (II. 397); 23, '12 (283) (II. 177) (II. 476); 23, 13 nn.
(II. 474); 23, 23 (II. 21) (II. 260) (II. 633); 23, 24 (561);
23 27 (II. 130); 23, 27 nn. (331); 23, 32 (435) (622) (II. 86)
(IÍ. 142); 23, 34 (621) (II. 86) (II. 122); 23, 35 (436) (II.
JalWlIbek, Výklad.
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23) (II. 122); 23, 37 (II. 23); 23, 38 (464) (II. 582); 24, 2
(II. 130); 24, 3 (II. 582); 24, 3 nn. (II. 609); 24, 5 (75) (II.
373) (II. 554) (II. 581) (II. 582); 24, 7 (262) (327) (534)
(537) (567) (II. 43) (II. 46) (II. 114) (II. 130) (II. 185) (II.
419) (II. 436) (II. 437) (II. 522); 24, 8 (II. 439); 24, 9 (666)
(II. 116); 24, 10 (II. 116); 24, II (80) (262) (267) (327) (537)
(601) (608) (II. 437); 24, 12 (464) (567) (608) (618) (689)
(694) (II. 28) (II. 60) (II. 92) (II. 112) (II. 165) (II. 233)
(II. 234) (II. 240) (II. 383) (II. 437) (II. 466) (II. 512)
(II. 629); 24, 13 (109) (II. 273) (II. 420) (II. 469); 24, 14
(80) (314) (323) (387) (405) (531) (601); 24, 15 (637) (II. 492)
(II. 525); 24, 16 (489); 24, 19 (131); 24, 20 (441) (490); 24, 21
(160) (304) (II. 522); 24, 22 (199) (267) (620) (622) (II. 105)
(II. 141); 24, 23 (II. 30) (II. 31); 24, 24 (75) (132) (316)
(355) (437) (461) (468) (470) (489) (503) (551) (569) (II. 20)
(II. 30) (II. 215) (II. 231) (II. 437); 24, 27 (198) (II. 29)
(II. 562); 24, 28 (51) (144) (213) (434) (II. 289); 24, 29 (267)
(II. 141); 24, 30 (626); 24, 32 (89) (II. 222) (II. 589); 24, 35
(275) (600) (II. 219) (II. 316); 24, 37 (193); 24, 38 n. (II.
17); 24, 40 (283) (II. 28); 24, 41 (283) (II. 191); 24, 42 (361);
24, 44 (361) (II. 590); 24, 45 (525); 24, 46 (II. 590); 25, 1
(63); 25, 1 nn. (303) (362) (370) (592) (620) (II. 29) (II. 73)
(II. 130) (II. 191) (II. 218) (II. 267) (II. 300) (II. 416)
(II. 511) (II. 517) (II. 572) (II. 599); 25, 2nn. (494); 25, 3nn.
(47) (191); 25, 4 nn. (II. 580); 25, 5 (4:73) (II. 187); 25, 5 n.
(II. 197); 25, 6 (303) (II. 517); 25, 7 (II. 205); 25, 8 (II.
416) (II. 517) (II. 522); 25, 10 (II. 514); 25, II (II. 616);
25, 12 (108) (II. 280) (II. 400) (II. 514) (II. 518)· (II. 616)
(II. 617); 25,14 nn. (II. 162); 25,21 (II. 480) (II. 516)
(II. 522) (II. 608) (II. 615); 25, 23 (II. 516) (II. 522) (II.
608) (II. 615); 25, 31 (II. 277); 25, 33 (80); 25, 34 (225) .
(246) (378) (446) (562) (677) (II. 243) (II. 285) (II. 322)
(II. 329) (II. 499) (II. 543) (II. 572); 25, 35 (562) (II. 565);·
25, 36 (562); 25, 40 (232) (570) (II. 516); 25, 41 (92) (298)
(562) (640) (676) (II. 105) (II. 156) (II. 243) (II. 284) (II.
339) (II. 400) (II. 572) (II. 616); 25, 42 až 45 (II. 461);
25, 43 (562); 26, 21 (139) (II. 88); 26, 24 (358) (II. 131)
(II. 155); 26, 26 (403) (427) (545) (II. 110) (II. 415) (II. 493)
(II. 566); 26, 26 a 27 (281); 26, 27 (427) (II. 325); 26, 28
(403) (429) (ll. 166) (II. 566); 26, 29 (266); 26, 31 (110);

26, 37 nn. (99); 26, 39 (2(:)4) (311) (470); 26, 39 nn. (595);
26, 41 (141) (311) (II. 233) (II. 248); 26, 49 (II. 551); 26, 50
(II. 549); 26, 51 (535); 26, 52 (535); 26, 53 (242) (287); 26, 55
(508); 26, 56 (487); 26, 69 nn. (II. 8) (II. 333); 26, 70 nn.
(II. 523); 26, 75 (575) (II. 523); 27, 5 (II. 385); 27, II nn.
(341); 27, 24 (341); 2'í, 25 (423) (641) (II. 16) (II. 23); 27, 29
(506); 27, 38 nn. (II. 470); 27, 40 (506); 27, 46 (373) (II.
119); 28,2 a 5 (315); 28,3 (II. 496); 28,18 (246); 28,19
(419) (582); 28, 20 (5) (284) (576) (lL 170) (II. 233) (II. 237).
Marek 1, 2 (319); 1, 3 (II. 554) (II. 580); 1, 6 (416); 1, 7 (71) (II.
149) (II. 554); 1, 8 (II. 553); 1, 10 (396) (403) (II. 222) (II.
394) (II. 566); 1, 12 (200); 1, 15 (210); 1, 16 nn. (II. 459);
1, 17 (II. 190) (II. 530); 2, 22 (237) (609) (II. 286); 3, 17 (41)
(315) (393) (585) (II. 212); 3, 29 (333) (II. 55) (II. 131); 3, 35
(77) (463); 4, 9 (II. 208); 4, 15 (II. 136); 4, 23 (II. 208); 4, 24
(II. 408); 4, 37 nn. (II. 171) (II. 233); 4, 38 (II. 15) ;5, 12 (272);
6, 3 (II. 190) (II. 459); 6, II (435) (II. 55) (II. 142); 6, 23 n.
(395); 6, 38 nn. (236); 6, 41 nn. (II. 307); 6, 48 (II. 15); 6,
49 (654); 7, 21 (338); 7, 31 (II. 382) (II. 639); 8, 28 (470);
8, 34 (61) (401) (549) (554) (595) (II. 270) (II. 445) (II. 478)
(II. 631); 8, 35 (559); 8, 36 (466); 9, 2 (II. 479); 9, 2 nn. (II.
354) (II. 496) (II. 562); 9, 7 (357) (II. 354); 9, 42 (123) (467)
(II. 121) (II. 191); 9, 44 (II. 133); 9, 50 (641); 10, 21 (II. 445);
10, 29 a 30 (II. 163); 10, 31 (386); 10, 38 (2) (297); 10, 43
(381); ll, 1 (414); ll, 8 nn. (II. 586); ll, 15 (632) (640) (686);
ll, 23 (272); 12, 17 (II. 70) (II. 632); 12, 25 (629) (II. 421);
12, 30 (II. 498); 12, 30 a 31 (222) (II. 464); 12, 36 (245);
• 12, 42 až 44 (II. 542); 13, 2 (II. 130); 13, 6 (II. 373) (II. 581)
(II. 582); 13, 8 (II. 130) (II. 419) (II. 436) .(II. 437) (II. 522);
13, 8 n. (II. 114); 13, 9 (II. 439); 13, II (317); 13, 13 !l09)
(II. 273) (II. 420) (II. 469); 13,14 (637) (II. 492); 13,18 (441);
13, 20 (II. 105); 13, 21 (87) (II. (0) (II. 31); 13, 22 (316)
(355) (426) (437) (461) (468) (470) (503) (569) (II. (0) (II.
169) (II. 215) (II. 231) (II. 4(7); 13, 26 (626); 13, 28 (II.
(222); 13, 31 (275) (600) (II. 219) (II. 316); 13, 33 (361) (II.
248); 14, 13 (414); 14, 18 (139) (II. 88); 14, 21 (358) (II. 131)
(II. 155); 14, 22 (427) (545) (II. 110) (II. 415) (II. 493) (II.
566); 14, 22 a 24 (403); 14, 24 (429) (II. 166) (II. 566); 14, 25
(266); 14, 35 (311) (470); 14, 35 nn. (595); 14, 36 (264); 14,
38 (141) (311) (361) (II. 233) (II. 248); 14, 45 (II. 551);
42*
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14, 50 (487) (II. 523); 14, 62 (626); 14, 66 nn. (II. 333); 15, 13
a 14 (II. 448); 15, 18 (506); 15, 27 nn. (II. 470); 15, 30 (506);
15, 34 (373) (II. 119); 16, 2 (II. 388); 16, 5 (546) (II. 496);
16, 5 nn. (II. 479); 16, 7 (110); 16, 15 (U6) (601); 16, 16 (409).
Lukáš 1, 9 nn. (211) (639) (n. 385); 1, 17 (413); 1, 26 nn. (II.
(253) (II. 596); 1, 28 (14) (II. 540); 1, 28 nn. (II. 352) (II.
386); 1, 29 (50) (94); 1, 30 nn. (379); 1, 31 (II. 110); 1, 32
(191) (440); 1, 33 (440); 1, 34 (228) (450); 1, 34 n. (II. 110);
1, 35 (299) (450) (II. 539) (II. 574); 1, 36 a 39 (478); 1, 39
(II. 253); 1, 39 nn. (393) (II. 352); 1, 40 (II. 253); 1, 46 (478)
(689) (II. 250) (II. 253); 1, 46 nn. (II. 385) (II. 540); 1, 47
(II. 250) (II. 357); 1, 48 (265) (289) (II. 298); 1, 49 (689);
1, 52 (196); 1, 58 (464); 1, 78 (383) (II. 363) (II. 386); 1, 79
(383) (II. 363); 2, 10 (II. 586); 2, 12 (453); 2, 13 nn. (240);
2, 14 (21) (81) (219) (476) (II. 25) (II. 70) (II. 121) (II. 200)
(II. 395) (II. 540) (II. 568) (II. 631); 2, 19 (478); 2, 26 až 29
(II. 572); 2, 29 (616) (II. 420) (II. 424) (II. 445); 2, 30 (616);
2, 34 (453) (607) (II. 131) (II. 167) (II. 369) (II. 604); 2, 37
(633) (690); 2, 38 (690); 2, 40 (463); 2, 42 nn. (636); 3, 4 (II.
554) (II. 580); 3, 7 (200); 3, 8 (112) (510) (II. 128); 3, 9 (200)
(II. 166) (II. 180) (II. 535); 3, 14 (II. 189); 3, 16 (II. 553)
(II. 554); 3, 21 (II. 222) (II. 347); 3, 22 (396) (403) (II. 222)
(II. 347) (II. 566); .4, 1 (200); 4, 8 (371); 4, 10 (242); 5, 4 nn.
(II. 168); 5, 5 (II. 587); 5, 8 (94); 5, 37 (237) (609) (II. 286);
G, 22 (138) (II. 141); 6, 25 (II. ) 57) (II. 3(9); 6, 26 (138) (II.
82) (II. 117) (II. 335) ;6, 29 (82) (II. 37); 6, 35 (II. 207); 6, 36
(II. 261); 6, 37 (II. 239) (II. 261) (II. 537); 6, 38 (299) (II.
408) (II. 420) (II. 537); 6, 43 (II. 166); 6, 44 (II. 85); 7, l3
(516); 7, II nn. (248); 7, 18 nn. (II. 553); 7, 19 (II. 554);
7, 22 (II. 557); 7, 26 (106); 7, 27 (106) (307) (319); 7, 28 (II.
534); 7, 37 nn. (II. 168) (II. (27); 7, 38 (3) (73) (75) (194)
(II. 231); 7, 47 (II. 308); 7, 48 (II. 182); 8, 2 (510); 8, 12 (II.
130); 8, 23 nn. (484) (II. 171) (II. 233); 8, 24 (II. 238); 8, 33
(272) ;8, 35 až 39 (II. 462); 8, 4~ nn. (546); 9, 13 nn. (236);
9, 19 (470); 9, 23 (401) (549) (554) (595) (II. 270) (II. 445)
(II. 478) (II. 631); 9, 24 (559); 9, 28 nn. (II. 496) (II. 5(2);
9, 29 (II. 479); 9, 35 (357); 9, 54 (II. 41); 9, 54 nn. (II.
110) ;9, 55 a 56 (II. 41); 9, 56 (II. 556); 9, 58 (II. 259) ;10, 1
(414) (638); 10, 1 nn. (6.31); 10, 5 (II. 9); 10, 9 a II (II. 565);
10, 16 (31) (316) (420) (II. 71) (II. 347) (II. 489) (II. 633);
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10, 18 (II. 128) (II. 177) (II. 398); 10, 20 (146) (532) (656) (II.
82) (II. 398); 10, 21 (II. 384) (II. 613) (II. 620); 10, 23 (297)
(575) (II. 389); 10, 27 (77) (II. 240) (II. 498); 10, 30 (644)
(646) (II. 268); 10, ,30 nn. (496) (II. 175); 10, 38 nn. (127)
(570) (II. 349); 10, 39 nn. (II. 444); 10, 40 n. (II. 551); 10,
41 (570); ll, 2 (42) (223) (224) (241) (301) (440) (II. 270~
(II. 308) (II. 394) (II. 589); ll, 4 (163) (531) (II. 504); ll, D
384); ll, 9 (II. 541); ll, 10 (II. 328) (II. 545); 11, 11 nn.
(384); ll, 14 nn. (II. 237); ll, 17 (II. 115) (II. 237); 11, 20
(443) (678) (II. 574); ll, 21 a 22 (379); ll, 23 (275) (460) (579)
(II. 264); 11, 24 (135) (II. 132); 11, 25 (II. 132); ll, 26 (457)
(II. 39) (II. 62) (II. 96) (II. 132) (II. 455) (II. 595); 11, 27
(265); ll, 32 (416) (II. 55); 11, 34 (205) (433) (II. 200) (II.
444); ll, 42 (II. 633); ll, 44 nn. (II. 474); 11, 49 (423); ll, 52
(155); 12, 3 (II. 427); 12, 4 (119) (602) (II. 26) (II. 390);
12, 5 (II. 26); 12, 8 (263) (II. 265); 12, 10 (333) (613) (II.
35) (II. 55) (II. 131); 12, 11 (317).; 12, 18 až 21 (177); 12, 19
a 20 (II. 153) (II. 608); 12, 31 (171) (644) (II. 244) (II. 249)
(II. 270); 12, 32 (563); 12, 35 (200) (II. 445); 12, 36 (II. 44)
(II. 217) (II. 267) (II. 440) (II. 512) (II. 580) (II. 590); 12, 37
(II. 444) (II. (08); 12, 40 (361); 12, 42 (525); 12, 43 a 44 (II.
608); 12, 47 a 48 (II. 147); 12, 49 (313) (552) (639) (648);
12, 50 (646); 12, 52 (112); 13, 3 (185) (II. 179); 13, 4: (II. 179);
13, 24 (466) (II. 382); 13, 28 (II. 341); 13, 30 (386); 13, 32
(II. 388); 13, 35 (II. 582); 14, 1 nn. (II. 454); 14, 8 nn. (II.
455); 14, 10 (II. 476); 14, 11 (283) (439) (II. 92) (II. 177)
(II. 476); 14, 16 (427); 14, 28 (144); 14, 31 (144) (362); 14, 33
(172) (362) (401); 14, 34n. (641); 14,35 (II. 208); 15, 4 (465)
(497); 15, 4 nn. (II. 442) (II. 535); 15, 6 (II. 7); 15, 7 (221)
(483); 15, 8 nn. (II. 129) (II. 465); 15, 10 (475) (483); 15,
II nn. (II. 237) (II. 614); 15, 13 (406); 15, 13 nn. (II. 459);
15 18 nn. (II. 129); 15, 19 (II. 459); 15, 21 a 22 (II. 237);
15' 23 (II. 237); 15, 32 (406); 16, 1 nn. (480); 16, 2 (II. 399);
16: 9 (561) (II. 146) (II. 305); 16, 13 (II. 30) (II. 77) (II. 550);
16 15 (544); 16, 19 nll. (18) (181) (II. 341) (II. 342); 16, 20
(146); 16, 20 nn. (II. 507); 16; 22 (5) (482) (II. 252) (II. 378)
(II. 446); 16, 23 nn. (159) (293) (581) (II. 6) (II. 188) (II.
196) (II. 285); 16, 24 (243) (382) (614) (II. 342) (II. 532);
16 24 nn. (265) (II. 213) (II. 362); 16, 25 (II. 342); 16, 26
(IÍ. 213); 16, 29 (196); 16, 31 (196); 17, 1 a 2 (123) (II. 121);
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17,2 (467) (II. 191); 17, 5 (II. 59) (II. 414); 17, 10 (II. 67)
(II. 328) (II. 536); 17,12 (591) (II. 408); 17,12 nn. (II. 586);
17,13 (II. 408); 17,21 (421); 17, 27 (II. 17); 17, 33 (559);
17, 34 (II. 365); 17, 35 (283) (II. 191); 17, 36 (283); 17, 37
(51) (144) (434) (II. 289); 18, 8 (4) (107) (126) (278) (340)
(386) (415) (417) (584) (592) (II. 51) (II. 106) (II. 232) (II.
335) (II. 359) (II. 416) (II. 628); 18, 10 nn. (143) (II. 299)
(II. 367); 18, II (137) (II. 497); 18, 12 (177); 18, 13 (19) (56)
(71) (540) (II. 495); 18, 14 (439) (II. 92) (II. 177); 18, 24 (401);
18, 25 (401); 18, 26 (401); 18, 27 (401); 19, 2 nn. (563); 19, 36
(II. 586); 19, 41i(II. 356) (II. 357) (II. 384); 19, 42 (II. 185)
(II. 356) (II. 405); 19, 43 (II. 356); 19, 45 (632) (640); 20, 25
(II. 70) (II. 632); 20, 35 a 36 (629); 20, 42 a 43 (245); 21, 2 až 4
(II. 542); 21, 6 (II. 130); 21, 7 nn. (II. 609); 21, 8 (II. 373)
(II. 582); 21, 10 (II. 130) (II. 185); 21, 10 a II (II. 46);
21, II (II. 419) (II. 437); 21, 12 (666); 21, 15 (II. 637); 21, 18
(146); 21, 19 (160) (531); 21, 23 (308); 21, 25 (267) (388) (II.
170) (II. 437) (II. 544); 21, 26 (II. 141) (II. 170) (II. 437)
(II. 544); 2~, 27 (626); 21, 28 (199) (II. 43) (II. 357) (II. 420)
(II. 424) (II. 426) (II. 478) (II. 609); 21, 28 nn. (II. 165);
21, 29 (441); 21, 30 (441) (II. 222); 21, 31 (II. 141) (II. 291)
(II. 357); 21, 33 (275) (600) (II. 219) (II. 316); 21, 34 (490);
21, 35 (490); 21, 36 (490); 22, 15 (II. 489); 22, 19 (63) (181)
(578) (685) (II. 68) (II. 110) (II. 359) (II. 381) (II. 415)
(II. 493) (II. 562) (II. 566); 22, 20 (II. 454); 22, 25 (503)
(521), (522) (687) (II. 34) (II. 269); 22, 26 (521) (687) (II. 34)
(II. 149) (II. 269); 22, 28 až 30 (445); 22, 30 (245); 22, 32
(142) (248) (470); 22, 41 (470); 22, 41 nn. (595); 22, 42 (264)
(II. 233); 22, 43 (287); 22, 44 (489); 22, 47 (II. 551); 22, 52
(508); 22, 53 (364) (437) (508) (II. 15) (II. 519); 22, 56 nn.
(II. 333); 22, 57 nn. (II. 523); 22, 62 (575) (II. 523); 23, 5
(318); 23, 21 (II. 448); 23, 31 (II. 535); 23, 33 nn. (II. 470);
23,34 (160) (470) (578) (595) (II. 145); 23, 41 (II. 176); 23,
41 nn. (II. 477); 23, 42 (II. 528); 23, 43 (576) (II. 252) (II.
326) (II. 384) (II. 422) (II. 528) (II. 533); 23, 56 (304);
24, 4 (II. 496) ; 24, 13 nn. (94) (226) (II. 602) ; 24, 15 nn. (292);
24, 25 (386); 24, 26 (297) (406) (496) (532); 24, 32 (386) (402)
(640) (II. 313); 24, 36 (II. 586); 24, 37 (292); 24, 43 (II. 502);
24, 49 (313) (380) (454) (II. 226).

Jan 1, 1 (212) (418) (II. 364); 1, 3 (25) (532) (II. 235); 1, 4 (532);

1, 5 (611); 1,9 (II. 364) (II. 584); 1, 12 (80) (II. 62) (II.
121) (II. 347) (II. 397); 1, 13 (II. 397); 1, 14 (427) (545)
(II. 235) (II. 307); 1, 21 (413); 1, 26 (462); 1, 27 (93) (II.
149); 1, 32 (396) (403) (II. 304) (II. 566) ; t, 36 (204); 2, 15
(23); 2, 19 (689); 3. 6 (II. 547); 3, 8 (275) (442) (II. 40) (II.
41) (II. 582); 3, 14 (473); 3, 16 (411) (533); 3, 18 (II. 52)
(II. 250) (II. 335) ; 3, 19 (434) (6~1) (678) (II. 29) (II. 367)
(II. {08) (II. 521) (II. 569) (II. 584);,4, 7 nn. (II. 325);
4, 10 (301) (II. 630); 4, 13 (II. 325); 4,14 (265) (280) (584)
(II. 24) (II. 325) (II. 529); 4, 15 (II. 529) (II. 630); 4, 35
(623); 5, 2 nn. (204); 5, 17 (681) (II. 144) (II. 237) (II. 293)
(II. 304); 5, 19 nn. (418); 5, 25 (II. 271); 5, 30 (233); 5, 35
(II. 436); 5, 41 a 42 (140); 5, 42 (520) (II. 30) (II. 554);
5, 43 (II. 30); 5, 44 (46); 6,9 nn. (236); 6, 15 (488);
6 19 (II. 15); 6, 27 (428); 6, 29 (687); 6, 40 (II. 358); 6, 45
(ÍI. 503); 6, 51 (10) (427) (562) (II. 173) (II. 536) (II. 601);
6, 53 (42'7); 6, 54 (283); 6, 55 (427); 6, 56 (29) (429) (454)
(II. 167) (II. 306) (II. 491); 6, 57 (580); 6, 62 (427); 6, 63
(78) (84) (129) (187) (189) (199) (275) (427) (600) (II. 46)
(II. 375) (II. 539) (II. 594); 6, 69 (II. 8); 6, 70 (542); 7, 7
(II. 264); 7, 8 (II. 264); 7, 16 (7) (233); 7, 18 (II. 200); 7, 24
(II. 2(1); 7, 37 (II. 536); 7, 37 a 38 (77) (II. 18) (II. 111)
(II. 322) (II. 528) (II. 631); 7, 38 (493) (II. 211) (II. 323)
(II. 531); 7, 39 (77) (233) (II. 528); 8, 3 nn. (II. 318); 8, 7
(249); 8, 12 (87) (298) (338) (II. 27); 8, 25 ll. (26); 8, 28 (234);
8, 34 (II. 207) (II. 551); 8, 44 (457); 8, 46 (II. 577); 8, 48
(II. 456); 8, 49 (156) (II. 456); 8, 56 (II. 480) ;8, 58 (II.
570); 9,1 nn. (182); 9,4 (II. 144) ; 9,7 (II. 113); 9,39 (178) (228);
9,41 (228); 10, 1 (II. 378); 10,8 (537); 10,9 (165) (194) (II. 378)
(II. 380); 10, II (59) (134); 10, 12 (487); 10,14 (400); 10, 16 (476);
10,25 (15); 10,27 (399) (400) (II. 139) ; 10,30 (418); 10,31 (418);
10,33 (418); 10,34 (677); ll, 25 (II. 589); 11,43 (47) (115); ll,
43 n. (304); 11,44 (15); 12, 2 (II. 551); 12, 13 nn. (II. 586); 12,
24 (258) (634) (II. 166); 12, 25 (572) (II. 78) (II. 85) (II. 92);
12, 26 (254) (283) (650); 12, 31 (313) (323) (475) (II. 254);
12, 35 (137) (II. 368) (II. 415) (II. 509) (II. 521); 12, 47
(II. 556); 12, 50 (II. 464); 13, 1 (55); 13, 2 (321); 13; 7 (289);
13, 21 (139) (II. 88); 13, 25 (II. 303) (II. 374); 13, 25 nn.
(414); 13, 27 (508); 13, 34 (237) (II. 315); 14, 1 (II. 354);
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14, 2 (246) (266) (465) (II. 354); 14, 3 (465); 14, 6 (122) (142)
(168) (395) (533) (579) (II. 280) (II. 526) (II. 565); 14, 9 (II.
120); 14, 9 až 11 (419); 14, 10 (II. 121); 14, 11 (419) (II.
121); 14, 12 (673) (681) (II. 317); 14, 15 (II. 185); 14, 21
(II. 511); 14, 23 (127) (244) (447) (448) (471) (659) (II. 74)
(II. 258) (II. 260) (II. 492) (II. 554); 14, 26 (312); 14, 27
(11) (II. 250) (II. 379) (II. 541); 14, 28 (691) (II. 589); 14, 30
(105) (476) (531) (650) (II. 266) (II. 269) (II. 469) (II. 517)
(II. 608); 15, 1 (II. 166); 15, 3 (79) (II. 211); 15, 5 (27) (87)
(406) (II. 85) (II. 165) (II. 625); 15, 6 (644); 15, 11 (II.
154) (II. 186) (II. 540); 15, 15 (298) (II. 313) (II. 548);
15, 16 (191) (406) (II. 84); 15, 26 (639) (II. 220); 16, 12 (63);
16, 16 (II. 331); 16, 20 (436) (584) (655) (II. 84) (II. 436)
(II. 586); 16, 21 (436); 16, 22 (584) (655) (II. 250) (II. 357)
(II. 589); 16, 23 n. (II. 499); 16, 24 (II. 166) (II. 328);
16, 33 (255) (495) (540) (574) (676) (II. 84) (II. 107) (II. 250)
(II. 294); 17, 1 (245) (663) (II. 357); 17, 3 (193) (283) (II.
154) (II. 155) (II. 295) (II. 308) (II. 563); 17, 5 (II. 357);
17, 10 (418) (664) (II. 121); 17, 17 (525); 17, 21 (II. 291);
17, 22 (664); 18, 5 n. (47); 18, 25 nn. (II. 333); 18, 37 (16);
19,3 (506); 19, 6 (II. 448); 19,15 (II. 448); 19,19 (354);
19,20 (354); 19, 27 (2) (31) (II. 303); 19,33 (396); 20,12
(II. 496); 20, 17(674); 20,19(94);20, 19n. (II. 624); 20,26
(94); 20, 26 n. (II. 624); 21, 7 (414) (654) (II. 587); 21, 15
(314); 21, 15 nn. (663); 21, 17 n. (663); 21, 19 (664); 21, 20
(II. 303); 21, 24 (4) (II. 594) (II. 636).
Skutkové sv. apoštolu 1, 5 (646); 1, 8 (691); 1, 14 (313); 1, 25
a 26 (II. 429); 2, 1 nn. (405); 2, 2 (276) (314); 2, 3 (403) (640);
2, 3 nn. (552); 2, 9 nn. (239); 2, 16 nn. (229) (268); 2, 34
a 35 (245); 3, 1 (II. 350); 3, 15 až 19 (II. 116); 4, 20 (57);
4, 32 (II. 292); 5, 1 nn. (511) (515); 5, 3 a 4 (512); 5, 9 n.
(512); 5, 40 (656); 5, 41 (478) (520) (656); 6, 5 (112); 7, 51 .
(683) (II. 452) (II. 584); 7, 55 (232) (445); 7, 55 n. (447)
(II. 478); 7, 58 nn. (255); 7, 59 (II. 145); 8, 18 až 22 (512)
(515); 8, 18 nn. (II. 159); 8, 24 (512); 8, 27 nn. (226) (386);
8, 32 (529); 9, 3 nn. (94) (II. 564); 9, 4 (232) (II. 122) (II.
565); 9, 8 (186); 10, 1 nn. (II. 220); 10, 25 a 26 (II. 596);
10, 26 (II. 598); 10, 36 (419); 13, 46 (322); 14, 22 (35) (202)
(296) (II. 312); 15, 20 (328); 15, 39 (153); 15, 39 n. (294);
17, 28 (II. 582); 18, 3 (II. 190); 19, 5 (419) (582); 19, 23 nn.

a 30 un. (II. 228); 20,19 (II. 57); 20,31 (108) (217); 22,7
(II. 122); 22, 10 nn. (II. 203); 23, 12 (408); 24, 10 nn. (408);
26, 14 (II. 122); 27, 14 nn. (II. 172); 27, 44 (616); 28, 2 (210).
Římanum 1, 7 (II. 541); 1, 9 (396); 1, 14 (217) (322); 1, 17 (584)
(II. 165); 1, 18 (II. 17); 1, 20 (324); 1, 21 (324) (425) (436)
(II. 606); 1, 21 nn. (II. 384); 1, 22 (176) (324); 1, 23 (555);
1, 24 nn. (605); 1, 26 (II. 106); 1, 28 (257) (522); 1, 30 (II.
61); 1, 32 (436); 2, 4 a 5 (II. 143); 2, 21 (524); 2, 23 a 24
(524) ;2, 28· a 29 (118); 5, 5 (II. 536); 6, 8 (615); 6, 12 (II.
269); 6, 19 (209) (236) (II. 98); 7, 14 (II. 97) (II. 387); 7, 15
(II. 266); 7, 18 (II. 387); 7, 19 (II. 387); 7, 23 (471) (II.
357) (II. 588); 7, 24 (588) (II. 520) (II. 545) (II. 564) (II.
569) (II. 571) (II. 588); 8, 5 (II. 14) (II. 62); 8, 9 (539) (II.
537); 8, 18 (630) (II. 233) (II. 290) (II. 330) (II. 548); 8, 23
(598) (II. 429); 8, 28 (306) (420); 8, 29 (554) (II. 220) (II.
460); 8, 30 (II. 220) (II. 460); 8, 35 (54) (166) (281) (II.
216) (II. 228) (II. 242) (II. 259) (II. 361) (II. 368) (II. 478)
(II. 544); 8, 38 (II. 228); 8, 38 a 39 (410) (532) (II. 440)
(II. 544); 9, 3 (II. 473); 10, 3 (348); 10, 10 (II. 375); 10, 14
(583); 10, 15 (377); 10, 18 (II. 538); 11, 13 (II. 397); 11, 25
(679); 11, 32 (239); 11, 33 (226) (234) (282) (564) (665) (II.
88) (II. 331) (II. 581); 11, 34 (II. 88); 11, 36 (418) (II. 321);
12, 1 (21) (199) (208) (239) (II. 265) (II. 394); 12, 2 (6) (43)
(157) (216) (301) (II. 269) (II. 394); 12, 3 (216) (II. 19);
12, 6 a 7 (II. 162); 12, 10 (II. 598); 12, 11 (88) (180) (II.
542); 12, 17 (205); 13, 1 (539); 13, 1 un. (II. 224); 13, 10
(342); 13, 11 (II. 205); 13, 12 (II. 28) (II. 521); 13, 13 (453)
(II. 521); 13, 14 (62) (146) (453) (594) (II. 624); 14, 9 (II.
270); 14, 11 (II. 624); 14, 17 (421) (II. 249) (II. 340); 14, 21
(623); 15, 4 (617); 16,17 (367).
I. Korintským 1, 3 (14) (II. 541); 1, 4 n. (177) (564); 1, 8 (II.
71); 1, 17 (610); 1, 24 (II. 7); 1, 26 (281) (550); 2, 2 (231)
(II. 427); 2, 4 (610); 2, 6 (II. 427); 2, 8 (435); 2, 9 (147) (652)
(II. 74) (II. 125) (II. 330) (II. 502) (II. 528) (II. 533) (II.
547) (II. 548) (II. 570); 2, 14 (500) (502) (II. 313) (II. 376)
(II. 547); 3, 2 (63) (390) (II. 125) (II. 427) (II. 564); 3, 3
(209); 3, 5 (II. 555); 3, 6 (683) (II. 361) (II. 555); 3, 7 (683);
3, 8 n. (683); 3, 10 (II. 486); 3, 11 (91) (II. 33) (II. 359) (II.
361) (II. 401) (II. 426); 3,.11 až 15 (II. 524); 3, 12 (577)
(II. 33) (II. 366) (II. 426) (II. 486) (II. 576); 3, 13 (II. 366)
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(II. 426) (II. 486); 3, 13 až 15 (II. 34); 3, 16 (164) (II. 161)
(II. 491) (II. 492); 4, 1 (105) (II. 553); 4, 4 (II. 525) (II.
556); 4, 5 (II. 150) (II. 282) (II. 427); 4, 15 (405) (II. 84);'
4, 21 (407); 5, 3 (II. 270); 5, 5 (344) (631) (II. 10); 5, 9 (114)
(409); 5, 11 (II. 142) (II. 515) (II. 557); 6, 1 (II. 37) ;6, 18
(487); 6, 20 (II. 84); 7, 6 (II. (32); 7, 12 (II. 21) (II. 632);
7, 31 (II. 279); 7, 34 (208) (593) (II. 449) (II. 551); 8, 13
(162) (623); 9, 9 (208); 9, 16 (II. 184); 9, 22 (217) ;9, 24
(383) (II. 418) ;9, 27 (239); 10, 5 DD. (608); 10, 11 (608);
10, 12 (463) (654) (II. 388) (II. 446); 10, 13 (470) (495);
10, 21 (130) (170) (634) (II. 19) (II. 489); 10, 31 (417); 11, 1
(557); 11, 2 (104) (318); 11, 3 (64) (381); 11, 16 (399); 11, 17
(318); 11, 22 (104); 11, 23 DD. (II. 21); 11, 28 (403) (516)
(545) (II. 490); 11, 28 až 30 (II. 408); 11, 29 (132) (403)
(516) (II. 181) (II. 209) (II. 241) (II. 282) (II. 416) (II.
449) (II. 455) (II. 491) (II. 601); 11, 30 (II. 455); 11, 31
(II. 143) (II. 261); 11, 34 (37) (II. 21); 12, 3 (166) (218)
(238) (446) (583) (670) (688) (II. 624); 12, 4 až 11 (II. 169);
12, 4 až 12 (II. 68); 12, 12 DD. (II. 169); 12, 13 (434); 12, 28
(II. 169); 12, 31 (II. 68) (II. 169); 13, 1 (350) (649) (II. 23)
(II. 170); 13, 2 (126) (131) (272) (323) (364) (II. 23) (II.
51) (II. 170) (II. 263); 13, 3 (18) (347) (364) (551) (II. 23)
(II. 51) (II. 68) (II. 170) (II. 2(3) (II. 470); 13, 4 (397);
13, 4 až 7 (444) (II. 539); 13, 7 (687); 13, 8 (166); 13, 9 (II.
88) (II. 342) (II. 571); 13, 9 11. (57); 13, 9 1111. (II. 426) (II.
559); 13, 11 (II. 522); 13, 11 nn. (57); 13, 12 (50) (94) (378)
. - (450) (456) (ll. 121) (II. 125) (II. 154) (II. 209) (II. 214)
. (II. 305) (II. 342) (II. 374) (II. 390) (II. 440) (II. 503) (II.
519) (II. 537) (II. 637); 13, 13 (180); 14, 1 1111. (248); 14, 3
(405); 14, 16 (290); 14, 26 (290); 15, 1 a 2 (653); 15, 1 až 9
(II. 387); 15, 3 (235) (II. 240); 15, 10 (11) (II. 163); 15, 24
až 26 (II. 573); 10, 31 (II. 472); 15, 45 až 49 (II. 451); 15, 47
(209); 15, 55 (352); 16, 2 (ll. 411); 16, 9 (155); 16, 13 (II.
4(8).
.
2. Korintským 1, 2 (14); 1, 7 (35); 1, 8 (344); 1, 12 (420); 1, 17
(II. 578); 2, 11 (275) (460) (II. 104); 2, 12 (155); 2, 15 (II.
166) (II. 475); 2, 17 (418) (544); 3, 5 (27) (II. 451); 3, 6
(88); 3, 14 až 16 (7); 3, 15 (225) (II. 601); 3, 16 (226) (II.
601); 4, 2 (418); 4, 16 (501) (588) (II. 95) (II. 287) (II. 292)
(II. 315); 4, 18 (II. 287); 5, 17 (167) (380) (II. 287) (II. 292);
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5, 18 a 19 (380); 6, 1 (659); 6, 2 (II. 183); 6, 3 a 4 (536);
6, 4 (691); 6, 5 nn. (594) (691); 6, 7 (II. 409); 6, 8 (II. 409);
6, 13 (670); 6, 13 až 18 (II. 139); 6, 14 (51) (114)(409) (530)
(555) (670); 6, 15 (51) (59) (114) (505) (670); 6, 16 (59) (409)
(447) (632) (671); 6, 17 (671); 9, 13 (II. 349); 10, 4 (528)
(II. 136); 10, 5 (345) (II. 136) (II. 349); 11, 2 (10) (63) (456)
(592) (II. 544); 11, 3 (132) (456) (II. 432) (II. 544); 11, 27
(II. 409); 11, 27 n. (II. 392); ll, 28 (II. 473); ll, 29 \217)
(416) (6M) (II. 340) (II. 392) (II. 448) (II. 472); 12, 1 až 4
(II. 384); 12, 2 (37) (165) (II. '59) (II. 528); 12; 2 nil. (2)
(II. 202) (II. 353) (II. 5(4); 12, 4 (38) (393) (II. 125) (II.
528) (II. 533); 12, 7 (273) (316) (425) (653) (II.' 497); 12,
8 D. (313); 12, 9 (203) (651) (II. 469); 12, 10 (379) (455);
12, 15 (II. 473); 13, 3 (8) (77) (234) (300) (374) (626) (II.
227); 13, 5 (662) (II. 229) (II. 540).
Galatťun 1, 3 (14); 1, 10 (543); 1, 20 (396); 2, 9 (165); 2, 11 (153)
(316); 2, 11 nn. (294); 2, 14 nn. (316); 2, 20 (8); 3, 1 (II.
387); 3, 11 (584) (II. 165); 3, 27 (486) (692); 4, 1 a 2 (II.
122) (II. 572); 4, 6 (218) (446) (670); 4, 14 (105) (II 89)
(II. 122); 4, 19 (II. 397) (II. 625); 5, 6 (II. 414); 5, 12 (II.
58); 5, 15 (348) (516) (II. 35) (II. 618); 5, 16 (90); 5, 17
(630); 5, 19 (90) (537) (682) (II. 221) (II. 385); 5, 19 nn.
(541) (II. 619) (II. 623); 15, 20 (II. 221); 5, 22 (237) (285)
(540) (II. 1(5) (II. 491) (II. 539); 5, 25 (90); 6, 1 (2] 1) (248);
6, 2 (II. 360); 6, 14 (588) (615); 6, 17 (276).
Efezským 1, 3 (219) (291) (II. 489); 1, 4 (II. 489); 1, 18 (II. 528);
2, 14 a 16 (II. 392); 2, 19 n. (92) (196); 2, 20 (II. 40]); 3, 8
(l05); 3, 9 (105); 3, 10 (105); 3, 11 (105); 3, 14 (602); 3, 14 n11.
(II. 396); 4, 2 až 6 (377); 4, 3 (39) (274) (II. 58) ;4, 5 a 6 (591)
(II. 393); 4, 16 (II. 537); 4, 22 (588); 4, 23 (II. 394); 4, 23
a 24 (589) (II. 217) (II. 287); 4, 25 (II. 287) (II. 578); 4, 26
(589); 4, 26 Dn. (89); 4, 27 (473); 4, 28 (II. 557); 4, 29 (589);
4, 30 (589); 4, 31 (589); 5, 1 (589); 5, 2 (589); 5, 3 (512)
(II. HO) (II. 618) (II. (20); 5, 5 (II. 623); 6, 8 (45) (53) (3~2)
(417) (482); 5,13 (101) (315) (II. 365) (II. 560); 5,14 (II. 187);
5, 15 (II. 187); 5, 16 (620) (II. 265); 5, 18 (609) (II. 187);
5, 18 až 20 (589); 5, 19 (44) (65'7) (II. 187); 5, 21 (590); 5, 22 nn.
(II. 216); 5, 25 až 27 (II. 292); 5, 28 nn. (II. 300); 5, 32 (II.
216); 6, 10 11n. (284); 6, 11 (84) (443) (653) (II. 16) (II. 104)
(II. 519); 6, 11 1111. (II. 109) (II. 247); 6, 12 (115) (273) (274)

668
(467) (II. 48) (II. 257) (II. 444) (II. 544) (II. 573); 6, 12 11n.
(448) (673) (II. 25); 6, 13 (147) (274) (348) (443) (467) (528)
(651) (II. 104); 6, 13 nn. (II. 42); 6, 14 (115) (467) (515) (II.
28) (II. 443) (II. 444) (II. 544) (II. 573); 6, 15 (115) (467) (515);
6, 151111. (II. 446); 6, 16 (115) (207) (467) (515) (622) (II. 129);
6, 17 (84) (115) (147) (467) (515) (574) (622) (II. 16) (II. 236)
(II. 544) (II. 573); 6, 18 (84) (116) (284).
Filipenským 1, 6 (683); 1, 8 (174) (396); 1, 9 (174); 1, 10 (174);
1, 21 (II. 589); 1, 23 (213) (344) (588) (596) (621) (627) (656)
(679) (II. 302) (II. 326) (II. 356) (II. 3(6) (II. 381) (II. 520)
(II. 589); 2, 2 (290); 2, 6 (419) (581); 2, 7 (663) (II. 5(8);
2, 8 (61) (II. 223); 2, 9 (581); 2, 10 (243) (246) (354) (419)
(689) (II. 568) (II. 624); 2, II (245) (354); 2, 12 (216) (458);
2, 14 až 16 (49); 2, 15 (205) (II. 71); 3, 1 (656) (II. 150); 3, 2
(II. (17); 3, 8 (II. 192) (II. 343) (II. 357) (II. 415) (II. 437)
(II. 444) (II. 50]) ; 3, 17 (II. 204) (II. (32); 3, 18 (389) (II. 14);
3, 19 (372) (389) (557) (II. 14) (II. 93) (II. (23); 3, 20 (163)
(389) (473) (483) (691) (II. 14) (II. 240); 4, 1 (II. 513); 4, 4
(285) (588) (II. 540); 4, 7 (579); 4, 12 III. 410) (II. 412); 4, 13
(203).
Kolosenským 1, 13 až 19 (26); 1, 15 (554); 1, 16 a 18 (65); 1, 22
(II. 71); 2, 3 (180); 2, 5 (II. 537); 2, 18 (66) (316) (485) (509)
(II. ll); 2, 19 (66) (485) (II. ll); 3, 1 (483) (II. 271) (II. 350);
3, 2 (463); 3, 3 (615) (II. 280) (II. 582); 3, 3 a 4 (245); 3, 5
(434) (519) (615); 3, 9 (165) (214) (579) (II. 217) (II. 292) (II.
295) (II. 451) (II. 452); 3, 10 (214) (II. 217) (II. 451) (II.
452); 3, 12 až 14 (655); 3, J4 (II. 287); 3, 14 až 16 (285); 3, 15
a 16 (655); 3, 17 (544); 4, 3 (155); 4, 6 (288) (318) (II. 226).
1. Thessalonitským 2, 3 (28); 2, 4 (28); 2, 5 (396); 2, 19 (II. 513);
2, 20 (II. 472) (II. 513); 4, 3 (II. 395); 4, II (II. 557); 4, 15
až 18 (II. 280); 4, 17 (398) (446); 5, 1 až 3 (305); 5, 2 (II. 581); .
5, 2 a 3 (610); 5, 3 (110) (131) (407); 5, 4 (611); 5, 4 až 6 (305);
5, 6 a 7 (611).
2. Thessalonitským 2, 3 (270) (316) (327); 2, 4 (II. 149); 2, 7 (163)
(682); 2, 8 (84) (406) (507) (535) (600) (682) (II. 244) (II.
585); 2, 8 až 10 (161) (II. 236); 2, 9 (406) (550) (II. 585);
2, 9 a 10 (140) (316) (327) (507) (II. 1(9); 2, 10 (316) (646)
(II. 150); 2, II až 15 (507): 2, 15 (653); 2, 15 až 17 (II. 231);
3, 1 a 2 (II. 232); 3, 5 a 6 (II. 232); 3, 10 (II. 311) (II. 557).
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1. Timoteovi 1, 4 (432); 1, 5 (350); 1, 13 (351) (II. 346); 1, 15 (II.
346); 1,17 (445); 1, 20 (344) (631) (II. 10) (II. 46); 2, 7 (II.
397); 3, 2 (107) (406); 3, 3 nn. (406); 4, 1 (270) (339) (608)
(666) (692) (II. 31) (II. 182) (II. 194) (II. 309) (II. 523);
4, 1 a 2 (346) (608) (II. 367) (II. 373); 4, 1 až 3 (162); 4, 2
(352) (II. 340); 4, 7 (432); 5, 1 (II. 204); 5, II a 12 (II. 337);
5, 17 (II. 597); 6, 5 (367); 6, 7 (II. 159); 6, 9 (II. 159); 6, 10
(II. 13); 6, II (491); 6, 17 (216).
2. Timoteovi 1, II (II. 397); 2, 1 až 4 (148) ;2, 5 (148) (451) (480);
2, 8 (100); 2, 10 (II. (04); 2, II a 12 (35); 2, 16 (432); 2, 19
(127) (144) (228) (239) (282) (II. 36) (II. 138) (II. 1(4) (II.
400) (II. (04); 2, 20 (228) (II. 1(2); 2, 22 (490); 3, 1 (II. 510);
3, 2 (261) (II. 74) (II. 201); 3, 2 llil. (339) (II. 138) (II. 510);
3, 5 (261) (340) (346) (II. 138); 3, 6 (261); 3, 8 (340); 3, 12
(II. 98) (II. 312); 3, 13 (608); 4, 5 (217) (438); 4, 6 až 8 (148)
(II. 227); 4, 7 (II. 588); 4, 8 (II. 588).
Titovi 1, 7 (107); 1, 12 (431); 2, 7 (105).
Židům 1, 1 (II. 120); 1, 3 (II. 120) (II. 384); 1, 4 (86); 1, 5. (II.
121); 1, 6 a 7 (288); 1, 13 (245) (II. 121); 1, 14 (12) (82) (232)
(288) (307) (683) (II. 121) (II. 247); 2, 9 (245) (II. 448);
2, 16 (240) (II. 128); 2, 17 (59); 2, 18 (59); 3, 1 (60) (II. 120);
3, 3 (60); 3, 7 (60); 3, 8 (60); 4, 12 (84) (199); 4, 13 (479);
4, l4 (310); 4, 15 (200) (310); 4, 16 (200); 5, 1 (60) (317);
5, 2 (60) (317); 5, 4 (309) (II. 70) (II. 71); 5, 5 (II. 70); 5, 6
(310); 5, 10 (310); 6, 4 až 6 (II. 130); 6, 6 (435) (533); 6, 7
(220); 6, 8 (208) (220); 8, 1 a 9 (264); 8, 10 (II. 318); 8, 12
(264); 9, 2 (II. 304); 9, 2 až 4 (311); 9, 2 nn. (II. 304); 9, 7
(311) (II. 496); 9, 12 (356) (II. 496); 9, 15 (311); 9, 18 nn.
(II. 453); 9, 23 (?) (49); 10, 1 (II. 305); 10, 25 (II. 574);
10, 26 (II. 55); 10, 27 11. (20); 10, 28 (423) (II. 454); 10, 29
(423) (II. 454); 10, 31 (II. 236); 10, 38 (584) (II. 1(5); ll,
1 11n. (II. 387); ll, 6 (II. 1(5) (II. 2(3); ll, 33 (597) (II.
2(3) (II. 371) (II. 416); ll, 36 (295); ll, 37 (266); ll, 38
(491); ll, 39 (266) (II. 499); ll, 40 (II. 473) (II. 499); 12, 1
(378) (439) (473) (574) (625) (628); 12, 2 (60) (439) (473)
(574) (586) (628); 12, 3 (II. 15); 12, 6 (530) (531); 12, 7 (651);
12, 8 (118) (531); 12, 20 (II. 358); 12, 22 (313) (391) (II.
407); 12, 22 a 23 (241) (II. 347); 12, 22 až 24 (47); 12, 24
(423); 12, 26 (48); 12, 29 (174); 13, 7 (II. 204); 13,8 (98)
(217) (II. 236) (II. 320) (II. (13); 13, 10 (639) (II. 615);
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13,12 (II. 379); 13,13 a 14 (II. 379); 13,17 (251) (II. 224);
13, 21 (251).
Laodicejským (apokr.) (46) (168).
Jakub I, 2 (496) (651) (680) (II. 213) (II. 234); I, 5 (292); I, 8
(340) (II. 472); I, 17 (167) (220) (376) (II. 218) (II. 248)
(II. 369) (II. 386) (II. 414) (II. 442) (II. 506) (II. 532) (II.
570); I, 17 a 18 (27); I, 21 až 25 (II. 345); I, 22 (144); I, 23
a 24 (II. 94); I, 26 (369); 2, 10 (143) (II. 634); 2, 19 (364)
(689) (II. 364); 2, 26 (II. 416); 3, 3 (368); 3,4 (368); 3, 5
(368) (369); 3, 7 až 9 (368); 3, II a 12 (368); 3, 13 až 17 (II.
458); 3, 14 (349) (II. 22); 3, 15 (349) (II. 22); 3, 17 (237)
(349) (568); 5, 1 až 3 (II. 161); 5, 12 (396); 5, 16 a 17 (384);
5, 17 (421); 5, 20 (II. 65).
1. Petr I, 16 (II. 395); I, 18 (238); 2, 5 (II. 184) (II. 292) (II.
359); 2, 9 (21) (540) (II. 64) (II. 69) (II. 144) (II. 162) (II.
272) (II. 496) (II. 499); 2, 22 (233) (II. 577); 2, 23(33) (173);
3,8 (274); 3,13 (420); 3,15 (II. 366); 3,20 (II. 17); 4,.8
(36) (140); 4, 15 (33) (II. 524); 4, 17 (449); 4, 18 (II. 280);
5, 6 (582); 5, 8 (140) (207) (432) (458) (462) (471) (II. 27)
(II. 443); 5, 9 (462) (471); 5, 13 (605).
2. Petr 1, 5 (II. 608); 1, 5 nn. (227); 1, 9 (227); 1, 19 (31) (II. 571);
1, 20 (31) (II. 634);. 1, 21 (31) (II. 571) (II. 634); ~, 7 11.
(122) (II. 438); 2, 19 až 21 (175); 2, 22 (II. 618); 3, 5 (193)
(II. 279); 3, 6 (193) (II. 279); 3, 7 (193) (II. 279); 3, 8 (II.
279); 3, 9 a 10 (II. 279); 3, 10 (II. 581); 3, 13 (273) (II. 279);
3, 14 (II. 279).
1. Jan 1, 1 až 3 (66); 1, 8 (104) (170) (316) (406) (II. 312) (II. 520)
. (II. 525); 1, 9 (60); 1, 10 (II. 312); 2, 1 (356); 2, 4 (II. 417);
2, 9 (179); 2, 10 (II. 180) (II. 512); 2, II (218) (II. ·78) (II.
115). (II. 180) (II. 416) (II. 510); 2, 15 (547) (II. 91) (II.
157) (II. 412) (II. 489); 2, 16 (II. 13) (II. 412) (II. 489);
2, 17 (II. 91) (II. 279); 2, 18 (305) (499); 2, 19 (354) (II.
273) (II. 592); 3, 1 (575); 3, 2 (57) (575) (629) (677) (II. 329)
(II. 503); 3, 8 (685); 3, 14 (139) (II. 86) (II. 510); 3, 15
(140) (372) (533) (II. 86) (II. 148) (II. 335) (II. 622); 3, 18
(444) (II. 512); 4, 1 (374) (II. 41) (II. 194) (II. 520) (II.
554); 4, 3 (505) (516) (II. 102); 4, 8 (II. 73); 4, 15 (II. 73);
4, 16 (II. 73) (II. 540) (II. 565); 4, 20 (563); 5, 4 (115) (482)
(535) (II. 109) (II. 370); 5, 7 (418) (II. 636); 5, 10 (II. 263)
(II. 313) (II. 414); 5, 19 (II. 267); 5, 20 (418).

2. Jan 10 (237).
Judas 10 (674); II (533) (II. 616); 12 (596) (629) (II. 18); 12
a 13 (340); 16 (518); 17 n11. (518).

Zjevení sv. Jana 1, 1 (97) (294) (II. 345) (II. 624); 1, 1 nn. (II.
576) (II. 577); 1, 3 (10) (II. 590) (II. 592) (II. 593) (II. 594);
1, 4 (29) (II. 624) (II. 639); 1, 5 (II. 624); 1, 6 (II. 70); 1, 7
(II. 44); 1, 8 (8) (45) (152) (168) (II. 386) (II. 624) (II. 637)
(II. 640); 1, 9 (90); 1, 10 (80) (97); 1, II (8) (91) (152) (168)
(II. 386) (I I. 624) (II. 637) (I I. 640); 1, 12 (80) (417); 1, 13
(80) (97) (294) (310) (693) (II. 220); 1, 13 n11. (120) (II. 431);
1, 15 (126) (385); 1, 15 11. (92) (97) (294); 1, 18 (152); 1, 19
(406); 1, 20 (48) (186) (326); 2, 1 (117) (134) (191); 2, 2 až 5
(XI. 593); 2, 4 (317) (604) (II. 52) (II. 165); 2, 4 n11. (II. 386);
2, 5 (II. 44) (II. 52) (II. 165) (II. 237) (II. 500) (II. 575) (II.
607); 2, 7 (42) (119) (124) (II. 53) (II. 66) (II. 208) (II. 535)
(II. 615); 2, 10 (116) (198); 2, II (42) (II. 53) (II. 66); 2, 13
(196) (II. 259); 2,14 (317) (II. 44); 2,1611. (184); 2,17 (42)
(193) (380) (450) (581) (654) (II. 53) (II. 66) (II. 72) (II. 208)
(II. 234) (II. 435) (II. 444); 2, 18 (132) (136) (148) (154) (184);
2, 20 (II. 64) (II. 143); 2, 21 (II. 143); 2, 29 (42) (116) (II. 53)
(II. 66) (II. 208); 3, 1 (151) (154) (317) (II. 82) (II. 170); 3, 2
(248); 3, 3 (II. 44) (II. 590) (II. 607); 3, 5 (II. 95) (II. 614);
3,6 (42) (II. 53); 3,7 (156); 3,8 (168) (176); 3,10 (164) (II.
567); 3, II (II. 607); 3, 12 (II. 80) (II. 317) (II. 397) (II.
398) (II. 492) (II. 526) (II. 567) (II. 568); 3, 13 (42) (II. 53);
3, 14 (26) (291); 3, 15 (103) (604) (II. 327); 3, 16 (261) (604)
(II. 327); 3, 17 (564) (II. 53) (II. 94) (II. 445) (II. 458) (II.
559); 3, 18 (182) (564) (II. 53) (II. 458) (II. 559); 3, 19 (29);
3, 20 (II. 584); 3, 22 (42) (I I. 53); 4, 1 (29) (224); 4, 3 (224)
(380) (II. 259); 4, 4 (220) (222) (II. 202) (II. 259) (II. 277);
'1, 5 (II. 259) ; 4, 6 (38) (224) (656); 4, 6 n11. (II. 202); 4, 7 (392)
(693) (II. 204) (II. 481); 5, 1 (387) (II. 245) (II. 592) (II. 599);
5, 1 až 5 (II. 602); 5, 4 (263); 5, 5 (206) (253) (391) (II. 27)
(II. 109); 5, 6 (12) (68) (204) (459); 5, 7 nn. (246); 5, 8 (635);
5, 9 (243) (478); 5, II 1111. (518); 5, 12 (246); 6, 1 nu. (II. 224)
(II. 602); 6, 1 (II. 242); 6, 2 (345) (II. 228) (II. 242) (II. 591);
6, 4 (II. 242); 6, 5 (327); 6, 8 (678) (II. 78) (II. 251) (II. 284)
(II. 340); 6, 9 (282) (336) (650) (II. 27) (II. 244) (II. 479)
(ll. 497) (II. 499); 6, 10 (II. 244) (II. 499); 6, II (282) (336)
(II. 499); 6, 12 (296) (366) (439); 6, 121111. (272); 6, 14 (385);

672

673
7, 1 (358) (376) (II. 248) (II. 566); 7, 2 (II. 248); 7, 2 a 3 (286)
(358) (II. 566); 7, 3 (II. 567); 7, 4 nn. (577) (II. 396); 7, 5
(II. 417) (II. 424); 7, 5 nn. (195) (643); 7, 9 nn. (II. 496);
7, 13 (II. 424) (II. 4M); 7, 14 (20) (II. 424) (II. 4M) (II. 614);
7, 15 nn. (577); 7, 16 (II. 31); 7, 17 (466) (585) (624) (II. 322);
8, 1 (653); 8, 1 nn. (440); 8, 2 (29) (692); 8, 2 nn. (II. 498);
8, 3 (264) (II. 499); 8, 4 (II. 201); 8, 5 (II. 499); 8, 6 (355);
8, 7 (442); 8, 8 (272) (357) (394) (442); 8, 10 (338) (376) (381)
(442) (II. 19) (II. 325) (II. 529); 8, II (338) (442) (II. 19)
(II. 325) (II. 529); 8, 12 (66) (381); 8, 13 (160) (163). (261)
(335) (355) (389) (398) (439) (483); 9, 1 (376) (394) (538); 9.
1 nn. (II. 51) (II. 100) (II. 201); 9, 2 a 3 (II. 19); 9, 3 nn.
(II. 567) (II. 592) (II. 615) (II. 628) ; 9, 4 (352); 9, 7 (211)
(366); 9, 9 (364) (675); 9, 10 (II. ll); 9, 12 (398) (433); 9, 13
(335) (381); 9, 13 nn. (II. 96); 9, 14 a 15 (II. 37); 9, 15 nn.
(440); 9, 15 až 17 (376); 9, 16 (410); 9, 17 (375) (377) (399)
(422); 9, 19 (461); 10, 1 (358) (389) (392); 10, 1 nn. (335); 10, 3
a 4 (II. 599); 10, 4 (7) (8) (428); 10, 6 (440) (II. 570); 10, 9
(412); 10, II (406) (412); ll, 2 (415) (430); ll, 3 (51) (406)
(M4); ll, 3 až 6 (431); ll, 4 (51) (544) (II. 248); ll, 4 nn.
(433); ll, 5 (52); ll, 7 (5); ll, 8 (411); ll, 15 (335); ll, 19
(29); 12, 1 (29) (62) (269) (451) (II. 60)' (II. 215) (II. 288)
(II. 364) (II. 579) (II. 627); 12, 1 nn. (II. M) (II. 289); 12, 2
(451); 12, 3 (351) (II. 38) (II. 234); 12, 3 nn. (II. 288); 12, 4
(135) (270) (326) (361) (396) (472) (539) (569) (II. 64) (II. 273);
12, 4 nn. (467); 12, 5 (II. 54); 12, 6 (487) (II. 289); 12, 7 (290)
(489) (II. 271); 12, 7 nn. (286) (II. 6); 12, 9 (469) (II. 241);
12, II (5) (II. 445); 12, 12 (160) (163) (324) (334) (478) (495)
(II. 14); 12, 14 (215) (II. 59); 12, 15 (506); 12, 16 (584); 13, 1
(351) (431) (460) (509) (519) (537) (542) (578) (603) (II. 38)
(II. 47) (II. 62) (II. 69) (II. 89) (II. 241) (II. 267) (II. 376);
13, 2 (Ml) (579) (II. 91); 13, 3 (498); 13, 7 (498); 13, 9 (498)
(II. 53); 13, 10 (498) (566) (II. 593); 13, II (431) (498) (578)
(II. 38); 13, 14 až 18 (II. 268); 13, 18 (II. 62); 14, 1 (67) (383)
(599) (632) (II. 188); 14, 1 nn. (II. 288); 14, 2 (388) (II. 188);
14, 3 (632) (II. 188); 14, 5 (597); 14, 6 (624); 14, 8 (II. 292);
14, 12 (II. 593); 14, 13 (II. 439) (II. 589); 14, 17 (689); 15, 1
(30) (II. 342); 15, 6 nn. (II. 634); 16, 1 nn. (II. 592); 16, 3
(II. 634); 16, 7 (II. 49); 16, 8 (II. 634); 16, 10 (II. 634); 16, 12
(16) (360) (II. 48) (II. 634); 16, 13 (140) (II. 48); 16, 14 (140);

16, 15 (140) (146); 16, 17 (II. 634); 16, 21 (II. 205); 17, 1 (423)
(II. 64) (II. 85) (II. 344) (II. 346); 17, 1 nn. (634); 17, 2 nn.
(II. 289); 17, 3 (423) (II. 90) (II. 523) (II. 579); 17, 3 nn.
(605) (II. 220) (II. 241) (II. 550); 17, 4 (II. 620); 17, 5 (129)
(435) (II. 56) (II. 189) (II. 191) (II. 221); 17, 6 (II. 145)
(II. 148); 17, 9 (505); 17, II (II. 114); 17, 12 (459); 17, 14
(II. 97); 17, 15 (423) (II. 56); 17,16 (II. 89) (II. 221) (II.
241) (II. 277); 17, 18 (II. 148); 18, 1 (30); 18, 2 a 3 (II. 294);
'18, 2 nn. (Ir. 621); 18, 20 (II. 156) (II. 197); 18, 21 (30) (II.
156) (II. 621); 19, 1 nn. (II. 294); 19, 8 (II. 479); 19, 10 (8);
19, II (252) (II. 246) (II. 247); 19, 13 (II. 624); 19, 14 (II.
246); 19, 16 (II. 624); 19, 17 (II. 246) (II. 502); 19, 20 (II.
246); 20, 2 (362); 20, 2 nn. (II. 286); 20, 3 (II. 276); 20, 8 n.
(II. 288); 20, 9 (II. 438); 20, 12 (41) (II. 318); 21, 1 (398);
21, 2 (70) (283) (II. 80) (II. 276) (II. 378); 21, 2 nn. (II. 527);
21, 3(671) (II. 313) (II. 3M) (II. 378); 21, 4 (585) (624) (II.
184) (II. 439); 21, 6 (II. 320) (II. 637) (II. 640); 21, 8 (II.
526); 21, 13 (II. 480) (II. 615); 21, 23 (II. 568) ; 21, 24 (II.
362) (II. 526); 21, 25 (II. 362); 21, 27 (II. M3) (II. 616);
22, 1 (76) (116) (584) (II. 614); 22, 2 (116) (II. 559) (II. 614);
22, 6 (4); 22, 7 (642) (II. 592); 22, 9 (8); 22, 10 (8) (II. 592);
22, II (153) (II. 610) (II. 613) (II. 617); 22, 12 (II. 607);
22, 13 (26) (II. 624) (II. 637) (II. 640); 22, 14 (II. 592); 22, 15
(165); 22, 16 (II. 144); 22, 17 (II. 578); 22, 18 (617) (II. 527);
22, 19 (II. 527); 22, 20 (II. 607).

*

Jakoubek, Ví'klad.
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c. IV. (215); c. V. (450) (526). - De divinis nominibus c. IV.
(86). - Epistola de morte s. Pauli ad Timotheum (II. 198).

B) Otcové cirkevni a ostatní prameny.
Acta sanctorum: I. p. 261 (II. 266).
Am brosius: Expositio evangelii Lucae VlIlI. 36 (394).
Aristoteles: <Du(nx.~~ (hpo&(j€w~. B p. 194b, 13 (86).
Augustinus: De civitate dei (II. 278); l. XX. c. 17 (II. 280); l. XX. c.
14 (II. 281); De bono viduitatis liber seu epistula ad Julianam
viduam c. IX. - XI. (II. 336); X. a XI. (II. 337) ; De coniugiis adulterinis 1. I. c. XVIII. (II. 632).
Bartholomaeus Anglicus: De genuinis rerum coelestium, terrestrium et inferarum proprietatibus l. XVI. (II. 371) (II. 374)
(II. 447) (II. 455) (II. 459) (II. 463) (II. 466) (II. 467) (II.
471) (II. 475); l. XVIII. (II. 430) (II. 433) (II. 435).
Beda Venerabilis: Explanatio Apocalypsis 1. I. (113); l. II. (310)
(533) (568); l. III. (642) (646) (657) (II. 51) (II. 133) (II.
198) (II. 440) (II. 441) (II. 443) (II. 444) (II. 447) (II. 455)
(II. 459) (II. 463) (II. 468) (II. 471) (II. 475); In Lucae
evangelium expositio 1. V. (II. 408).
Bernard: De gradibus humilitatis et superbiae tractatus c. 1.
(156); Sermones in Cantica (583).
Boetius: De consolat.ione philosophiae L III., prosa II. (299);
1. III., metrum IX. (603).
Cato Dionysius: Disticha moralia 1. I. 3 (369).
Clementis Epitome de gestis s. Petri (II. 71); Recognitionum divi
Clementis ad Jacobum liber V. (ed. Basileae, 1806, p. 72)
(II. 33); (II. 71).
Cyprianus: Liber de habitu virginum c. IX. (II. 622).
Dionysius Areopagita: (101) (II. 367)? ; De cel. hier. c. III. (639) (II.
71); c. XV. (71) (206) (212) (251) (382) (491); (II. 124). - De
ecc1. hier. c. III. (44) (56) (9.5) (428) (429) (430) (522) (II. 181);

Eusebius Parrphilus: EccI. hist. 1. III. c. XXIX. (113); 1. IV.
c. XXVI. (138).
Horatius: Epist. I. 2, 14 (II. 12); Epist. I. 18, 84 (II. 35).
Hugo de S. Victore: De bestiis et aliis rebus I. c. LVI. (2); II. c.
III. (II. 133); II. c. XXIV. (472); III. (II. 468) (II. 479). De claustro animae c. XXIII. (II. 370).
Isidorus, Hispalensis episcopus: Etymologiarum 1. VII. c. 8 (415);
1. VIII. c. II (474); 1. XI. c. 1 (209); 1. XII. c. 2 (206)
(207) (210) (211) (503) (II. 134) (II. 135) (II. 193); 1. XIII.
c. 9 (II. 50); 1. XVI. (II. 371) (II. 441) (II. 447) (II. 459)
(II. 461) (II. 463) (II. 468) (II. 471) (II. 475) (II. 482).
Jeronym: Liber de nominibus Hebraicis (42) (44) (45) (46) (102)
(117) (120) (130) (133) (152) (168) (172) (277) (278) (279) (280)
(290) (354) (359) (379) (608) (668) (679) (689) (II. 45) (II. 80)
(II. 82) (II. 99) (II. 101) (II. 103) (II. 113) (II. 245) (II. 268)
(II. 273) (II. 294) (II. 431) (II. 435) (II. 441) (II. 450) (II.
514) (II. 519); Lexicon Graecu;m nominum Hebraicorum
(688) (II. 219); Origenianum Lexicon nom. Hebr. (II. 268). Epistula XXI. (Ad Damasum de duobus filiis) (153); Ad
Marcellam, epist. LIX. (413). - Hieronymus Paulino c. II.
(Loch, Biblia sacra 1883 t. I. p. XVIII.) (199).
Kliment v. Clemens.
Marbodi, Redonensis episcopi, Liber lapidum (II. 371).
Origenes: II. 101; II. 552 (marg.)
Passionál: o sv. Ignáciovi (l. února) (583); o sv. Pavlovi (29. června)
(II. 198).
Plato: 324.
Plinius: Naturalis historia 1. XXXVII. c. 5 (II. 441).
Řehoř Veliký: Liber sacramentorum (289); Super evang. sec. Luc.
c. XXXIII. (?); Moralium 1. XXXI. (II. 226).
Revelationum s. Brigittae 1. VI. cap. CX. (393).
Richardus a S. Victore: In Apocalypsim 1. III. c. VII. (364);
l. IV. c. II. (474); l. V. (II. 45); 1. VI. (II. 207) (II. 254);
l. VII. (II. 414); (II. 479) (II. 484) (II. 604).
Saxo Arnoldus: De virtutibus lapidum (II. 371).
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Strabo (Glossa ord.): Epist. I. ad Cor. (II. 33); Apoc. Ioannis
c. V. v. 2 (225); c. V. v. 5 (229); c. VI. v. 4 (255); v. 5 (256);
c. VII. v. 8 (280); c. IX. (354) (355); c. XI. v. 3 (407); c. XIII.
v. 18 (568); (II. 163)?; c. XVIII. (II. 164); c. XIX. (II. 207);
(II. 414).
Zlatoú'5tý Jan: Opus imperfectum (apokr,) homil. XXXVIII.
(106); (128); (429) (?); (II. 334); homU. XXV. ad neophytos
(II. 453 marg.)

*

•

Index.
almužna 126; 173; 180; 209; 561;
617; II. 146; 411; 473; 486
ametyst II. 475 nn.
andělé I; 4; 16; 55n.; 68; 81 n.;
105; 209; 214; 240 nn.; 243 n.;
273; 286 nn.; 307 nn.; 310; 31.6 n. ;
358 nn; 380 nn.; 400 n.; 469;
470 n.; 482; 599; 603 n.; 606;
624; 625; 626; 629; 630 n.; 632;
634 n.; 639; 666 n.; II. 6 n.;
10 nn.; 24 n.; 89; IlO; 122 nn. ;
215; 247; 248; 342 n.; 366; 421;
445 n. ; 480; 564 n.; serafíni I. 3;
215; 639; andělé strážní I. 12;
242; II. 6; andělé škodlivi I. 273 n.
Antikrist 15; 30; 32; 41; 43; 67;
84; 103; 120; 144; 187; 197; 206
n. ; 229; 239; 250; 267; 268; 270;
277; 303; 304; 314 n.; 321;
333; 335; 336 nn.; 355; 361 nn. ;
375; 385; 386 nn.; 390; 400;
410; 435; 439; 440 n. ; 443; 460;
479; 486; 499; 507; 516; 517;
522 n.; 530; 605; 618; 623; 628;
652; 667; 684; II. 22; 28 n.;
30 n. ; 32; 100 n.; 102 n.; 104 n. ;
108; 123; 149 n.; 169; 196; 206;
213; 222; 223; 224; 236; 243;
256; 258 n. ; 275; 276; 380; 393;
406; 556; 585; 591; 599 n.; 602;
613; 622; 628 n.
apoštolé 7; 76; 102; 105; 192; 195;
196; 203; 221; 225; 315; 319;
320; 321; 322; 324; 325; 328;
373; 511 n.; 610; 635; II. 24; 90;
202; 215; 228; 232; 247; 258;

260; 288; 319; 322; 343; 384;
388; 389; 392; 401; 411; 430 n.;
448; 507; 538; 540 n.; 553; 569;
577; 591; 632
Arab (král) II. 103
Archiv Český II. 37
Aviňon II. 50
,
Bartoloměj sv. II. 373 n.
Bartoš F. lVI., Liter. činnost lVI. Jakoubka ze Stříbra Č. 84 (525);
Listy fil. 1923 525; 527; 530; II.
37; II. 6~3
Bavoři II. 32
bázeň boží 73 n.; 117; 135; 222 n. ;
601 n.; 677; II. 448
beneficia 566
beryllus II. 459 nn.
biskupové 332; 434
blahoslavenství 297; 486 n.; 529;
575 n.; II. 593 n.
Blahoslav, Překlad Nového zákona
503
bludy 113 n.; 131 n.; 162; 218;
228; 231; 256--261; 271; 282;
302; 304; 325; 327 nn. ; 336; 349 ;
367; 373; 391 nn.; 418; 424;
457; 489; 493 nn; 504; 506 n.;
509; 513; 516; 525 nn.; 565 nn. ;
569; 583; 604; 609 n.; 613; 620;
629; 666; 671; 685; II. 18 nn.;
30; 38 n.; 76 n.; 83; 99; 103;
138; 171 n; 182; 193 n.; 203;
222; 241; 244; 255 n.; 257; 263;
270; 274 n. ; 276; 282; 298; 303;
325; 335; 336; 338; 365 n.; 367;
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370, 391; 400; 405; 432; 441;
498; 511; 521; 522; 530; 544;
545; 556; 564; 587; 592; 605;
6lO; 618; 620 n.; 623; 634; 635 n.;
bhtdy proti svátosti oltářní 216;
220; 268 n.; 328 n.; 350; 365;
369; 398; 411; 428 n.; 435; 456;
461; 474; 504; 513; 516; 522;
525 nn.; 545 n.; 549; 563; 568;
596; 604; 628; 662; II. 18 n. ;
21n.; 168; 193n.; 203; 256; 303;
325; 335; 338; 406; 440; 587.
Viz i kacíři.
boháči 141; 281; 360; 503; 561 n.;
II. 146
bohatství 118; 179; 472; 493; II.
114; 298
boj v. války
bojovníci pro zákon Páně lO4; 173;
342; 346; 350; 366; 390; 436;
448 n.; 509; 512; 524; 541; 553;
558; 561; 572 n.; 579; II. 93;
102; 109; 115; 133; 136; 192;
193; 194 n.; 335; 372; 438
bratrství pravé 32; 34; 151
Calepinus Ambrosius, Dictionnarium
septem linguarum 452
cerimonie II. 633
církev sv. 2; 10; 29 n.; 41 n.; 48;
61; 72; 75; 92; 120; 139; 148;
188; 224; 235; 251; 256; 319;
325; 330; 375; 409n.; 412; 414n.;
441; 447; 453; 455; 458; 464;
465; 467; 480; 497; 533; 679;
II. 49; 50; 54; 84; 92; 93; 172 n. ;
203; 205; 215 n.; 230; 246; 274;
300; 344; 359; 363; 369; 372;
395;401;402;459;464; 516; 527;
530; 537; 539; 565; 566; 571;
589; 592; 597; 626 n,; 628 n.;
631; 633; 63S
církev prvotní 3; 8; 26 n.; 30; 33;
42; 44; 46; 51 n.; 56; 64; 83; 91;
98; 106; 117; 119; 124; 167;
.187 n.; 189 n.; 205; 221; 227;
235; 236; 241; 248 n.; 250 n.;
252; 253; 256; 258; 273; 278;

679
287; 312; 318; 319; 339; 356 n. ;
374; 400; 408; 430; 448; 453;
454; 482; 483; 484; 501; 503;
504; 513; 515; 517; 519; 526;
548;559;560;564;571;579;580;
581; 592 n.; 595; 597; 605;
638; 684; 685; 691; II. 7; 27;
28; 43; 54; 57; 84; 90; 93; 100;
108; 111; 113; 124; 163; 165;
172n.; 178; 181; 182; 184n.;
192; 210; 211; 222; 227; 231;
242; 244; 254; 255; 258; 260;
263; 267; 269; 271 n.; 273; 281;
287; 303; 315; 343; 347; 348;
349; 358; 359; 364 n.; 367; 370;
380; 392; 393; 394; 404; 426;
434; 435; 446; 452; 483; 484;
493; 500; 507; 509; 511; 512;
516; 521; 533; 538; 541; 543;
564; 568; 575; 579; 595; 620;
627; 630; clrkev rytěřujlcl 4; 70;
71; 88; 91; 195; 287; 289; 300;
309; 316; 337; 438; 471; 506;
590; 598; II. 9; 197; 216; 240;
305; 378; 401; 410; 474; 491;
502; 515; 529; 532; 536; 537;
539; 543; 625; církev spíd (usnulá,
zesnulých) 598; II. 539; 568 ;
cirkev svítězilá 4; 29; 71; 88; 91;
195; 221; 444 nn.; 598 n.; II.
216; 378; 474; 502; 529; 536;
537; 539
císař II. 16; 34 n.; 92; 552; 570
cizoložstvo 619; v. i smilstvo
Clementinus II. 620

II. 247; 371; 374;
časné věci 55; 177; 372; 473; 476;
483 n.; 490; 518 nn.; 570; 588;
II. 91; 102; 115; 183; 528 nn. ;
570; 574
Čechové, Čechy 558 (marg.); 613;
II. 17; 18; II. 113; 198; 221;
413; 629; česká země 484; 506;
510; 660; II. 32; 66 n.; 87; 221;
222; český lid 121; 475; v. i království české
čáry

čistota

63 n.; 297; 382; 594
Kristovo 258, 287;
576 n.; 691; II. 377 n.; 428

člověčenstvÍ

ďábel

19; 29; 48; 119; 132; 253;
353; 432; 458; 463; 486; 487;
492; 500 n.; 680; II. 552. Viz
i satan
dary boží 238; 478 n.; 503; 658 n. ;
II. 64; 66; 73; 169; dary Ducha
sv. 67; 405; 459; 585; II. 18;
24; 328; 464; 528; 530 n.; 533;
.
536; 537
Dioklecián 324
diškantování II. 179
doktoři 329; 372; 527; 547; II. 47;
55; 123; 223
Domicián císař 2; 3; 9
Duch sv. 218 nn.; 237; 270; 275;
313 nn.; 333 n.; 402 n.; 437 n. ;
656; II. 42 n.; 261; 345; 460 n.;
554 n. Viz i dary Ducha sv.
duchové zlí a dobři 12; 242; 294;
315; II. 39
duchovní (stav) 77; 407; 438; 443;
448 n.; 538; 544 n.; 547; 554;
II. 63 n.; 278; 404. V. i: kněží
a kazatelé
Efezus 42 n ..
Etna II. 253
Flajšhans 73; 320; 452
flandrská země 510
franská země 5lO ; franské království
659; franský král II. 108
Genedon II. 103
hádání na rukou II. 247
Hakl Boh., Stylité či sloupostojci
(Čas. kat. duch. XI., 1870, str.
81-106) (II. 266)
hejtman (vojenský) 571; II. 56; 334
hospodáři 570; II. 56; 334; 349;
486; 487; 636
hříchy stavovati 103; 130; 515;
533; 596; II. 173 n.; 179; 395;
477; 509

Hus Jan 23; 262 (marg.) ; 319 (marg.)
436 (marg.); 543 (marg.); 587 n. ;
II. 32
Chananeus II. 103
chiliasmus 295 n.; 305; 387; 521 n.;
526 nn.; 578; 616; II. 33;57;
lO4 n.; 109; 279 n.; 311 n.; 319
chudina 503
chudoba 18; 118; II. 555 n.
J ábín II. 99 nn.
jacinktus II. 471 nn.
Jan evangelista 2; 3; 9; Jan Křti tel
II. 103
jaspis II. 430 nn.
jazyk zlý 367 nn.; 535; II. 578
jednota a svornost 51. nn.; 62 n.;
111; 235; 243; 247; 249; 290;
298; 377; 444; 476; 579; 592 n. ;
632; 683; 693; II. 9; 58; 261;
275; 308; 367; 392 n.; 512
Jeronym (Pražský) 436 (marg.)
Jit (král) II. 102
J ozue (Ježíš) - Kristus II. 97
kacíři

31; 108 n.; 277; 282; 328;
338; 552; 600; II. 18 n.; 22 n.;
26; 30 n.; II. 40; 146; 263; 273;
537; 567; 587; 592; 613; 636;
638. Viz i bludy.
kalcedon II. 435 nn.
kardinálové 332
Karel V. II. 114
kázání slova božího 275; 305; 308;
322 n.; II. 586; 601
kazatel dobrý v nenávisti zlých 319;
357; 419 n.; II. 116 n.; 299;
úkol dobrých kazatelů II. 126 nn. ;
kazatelé 251; 306; 308; 3lO; 356;
367; 392; 405 n.; 409; 418;
419 n.; 440; 547; 561; 570 n.;
619; 633 n.; 683; II. 9; 25; 29;
31 n. ; 42; 85; 197; 198; 212; 223;
226; 227; 228; 232; 245; 264;
283; 334; 343; 346; 381; 403;
404 n.; 439; 512; 532; 554 n.;
597; 599; 628; 635; 638. V. i kněží.

681

680
klášterníci II. 13
kláštery 549; II. 48; 100; 633; 636
I<liment VII. II. 114
kněží ll; 21; 70; 106; 108; 109;
135; 143; 165; 173; 175; 186;
216 n.; 228; 239; 251; 258;
317 n.; 330; 376 n.; 385 nn.;
408; 416; 449; 451; 462; 488;
548, 559; 571; 604; 636 n., 639;
662; 673; 692 n.; II. 9; 48; 56;
70 nn.; 170; 184; 190 n.; 195;
203 n.; 208; 239; 240; 241; 271;
283; 350; 351 n. ; 370; 377; 387 n.;
391; 395; 399; 400; 406 n. ; 441;
461; 483; 487; 495; 509; 521;
553; 578; 586; 599; 617 n.; 619;
633; 634; kněžstvo Převrácené, zlé
129 n.; 171; 334; 351; 367; 371;
434; 513; 528; 609; 619, 686;
II. 20; 21 n.; 25; 26; 40; 55;
61; 62; 75 n.; 80; 82; 84; 86;
89; 113; 115 n.; 137; 152; 194;
222; 338; 382; 513; 516; 525;
551; 620; i zli' kněz posvěcuje II.
68; 170
kněžský majetek 118; 494; 495;
515; 609; II. 116
knih pálení I I. 100; 204; 319
knihy .:rněst~ké II. 281
Konstancí ; konstancká rada (= koncil) 129; 155; 262; 436; 499; 521;
537; 543; 549; 587 n.; II. 45;
86; 109
Konstantinovo nadání církve 322;
329 n.; 331; 334
konšelé 460; 619; II. 56; 81; 334;
405; 551
krále volení 32 n.
království české 23; 268; 371; 525;
606; 622; 659; 661; II. 12; 89;
95; 185; 194; 634. Viz i česká

149 1~.;,170 n.; 187 n.; 206 n.;
213; 233 n.; 238; 244; 264; 310;
520; 533; 554; 584; 682; II. 28 n. ;
108 nn.; 120 nn.; 154; 166; 240;
287; 377 nn.; 402 n.; 442; 535;
565 n.; 625
kryzolít II. 455 nn.
kryzopassus II. 467
Laehr Gerhard, Die Konstantinische
Schenku,ng . .. (Historische Studien, Reft 166, Berlin 1926) 329
laj kove 351; 370; 372; 513; 525;
527; 543; 608; II. 83; 181; 208;
360; 617
lakomství II. 372; 408
láska 111; 180; 331; ,551; 687; II.
539 n.; skutky bez lásky I. 18;
126
lež 598; II. 151 n,n.; 338; 406;
525 n.; 578; 623
Ludovicus rex (Ludvík král) 569;
II. 114
(Luther) 23; 309 (marg.)
(luteriánové) II. 21 (marg.)
Liibker, Reallexikon des klass. Altertums II. 135

mamon a II. 102
manicheové kacíÍ'i 231
manželství 526 n.; 619; II. 194;
216; 336 nn. ; 374; 405; 485; 605;
622
Máron II. 10 1
. (Martínek) 73; 309 (marg.)
městský řád 114
milosrdenství boží 52; 72 nn.; 175;
195; 689; II. 143
Míšeň 510; )VIíšnaři
32
mluvení marné 271
mniši 331; II. 129. Viz i řeltolniet.
modlářství 556 n.; 559; 611; II.
země.
75; 623
křest 19; 83; 86; 143; 361; 526;
modlitba 3; 188; 213; 236; 284;
582; 646 n.; 649; II. 314; 3M;
312 nn.; 383; 617; 632 n.; II.
396; 567; 573; 617
26; 166; 231; 232; 243; 350; 352;
Kristus 6; 7; 8; 13; 14; 15; 16 nn. ;
391; 494 n.; 498 n.; 559; mod25 n.; 27 nn.; 34; 47; 54 n.; 57;
litby za mrtvé II. 33; 43; 94
59 nn.; 64 nn.; 86 nn.; 92; 97;

Ir

mor 486; 608; 661; II. 17; 42; 46;
182; 405; 438; 477
moudrost pravá (boží) a nepravá
(světská) 49; 178; 180; 206; 224
n.; 226 n.; 233; 237; 238;' 245;
252; 259; 292; 385 nn.; 398; 400
nn.; 459; 474; 566; 567; 568;
575; 610; 660; II. 73; 111; 139
n.; 161 n.; 179; 370; 390 n. ; 399;
455 až 459; 635; 637; 638
mše sv. 328; II. 21; 38; 58; 632;
roucho mešné II. 72
mučedlnictví 85; 123; 194; 263 n. ;
266; 476; 479; 531; 559; 614 n.;
647; 649 n.; 664; 666; II. 27;
28; 164; 263 n.; ~65; 380; 439;
470; 478 n.; 485; .573; 591 n.
nedělní

den 36 n.

Nejedlý

Zdeněk, Počátky

husitského
587
Němci 510
Nero 324; 325; 329; II. 55
nevděčnost z darů božích 70; 621;
661; 678; II. 28; 64; 625
Novotný Fantišek, Platonis Epistulae commentariis mustratae 324
Novotný Václav, M. Jan Hus I. 2,
str. 405 (587); M. Jana Husi Korespondence a dokumenty str. 267
(587)
Nový zákon 28; 197; 328; 405; 570;
657; 693; 11.24; 383; 617
zpěvu

obec 127; 138; 141; 309; II.
184; 194; 528; 598;
647; II. 30; 33; 46; 95; 252;
271; 318; 323; 339; 342;
486; 524 n.; 560; 617; 627
odpustky 113; 690; II. 87
olej posvátný 506
opatové 360
ornát 104; II. 72; 181
ostatky svatých 549
očistec

179
617;
269;
417;

panny 369; 488; 492; 517; 592 nn. ;
596 nn.; II. 192; 283; 336; 405;
605

papež 66; 354; 521; 561; 562; 565;
II. 16; 30; 31; 47; 55; 92; 93;
603; papež Baltazar q. 32; dvojpapežstvcí II. 50
Pathmos (ostrov) 2; 3
Pauly-vVis'sowa, Realencyklop. lL
135
peklo II. 251 nn.
Perštýnský II. 62
(pikausové) 267 (marg.); 369 (marg.)
(pikharti) II. 363 (marg.); 537
(marg.)
Písmo sv. 1; 6; 8; 50; 77; 227; II.
350 ; ~94; viz i Starý a Nový zákon.
písně posměšné 44; 117; písně R usovy 587/8
plat úroční, komorní, ve vsi II. 311
pokání 48; 86; 89; 92; 112; 185;
202; 266; 284; 361; 370 n.; 391;
415; 486; 560; 672; II. 32; 142;
179; 195; 447; 505; 510; 621;
623
pokoj pravý (= očištění od hříchú,
upokojení s Bohem, dobrá svornost bližních) ll; 34; 232; 653;
676; II. 107; 250; 294; 340; 395;
540; 541
pokora 6; 31 n.; 73; 79; 93 nn.;
154; 156 nn.; 222 n.; 235; 249;
295; 377 n. ;.473; 582; II. 67 n.;
74 n.; 112; 149; 159; 177 n.;
209; 296 nn.; 382; 420; 475 nn. ;
612
pokrytci 6; 8; 122; 133; 135; 136
.nn.; 146; 151; 158; 211; 250;
260 nn.; 329 nn.; 333 nn.; 339
nn.; 408; 432; 497; 504; 538 n. ;
549 n.; 551 n.; 555; 560; 649;
II. 18; 42; 47; 83; 85 nn.; 92;
103 n.; 130; 135; 164; 171; 209;
273 n.; 277; 325; 347; 400; 407;
425;470; 504; 521; 568; 585; 623
pokušení 161 n.; 270; 327; 447;
475; 496; 648; II. 275; 545
polská země 510
poslušenství 401; 571; II. 21; 223
nn.; 235 n.; 336; 432; 484; 572;
615

683

·682
Praha 69; 114; 130; 139; 475; 511;
515; 516 n.; 528; 563; 653; 659;
660; 671; 11.46; 66; 334; 439;
622; 623; pražský lid II. 30; Pražané II. 81
práva světská a duchovní II. 36 n.;
620
prebendy 566
předvědění (k zatracení) 676; II.
283
preláti 360; 434
prchlivost II. 104
přijímání 20; 142; 193; 214; 246;
271; 275; 283; 288; 296; 321;
328; 402 n. ; 423; 449; 451; 466;
482; 577; 620; II. 194; 205;
210; 246 n.; 249; 307; 345; 358;
368; 449; 450; 452; 490 n.; 623;
z kalicha 7; 116; 155; 207; 262;
394; 475; 479; 487; 502; 521;
549; 560; 582 n.; 667; II. 45;
167 n. ; 240 n. ; 290 n.; 303; 307;
314; 452 nn.; 529; 533; 540;
604 n.; 619; dítek 7; II. 241;
605. Viz i svátost oltářní.
přísaha.394 nn.
příští Páně 22 nn.; II. 580 nn.;
588 nn.
proroci 109; 195; 196; 203; 225;
231; 373; II. 343; 384 a j.
půst 173; 188; 208; 209; 395; 623;
II. 26
pýcha 175 n.; 178; 218; 235; 274;
279; 295; 336 n.; 372; 472;
503; 520 n.; 558; 636 n.; 677;
II. 6; 47; 74 n.; 96; 148 n.;
154 n.; 158 n.; 177 n.; 181; 367;
497 n.; 510: 583
řády

lidské II. 20 n.; 633; viz
i ustanovení lidská
Rakousy 510; Rakušané II. 32
rány boží 20; 23; 522; 558; 602;
644 nn.; 647 n.; 661; 678; 686;
689; 692; II. 14; 17; 34; 35; 38;
42; 46; 51; 57; 93; 206; 230;
236 n.; 278; 344; 346; 438 ;
477 n.; 512; 544; 634 n.; 636

řecká

církev II. 50
360. Viz i mniši
řemeslníci II. 189; 349; 636
Řím 605; II. 50
římská církev 526; II. 50; římská
stolice (= papežská) 121; 196 n. ;
římské císařství II. 108; 576
rodičové 141; 666; II. 157
Rose Valentin II. 371
rouhání 506; 523 nn.; II. 35; 61;
430
roucho II. 61; 92; 181
roztržky v lidu a v církvi 28; 112;
120; 132; 140; 142; 218; 226;
227; 274 n.; 294; 298; 304; 349;
510; 604; 616; 638; II. 50; 78;
205; 295; 360; 395; 469; 487
rozum lidský 204
Róžmberský 565; II. 61
řeholníci

safír II. 433 nn.
sardonyx II. 447 nn.
satan 121 nn.; 130 n.; 143; 163;
226; 235; 255; 321; 326; 334n.
337; 348; 443; 456 n.; 461; 468;
470; 471 n.; 474 n.; 479; 480 n. ;
483; 484 n. ; 493; 494; 660; 681 n. ;
II. 272; 364; 470; 530; 544 nn. ;
549 n. Viz i ďábel.
sedláci II. 12; 46; 47; 92; 185; 275
Sedlák, Studie a texty II. 37; 633
sedmerní (sedmeronásobný) počet
10; 306
sekty 675; II. 30 n.; 48; 99 n.; 115;
171; 221
Seneroth (král) II. 103
Sidon (král) II. 103
Simeon (král) II. 102
Simeon Stylita II. 266 (marg.)
skonání světa 380; 397; 461; 464;
483; 493; 498; 508; 564; 566;
637; 641; 675; 689; II. 50; 52;
69; 84; 85; 223; 269; 359; 483;
533; 592; 612
slib 394 nn.; II. 336 nn.; 396
smaragdus II. 441 nn.
smilstvo 114; 373; 425; 488; 512 n. ;
II. 336; 621

smrtí pohrdání 401; 559; 572;
614 n.; II. 210; 228; 262; 275;
276; 380; 381; 436 n.; 438 n.;
440; 445; 501; 521; 573; 614
sopotní den 37
soud boží 72 n. ; soud lidský nepravý
69; II. 524
spravedlnost boží 52; 195; 689; II.
145
Starý zákon 197; 328; 405; 570;
657; II. 24; 383; 617
svatí 24 n.; 31; 39; 40; 76; 126;
153; 215 nn.; 221; 231; 251;
272; 294; 369; 378 n.; 529 n.;
574; 625; II. 379; přímluvy
svatých II. 30
svatokupectví 512; 543; II. 159
svátost oltářní 56; 66; 124; 150;
222; 226; 232; 235; 259; 300;
427; 430; 450; 513; 522; 562;
607; 643; 646; 669; 685 n.; II.
39; 59; 73; 74; 99; 103; 181;
216; 278; 295; 301; 375; 415 n. ;
422; 428; 431; 432; 434; 438;
444 n.; 493; 506; 524; 537; 542;
544; 551; 556; 561; 562 n. ; 566;
582; 594; 596; 604; 636. Viz
i přiiímání
svátosti 509; 570; 662; 684; I I.
366; 375; 417; 553
. svět 3; 472; 557; 559; 612; II.
59; 81; 267 nn.; 280; 327; 348;
381; 403; 434; 466; 569; pokoj
světa I. 412; světská moc II. 269;
Viz i časné věci
svornost v. jednota
Sýkora, Úvod do Písma sv. Nového
zákona 168
Škopek Jindřich z Dubé 587
Šternberský 565; II. 61 n.
štěstí 36; 115; 284; 388 n.; 434;
454; 518; II. 56 n.; 229
Tartaři II. 113
topazius II. 463 nn.
traktáty (spisy) bludné II. 19; 21;
221; 280; 290; 338

trpělivost

34 n.; 158; 160; 531; 536

(Turek) 558 (marg.)
(Turnov) 274; (Turnovští) 352
(marg.); 640 (explicit)
uherský král (= Zikmund) 155 ;
499; 505; 559; uherské království
659
Uhři II. 113
ustanovení lidská II. 634
utrpení pravé a nepravé 33; 478;
577
Václav sv. II. 108
valdenští II. 30
války a boje 535; 559 n.; 571;
580 n.; 597 n.; 607; 622; 672 n. ;
677; 693; II. 25; 26; 32; 33;
41 n.; 43; 185; 189; 190; 195;
205; 212; 391; 405 n.; 438 n.;
544; 590; 607
Vavřinec z Březové, Kronika husitská 525; II. 68; 72; 109; 170;
311
věčné platy II. 37
veselí (užitečné i škodlivé) 285 n.;
585; 680; II. 134
víra 24; 56; 64 n.; 126; 180; 364
n. ; 687; II. 111; 164 n. ; 414 nn. ;
427; 430 n.; 503 aj.
vojáci 282; 560; 571; 573; 579
vražda 372 n.; 477; II. 335; 622 n.
vymlouvání hříchu 16; 173; 255;
346; 504; 555; 644; II. 46; 83;
177; 318; 438
vyobcování z církve 553
vyvolení (k spasení) II. 283 aj. č.
vyznání víry apoštolské 278
záduší II. 78
zahálka 127
Zákon viz Písmo sv.
zármutek (zlý a dobrý) 35 n.; 49;
116 nn.; 181 n.; 202; 203; 237;
254; 256; 295 n.; 306; 412 n.;
536; 591; 650 nn.; 655 nn.; 665;
II. 134; 205; 267; 285; 312;

684
409; 420; 423 nn.; 426; 441;
469; 470; 471; 482 n.; 507; 552
n.; 580
zpověď 278; 346; 527; 662; II. 336
zprávcové církve i světští 32; 40;
54; 82 n.; lll; 120; 124; 126;
164 n.; 168; 169; 190 n.; 194;
204; 205; 206; 217; 227; 241;
248; 258; 287; 288; 310; 311;
312; 314; 332 n.;. 353 n.; 374;
399; 406 n.; 416 n.; 422; 444;
478; 488; 490; 498; 501; 514;
560; 561; 619; 623; 636; 637;

641; 687; 692; II. 5; 40; 42;
52 nn.; 55 n.; 60; 64; 'll n.; 96;
170; 200; 207 n.; 210; 223; 260;
284; 323; 334; 338; 347 n.; 370;
378; 380; 393; 395; 405; 432;
465; 467; 484; 513; 526; 638

ženy pyšné, smilné 128 n.;
II. 336; 622; Ž. bludné
363; 367; 513; 522; 528;
608; 662; II. 25; 26;88;
182; 257; jazyk ženský 368
Žižka 23 (marg.)

488;
229;
571;
181;

Doplňky

a opravy;

Díl 1. str. 214 L 123 čti: božskau (m. -ou); str. 466 k i-. 166
pHdej poznámku: Viz díl II. str. 382, pozn. k L 166; str. 533
L 63 čti: Matauše (m. Matouše); str. 659 v marginálii k L 66
čti: dáti.
Díl II. str. 19 v první marginálii čti: varuj; str. 31 L 5 čti:
str. 35 v poslední marginálii čti: poznánie; str. 38 L 81
čti: pHpravena; str. 44 L 50 čti: Blahoslavený; str. 45 v druhé
marginálii čti: duchovní; str. 74 i-ádka 55 je omylem označena
cifrou 5; str. 87 označení r-ádek 5 a 10 posuň o 1'ádku výše; str. 99
za poslední marginálií vypadla závorka ]; str. 101 L 16/17 čti:
najnábožnějším (m. nej-); str. 107 v poslední marginálii čti: znamenají; str. 117 označení strany rukopisu má býti 282 a 2 (m.
285 a 2 ) ; str. 122 v poslední marginálii čti: Jiní (m. iní); str. 131
i-. 48 pHdej tečku po »uvalují se«; str. 135 k poznámce k 1'. 114
pHdej: Lamija se vyskytuje i v tradiční literatur-e, sr. Lidové
povídky jihomakedonské. Z rukopisů St. Verkovičových vydali
Petr A. Lavrov a JiH Polívka, v Praze, Rozpravy České akademie H. III. č. 70, str. 400, 453 a j.; str. 146 v poslední marginálii čti: jinačejší (m. načejší) ; str. 241 1-. 42 čti: večeH; str. 252
v L 104 je nejasná čárka po slově »temnosti«; ib. L 129 čti: tělo;
str. 279 v první maľginálii čti: vyčištění; str. 280 L 122 čti: městě;
str. 286 1'. 27 čti: zpuosobě; str. 317 v marginálii k 1-. 38 čti: odporné; stľ. 324 v marg. k 1'. 143 čti: Druhá; str. 330 v poslední
marg. čti: svobodné (m. svobodná); str. 350 k L 110 pHdej poznámku: Po slově »pľacovitému« je úejmě vynecháno slovo:
»životu«; str. 359 f. 66 čti: jeden svatý (m. jedens vatý); str. 364
L 61 čti: anděly; ib. i-. 75 čti: světlem; ib. 1-. 87 čti: světí; str. 371
v poznámce k L 89 nn. (1'. 13 zdola) čti: et (m. t); str. 405 v poslední maľginálii čti: námi; str. 435 1'. 81 čti: Matauš; str. 493
1'. 53 čti: mdlí; str. 512 1'. 91 čti: pravdě; str. 517 v poslední marginálii čti:setľvati; str. 525 ř. 74 čti: rozsuzují; stľ. 535 ř. 18/19 čti:
světa;
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dřievím;

str. 540 ř. 14 čti: ošemetný; str. 546 ř. 32 čti: nepřistaupí;
str. 547 ř. 52 čti: bývají; str. 555 ř. 106 čti: sobě; podobně nejasné
ě je v slovech na str. 558 r. 29 (hodnější), 560 ř. 36 (světlo), 560
ř. 41 (světlu), 562 ř. 9 (viděl), 562 ř. 21 (učiněn); str. 564 ř. 75
před »1« vypadla tečka; rovněž na str. 564 ř. 79 před »Uprostřed«
přidej tečku; str. 565 ř. 133 čti: že (m.: ze); ,,;tr. 567 ř. 199 čti:
měli; str. 568 ř. 228 uprav začátek: Die, svrchu: »Napíši ... ;
str. 581 ř. 38 čti: anděly; str. 538 ř. 138 čti: nabyti Ducha; str.
596 ř. 61 vypadla čárka před »ale«; str. 604 ř. 51 po »otevře«
polož dvojtečku m. tečky; str. 622 ř. 133 čti: nenávistí.

Vzácný

příznivec

podepsané komise, p r e s i den t r e p u b I i k Y

Čes k o s loven s k é T. G. M A S ARY K, přispěl opět značným darem

k I!ydání tohoto rozsáhlého díla. Za

*

panu presidentovi na tomto

místě

štědrou

tuto podporu vzdává ,komise

vrol/cí díky.

V Praze dne 4. dubna I933.

Komise pro vydávání
hnutí

českého

náboženského

ve XIV. a XV. století,

při České

zřízená

akademii věd a umění.

Dr. Kamil Krofta,
pfedseda.

pramenů

Dr. josef Volf,
jednatel.

