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Předmluva.
Bůh můj přikázal mi, jako i každému otci, abych

vedl vás, mé dítky, v jeho cestách a skázal jej
vám. Toť svědčí starého zákona knihy. Protož tím
mi jest chutnější bylo psáti vám tyto knihy, abyste,
což nyní snad pro svou mladost nemůžete rozuměti, aniž sdržeti v paměti, co bych vám pravil,
potom, když snad umru, abyste čtly v nich, ale po
rozumívajíce, coť míní; a také abyste mohly s se
bou užitečně promlouvati o tom, což k spasení
sluší, aneb i s těmi, s kým se budete obírati, abyste
mohly krátiti chvíli čtouce v nich, a zvláště v svát
ky doma ve vsi, kdež ani kázání nebývá, ani ne
špora. A také vám radím v nich čisti i za sebe, a
nejvíce proto, abyste se mne otazovaly, když
čemu čtouce nerozumíte. Neb snad po mně nebu
dete míti tak brzo, kdo by vám takovou věc vy
pravoval; a velmi jest užitečno,tázati se, když jest
vhodně koho, čemu kdo čta nerozumí. Ale však
nevždyjest pannám slušné tázati se,i s kněžími, leč
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by s obou stran velmi stáli byli a poznáni i po
dobni. Lépe jest někdy tak přebyti, rozumějíc1, že
nerozumí, nežli se tázati s leckýms.
I psalť jsem vám knihy dvoje: tyto prvé sám sklá
daje ze své hlavy, jakž mi se jest zdálo podobné,
což jsem kde četl neb slýchal na kázání aneb od
učených, aneb se mohl sám domysliti, ježto je
přístupno k tomu úmyslu, o němž jsem psal ale
druhé, ty jsem hotovo sebrané, aneb učiněné ně
kým jiným latině, vyložil česky, a které to jsou
tam jsem to napsal?A tyto prvé rozdělil jsem v še
stery knížky:
Prvé jsou o víře, o naději a o milosti.
Druhé o pannách, o vdovách a o manželích.
Třetí o hospodářovi, o hospodyni a o čeledi.
Čtvrté, jak devět řádův lidských nesou podoben
ství devíti kůrův andělských.
Páté, jak nás čert láká.
Šesté, čím se očišťujeme, z toho, že hřešíme. A pak-

liť přičiním sedmé neb i osmé, takéť tu budou.
Cožkolivěk v těch knihách naleznete, to držte, ač
umíte rozuměti, leč by vám dobří lidé a učení
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v písmě ukázali, že jest zle napsáno, tak že by se
nemohlo ani jednou stranou sjednati se svatým
písmem. Neboť dobří učení, když naleznou něco,
v čem by mohl býti dvojí rozum, dobrý a zlý, ne
ke zlému, ale k dobrému rozumu obracejí. Což by
nemohli ti, kdož by byli tak smělí, ke zlému obra
ceti a zle rozuměti písmu i těch zvířat, ježto i na
před i nazad plna očí byla ? A tak řku: ukáží-liť
vám dobří učení bohabojní,jimž by milá byla prav
da slyšeti i od oslice, žeť jsem kde pochybil: nic
se tím nezarmucujte, ale veselte se; ne tím, že je
poblouzeno, ale tím, že jest opraveno. Jako byl
o sobě řekl i svatý Augustin. Neb praví svatý Au
gustin : „Příliš převráceně se miluje, jenž chce, aby
jiní také bloudili proto, aby jeho blud byl utajen.
A oč lépe bylo i užitečněji, aby tu, kdež on jest
zbloudil, jiní nebloudili, a sám jich napomenutím
zbyl i svého bludu! a pakli by se svého bludu ne
chtěl zbýti, aspoň tovařišův neměl by v něm."
A protož nemilujte mne více, než obecnou prav
du křesťanské víry; anižť radím, by sám se kdo
miloval více než pravdu, by chtěl svou hrdost
Štítný
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tím ukázati, že by, přečta bez rozmysla, hyzditi
aneb oprávěti chtěl tyto knihy tu, kdež není třeba,
ať sebe dříve či později nepomstí pravda. Pravda
jest, že já i se vším tím což jsem kdy psal neb
psáti budu, kostelu2 k opravení poddávám se, doufaje, že mě z lásky prvé opraví, bude-li třeba, nežli
knihy. Než vím, že když svatý Pavel sbíral dřevce
na oheň, aby se rozehřáli, ježto byli vyplouli, tápavše v moři; veliký had přichvátiv se jeho ruky,
uštknul jej, takže se domnívali, že by on od toho
musil umříti. Avšak mu jest nic ten jed neuško
dil. Také mnozí lidé dobří sbírali rozličné písmo,
a psali, aby se shřáli ti, ježto jsou stydli, tápajíce
v moři toho světa; ale zlý starý had ďábel pustil
jed závisti své v jich ruku, totiž jich účinek zlých
lidí závistí leptal. Toho je nebyl prázden ni Jero
ným, ni Augustin, ani Řehoř: a což pak já!Ano
mnozí rádi by české knihy zatratili, a tož jen dob
ré. Oněm básním, jimiž smilní více se v svém smilstvě rozžehují, nic nedějí; aneb ježto ponoukají,
aby svět byl vždy milován, protiv zápovědi boží,
jenž jest řekl skrze svatého Jakuba: „Kdož chce
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býti přítel tohoto světa, bude boží nepřítel." A
není-liž lépe, česky čisti dobré na hradech, neb
kdežkolivěk, a v tu dobu aspoň míti k Bohu do
brou žádost, zapomenouc zlé lásky smilné, aneb
klevet na besedě, aneb svárův? To dobře je tu
znamenáno, že když David hudl před Saulem, ano
jeho trápil zlý duch, hned mu jest odlehčil tehdy.
Tak se děje mnohým lidem: dokud čtou neb po
slouchají dobrého, dotud jich zrnek3 ne tak souží
zlou žádostí; a kdyby to, což jsou čtli neb poslou
chali, vždy v své mysli přemítali, jistě by ďábla
odehnali. Vždyť i svatý Pavel, komuž jest epištoly
psal, psal jest je jich jazykem: Židům židovsky,
Řekům řecky. Svatý Jeroným babám psal a vy
kládal písmo z neznámého jazyka; zdaliž jest
řekl: „Sprostní tomuneurozumějí." Protož-li mostův nedělají, žeby nemoudrý mohl upadnouti
s něho ? Proto-li jest Kristus nepověděl zástupům,
že chce dáti jísti své tělo, ač věděl, že je to mno
hým bylo tvrdo slyšeti, že jsou od něho odstoupili protož nezdá mi se,by zlé bylo psáti Čechům
české knihy, jimiž by mohli míti víry křesťanské
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a dobrých vášní naučení. A protož nechť mě had
i uštkne, já přece sbírám tyto tříšťky k dobrému
ohni, abych se i s vámi shřál; doufám v Boha, že
se zhojím, jakož jsou se zhojili i jiní.
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Druhá předmluva.
Chuti mně dodalo jedno kázání svatého Augusti
na, že budu udatněji psáti české knihy, ježto pří
slušejí k svatému písmu. Neb z něho může každý
znamenati, jak jest dobrá věc, čisti písmo svaté.
A ti, kdo hyzdí knihy české, ač i dobré snad chtíce,
aby jen sami byli moudří vidíni, mohli by se dobře
leknouti boží pomsty, upamatujíce se jak jsou ti
vinni, jižto by chtěli listy a potřebná poselství
v nich staviti, aby pán Bůh, choť věčný své choti,
jimi neučil své vůli a netěšil v její rozpači4. Ano
by se správně lekl, kdož by stavoval listy královy,
kteréž on posýlá své králové, když by vzvěděl,
že to ví král. A čímť větší pán Bůh nade vše
krále ? čím jest milejší jemu choť jeho, to je duše
kterážkoli, ježto touží po něm, nežli kterému králi
kdy byla milá králová jeho ? Moudřejší tomu rozumějí, a že tak vzácen jest jemu Čech jako latinník; kdyby chtěli, dobře by se toho vzeptali
na svatém Pavlu. Protož obojí znamenejte, coť
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v tom kázání praví svatý Augustin: i ti, jižto hyzdí
knihy české, i ti, ježto bych rád, ač rádi čtou
v nich, aby ještě raději čtli písmo svaté. I praví
takto svátý Augustin mezi jinou řečí: „Chcete-li,
ať vám osladne písmo svaté, a jakož má býti,
ať vám přikázání boží přijdou k užitku: odtrhněte
se od některé práce tohoto světa, abyste také
v svých domích, čtouce boží písmo, až do plna
se posvětili milosrdenstvím jeho, ať šťastně u vás
bude to naplněno, ježto je o blaženém muži psáno,
že u božím zákoně bude mysliti ve dne i v noci."
A opět ono: „Blažení, jižto spatřují svědectví jeho,
ve všem srdci hledají jeho." A také i to: „V svém
srdci schoval jsem tvé řeči, Hospodine, abych ne
hřešil tobě." A tak, jakož slyšíte, jakož ten, kdož
v svém srdci schoval jest a má řeči boží, nehřeší,
takéž, kdož jich neschová, hřešiti nepřestává. A
poněvadž není dosti kupcům, aby jen na jedné
koupi hledali zisku, ale více jich dobudou, abý
přibylo jim zboží jich; a oráč rozličná seje seme
na, aby se živiti mohli i tím i oním tím prospěš
něji: čím pak více v duchovním zisku nemáte na
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tom míti dosti, že v kostelích slyšíte, ježto čtou
písmo boží? Ale v domích svých, a když kvasíte5
spolu, a jsou-liť dnové krátcí, alespoň v noci ně
kterou chvíli máte čisti písmo svaté, abyste v svých
srdcích duchovní pšenici shromáždili, a z písma
abyste duchovní perly u pokladích srdce svého
schovali; abychom,když v soudný den před stolici
toho mocného soudce přijdem, jakož svatý Pavel
dí, ne nazi ale odíni se ukázali. A to také, milá bra
tří6! pilně znamenejte, že svaté písmo jest právě
jako listové z našeho kraje nám poslaní. Neb náš
kraj jest ráj, a naši přátelé jsou patriarchové a pro
roci, apoštolé a mučedníci, a měšťané jsou andělé,
s nimiž máme býti, a král náš jest Kristus. A když
jest Adam zhřešil, tehdy jsme u bezbydlí vyvr
ženi tohoto světa. Ale že jest náš král tak milo
stivý, více nežli kdo můžepomysliti: písmo svaté,
jako listy posílací, ráčil jest po patriarchách a pro
rocích poslati, jimiž nás zove, abychom se vrátili
do své vlasti, a cestu ukazuje. A když jest to tak,
milá bratří! co sobě myslí ty sluhy, jižto tak jsou
nedbavi svého pána, že i listův od něho, jimiž je
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zove do království blaženého, nechtí čísti ? I jakť
se zdá, kdyby kdo z nás svému šafářovi poslal
listy, a on netoliko neučinil kázání jeho, ale v svém
nedbání jako za nic neváže toho přikázání, ani listův by nechtěl čísti: pročež by zasloužil ne díky,
ale pokuty. Takéž ten, kdož svatého písma ne
dbá čísti, ježto je z věčné vlasti posláno, má se báti,
aby netoliko odplaty neměl, ale muky věčné ne
ušel k tomu. Neb tak jest nám nebezpečno nečisti
božího přikázání, že prorok velmi žalostně volá,
řka: „Proto je můj lid u vězení uveden, že je neměl
umění,"totiž nevěděl, co sluší k vůli boží; a kdož
neví, bude nevědín. Jistě, kdož Boha nedbá hledati
v tomto světě, čta svaté písmo neb poslouchaje
jeho, Bůh jeho u věčném blahoslavenství nebude
chtíti poznati; a má se báti, aby nezasloužil slyšeti, když zavrou dveří, jsa vně s pannami bláz
novými: „Nevím vás, neznám vás; odejděte ode
mne, ježto činíte nepravost." Co je to: „Nevím
vás, neznám vás", i jak jich nezná a šle je v oheň ?
Jistě je to proto, aby ukázal tou řečí, že jakož jest
řečeno, kdož zde nechce, čta o Bohu, jej poznati,

16

v den soudný Bůh nebude jeho dbáti poznati.
A ono, ježto je v Šalomounových knihách psáno,
velmi pilně a s bázní máme slyšeti; praví: „Kdož
zatvrdí ucho, aby neslyšel zákona, toho modlitba
bude u mrzkost." Kdož chce, aby jej Bůh uslyšel,
má nejprv slyšeti Boha. A jak sobě smí to mysliti
kdo, aby jej Bůh uslyšel, jenž nechce jeho zákona
a přikázání slyšeti neb čisti ? A coť se zdá7, milá
bratří, žeť jsou mnozí, a co je ještě horší, i žákovstvo některé, když mají kam jíti, naberou s se
bou stravy rozličné, připravíce se snažně a s ve
likou prací. A když to činí kdo k této cestě, jímž by
tělo živil: pak jedněch knížek nechce čísti, v nichž
by nalezl pokrm,jimž by jeho dušeživa mohla býti
zde i věčně na onom světě! A maje duši učiněnou
k obrazu a ku podobenství božímu, a tělo z hlíny:
však takou má péči o těle, ježto mají v rovu červi
snísti; a na duši, ježto je obraz boží, jako na něco
velmi nepotřebného nedbá, nepokrmí jí pokrmem
božího slova, ale dá jí bez posílení záhy nouti: a tak
málo na Boha dbá, že i jeho obraz lehce váží.
A protož, milá bratří, o tom moudře a užitečně
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přemýšlívejme, a pokud můžeme, básní zpravo
vání8 i všeliké řeči nepotřebné a šeredné ostaňme,
a vší snažností hledejme, abychom utíkajíce a po
krývajíce se před překážkami tohoto světa, ně
které chvilky sobě nalezli, v nichž bychom pro
spasení své duše každý mohli pobyti na modlit
bách, aneb čisti písmo svaté, aby v nás bylo to na
plněno,ježto je psáno: „Kdož budou učeni, budou
se stkvíti jako hvězdy u věčné věčnosti." A když
jest tak pěkně toho dovodil svatý Augustin tou
to řečí, že je dobré čísti svaté písmo i v domích:
co je mně více třeba ponoukati koho,aby četl tyto
knihy ? sámť uzří, žeť vonějí něco svatým písmem,
a žeť dobrému učí, kdyžť je čísti bude. A nejprvť
učí obecným věcem, a potom nalezneť v nich
také hlubší; i mladší i starší nebude, byť v nich
nemohl krátiti chvíle užitečně, kohož by jen boží
slovo nemrzelo. Avšak prosím, kdož je budou
čisti, nevelmi slov važte, více úmysla hledejte;
nebť jsem řekl drva někdy vinnému proutí, a snadť
by toho i více nalezl. A tak počnu je ve jméno
boží, a nejprve od základu křesťanské víry.

18

KNÍŽKY PRVÉ. O víře, o naději a o milosti.

O víře.
Písmo praví: „Bez víry nelze se jest líbiti Bohu",
ano nelze ani domu bez základu udělati; protož
kdož chce míti dům pevný, musí nejprv základ
pevný uložiti. A když má které ovoce býti, nej
prv musí pojiti z korene. A jakžkolivěk kořen není
krásen, však všecka krása kmene i ovoce dobré
pochází z něho. Takéž, jakž by víry nebylo, tak
by jiné věci k spasení nebyly užitečný, ani by bez
víry jiné dobré věci mohly býti. Neb víra jest zá
klad a kořen všeho dobrého, ač i není tak zřetelná
v své kráse sama: však ani naděje, ani milost ne
bude bez víry. A jak se jest čemu nadíti, když
bych nejprv nevěřil, že jest? aneb nevěře, že jest,
jak bych to mohl milovati ? Protož hlučně volají
na prvé hodině kněží, řkouce: „Kdož kolivěk chce
spasen býti, dříve všeho potřebí jest, aby držel
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obecnou křesťanskou víru." A jinde také psáno
jest: „Neuvěříte-li, neurozumíte." A dosti jest div
né,že se některým nechce věřiti tomu, čehož smy
slem svým nemohou dojiti. Avšak každý, chtěj
neb nechtěj, vždy něčemu věřiti musí v každém
učení, co je ho na světě, neb v řemesle kterémžkoli,
prvé než toho může rozumem dosíci. A zdali ví
kdo, který je jeho otec, než věrou? A kdyby
kdo nevěřil ničemu, ani by se nemohl mluviti naučiti. Protož jistáť jest věc, žeť každý, chtěj neb
nechtěj, věřiti musí zde mnohému: proč by pak
nevěřil, jakož víra křesťanská učí? ana ničehož ne
učí zlého, jen vše dobré a pořádné, a vše zlé hyzdí.
A chce-li kdo rád vzvěděti mnoho věr, i těch i o
něch, čti o božím městu knihy svatého Augustina;
tu nalezne mnoho podobných věr ku pravdě: ale
našeť jest nejpořádnější, jakžť jest on tu toho do
vodil. A když jest vždy věřiti, a každý lid má ně
jakou víru, tehdy ovšem držme svouvíru,achvalme Boha, že jsme v ní. Neb což zde věříme, to tam
jistě uzříme, jen když u víře pravé nezabloudíme.
A dvojí lidé v křesťanské víře zabluzují, o těch
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nemluvíc, jižto ani jména křesťanského nechtějí
míti. Neb jedni mají neplnou víru, totiž ne všemu
věří, což víra učí; a druzí přílišnou, věříc ve mno
hé věci, ježto víra věřiti brání, a víra křesťanská
má náležitá býti.
Ti mají neplnou víru, kdož nevěří, že by Bůh v plně
nebyl tak spravedlivý, jako je mocný a milosrdný,
a tak mocný, jako milosrdný a spravedlivý, a tak
milosrdný, jako spravedlný a mocný. A kdož čemužkolivěk nedověří, ježto je popsáno v křesťan
ské víře, ti všichni, aneb menší moci než spra
vedlnosti a milosrdenství, aneb menšího milosr
denství než moci a spravedlnosti, aneb menší spra
vedlnosti než moci a milosrdenství mní Boha; a
drží-li to tvrdě, jsou kacíři, a k božímu kráiovstvu
s tím neslušejí, neb nemají plné víry.
Druzí mají přílišnou víru, pro niž musejí zahynouti. To jsou ti všichni, jižto dali se čertu okla
mat! ; majíce v plně víru křesťanskou, i přijali si
k tomu čárův, druzí lékův, třetí věštby.
Ti, jižto působí čáry, ti vědí, jak se s šerednou
věcí obírají: když jakés pod šibenicí koření ryjí;
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když čehos viselcům9 uřezují;když žáby, strýč
ky10 neb koření křstí, neb stínky11 oferují, i jiné
véci šeredné činí, o nichž mrzko i mluviti, a často
i Boha se odpovídajíce. Hrozné boží milosrden
ství, že se kdy nepropadnou živi do pekla horou
cího, a že jich tak dobrotivě dlouho čeká! A pro
tož čím dále čeká Bůh polepšení, tím neujdou vět
šího hoře. Někteří pak mají omluvu, ale vždy zle,
řkouce: „Nečiníme ke zlému, ale k lásce; aneb
aby spolu manželé dobře byli." Těm všem řku,
že zle činí. Nejprv, neznamenají, že často se to při hází, že chtíce k lásce učiniti člověka, učiní bláz
nem, otrávíce jej, a často také i života zbaví. A nad
to, by kdo mohl jediným nejmenším čárem přivésti
to, neřku, by manželé spolu dobře byli, ale aby se
všichni pohané, i židé i kacíři ku pravé víře obrá
tili: ještě by neměl toho učiniti. Však každý čár
jest smrtedlný hřích; a kdož umře v smrtedlném
hříše,ten nezbude věčné smrti. Co jest pomohlo
Judášovi,že jest Kristus jeho proradou umřel,jakžkolivěk dobře se jest tou smrtí jiným stalo, když
sám ještě v pekle hoří, a bude hořeti i na věky ?
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Druzí pak řkou: „My nečarujeme, ale lékujem a
mnohým pomáháme". Těm řku též jako dřevním:
Coť pomůže, ač bys ves svět uzdravil, ale duši
svou do pekla poslal? A těm, ježto léky12 hledají,
zdravě pravím, by se sami rozmyslili, co je lépe:
protiv-li Bohu míti zdraví na malou chvilku, a po
tom skoro ztratiti je a býti Boha odloučenu ? a
ještě přece lék nevždy pomůže; ač-li by pomohl,
namáleť pomůže! čili lépe: nemoc trpěti,od Boha
čekajíc smilování, a skrz to věčně s ním míti utě
šení? Neb kdož s ním ostane až do konce i v nouzi
své, jistěť jím utěšen bude. Ale ví Bůh, že často
zdrávi jsouce, chceme více sloužiti Bohu; i dá nám
nemoc pro naše dobré, abychom poznajíce se, a
odjinud pomoci nežádajíce protiv němu, od něho
vzali plnou odplatu.
Než to sluší také věděti, že Bůh ustavil jest roz
ličná lékařství, ale ne léky pro rozličná člověčí po
rušení vnitřní i vnější, jakož lékaři rozumějí; a to
není protiv Bohu, ani kostelnímu ustanovení. Ale
všechny jiné pověry, kterýchž učení lékaři nedrží:
ať žehnání, ať napsání, která na jablce, na oplatce
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neb na listě, neb pro zuby, ježto na stěně škohrtají13, ať na uzlu, zapovědíni jsou kostelem. Čím pak
více ta žehnání, ježto jsou se lží smíšena, a některá
jsou holá lež! anoť repce baba pochukujíc a pravíc:
by Bůh chodil po zlatém mostě a utkal se svátým
Petrem neb s svatou Maří, aneb s jakous dobrou
bratří; i vzelží jakés řeči, chtíce lží tělo uzdraviti,
ano lež i duší zabíjí! Ale to je jiné, když kdo spro
stně, z přímého úmysla, maje lítost k nemocnému,
prosí zaň Boha, aby Bůh ráčil jemu odlehčiti, aneb
jeho svou milostí posíliti, aby jej těžké pokušení
nepřemohlo.
Třetí pak vědma mají a po věštbě stojí: ti také pro
tiv kostelní zápovědi věří příliš, zdajíce se sobě
moudřejší nežli jiní, a chtíce i před jinými z toho
míti chloubu, chtíce věděti, kdo prvé umře ze
dvou manželů? kdo ostojí, když dva se klají?14
neb zhojí-li se z této nemoci? Těm všem praví
svatý Pavel, aby nechtěli více smysleti, nežli jest
třeba smysleti. Nic nevím, by k čemu ty věšťby
byly užitečný; než tím méně lidé na Boha dbají.
Co je pomohla ta věšťba onomu králi v starém
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zákoně, o němž se v čtvrtých knihách králových
čte, že byl posly své poslal k jedné modle pohan
ské, když nemocen byl, aby se vzeptali na ní, zhojí-li se té nemoci? Tehdy potkal je Heliáš prorok,
i pověděl jim: „Vraťte se ke králi, a povězte jemu:
zdali nemá Boha lid izrahelský, žes poslal, aby se
ptali tvého zdraví na bohu pohanském? Protož
s lože, na něž jsi vsel, nesejdeš, ale smrtí umřeš".
Co-li jest pomohlo Alexandrovi, že je věděl, jakž
praví o něm, že mu jest nelze od meče sníti15, než
že je tím byl nezbednější a více sobě hříchu dobyl?
Avšak otrávení se nemohl vystříci, a panoval dosti
na mále! Mnozí za nás16 nemněli, že by mohli býti
oběšeni aneb jati, a potom jsou někteří koňmi vlá
čeni i viseli. Co-li pomůže mezi dvěma manželoma
ta věšťba, který má umříti prvé, než že tím často
víra i láska bývá menší mezi nima? a přece ne tak,
jakož mní oni, to vychází? Často bude žena míti
po té věšťbě naději, řkouc: „Ostanu po muži, zbu
du práce této neb této"; ano ji pak teprv práce
i napadne17, aneb hanba, anebo muž ještě horší a
nesnadnější. A takéž se i muži stává. A také lidé
v
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často mníti budou po své věštbě, že by mělo býti
velmi dobře, když takto bude aneb takto, anoť
zle bude. Často po své věštbě báti se budou ně
které věci, ano vyjde velmi dobře. Právě též18 stalo
se jest o Pilátu. Otec jeho po své věštbě, neb snad
hvězdářství, ač jest to tak, viděl, že by té noci ženu
měl, že by pod jeho mocí země se třásla, skalí se
sedalo, slunce protiv obecnému běhu zatmilo se.
A pravda, že se jest tak stalo, ale jinak, než on
mínil. On mínil, chtěje z toho míti utěšení: avšak
tíhotu s hořem míti bude, když uzří, ano ten souditi bude živé i mrtvé, jehož jest bezprávně od
soudil syn jeho, pročež jsou se dály ty hrůzy; a
tak i se synem u věčné hoře odsouzen bude.
Protož nestojme po tom, bychom po kterém věd
mě19 aneb věštbě aneb čářích co věděti chtěli bu
doucího; kterými léky, kromě ač lékařstvím, aneb
se sprostnou prosbou, ne v slovích naděje majíce,
hledejme zdraví. Lépeť jest nic takého nevědouce,
všechnu naději v Bohu míti; a lepší nemoc v boží
bázni, nežli zdraví protiv Bohu. Pakli se kdo diví
tomu, že se čáry, snové, vědma, věštby zračují20
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často aneb léky prospívají: není se co diviti tomu.
Neb Bůh, jenž každého srdce vidí, znaje srdce ně
která tak všetečná, že vždy divův hledají a dvor
ností, a chce se jim věděti budoucí věci aneb tajné;
i dopustí ďáblu, aby oklamal je pro to všetečstvo.
A když nějaké takové pověry21 činí, ježto ani podle
tělesného přirození nemůže býti které dolíčení neb
podobenství, by to proto tak mělo býti; tehdy
čert má to sobě jako za znamení tajné smlouvy,
že od něho hledají toho; i způsobí s tolik, kolik
jemu jest dovoleno, jakož nemoudří lidé žádají.
A často dobrým přikryje zlé, aby více jich okla
mal, kteříž se toho nechtí stříci, jako páteře22 aby
pěli nějakým divným obyčejem, aneb mše zaprosili; ale vždy v to nějakou tajnou tretku uvrhne, aby ta oběť, neb ty modlitby z přímého
v sprostého úmysla nepošly. A často po lecjakéms
vědmu aneb snu ukáže pravdu, zdali by aspoň
někdy oklamal, aby člověk více žádal. Nebť té
měř všecko pohanstvo od počátku světa držel
jest na těch dvornostech,23 až jest i z obrazův
s nimi mluvil, a jako bohem chtěl nazván býti a
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od lidí míti službu; až jest Bůh i ráčil skrze své
svaté apoštoly a jiné svaté učenníky lid z toho
bludu i vyvésti. Protož čert velmi by rád na to
též navedl; a tak kohož může, oklamá,a jakž mů
že, působí to, aby po těch povinnostech lidé stáli
z jakéhos všetečstva. A kohož nemůže v zjevné
zlé přitáhnouti, toho povede ve zlé, něčím, něčím
dobrým jemu okrášle. Kohož nemůže odtáhnouti, aby víry křesťanské nedošel plné, alespoň pře
táhne jej, aby plnou víru maje, nad to přichytil se
čárův neb vědem, neb věštby neb lékův. Kohož
pak nemůže ničím takovým oklamati, alespoň hledá, zdali by jej učinil nějak neustavičná, aby u víře
pravé nesetrval do konce; neb ví, že kdož v čem
až dokonce setrvá, ten podle toho odplatu vezme.
Toto je pak řádná víra křesťanská, po té má jiti
každý člověk, jakož apoštolé jsou ji kázali po všem
světu. Neb svatý Petr s jinými apoštoly, než jsou
se po světu rozešli kázat, ustanovili se na dva
nácti věcech, aby jednostejně všecky lidi tak učili;
aby tak věříce, i ústy tak vyznávali. Protož každý
člověk, kterýž má smysl, dlužen se jest těm dva
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nácti věcem naučiti, a věřiti sprostně, že tak jest,
ač by i nerozuměl, kterým činem to může býti.
A byl-li by kdo do té doby se nenaučil, ač i stár
jest, ještě se učiti počni: aspoň jedné věci nauč se
v měsíci, a druhé v druhém, a tak snad se někdy
všemu i naučíš.Neb kdožť by z lenosti neb z hrdo
sti nedbal toho, ani nechtěl dbáti, jistěť bych je
mu dobře tušil. Pakli by již který tak sprostný byl,
že se nijakž nemůže naučiti, by vymluviti uměl
těch dvanácte věcí: alespoň uměj věře vyznati, že
věříš v Boha, jenž jest jeden v Trojici, tak jakožť
obecně věří křesťané. A kdyžť přikazují světití bo
žího narození, věř, žeť se jest na svět narodil ze
svaté Maří, z čisté panny. A ten jest trpěv umřel
na kříži, jakožť praví a pamatují u Veliký pátek.
A jakož světíš na Velikou noc, vstal jest z mrtvých.
A jakož světíš potom den Božího Vstoupení na
nebe, tak věř, že vstoupil na nebe, ano na to patří
apoštolé. Potom jakož světíš na Letnice, poslal
Ducha Svatého, jenž jest s Otcem i se Synem je
den Bůh v Trojici pravé, jakož světíš den svaté
Trojice. A tak, kdož neumí více, ten po svátcích
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znamenej, co má věřiti. A když dny svatých svě
tíš, pomni, zeť jsou, milujíce Boha, práci i smrt
proň nesli, a proto důstojni24 jsou boží milosti, aby
věčně s ním kralovali. A kdož by ještě totéž uči
nil, ještě by jemu Bůh dal odplatu. Protož žádaje
pomoci těch svatých, cti je pro Boha, a v čemž
můžeš, následuj jich. A kdož jest rozumnější, ten
uměj těch dvanácte věcí.
I jest,řku,nejprvnější věc, ježto máme věříce i ústy
k tomu vyznávati, každý sám od sebe řka: Věřím
v Boha, v Otce všemohoucího, stvořitele nebe i ze
mě. Druhá věc jest, když řku: i v Jezu Krista, Syna
jeho jediného,pánanašeho,totiž věřím.Třetí,když
řku: jenž, totiž Kristus, počat jest Duchem Svatým, narozen ze svaté Maří, z čisté panny. Čtvrtá
věc jest, že ten Kristus trpěl jest podPonským Pi
látem, ukřižován, umřel i pohřben, sstoupil do pe
kelných krajin. Pátá, že ten Kristus třetí den vstal
z mrtvých. Šestá, že je vstoupil v nebesa, sedí na
pravici Boha, Otce všemohoucího. Sedmá, že odtavad má přijití soudit živé i mrtvé. Osmá věc jest,
když říkáme: Věřím v Ducha Svatého. Devátá:
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svatý Kostel, obec svatých.25 Desátá: odpuštění
hříchům.Jedenáctá:těla,totiž masného,z mrtvých
vzkříšení. Dvanáctá: a potom věčný život. Amen.
Toť jest pravá víra křesťanská; což by tomu pro
tivné bylo, tomu žádný věřiti nemá. Pakli by ko
mu na mysl přišlo něco takového, čemuž by neu
měl rozuměti, než by upra26 mysl i držel co ne
moudře, raději rci sobě na mysli: „Ač já tomu
nerozumím, ale kostel rozumí, a já pak věřím, jakž
obecně kostel drží." Pakli jsi rozumnější, alespoň
se na jiných moudrých, jakť oni tomu rozumějí,
a jakť to svatí vykládají. Tu víru, jakož jsou apo
štolé položili, na každý den kněží na prvé hodině
a na kumpletě27 říkají pošeptmo. A každý křesťan,
kterýž má rozum, vstávaje a léhaje měl by jí říkati,
a k tomu nejméně aspoň jeden páteř spěti.28 Neb
u víře malou dosti řečí mnoho dobrého rozumu
jest shromážděno, na nějž kdyby pomněl člověk,
mnohem by byl křesťanštějších obyčejův. A u pá
teři krátkou řečí prosíme všeho toho, což k duši
i k tělu jest potřeba.
Toto také věděti sluší, že svati učenníci pro roz
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ličné bludy kacířské rozumnější řečí popsali jsou
víru, jakož jsou apoštolé mínili; a tu víru slovut
ně20 na všakou neděli, i v jiné svátky některé, zpí
vají na mši, aby lidé znamenávali, co mají věřiti.
A znamenitě onu dřevní řečí víru, ježto je popsá
na od apoštolův, proto potichu šepcíc pějí, že jsou
ještě v ty doby kryli se křesťané, nesměli zjevně
se honositi vírou křesťanskou. Ale tuto slavně zpí
vají; neb bez strachu v ty doby, ježto je složena,
kdož jest chtěl,mohl se křesťanem nazývati až i do
dnešního dne. A bylo je se sebralo biskupův osm
náct a tři sta, mezi nimiž byl jest také, jakož praví,
svátý Augustin, jižto jsou s dobrým rozmyslem
složili tuto víru a ustavili, aby ji tak zjevně zpívali,
řkouce takto: „Věřím v jednoho Boha, Otce vše
mohoucího,jenž učinil nebe i zemi, vidomé všecky
věci i nevidomé.30 A v jediného Pána Jezu Krista,
Syna božího jednorozeného, a z Otce narozeného
přede všemi věky, Boha z Boha, světlo ze světla,
Boha pravého urozeného, ale neučiněného, též
podstaty s Otcem, skrze něhož všecky věci učině
ny jsou. Jenž pro nás pro lidi a pro spasení naše se-
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stoupil s nebes,a masné31 Tělo přijal Duchem Sva
tým ze svaté Maří, čisté panny, a člověkem učiněn.
Ukřižován také pro nás, pod Ponským Pilátem
trpěl jest,pohřeben jest,a třetí den vstalzmrtvých
podle písma. A vstoupil na nebesa, sedí na pravici
Otce, a opět přijití má soudit živé i mrtvé, jehož
království nebude konce. A v Ducha Svatého Pá
na, a jenž obživuje, jenž od Otce i také Syna po
chodí, jemuž se s Otcem i se Synem spolu modlí32,
i spolu s Otcem a se Synem jej chválí, jenž jest
mluvil skrze proroky. A jeden svatý obecný a apo
štolský kostel (Církev). Vyznávám jeden křest na
odpuštění hříchům, a čekám vzkříšení mrtvým,
a života budoucího. Amen."
Jest ještě třetí od svatých učenníkův víra popsá
na, a jest jako vyložení onoho obého popsání víry.
A tu na prvé hodině jako žalm pějí na každý den,
a takto řkouce: Kdožkoli chce spasen býti, dří
ve všeho33 potřebí jest, aby držel obecnou víru
křesťanskou; neb kdožkoli jí celé a neporušené
nechová, bez řeči zahyne věčně. A víra křešťanská
toto jest: abychom jednoho Boha v Trojici, a Tro-
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jici v jednotě ctili, ani osob dohromady neslévajíce, ani podstaty nerozdělujíce. Neb jiná jest osoba
Otcova, jiná Synova, jiná Ducha Svatého: ale však
Otcovo i Synovo i Ducha Svatého jedno jest bož
ství, rovná chvála a spolu věčné veleslavenství.
Jakýž Otec,takýž Syn, takýž Duch Svatý; nestvo
řený Otec, nestvořený Syn,nestvořený Duch Sva
tý; neúměrný34 Otec, neúměrný Syn, neúměrný
Duch Svatý; věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch
Svatý: avšak ne tři věční, ale jeden věčný; jako ne tři
nestvoření, ani tři neúměrní, ale jeden nestvořený
ajeden neúměrný.Takéž35 všemohoucí Otec, vše
mohoucí Syn, všemohoucí Duch Svatý: avšak ne
tři všemohoucí, ale jeden všemohoucí. Takéž35
Bůh Otec,Bůh Syn,Bůh Duch Svatý: avšak ne tři
bozi, ale jeden jest Bůh. Takéž35 Pán Otec, Pán
Syn, Pán Duch Svatý; avšak ne tři páni, ale jeden
jest Pán. Nebo jakož zvláště každou osobu Bohem
a Pánem vyznávati pravda víry křesťanské nás nu
tí, takéž35 tří bohy aneb věřiti nám brání. Otec ne
ní od žádného učiněn, ani stvořen, ani urozen. Syn
od samého Otce není učiněn, ani stvořen, ale uro-
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zen. Duch Svatý od Otce a od Syna neučiněn, ani
stvořen, ani urozen, ale jest pocházeje. Protož je
den Otec, ne tři otci; jeden Syn, ne tři synové;
jeden Duch Svatý, ne tři Duchové Svatí. A v té
Trojici nic prvé aneb pozdější, nic větší aneb menší,
ale všecky tři osoby spolu jsou věčny a sobě rov
ny, aby tak ve všech věcech, jakož již jest povědíno, i Trojice v jednotě, i jednota v Trojici byla
ctěna. Ale potřebí jest k věčnému spasení také
přijetí tělesenství našeho Pána Jezu Krista věrně
věřiti. I jest pravá víra, abychom věřili a vyznávali,
že Pán Ježíš. Kristus, Syn boží, Bůh i člověk jest.
Bůh jest z podstaty Otcovy, dříve všech věkův36
urozen; a člověk jest z podstaty mateřiny, u věku
narozen pravý Bůh, pravý člověk, z duše rozum
né jsa a z masa člověčího; rovný Otci podle bož
ství, menší Otce podle člověčství. A jakžkoli Bůh
a člověk, však ne dva, ale jeden jest Kristus. A tak
jeden ne obrácením božství v tělo masné, ale vze
tím člověčství v božství; jeden ovšem ne slitím
podstaty, ale jednotou osoby. Nebo jakož duše
rozumná a maso člověčí jeden jest člověk, takéž37
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Bůh a člověk jeden jest Kristus. A tak jeden ne
obrácením božství v tělo masné, ale vzetím člověčství v božství; jeden ovšem ne slitím podstaty,
ale jednotou osoby. Nebo jakož duše rozumná a
maso člověčí jeden jest Kristus. Jenž jest trpěl pro
naše spasení. Stoupil do pekelných krajin. Třetí
den vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí na
pravici Boha Otce všemohoucího, Odtud přijití
má soudit živé i mrtvé. K jehož příští všichni lidé
opět vstáti mají se svými těly, a mají počet vydati
ze svých vlastních činův; a kdož jsou dobře činili,
půjdou do života věčného, a kdo zlé, do věčného
ohně. Totoť jest víra křesťanská: kdožkoli jí celé,
neporušené věrně i také tvrdě věřiti nebude, spa
sen býti nemůže."
A tak, jako jsem i dříve řekl: kdož mají rozum,
správně mají věříce věděti těch dvanácté věcí,
ježto je v té víře od apoštolův popsáno. Pakli jest
kdo důmyslnější, alespoň znamenej, jakť jest po
loženo v té víře, jižto na mši zpívají. Pakli se kdo
nemůže ještě ani tím ustanoviti, ten znamenej to
popsání víry, ježto na prvé hodině zpívají, A když
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sezříš to vše popsání víry, hlídej, abys ani jedné
věci ze všech těch protiven nebyl; ale ač nero
zumíš čemu, alespoň se otaž moudřejšího; a do
kavad tě nenaučí, vždy rci sobě na mysli: „Ač já
tomu nerozumím, alespoň mé starosty38 rozumějí;
a jakž oni rozumějí, tak já věřím; a tó vím, že všemu
tomu mám věřiti, což jest kostelem svatým potvr
zeno, aby má víra celá byla. A nemám věřiti ani
v čáry, ani v léky; ani nemám státi po věštbě, ani
vědmě kterém, ani snech, aby má víra nebyla po
rušena. A také mám věřiti věrně, netoliko ústy, ale
i srdcem, že je to tak; ani toliko srdcem, ale i ústy
vyznati. Neb srdce věří, že je pravda; ale ústa,
když jest třeba, mají vyznati pravdu pro spasení.
Neb víry nikdy nesluší zapírati, ač někdy navzchvále39 netřeba jest všeho rozprávěti. Neb
praví Kristus: „Kdo mě vyzná před lidmi, také jej
vyznám před Otcem svým; a kdo se mnou styděti bude před lidmi, budu se jím styděti před
anděly božími". A mám věřiti tvrdě, abych se ne
dal odhroziti, v Boha doufaje, ale ne sám v sebe,
by mi bylo i život dáti, ani se kterými dal dary
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svésti, ač by přišel i ancikrist. Neb kdož víry křes
ťanské celé, neporušené, věrně a tvrdě věřiti ne
bude, také spasen býti nebude moci".

Promluva výkladem víry
Řekl jsem již dříve, že v té víře, ježto jest nejprve
popsána, dosti malou řečí jest mnoho rozumu,
dobrého; a kdyby na to člověk pomněl, že by
mnohem byl křesťanštějších obyčejův. Protož že
na však den říkáme ji, znamenejme z ní aspoň ně
co: Nejprv říkáme: „Věřím v Boha". Tu sluší zna
menati, že jiné jest věřiti, že Bůh jest. Tomu i čerti
také věří, ale věříce nemilují jeho; a protož bojí
se příští jeho, neb nemají naděje v něm, když žád
né lásky k němu nečijí v sobě. Neb ač věří, že jest,
ale nevěří veň. A v Boha věřiti jest, láskou tíhnouti
k němu, naději majíce v něm. Protož i lidé příští
božího v soudný den, neb na své smrti bojí se,
že čijí v svědomí, že netíhnou láskou k němu, ja
kož by důstojno bylo; i strachují se.Také jiné jest
věřiti Bohu; neb čerti také věří Bohu ve mnohém,
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co je mluvil skrze proroky. A takéž i zlí lidé, neb
zlí křesťané věří Bohu, že zlé jest hřešiti; ale že
chuten hřích, proto hříchu neostanou. A tak věří,
že Bůh jest, a věří Bohu mnozí, majíce mrtvou víru;
ale málo je těch, kdo by důstojně mohl říci: „Věřím
v Boha", že by totiž měl víru živou, z lásky ob
zvláštní k Bohu skutky dobrými obživenou.
Pak opět věříce vyznáváme řkouce: „V Otce všemohoucího".Otec jest přirozením svého Syna při
rozeného, neb jest všemohoucí; i mohl jest sobě
rovného Syna všemohoucího kromě času ze sebe
divně poroditi, tak jakž nelze jest toho povědíti,
jak to jest: neb nikdy jest Otec bez Syna nebyl.
Jest také „náš" Otec, ač ne týmž činem, jako svého
Syna přirozením jediného, ale zvolením; neb dal
jest nám tu moc, abychom mohli býti synové boží,
a napomenul nás i kázal nám, abychom jej vzývali
otcem řka: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš!"
A když jest Otec a všemohoucí jak by mohl kdo
nemíti v něm naděje silné, jediné leda ten, kdož
se nechce pokořiti a žádati milosti, anebo chce,
aby zlé dobrým bylo, a zlé mysli nijakž nechce
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přelomiti. Ale když žel jest komu, že je zle činil,
aneb že nemůže neb neumí tak sloužící svému
Otci k jeho vůli, jakož sluší takému otci: nic se
proto nerozpakuj, kdyžt jest všemohoucí a jest
Otec. Ačs jej rozhněval i příliš velmi, a hněvals
jej příliš dlouho, navrať se k němu, milostivýť jest;
a kdyžťjest Otec, snadně uněho nalezneš milost.
Jakžť uzří, že ty jdeš k němu, sámť vyjde protiv
tobě a utká tě, a ukážeť větší milost, nežs se na
dál, ačli srozumíš své závině40 a pokoříš se, seznaje se. Jsi-li odrán, oděje tě v nové roucho a
učiniť tobě hody, jakož-tě sám ve čtení41 pověděl
pověsť42, a sám se míní tím otcem milostivým,
kdož se k němu pokorně chce navrátiti. A když
pak jest všemohoucí, tehdyťmůže vše, což jenom
chce, učiniti. Velikými hříchy a nečistými lidé
hřeší protivně jemu a také dlouho; ale že jest vše
mohoucí, kdož se protiví jemu, dokoná svůj věk,
jejž má pod časem; on může jej podati v svém
věku, totiž v své věčnosti, u věčné muky, neb jest
všemohoucí. A kdož, ač má i mnoho a šeředných
i dávných hříchův, ale navrátí se k němu, bude
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jich všech zbaven, neb jest otec a všemohoucí.
Říkáme pak: „Stvořitele nebe i země," abychom

pomněli jeho moc a tím lépe věřili, že je všemo
houcí. Neb očité jest znamení, když jest tak divné
věci a rozličné, nebe i to vše, což v něm jest, a takéž zemi i s tím, což v ní jest, z ničehož stvořil a
tak moudře působí, že je všemohoucí; protož ta
ké mocně,což svou moudrostí božskou,ježto není
jiné než Bůh, uzří, že sluší poraziti aneb pozdvihnouti, to porazí aneb pozdvihne.
Pak říkáme potom: „A v Jezu Krista, Syna jeho
jediného, Pána našeho." Tím slovem „jediného"
můžeme rozuměti, kteréž chceme, obéť jest pra
vé: aneb Syna jeho jediného, totiž jediného Syna
všemohoucího Otce; aneb našeho Pána jediného:
neb on jest a má býti jediný náš Pán. Ale pohří
chu! mnoho je těch,jižto nemohou říci v pravdě,
že by věřili v Syna božího, v jediného svého Pána.
Neb přijdouc pýcha,mohla by někomu dobře říci:
„Ne onť jest sám jediný tvůj pán, však já také pa
nuji nad tebou; všaks všecku svou snažnost obrá
til ke mně, mněs poddal se. Zdali více pro mě ne-
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činíš nežli proň? Však protiv jemu leckdes vy
dřeš, vylstíš, abys sebe hrdě choval, abych já vždy
s tebou byla; a často pro mě neseš tu práci, ježto
bys, vím, nenesl pro Boha. Kdyby Bůh kázal tak
dlouhé čépky43 u střevíců nositi, řekl bys: Zlomil
bych hlavu! Kdyby bylo pro Boha tolik zboží naložiti na některou potřebnou věc, jakož učiníš pro
mě, ještě bych řekla, že i mě i jej za pána máš, a
on sám jediný není tvůj pán: ale vidím, že já více
panuji nad tebou: nebs mi se poddal proto, abys
mnou mohl zde nad jinými panovati." Podobně by
mohla říci závist; též lakomstvo44 mohlo by říci:
„Co mluvíš, by on tvůj pán byl, a že by jediný
byl ? však mne posloucháš: kdyžť káži, i život vá
žíš mezi lotry, aneb přes moře; kamžť ponuknu,
tam ty půjdeš; kohož mně libo, ježto mne není
tak pilen a má něco, toho oklamáš pro mě." La
kota45 též: „Však pro mě činíš, cožkoli činíš, mněs
se poddal!" Též i smilstvo může dobře říci: „Bych
nad tebou nepanovalo, zdaž bys tak šerednou věc
a nelepou učinil ? zdaž bys vážil46 se tolik ohyz
dy47 i zápovědí boží, jehož pravíš, že by on tvůj
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pán jediný byl?" Hněv též: „Však víš, že Bůh jest
pravda; ajednou-lis ty protiv pravdě stál pro mě?
často jsi velikou práci i náklad nesl mým kázá
ním48." Též lenost dí: „On,jehož pravíš, že by je
diný tvůj pán byl, kázal tobě, řka: buď opatrný,
bdi, nevíš, kdyžť zloděj přijde; a jáť řekla: nedbej
na to, nepracuj tak, a tys ihned mne poslouchal!"
— A tak pohříchu! mnoho pánům protiv jediné
mu pánu svému poddali jsme se; a jistéť jest, neostaneme-li49 všech jiných pánůvjemu protivných,
zle naše věc! Neb jakož říkáme, že on jest jediný
pán náš, tak protiv jemu žádného nemáme jiného
míti. Jaký spolek v sluze s ďáblem takému pánu ?
Kdožť nechce ostati50 ďábla, světa, i sám své tě
lesné vůle, ale dá panovati nad sebou těm třem
pánům, a poslouchá jich protiv Bohu: tiť jej pod
dají oněm sedmi, a tak nebude pravda, že by věřil
v Jezu Krista, Syna božího jediného, svého pána ;
ale tolik pánův bude míti, kolik hříchův vévodí
v něm.
Potom říkáme, totiž že věříme v toho Jezu Kri
sta, Syna jeho jediného, pána našeho: „Jenž se po
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čal Duchem Svatým." Duch Svatý způsobil jest
to vše, což jest potřebí bylo, aby z té Panny krve
mohl se počíti čistě,bez poškvrny hříchukteréhožkoli, i čistě se z ní naroditi. Ale rozuměti jest tu, že
podle toho,jakož jest Bůh pravý Syn Otcův, podle
božství nepočal se jest; neb jest věčný s Otcem
i se Svatým Duchem, vždy byv, smím-li tak říci;
neb lépe jest říci „vždy jsa",protože je bez promě
ny. Což jest kdy byl, to ještě jest; jakž-li to jest
nebyl, co je přijal, totiž člověkem nebyl. I přijal
člověčství,ijest Bůh již člověk; a počal člověkem
býti, a ten člověk Kristus jest Bůh; a jakž seje počal, tak brzo Bůh i člověk. Počat jsa, nikdy času
toho nebylo, jakžkolivěk nejmenšího, by v něm
nebyl pravý Bůh a pravý člověk.
A pak říkáme: „Narodil se ze svaté Maří, z čisté
panny." Tím vyznáváme, že není z semene muž
ského ; když se jest narodil z panny, tehdyť jím
jest počala panna, a po početí ostala pannou.
Pak říkáme, že ten Kristus „trpěl pod Ponským
Pilátem;" a někteří říkají „pod Poncem Pilátem",
a také dobře. Neb já tu nerozumím jiné proměny,
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jen jako bych já řekl: „pod německým Kunrátem,"
a oni řekli: „pod Němcem Kunrátem". Neb Pontus byla je jedna krajina, pro niž já říkám Pilátovi
Ponský, a oni Ponec. A pod tím Pilátem Ponským
neb Poncem „ukřižován, umřel, pohřben, sstoupil
do pekla," totiž do krajin pekelných. Trpěl jest
podle člověčství: podle božství netrpěl jest tesk
né nouze; jakžkolivěk jest i podle božství křivdu
trpěl, a to pod Ponským Pilátem. Jakož jsem řekl:
Pontus krajina sloula jest jedna, od té jest Pilát
sloul Ponský, a ten jest soudil Syna božího a po
dal k smrti. Na to pomně každý z nás, měl by
raději s pravdou odsouzen býti, nežli by s křivdou
obdržel51 soud; a jakékolivěk Bůh dopustí proti
venství, vše bychom s dobrou myslí trpěti měli.
Když jest Syn boží trpěl tak mnoho pro nás, proč
bychom pak pro se my netrpěli aspoň toho, což
na nás Bůh chce dopustiti? Vždyť řekl-tě stoje
před tím Pilátem: „Neměl by nade mnou moci
žádné, kdyť by nebylo dáno s hůry!" Takéž cožkoli nám kdo činí, všeť jest boží dopuštění, jinak
toho nemáme vážiti sobě než od Boha; onť ví, žeť
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se hodí nám tak, jakožť on dopustil na nás trpěti.
I to také on ví, že nám jest hodno, že je on tolik
a tak těžkých věcí chtěl trpěti. Neb jest ukřižo
ván po mnohém bití a posmívání, a pak umřel,
pak pohřben v těle.
Mohl jest Bůh, jakž by kolivěk byl chtěl, nás od
ďábla vysvobodit! i jinak než svou smrtí; neb ďá
bel neprávě jest držel v své moci lidský národ,
jakžkoli jsme my pro našeho otce vinu držáni prá
vě.52 Ale chtěl Bůh podobně, aby, jakož člověk
vznesl se vzhůru myslí pyšnou nad se, chtě roven
býti Bohu, věda zlé a dobré, podle rady ďábelské,
a upadl v zatracení, učiniv křivdu Bohu tak veli
kou, že věčně nemohl za to Bohu dosti učiniti, neb
jest nebyl jemu roven; jako kdož by královi uči
nil ten pych z jeho sluh, že by chtěl se vyrovnati
jemu, nemohl by jemu v plně toho žádnou poko
rou svou odčiniti, jakož může rovný rovnému odčiniti; a za člověka jen člověk mohl dosti učiniti:
protož podobné bylo, aby Bůh milostivý, když se
je chtěl smilovati nad člověkem, přijal k sobě člověčství pravé, ale bez hříchu, jež jest nebylo dlu
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žno53 smrtí, i pokořil se poslušenstvím až k smrti,
s také výsosti, s Otcova trůnu božského v takou
nízkost, aby s té strany, jelikož jest člověk pravý,
za člověka bylo to odčinění; a jelikož jest Bůh
pravý, roven jsa Otci, mohl Bohu tu křivdu ta
kým poslušným ponížením odčiniti. Neb jakož
člověk vysoko zamyslil, nechtě v božím býti poslu
šenství: tak Bůh člověčství přijav, nízko sestoupil,
že jest, nejsa dlužen smrtí, i podle toho tělesenství, ježto je přijal, chtěl smrt trpěti a pohřben
býti v těle. Neb ne v těle, ale jen v duší sstoupil
jest do těch pekelných krajin, kdež jsou otci svati
uvězeni byli.
Tři krajiny byly jsou pekelné: jedna pravé peklo,
druhá čistec, třetí temnice54 svatých otcův. Kdožkoli v smrtedlném hříše umřel a kromě víry pravé
a bez naděje do boží milosti, a k Bohu a k bliž
nímu lásky nemaje, ten každý šel do pravého pek
la, jako i ještě tacíž tam jdou. A z toho Syn boží
nevyvedl jest žádného. Druhá krajina jest čistec.55
Tam jsou ty duše šly, ježto jsou zde pobloudivše
kterýmiž kolivěk hříchy, počali se zde káti; ale v
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plně, jakž by dosti bylo, nedokáli se, ale tam se
musely dokáti. Do té jest nesestoupil Syn boží,
ani jest té krajiny nezrušil; ale v soudný den zru
šena bude, neb jen pravé peklo ostane. Třetí kra
jina byla jest: do té jsou šly duše svátých, kteréž
jsou byly bez hříchu, že jsou se byly zde pokály,
ačli jsou v čem byly pohýřily;56 aneb když jsou
v čistci dotrpěly, což jsou tu trpěti měly. Do té
jest sstoupil Syn boží v duši, pravý Bůh. Neb tak
dobře pravý Bůh v těle v rovu ležel, jako v duši
sstoupil do těch pekelných krajin. A ty jest sbořil,
že již, kdož umře, upřímo jde do nebes, jest-li prázden všeho hříchu, pokáv se zde v plně; pakli je
se zde nedokál, tu se dokaje v čistci.
Potom říkáme, že „třetí den vstal z mrtvých," to
tiž i v těle i v duši, celý člověk, v pravém božství
a v těle oslaveném vstal. „A na nebesa vstoupil,"
svou mocí, již má s Otcem. „Sedí na pravici Boha
Otce všemohoucího." „Sedí" totéž jest, jako by
řekl „bydlí". Neb když jej jest viděl svatý Ště

pán, ježto je řekl: „Vidím nebesa otevřená a Syna
božího, an stojí na pravici boží moci;" kdož by
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v touž dobu řekl „sedí", ne zle by byl řekl ani také svatý Štěpán; neb i sedí u věčném odpočívání,
i stojí, pomáhaje těm, kdož proň trpí. Pravici jeho
také ne tak míníme, by měl jednu ruku levou Bůh
Otec a druhou pravou; ale míníme, že jako pra
vice jeho jest to nebeské blahoslavenství a jako
levice svět tento. Protož to říkajíce, sluší na to
vzpomenouti, že chcem-li jej nalézti, máme jeho
hledati, abychom jej věčně měli na Otcově pravi
ci, totiž nelze nám jest s ním býti, zde tento svět
milujíce; neb neostal jest v tomto, ale v onom.
Neb on jest pravda, a v tomto světě velmi lidé
tlačí pravdu; protož i on byl jest potlačen zde, a
řekl jest k svým ·. „Když mě potlačí, i vásť budou
potlačovat!." Ale dobrá naděje, když jest on vstal
z mrtvých po tom potlačení, a vstoupil na nebesa
a sedí na pravici u Boha Otce, totiž jest v tom
blahoslavenství věčném, že také své pojme k so
bě, kdož jsou zde s ním potlačováni byli a hledali
pravice boží; majíce levici jeho, ne k ní svou mysl
přiložili, ale řekli: „Když máme levici, hledejme
pravice; lepšiť může pravice býti než levice a náš
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Spasitel neníť na levici, ale sedit na pravici. A řeklť
jest, že v soudný den, kteříž stanou na levici, ža
lostné slovo uslyší, jimž věčné radosti zbaveni bu
dou; ale ti, kteříž stanou na pravici, budou po
zváni u věčnou radost." Tomu jest tak rozuměti,
že, jakož jsem tu chvíli57 napověděl, levice boží
znamenává tento svět a blahoslavenství tohoto
světa, jakož říkají lidé ti, jižto tento svět milují,
když uzří krásné pole s dobrou úrodou: „Blaze
tomu, čí jest toto pole!" aneb cožkolivěk krásné
ho a dobrého světa tohoto uzří, dějí: „Blaze jemu,
čí jest toto tak krásná žena," aneb „čí jsou toto
tak pěkné dítky!" aneb: „Blaze jemu, čí toto do
bytek," neb „čí dům!" a tak i o jiných věcech.
Neníť to zlé, coť levice boží znamenává: ale tomu
kdož toho umí užívati, a maje levici nechce na
tom dosti míti, ale po levici pravice hledá, věře,
jakož jsem řekl, že Syn boží, Pán náš, byv zde na
levici, neostal na ní; ale sedí odpočívaje, a jiným,
jižto jsou proň pracovali, odpočívání dávaje na
pravici Boha Otce, totiž u věčném blahoslaven
ství. Neb toť jest teprv tomu blaze, kdož tam jest

50

přišel, ač jest i nesnadně přišel. Protož kdož bude
s tou jistinou58 popaden smrtí, že je stál na levici,
i v soudný den postaven bude na levici, právě ja
ko s jistinou59 zloděj přiveden bude na odsouzení.
Toť mi se zdá, že slove, že ten stojí na levici: kdož
tento svět tak miluje, že nejde dále žádostí ku
pravici; ale stojí, svou lásku obrátiv všeckuk světu
a k své vůli podle světa, maje to za nejlepší, ježto
jedva jest dobré i tož tomu, kdož ku onomu dob
rému skrze ně jde. Ale státi na tom dobrém není
dobré; neb jest vrtké dobré, a samo v sobě dobré
není, a když se převrtne, ten se ovšem také převrtne, kdož na něm stojí. A tak každému to dobré
zdejší převrtne se aspoň na smrti. A kdož to ztratí,
což jest miloval s tolik, kolik jest miloval, touhu
po tom bude míti. A bude-li státi na levici svou
láskou, dokudž jest živ byl, a mohl jí hnouti, i ne
hnul jí, totiž bude-li světské dobré milovati, jako
by na něm chtěl dosti míti, a nehledal nebeského:
když jest neústavné dobré miloval nejvíc, ztrátě
to, největší touhu bude míti; a jakž jest na smrti
stál, tak na soudě postaven bude. Ale to slove, že
/
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ten stojí na pravici, kdož úmyslem vším žádá Bo
ha míti z pravé lásky; neb kdož míti bude Boha,
ten bude míti pravé blahoslavenství. Neb praví
David: „Lidé dějí, žeje ten blažený, kdož má tuč
né voly, březí ovce, nezrušené zdi60, pokojnou ulici,
dcery pořádné a okrášlené jako chrámovou okra
sou: ale blažený jest ten, čí jest Hospodin Bůh."
A tak kdož jest svou mysl ustanovil, že nic ne
miluje tak jako Boha, ač miluje potřebu tělesnou
podle pravdy, a proto, že je Bůh tak způsobil,
abychom po těchto věcech došli oněch věčných:
tenť stojí zde na pravici, a kdyžť v tom jej smrt
nadejde, i v soudný den postaviť jej na pravici.
Pak opět říkáme: „Odtud přijití má soudit živé i
mrtvé," totiž ten Syn Boží, náš Pán jediný právem,
jenž nás jest vykoupil svou krví, umřev za nás, a
vstal z mrtvých, a vstoupiv na nebesa, sedí na
pravici Boha Otce; odkud z pravice Otcovy při
jde, aby soudil živé i mrtvé. Velikou naději mo
hou míti, kdož jsou právě doufali veň a žádali
milosti (lásky) jeho a vděčni byli, že je vykoupil,
a měli živou víru, z lásky milosti dobrými skutky
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obživenou: toť jsou ti živí, jež má ten soudce k
věčnému životu přisouditi. Ale s hrozným stra
chem, v hrozné hanbě ubozí židé, pohané neb ka
cíři, anebo i zlí křesťané na ten soud půjdou: oni,
že jsou nevěřili, i haněli jej a jemu se posmívali,
mníce, že by jinudy než jím mohli nalézti své spa
sení, kdyžtě přece on sám jediná cesta všem, a
že jinéžť není; a tito, totiž zlí křesťané, vidouce,
ano to tak, což jsou slýchali a věřili, ale nikdy vdě
čni nebyli toho, a svou lásku od Boha, milujíce
nestálé věci, odvrátili, a vidouce, jak jsou se smrtedlnými a šeřednými hříchy umrtvili. Na ty mrtvé
ten věčný soudce má soud vydati, a odsoudí je
k věčné smrti, řka: „Skutkův milosrdných jste
nečinili: jděte zlořečení u věčný oheň!" Jako by
řekl: kdyby byli milosrdní a byli milosrdenství
žádali včas, byli by milosrdenství měli. Pakli chce
me rozuměti živé i mrtvé, totiž všecky: i ty ježto
již zemrou, i ty, kteréž soudný den na světě živy
zastoupí — neb svatý Pavel praví, mluvě o soud
ném dni, že by byl totiž za jeho života měl býti
soudný den,řka: „My,jižto jsme živi, nepředběh-
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nem těch, kteříž jsou již zemřeli; neb trouba dá
hlas, a mrtví vstanou, a my, jižto jsme zůstaveni
spolu s nimi budem vtrženi v povětří protiv Kris
tovi," totiž abychom v povětří potkali jej, jižto k
němu slušíme: neb praví někteří, že, kteříž mají zatracenibýti ostanou na zemi. Ale pak o těch tak jest
rozuměti: kteříž v tu dobu živi budou, že v tom
vztržení zemrou, ale brzo vzkříšeni budou boží
mocí. A když ta hrozná burda61 bude, i zlí zem
rou, ač na zemi ostanou, a opět ihned vzkříšeni
budou k svému hoři; neb zlí se strachem přijdou
na ten soud, myslíce na hříchy své, neboť je jich
nešlechetnosti oznamují: tehdy když spravedlní
stanou u velikém ustavičství62 protiv těm, jižto
jsou je týrali, a jižto jsou vzebrali jich úsilí63 uzříce je zlí, zarmoutí se hrozným strachem a podi
ví se, že tak brzo64 jsou odloučeni naděje k zdra
ví65 svému;a vzdychajíce teskností své mysli,řkou
sami v sobě, želejíce, ale pozdě, svým srdcem, sté
najíce pro hroznou tesknost: „Tito jsou, ježto
jsme se jim někdy posmívali a ukárali jsme jiné
jimi,66 kdož jsou činili k nim podobně! My ne
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moudří jsme se domnívali, že by jich bláznovství
bylo, a skonání jich že by nemělo žádné cti: aj,
jakť jsou počteni mezi božími syny a jich díl jest
mezi svatými! A protož my jsme zbloudili s pra
vé cesty, a světlo spravedlnosti nám nesvítilo ani
slunce rozumu nám nevzešlo; ustali jsme67 v ce
stách nešlechetnosti a zatracení, a chodilijsme do
sti po svévolných cestách, a boží cesty neuměli68
jsme. I co nám jest pomohla pýcha aneb chlouba
našeho zboží ? Všecky ty věci minuly jsou jako
stín, aneb jiné takové věci, ježto velmi brzce mi
nou a po sobě nižádného znamení neostaví; takéž
my, sotva jsme se narodili, zhynuli jsme, a šleche
tnosti žádného znamení nemůžeme ukázati!" Tak
řkou ti hříšní,když z toho soudu do pekla půjdou,
ba i na soudu jsouce, své peklo ponesou s sebou.
Protož na ten soud pomníti sluší, dokudž jest čas,
a zachovati sobě přízeň toho soudce spravedlno
stí a milosrdenstvím; neb kdož nečiní milosrden
ství, ten bude bez milosrdenství souzen.
Pak potom říkáme: „Věřím v Ducha Svatého." A
tak máme v plně Trojici svátou. Nejprv jsme řekli:
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„Věřím v Boha," jednoho, ne ve tři; protož nedíme „v Bohy", ale „v Boha", abychom jeho jed
notu věříce vyznávali. A pak, že v té jednotě jest
divně Trojice a jednostejně, vyznáváme to, řkou
ce: „v Otce všemohoucího;" a potom opět řkouce:
„a v Jezu Krista, Syna jeho;" pak ukážíce, který
jest to syn jeho jediný, pán náš totiž: „jenžto se
jest počal Duchem Svatým," ne semenem mužs
kým, a „jenžto se jest narodil ze svaté Maří, čisté
panny; a jenžto jest trpěl, umřel, pohřben, i do
pekelných krajin sstoupil, a třetí den vstal z mrt
vých ; a na nebesa vstoupil, i jest tam v blahosla
venství Otcově; ajenž také má přijíti soudit všecky.
I díme opět: „Věřím v Ducha Svatého," že to jest
ten jeden Bůh, v něhož věříme, v Trojici svaté a
v jednom božství. Každý mluví o svaté Trojici a
dobře činí; neb sprostně, ač i nerozumí, jak to jest,,
má věřiti, že jeden Bůh divně trojí jest v jednotě,
a jeden v Trojici. Avšak ne proto, bych rozuměl,
toto píši; ale což rozumím, to píši. I pravím nejprv, že rozumím, že nerozumím, a že zde na světě
jsa, nikdy nebudu rozuměti tomu, jak divně a
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výborně ta blažená Trojice svatá jest. Neb bez
pokoje lidé, nepokojní lidé nijakž toho vidění ne
mohou spatřiti tak divného. Než poněvadž duše
jest obraz té svaté Trojice: kdož pilně znamená
a srozumí, co jest duše, pozná obraz Trojice sva
té, a jakž takž počne svátou Trojici poznávati,
jako myslí chytaje nějak, ale však nepopadna po
znáním plným.
Praví svatý Augustin: „Chtěl bych, aby lidé my
slili toto tré, ale ne proto, že by ta svatá Trojice
vší věcí takéž byla; ale aby lidé nějak porozuměli
v těch třech věcech Trojice svaté. I řku toto tré:
býti, věděti a chtíti. Neboť jsem, a vím a chci: jsem
věda a chtě, a vím jsa a chtě, a chci, jsa a věda.
A v tom trém jak jest jeden život, jehož nelze od
toho trého odloučiti, a jedna mysl a jedna byť;69
a jak nerozdílné rozeznání, avšak rozeznání,
kdož může, pohleď, před sebouť to vezma, sám
v sebe pilně nazírej, a uzře pověz mi. Ale nalezne-li v těchto třech věcech rozumem, a povědíti
o tom bude moci, proto nemni, že by to již nalezl,
ježto nad to jest neproměnné: ježto jest nepro-
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měnně, ví neproměnně, a chce neproměnně." Mi
mo to dále neradímť mysliti o té divné Trojici
svaté; ale věř sprostně, že Otec, Syn a Duch svatý
jest jeden Bůh v Trojici a trojí v jednotě. Neb jest
psáno: „Kdož chce žádati velebnost boží, jeho
chválou odtištěn bude." Zajisté, malýť by to Bůh
byl, kdyby jej který rozum mohl obsáhnouti! Pro
tož jakž Bůh jest, sám sobě jedinému úplně znám
jest; a my dosti na tom mějme, že nějakou zná
most o něm máme nyní; a potom bohdá, což nyní
věříme, to uzříme, že opět na tom budem míti
dosti.
Pak říkáme ihned, jakž díme: věřím v Ducha Sva
tého: „Svatý kostel70 obecný, svatých obec." To
tiž věřím, že ten kostel obecný, ježto jest divně
sebrán v jednotu Duchem Svatým skrze apoštoly
a skrze jich následovníky, jest svatý. A ten kostel
jest všech svatých obec. A v tom kostele jest odpuštění hříchům. Jakož říkáme, že věříme hříchům
odpuštění: to je protiv jedněm kacířům, jižto jsou
byli řekli, že kdož velikým hříchem zhřeší protiv
Bohu, jsa již křesťanem, věčně jemu nebude od-
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pustino. A snad jsou byli sobě vzali na pomoc to,
ježto je řekl Kristus: „Kdož zhřeší protiv Duchu
Svatému, nebude jemu odpuštíno ani zde, ani tam
na onom světě." Ale svatý Augustin praví, že je
to ten hřích protiv Svatému Duchu: kdož do kon
ce svého života setrvá v zatvrzení, nežádaje mi
losti. Ten hřích věčně nebude odpuštín, neb jest
to protiv dobrotě boží. Ale kterýchžkoli hříchův
člověk právě želeti bude, dokudž jest živ, může
míti v svatém obecném kostele jim odpuštění, tak
že pro ně věčně nebude zatracen. A ten kostel
jest obec svatých, totiž ne kamenný aneb dřevěný
jest ten kostel, v nějž věříme, v němž jest hříchům
odpuštění: ale ten kostel jest obec spolu sjednaná
Duchem Svatým všeho křesťanství svatého. Taká
jest obec a jednota svatých v kostele, totiž v sbo
ru křesťanském, že což jeden dobrého má, rád by,
aby jiným všem to k užitku bylo; a což nemá a
vidí, ano jiný má, mílo jemu jest, že on má. A tak
tou láskou již jest jeho; neb kdož se čeho láskou
’ dotkne, jeho bude. Protož ten kostel křesťanský,
obecný všech, jest svatých spolu jednota. A v tom
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kostele jest odpuštění hříchům, podle toho pořa
du, jakž jest Svatý Duch chtěl zjednati; ale kromě
kostela není. Neb ta jednota společní zvláště příleží Svatému Duchu; neb on jest ta láska, ježto
pochází od Otce k Synu, a od Syna k Otci; a ta
v ničemž není menší,než Otec a Syn. A od té lásky,
totiž od Ducha Svatého, přichází nám, abychom
spolu dobré milovali; a tak jest láskou jednota.
Že pak zvláště odpuštění hříchům také máme Du
chem Svatým, to jest takto: že když počneme dob
ré milovati, uzříce zlé v sobě, počne nám žel býti,
že jsme činili jinak než dobře, aneb protiv dobré
mu; neb zlé není nic jiného, než co se dobrému
protiví. A tak čím komu dobré milejší, tím více
žel, když vzpomene, že je zle činil. A když jest
svou obzvláštní a odloučenou láskou od jiných
milovav zlé zabloudil protiv dobrému, vrátí se
opět v kostel svátý svou myslí, v obecný sbor,
sjednání71 spolu svatých; a jakž jest zhřešil, jsa
neposlušen boží vůli, tak poslušenství učině podle
božího ustanovení zpovědí svatou a pokáním, odpuštění vezme hříchům. O těch mluvím,jižto jsou,
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dříve byvše v kostele, zabloudili smrtedlným hří
chem; ale jak brzo a komu dlužni jsou se zpovídati, když jim skroušení přijde za hříchy, o tom chci
mluviti jinde. A to pak obecně víme, že kdož chce
býti úd kostelní, že má svatým křstem v jedno
tu svatého křesťanství vníti72.A v té svátosti všickni hříchové dřevní budou jemu odpuštíni, kte
rýchž želí, podle veliké lásky (milosti) boží, jenž
v svém kostele obecném, jednom a v svatém rá
čil jest tu milost dáti, a nikdež jinde. Ale na to se
žádný neustrkuj73, by kdo řekl: „Tento svatý ne
ní, tento jest hříšný; nemůže tento papež neb bis
kup, farář neb kaplan hříchy boží mocí odpustiti,
poněvadž není v boží milosti, a jest kromě jednoty kostelní smrtedlným hříchem." Neníť tak; když
věříš, že obecný kostel křesťanský jest svatý, tehdy věř, žeť vše způsobení v něm jest dobré a sva
té. A tak na krátce všeho máme poslouchat!, což
nám jest zpořídil74 kostel. Dá-li nám kostel, anebo
ať řku, dá-li nám Bůh kostelním pořadem staros
ty75 dobré, svaté, ve všech jich činech: tím chut
něji, budem-li dobři, budem jich míti poslouchat!
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berouce od nich dobrý příklad. Pakli nám dá sta
rosty76 zlé, bezduché, nenábožné, snad pro naše
hříchy, aneb aby zkusil nás, setrváme-li, abychom
tím větší odplatu měli: proto jich máme poslouchati a věřiti, že všecku svátost kostelní podle po
řadu kostelního tak v plně a k úplnému užitku dob
rým působí, jako by nejlepší byli. Jestliť on vy
padl z jednoty kostelní smrtedlným hříchem, jemuť to samému škodí, žeť není účasten k spasení
toho dobrého, coť se děje po všem křesťanství,
ani také toho úřadu, což sám činí. Ale kdyby vy
loučen byl z křesťanské obce klatbou zjevnou od
vyššího a moc klíčův kostelních byla jemu odňa
ta: teprv by nemohl jiným hříchův odpouštěti.
A tak každý člověk střež se, aby smrtedlným hří
chem, ač i tajným, nevyšel z jednoty křesťanské
obce, aby mohl účasten býti toho dobrého, což se
děje po všem křesťanstvu. A kletby ovšem sluší se
stříci; neb klatba jest vyvržení z křesťanské obce
pro hřích zjevný a smrtedlný. Pakli se komu při
hodí kletu býti a snad nevinně, tu sluší opatrnu
býti; neb jelikož před Bohem není v klatbě, kdož
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by byl nevinně klet: ale však má držeti poslušen
ství. Neb nejsa klet před Bohem, kdyby nedbal na
klatbu kostelní, a když by kletba prošla svým řá
dem, již by tou hrdostí klet byl i před Bohem. Pakli
pokorně a poslušně strpí klatbu, a podle pravdy
s dobrou radou hledá vyjiti z ní: ač před lidmi jest
klet, před Bohem není, a ještě tou pokorou, vy držíli ji, odplatu vezme.
Pak říkáme, že věříme „těla z mrtvých vstání, a
potom věčný život". Hrozná věc zlým, a divně
radostná dobrým, vstáti z mrtvých, a potom věč
ně živu býti: zlým v dvojitém zlém, a dobrým
v dvojitém dobrém. Jakož jest zde každý zaslou
žil, tak tam každý i na duši i na těle odplatu ve
zme, ježto je po smrti tělesné do vzkříšení měl
odplatu jen na duši. Neb v témž těle, ježto má
me nyní, vstaneme, ale tak způsobeném, že věč
ně duše od něho nebude moci býti odloučena. Po
dobný příklad byl by ke vstání z mrtvých; jedinež, že často vídáme jej, i není divné. Obilné zrno,
když v zemi vpadne, jako umře, a v jakés mléko
obrátí se; a pak v trávu vzroste, že nikdež zna-
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mení podobného neostane k tomu zrnci. A pak
kdes se vezme, i bude opět zrnce, vzrostá, právě
jako by z mrtvých vstalo; avšak ne jiné, ale to
zrnce dříve zahynulé vzrostlo jest. Takéž každý
z nás umra, kamž se koli tělo děje, več-li se koli
obrátí, leč v prst, leč v prach, leč v páru jakou,
vždyť na to přijde zjednáním božím, žeť vstane
z mrtvých, aby celý člověk vzal odplatu za své
skutky v těle i v duši; za zlé tesknost a hoře, a
to vždy a vždy, ano se zlé vždy počíná znova, a
nikdy nepřestane, po tisíc tisícův let počne se prá
vě jako nejprvnější den; a za dobré tu radost a to
veselí, jíž oko zdejší nevídalo, ani ucho kdy slý
chalo, ani takáž na srdce člověčí kdy přicházela;
a ta věčně a věčně trvati bude, dokudž Bůh Bo
hem. K níž nám Hospodin dopomáhej!
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O naději.
Druhá šlechetnost jest naděje, bež níž jest nelze
dojiti království nebeského. A ta pochází z víry
živé, milostí obživené, právě jako kmen z kořene
živého. Neb což věříme, naději k tomu máme míti,
že toho dojdem; a tak naděje bude nás k tomu
ponoukati, abychom stáli po tom, což věříme. A
kdyby nebylo naděje, přišla by rozpač77; a tak by
člověk, ochabě, nedošel toho, což víra ukazuje,
a zahynul by tou rozpačí. Protož každý, kdož má
víru, má míti také i naději. Ale jakož i víra, takéž
naděje: jedna jest příliš malá, a druhá veliká přiliš, v duchovních věcech i v tělesných.
V tělesných ti mají naději malou příliš v Bohu,
jižto mní, že by zahynuli, kdyby se s pravdou obí
rali : a přece lépe spravedlnému málo míti, nežli
hříšným zboží veliké. A řeklž jest Spasitel; „Nejprv hledejte království božího, a toto všechno
bude vám přidáno", totiž potřeba tělesná. Ne ku
přílišnosti78, ale ku potřeběť míní; neb kdož po
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přílišnosti stojí, ten božího království nehledá.
Protož nic se ten nediv tomu, jestliže, příliš mno
ho měv neb žádav protiv způsobu království bo
žího, božím způsobem a dopuštěním bude někdy
míti nedostatky. Ale kdož božího královstva snaž
ně hledá a s rozumem, jakož jest způsobil Bůh,
vždyť jej obmyslí potřebou jeho. Věrnýť jest,jenžť
jest to slíbil, věrněť splní; nijakžť na něm nesejde,
nesejde-liť na nás79. Ano David praví: „Byl jsem
mladší, a již jsem se sestaral; a neviděl jsem spra
vedlivého, by byl zůstaven80, ani jeho plémě,
by hledalo chleba." Plémě spravedlivého jsou,
kdožpoznajíce koho spravedlného, následují jeho
v témž; jako kdož svého vlastního otce obyčejův nenásleduje, říkáme: „Nejsi syn svého otce".
Protož spravedlní slovou spravedlných plémě; a
ti mají míti naději plnou, že jim Bůh dá potřebu,
aneb sílu trpěti to, což chce, aby trpěli, a z toho
měli odplatu věčnou. Ale těm, kteříž mají málo na
děje v Bohu při tělesných věcech, přichází strach
a bázeň za zboží, že se bojí, by ho někudy nez
tratili ; a z té bázni bude se jim zdáti, jako by Bůh
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nebyl mocen. A když by chtěl Bůh koho vystříci
škody, zdali by jeho nemohl vystříci ? Však žád
ný člověk neměl by nad druhým moci, ani nad tě
lem, ani nad zbožím, kdyby toho Bůh nedopus
til. Takéž ani oheň, ani voda, ani čert: i coť by
mohlo protiv Bohu ? Pakli kdo mní, že by Bůh
z ukrutnosti, ale ne z dobroty, na lidi dopouštěl
které ztráty, ten má také naději malou; neb ne
doufá do boží dobroty, a přece Bůh ví v svém
tajném soudu, proč na koho kdy, aneb kde, aneb
co dopustí. A vše, což kolivěk se děje, vše dob
rým Bůh mění k dobrému; a kdož chtí sami zlí
býti,těm se obrátí ke zlému. Jako když z té bázni
za zboží přijde lakomstvo, jež nikdy nemůže syto
býti, hlídej, jakť bázeň člověk obrátí sobě ke zlé
mu: neb chtěje člověk bezpečen býti, ztratí-li jed
no, aby měl druhé, počne více dobývati, než jemu
třeba, a někdy také protiv pravdě; i bude větší
naději v zboží míti, nežli v Bohu. Tomuť praví
svatý Pavel, že lakomstvo jest služba modlám.
Neb v čemž kdo má větší naději, to více miluje;
a což více miluje, toho by neraději ztratil; a co
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by ztratil neraději, to mní, že by lepší bylo. A tak
hubení lidé81 více ctí zboží a svět tento, větší v něm
naději majíce, než sluší. A to je dobře viděti, jak
snadně mnozí Boha ztratí, chtíce zboží míti, lecjaks jeho dobývajíce i protiv pravdě: vydrouce,
vylichvíce, vylstíce, lecjaks sprostnějšího oklamají. A jak nesnadno zboží neřku ztratí, ale málo přitratí82 jemu, aby nalezli boží milost, vrátíce cizí,
neb zle dobyté a jakžkoli na sprostnějším vyklamané. Mnoho, pohříchu! než by co zboží poz
byli, raději83 bez boží milosti budou.
Při duchovních věcech ti mají naději malou, jižto
chtí zoufati pro hříchy; i ti také, jižto mní, že by
málo ze světských lidí spaseno bylo, vidouce, že
jsou zprzněni poškvrnami rozličnými, nedověříce,
že jest Bůh velmi milosrdný, že mnohé svým mi
losrdenstvím tajně vystříhá, že jsou bez smrtelné
ho hříchu, jakžkolivěk vezdejšími84 hříchy velmi
sou se zšeředili, pro něž těžké muky v očistci trpěti budou, kteříž se zde neočistí pokáním plným.
A z té neplné naděje také přichází člověku, že se
lekne pokání; neb do pomoci boží nedoufá, řka:
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„Mnoho jsem hřešil; musil bych se těžce kati, a
snad bych nemohl. Obrátím-li se k Bohu a ne
chám těch světských tretek, budou mi se lidé
smáti,budu jim laciný85, nestrpím toho." A tak ne
maje naděje do boží pomoci, nechce se k němu
chutně hnouti, ani pokání smí86 počíti. Zajisté nechceť Bůh, by kdo přijal pokání těžší, než snésti
může; ale chceť, aby se kál. Protož vždy počni.
Pravit ve čtení87: „Kdož chce přijití po mně, ve
zmi kříž svůj." Velíť vzíti, ale velíť, aby svůj vzal;
nedíť: vezmi můj neb Petrův, ať by tobě nebyl
těžký; ale svůj vezmi, totiž což můžeš trpěti. Takť
jemu vděk jest dva šarty88 od chudé vdovy, jako
od bohatého veliký dar. A takéť bývá, coť chce
od koho, k tomu mu pomůže. Či-li by svatý Va
vřinec mohl mluviti, ano se ho půl upeklo, by jemu trpěti toho Bůh nepomohl ? Či-li by také svatý
Bartholoměj,jsa odřín, mohl jíti, by jemu Bůh toho
nepomohl ? A na krátce: všichni mají naděje má
lo při duchovních věcech i při tělesných, kdož se
více bojí moci boží, a spravedlnosti jeho soudu,
nežli doufají v milosrdenství jeho. A také se zdá,
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že ti malou mají naději, kdož nedoufají, že by chtěl
Bůh jim dáti dosti odplaty v nebesích za zdejší
práci; i nechtějí chutně89 pracovati zde na světě,
jako by nevěřili, že by Bůh byl tak spravedlný, že
za větší práci dá odplaty více. A kdož má nepl
nou víru, ten plné naděje míti nemůže, jakož z ne
dospělého kořene nemůže dospělé dřevo býti.
Ti pak příliš velikou naději mají, kdož tak v boží
milosrdenství doufají, že jeho spravedlnosti za
pomenou ať při tělesných věcech, ať při duchov
ních.
Při tělesných byla by přílišná naděje a zlá, kdyby
kdo bez potřeby skočil s vysoka, maje naději, že
jemu proto nic nebude; nebo nejedl dní deset neb
devět, řka: „Ano jiní to též činili, mněť také Bůh
pomůže." A nevěda božího soudu, proč se jest
s oněmi ten div stal, i chce se jim vyrovnati, a snad
protiv božímu ustanovení z všetečstva, aby mohl
říci k někomu neb sobě na mysli: „Já jsem také
učinil toto!" A tak ve mnohých věcech může pří
lišná naděje býti, když člověk činí protiv božímu
způsobení. Jako také, když někdo chce zaháleti
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nic nečině řka: „Bůh mě vždy obmyslí!"90 a tak
se lenstvu poddá, ač přece Bůh chce, aby každý
dělal Jeden jedno, druhý druhé, každý podle toho,
jakž jest koho Bůh daroval. Neb člověk přirozen
jest k dílu a pták k létání, jakož písmo praví. A
řekl jest také svátý Pavel: „Kdož nedělá, také ne
jez." A sám jest to také ukázal, že jest dělal ru
kama svýma, potřeby sobě dobývaje v některých
městech, aby se tím nepohoršili, jakoby on chtěl
živ býti zaháleje. A přece kromě toho dosti měl
díla užitečného pilně stoje po spasení všeho lidu;
ale dobrý muž chtěl každému dáti dobrý příklad.
A jakžkoli i v třetí nebe byl vytržen, však nesty
děl se dělati rukama svýma.
Takéž právě-při duchovních věcech příliš veliká
naděje může býti,kdyby kdo mněl,že by mohl spa
sen býti, smrtedlného hříchu ostati91 nechtě; aneb
kdyby kdo mněl, že by pro své skutky dobré, ač
by byly i nejlepší ze všeho světa, mohl spasen bý
ti, nejsa poddán církvi svaté; aneb kdyby nevě
řil, cožkolivěk křesťanu věřiti sluší; neb ze zlé víry
nemůže naděje býti dobrá. Ti také zlou a daremní

71

naději mají, kdož v čem jiném mají naději, ať více,
ať tolikéž jako v Bohu; a to ať k spasení, ať ke kterýmžkoli jiným svým věcem. A všichniť jsou to,
kdož pro zboží neb pro zdraví, neb pro přátely,
neb pro hospodu92 učiní co protiv pravdě a pro
tiv Bohu. V čemť kdo má větší naději, toť zacho
vá mnohem raději. Dobře můžeme naději míti, že
Bůh zdravím mým, neb zbožím neb přítelem, neb
hospodou mou věc způsobí takto neb takto, ja
kož obvykl; a chtěl-li by Bůh, i jinak by to mohl
způsobiti: a to jest naděje dobrá a přiměřená.
A tu naději každý má míti přiměřenou, aby každý
tak doufal do božího milosrdenství, jakž by ktomu vždy se bál také jeho spravedlnosti; a tak se
bál spravedlnosti, jakž by vždy naději měl v jeho
milosrdenství. A tak, když kdo má naději přimě
řenou, tak k tělesným věcem jako k duchovním;
tehdy se béře k nim tou cestou,jakož jest Bůh způ
sobil, aby těch věcí tak dojiti bylo; a bojí se, zdali
by chybil se té cesty, ježto sluší jí jiti k spasení.
Neb s tou bázní naděje má býti v Bohu, že on to
způsobí svou milostí, když my snažni budeme,
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kolik můžeme, že vždy někudy i budeme spaseseni milostí jeho.

73

O lásce.
Třetí šlechetnost93 a nejdůstojnější jest láska. A
jistě jest nej důstojnější, neb všecky jiné šlechet
nosti působí, a jí jsou všechny; neb žádný skutek,
ač se i dobrý zdá, kterýž z ní nejde, není hoden,
by sloul šlechetnost. A podle toho, jakž z menší
neb z větší pochází lásky, tak bude odplatu mí
ti. Neb jakož víra jest ke koření přirovnána, a na
děje ke kmenu, tak láska k té vlhkosti, jižto kořen i kmen svůj život má. Hlediž, mnoholi ovoce
vezmeš z toho dřeva94, kteréžť má suchý kořen,
bez obživení té vlhkosti! a může-liť dřevo95 krás
no býti, a může-liť kořen neb dřevo růsti, nemáliť v sobě té vlhkosti? Takéž právě ani víra živá,
ani naděje bez lásky, neřku růsti, ale ani počíti se
nemohou: ale láska bez naděje a bez víry může
dobře býti; vždyť po soudném dni nebudem míti
naděje, když již všecko v jistém jmění míti bude
me a věděti. A pak, jakož v dobrém dřevě96, ježto
dává ovoce dobré, to větví, kteréž od kořene a
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skrze kmen více té dobré vlhkosti vezme, tím krás
něji roste a krasší i lepší ovoce dává: takéž, kterémužkoli člověku z pravé víry a dobré naděje
přijde více milosti dobré, tím krásněji roste, střeha se zlého, a krasší i lepší ovoce dává skutkův
dobrých, krásné k dobrému příkladu, a dobré k úžitku. I kdo by mohl tu šlechetnost vychváliti ?
To vše, což jest svatého písma psáno, jedině jest
proto, aby lidé měli lásku, aby uměli Boha milo
vat! a bližního; a takéž víra pravá nejvíc k tomu
jest potřebná,aby Bůh právě97 milován byl. Moud
ří vědí, co je milost dobrá; a tak vědí, že se znají98,
že v plně nevědí její dobroty. Praví o ní svatý Au
gustin: „Krátká chvála, totiž lásky, a veliká chvála,
když dí Písmo: Bůh jest láska, a kdo v lásce by
dlí, v Bohu bydlí." A jak by ten měl bezpečné by
dlo a kratochvilné, kdož by vždy v lásce bydlil!
Přišla-li by naň která práce, ta by jemu lehká byla;
neb láska tak jest silná jako i smrt. Smrt vše sbě
ře, a láska vše snese. Každá práce těžká je tomu,
komuž není milá: ale lásce vše jest lehko. A v ja
kém bezpečství budou v soudný den, kdož v dob-
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ré lásce jsou; neb láska přikrývá množství hříchův.
A kdož milosrdní jsou z lásky, blaze jim bude;
neb sám Spasitel řekl jim, že milosrdenství míti
budou. Jest také zvláštní a divná šlechetnost lás
ky : kdož by ji měl a uměl jí užívati, toť by ten
skoro byl bohat. Neb kdož lásku má, cožkoli se
jí dotkne, to vše jeho bude. Dotkne-liť sejí zlého,
že jemu zlé milo bude, to jisté; skonal-liť by v té
lásce, jehoť bude. Pakli miluje marnou věc a nestatečnou", ježto jí jest nelze státi: ta věc mine,
a láska v její nestatečnosti a v marnosti touhu100
vezme. Ale dotkne-liť se jí kdo dobré některé vě
ci, budeť ji, míti; jako když miluji dobrou lásku,
aj, již mám lásku. Miluji-li, když vidím, ano někdo
činí něco dobrého, kolik miluji, s tolik jest mé.
A to je mínil Kristus, ježto je řekl: „Kdož přijme
spravedlného ve jmě spravedlného", totiž proto
jej miluje, že je spravedlivý, „spravedlného od
platu vezme". A častoť to bývá, což člověk v ji
ném dobrého miluje, že sám i v sobě skutkem též
mívá. Pakli sám v sobě téhož míti nebude moci
skutkem, neb ne vše kazatelé101, ne vše panny, ne
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vše vdovy, ne vše králi, neb kteřížkolivěk jiní dob
ří boží úředníci; a kdož kterého miluje dobrotu
v jeho stavu, neb v jeho úřadě, jako pannu boží
proto, že dobrá, čistá a pokorná, ať jest ženské
ho rodu, ať by v čistém panenství také i muž byl;
též miluje-li kdo kazatele proto, že pravdu káže
a učí lidi; krále, že svůj úřad právě102 vede, neb
kteréhožkoli božího úředníka dobrého: ač i sám
nemůže v tom stavu býti aneb v tom úřadu, však
těm podobnou odplatu vezme, ač ne ovšem touž,
kteříž jest miloval v jich šlechetnostech. Takéž
protiv tomu, kdož tantéře103 miluje, proto že je
tantéř; nekázaného, že je nekázaný: jich také po
kutu vezme podle toho, jakož láska jest malá neb
větší. Ještě více činí ta dobrá láska, že všechny
věci obrátí k dobrému tomu, kdož miluje Boha ;
také i hříchy jeho. Neb obraze se o své hříchy,
počne Boha větší láskou milovati; a také zvláštní
útěchu v tom bude míti, když uzří, že jsou jemu
jeho hříchy odpuštěny, pro něž správně mohl jej
jest Bůh zatratiti. Svatý Jan apoštol, tenť jest znal
lásku; protožť jest řekl: „Kdož nemiluje, bydlí
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v smrti." Neb ač jest psáno, že spravedlný z víry
jest živ, totiž bez víry pravé skutkové spravedlní
před Bohem živi by nemohli býti: však láskou živa
jest víra i naděje; a z víry láska jdouc skrze na
ději, obživuje víru i naději, i jiné spravedlivé skut
ky: mínímť, když jest dobrá láska. A také jest
zvláštní důstojenství lásky, že jí člověk, když do
bré miluje, slove dobrý. Neb i zlý věřiti může dob
rému; a nemiluje-li dobrého, ač dobře věří, není
dobrý, ale zlý jest, a tak jest v smrti.
Jak máme Boha milovati.

I jest pak dvojitá ta dobrá láska, ježto caritas slo
ve latině, jížto má sobě člověk tu věc, kterouž
miluje, za vzácnost: jedna strana chýlí se k Bohu,
druhá k bližnímu.
Ale ti málo Boha milují, kdož jej jen řečí milují,
a nechtí proň hříchu ostati104, nechtí proň cizího
vrátiti, nechtí proň, což na ně dopustí, pokorně
trpěti, poznajíce se, že jsou důstojní105 trpěti pro
své hříchy, aneb pro čáku věčné odplaty, ani ne-
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chtí proň pokáním svých hříchův polepšiti. Málo
ti Boha milují, kdož jej jen dotud milují, dokudž
se jim dobře vede po jich vůli; a nemilují tak v pro
tivenství, jako v prospěšenství; aneb kdož v dob
rém bydle jeho zapomenou. Ten také málo mi
luje Boha, kdož jej i svět chce milovati. Neb svatý
Augustin praví: „Málo tě ten, milý Hospodine!
miluje, kdož s tebou co jiného miluje, jehož pro
tě nemiluje."
Příliš pak Boha milovati žádný nemůže. Neb jakž
nejvíc jej kdo miluje, neřku zde na světě, ale i všich
ni svati v nebesích: ještě jest důstojen106 většího
milování. Leč bych chtěl říci, by to bylo přílišné
Boha milování, kdyby kdo zkazil se sám z dobré
vůle přílišným utrpením. Ale toho jest on nepři
kázal ; protož ne z lásky pořádné, ale z nemoud
rosti bylo by to. To také jest přílišná láska, ale
lépe řku, není láska, ale nemoudrost, neb tou lás
kou žádný svatý nikdy jest Boha nemiloval, ježto
dějí: Boha sluší tak milovati, až bys žádné odplaty
od něho nechtěl, aby nebyla láska nájemná a ot
ročí. Znám to, nemám pro žádnou jinou odplatu
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milovati jej, kteráž by on sám nebyl, chci-li jej prá
vě107 milovati. Ale miluji-li jej, tehdy rád bych jej
měl; a tak nemohu jeho milovati, nežádaje jeho
míti; a tak odplaty žádám, abych jej měl. I jakáť
by to byla láska, kdyby mi kdo řekl: „Miluji tě, ale
nedbám na tě." A když mně bídnému nemůže se
líbiti ta láska, jakž se pak má líbiti Bohu, kdož by
jej miloval, a nežádal jeho míti ?
Pravá míra Boha milovati jest nade vše jej milo
vati a bez míry jakož se zpívá: „Směj108, což můžeš chváliti; takéž já řku: Směj, což můžeš milovati109. A tak jeden více, druhý méně má jej mi
lovati, jakž koho Bůh obdaruje. Neb kdož Boha
pozná lépe, ten větší žádostí jej miluje. Ale obec
ně každý nejméně aspoň tak, kdož chce spasen
býti, má Boha milovati, aby proň smrtedlného hří
chu ostal110, cizí vrátil, zdraví, zboží i život raději
ztratil, než by se jeho sluhou nenazýval a ničehož
nad něho nemiloval, ani s ním roveň, neřku svět
ského ale ani nebeského, ani samé svaté Maří, ale
vždy nade vše jej; a tak aby vždy plnil kázání jeho
zejména desatero. Sámť jest Kristus to řekl: „Mi-
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lujete-li mě, chovejte1“ mých přikázání." A ze
všech jeho přikázání to je nejprvnější, jakož sám
Spasitel svědčí: „Miluj Boha svého ze všeho svého
srdce, ze vší duše, i ze všech svých sil, a ze vší mys
li, a svého bližního jako sám se. O bližního milo
vání potom budu mluviti. Ale Boha milovati ze
všeho srdce to jest: celým, nerozdvojeným srd
cem, ne tak, aby i jej i svět bylo milovati; jakžkoli
ze všeho srdce Boha milovati to slove, když jej
kdo z pravé chuti a ze srdečné sladkosti miluje,tak
že ta chuť a sladkosť odžene a hořkou učiní všecku
libost světskou a tělesnou. A přichází z toho, když
se člověk rozpomene na předivnou boží moc, že
je tak divné veliké věci i malé z ničehož stvořil, a
moudře vše působí a dobrotivě chová; a zvláště,
žeje pro svou velikou dobrotu tak milostivě způ
sobil spasení lidské; a tak často se nahodí, že, nějak
v brzkosti mysli z toho přijde, že jako zakusí taký
člověk jakés chuti nevýmluvné, když pilně a vdě
čen jsa toho, celým srdcem o tom myslí. Však ne
pravím toho já, že by každý člověk hřešil smrtel
ně, kterýž by ho tak sladce nemiloval; ale dosti jest
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k spasení, ač není dosti k svrchování112, když kdo
Boha miluje tak, že z úmysla nic toho není, jehož
by nechtěl prvé ztratiti, než Boha. Avšak každý se
sám nutkej i bližního ponoukej dobrotivě, aby
lépež milovali Boha vším srdcem, celým, nedvojíce ho protiv Bohu, ze vší duše a ze všech
siljejí, totiž, aby moudrost a rozum k tomu obrá
til každý, aby rozeznal pravdu s křivdou, pravdy
žádal a křivdu tupil; rozeznal zlé od dobrého, aby
věděl, co činiti a co nechati; rozeznal, co je dob
ré a co lepší, aby věděl, co obráti. A také ze všech
sil svých máme Boha milovati, totiž snažně máme
činiti jeho vůli; a ze vší mysli, totiž uprouce mysli
ustavičně118 milovati jej, nevážíce sobě proň žád
né práce ani smrti. Takť jej jest miloval svatý Pa
vel, neb-tě řekl: „Jist jsem, že ani smrt, ani meč,
ani co z nynějších příběhův, ani budoucích, může
nás odloučiti od milování Boha."
Protož zvláště vás napomínám, milé dítky! abyste
Boha milovaly, a rády o něm poslouchaly, čtly
i mluvily, jeho moc, moudrost i dobrotu znamenávajíce; neb když o tom budete mysliti pilně, uz-
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řítě, jakť slušno a dobro jej jest milovati. A čím
jej lépe budete milovati, tím se lépe budete hříchův stříci a činiti jeho libost.

Jak bližního milovati.

I jest v nás největší boží libost, když milujíce jej
i milujem se spolu. Neb jest Spasitel řekl: „Po tom
poznají všichni, že jste mladší114 moji,budete-li se
spolu milovati." Neřekl-tě: budete-li sobě činiti
veliká utrpení, ale budete-li se milovati. Praví svatý
Jan: „To přikázání máme od Boha, aby, kdož mi
luje Boha, miloval i bratra svého." Ale ten málo,
miluje bližního, kdož se dá rozmoci hněvu, že
vzklne, vzlaje pro lecos, prchlivě vzplane protiv
družci115; a kterýž jen dotud miluje jej řečí, dokud
není družci třeba, ale skutkem nepomůže, když
uzří nedostatek čí, mnoha pomoci. A tak, jakož
dí svatý Jan: „Jak může říci: miluji Boha,jehož
nevidí,když nemiluje bližního,jehož vidí?"Ten
také miluje málo, kdož pro svůj zisk malý dru
hému učiní škodu velikou, aneb dopustí, staviti
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moha; a také ten málo, kdož zboží jakžkolivěk
více miluje, než bližního svého; ten také miluje
málo, kdož jen sám na se jest tak laskav, že nemní,by kdo Bohu sloužil, když neslouží tou služ
bou, jako on slouží, i bude jiných za nic nechtíti
míti. Ano, jakož rozliční údové v těle, a vše po
třební: takéž lidé, rozličně Bohu sloužíce, potřeb
ní jsou v svaté církvi.
Ten pak své bližní miluje příliš, kdož mní, že by
vše dobře bylo, což oni činí; aneb kdož by jich
spasení raději viděl než své, sám by chtěl Boha
ztratiti proto, aby jej jiní měli. Kdož by tak mi
loval své bližní, zle by činil, neboť by je miloval
příliš. Zajisté dražšíť věc jest Bůh než veškeren
svět, než k tomu i andělé se všemi svatými. Což
by pak pomohlo mně, kdyby všickni měli jej, a já
sám jediný neměl jeho ? jistě lépe by mně bylo,
bych já sám jediný měl tu nejdražší věc, v níž samé
ovšem bych dosti měl, nežli by všichni, i ti, jižto
v pekle jsou, jej měli a já neměl ? Zajisté Boha la
cino váží, kdož tak praví, že by chtěli za všecky,
by to lze bylo, sami Boha býti odloučeni. A snad
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jim není tak na mysli; pakliť jim tak jest, jistěť jest
zle a nemoudře.
Pak chci říci obecnou řečí: že příliš druhého mi
luje ten, kdož raději Boha rozhněvá, než toho, ko
hož miluje. Ten také příliš druhého miluje, kdož
dá proň o sobě zle mluviti a zlé domnění míti. Ti
ovšem příliš, ale lépe jest říci, nemoudře se milu
jí, kdož se ke zlému milují; neb ti nemilují sebe,
ale nenávidí; neb kdož miluje nešlechetnost, ja
kož skrze Davida Duch Svatý praví, ten své duše
nenávidí. Kdož také bláznově se milují,jakož jest
obyčej v smilných láskách, že raději se božího hně
vu odvažují, i ohyzdy před lidmi a hanby neostýchají116, než by zlosyn pustil od zlé dceře, aneb
zlá dci od zlosyna. Pohříchu! i v manželství ta pří
lišná a nemoudrá láska bývá, že se jeden druhému
zlým spíše chce zalíbiti nežli dobrým; a to, ježto
je v manželstve skrovně dovoleno, to obrátí v přílišnost a v nelepotu. A když potuchne mezi nima
ta láska, náramně nemoudrá, z toho veliká nelás
ka potom bývá; jeden druhému nebude věřiti, a
nejvíc žena, řkouc, aneb na mysli majíc: „Dříves
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na mě byl laskav, již na mě nedbáš; snad jinou
miluješ ? Z toho počne se po kouzlech ptáti, chtíc
jinou muži svému ostuditi, sama Bohu ostydne
i všem svatým; chtíc muže, aby ji miloval, připra
viti svými čáry, smysla jej zbaví. Takéž nemoud
rý muž, když potuchne v té nelepotě a nemoudré
lásce, svede na ženu, by jemu milá nemohla býti,
lecjakous jí ohyzdu dada. Ti také děti milují pří
liš,kdož jich nekáží117, zlého jim nebrání, aneb pro
tiv Bohu chtí je bohatý učiniti. Pro Bůh! každý
se střež té lásky; neb cožkoli člověk příliš miluje,
to je způsobil Bůh, že bude jej mrzeti118 příliš. Tak
se čte v Králových knihách na příklad tomu, že
syn Davidův jeden zamiloval sestru, že byla krás
ná, až chřadl pro tu lásku. A když jednou k němu
přišla a přinesla jemu nějakého jišelka119 postřebati, uzřev svůj čas, podávil ji120. Potom tak jej sr
dečně mrzela121, že na chvíli nemohl jí ssebou po
nechati : ale kázal ji ven vystrčiti. Právěť se těm
takéž stane, když se náramně milují příliš, že se
budou mrzeti122 příliš; často zde počnouce, pak
potom ovšem, nepokají-li se, když spolu v pekle
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budou, budou se mrzeti123 tak, že by raději mno
hokrát smrt trpěli, nežli na se hleděli. A dobře je
to podobné; neb jeden pro druhého mnoho v ne
besích dobrého ztratí, a v pekle mnoho zlého za
slouží míti. A takto, že spolu budou, přehrozná
muka jim bude.
Jest pak náležitá míra milování bližního, a tu jest
sám Bůh ukázal,řka: „Miluj bližního, jako sám se."
Tím, že dí „jako sám se," ne více, nekáže, aby to
likéž miloval,jako se,ale aby takéž124 miloval; to
tiž: jakožť libo jest, ježtoť kdo co dobrého učiní,
takéž ty učiň svému družci; a jakož by nechtěl,
by kdo tobě zle učinil, takéž ty nečiň zle druhé
mu. Takt jest sám Kristus řekl: „Cožko-li chcete,
aby vám lidé činili, též vy jiným čiňte; a což ne
chcete od jiných trpěti, toho nečiňte jiným." Toť
jest náležitá míra a pravá bližního milovati. Moud
rý, kdož se umí milovati, dosti má na tom přiká
zání ; ale nemoudří, kdož se sami neumějí milo
vati, ti i v milování bližního zabloudí. Protož po
třeba jest každému, aby se sám nejprv uměl mi
lovati, poněvadž každý všecky jiné jako sebe má
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milovati; jakž v svém zabloudí milování, tak jest
zabloudil ve všech milování, když jiné všecky takéž chce milovati nemoudře, jako i sebe. Pakli ji
ných nemiluje, tehdy boží přikázání jest přestou
pil ; pakli jiné miluje a sebe nic, toť jest také protiv
Bohu. Kázal-tě Bůh: „miluj, jako sebe"; totiž s přirozenímť jest dáno, abys se miloval, netřebať toho
přikázati; ale potřebať jest, aby bylo ukázáno, jak
se máš milovati. A toť jest tu ukázáno, když jest
řečeno: „Miluj Boha nadevše." Kdyby řečeno bylo:
„miluj se",snad bys zabloudil. Neb praví svatý Au
gustin: „Nevím, jakýms činem125 nevýmluvným,
kdožkoli sám se miluje, ale ne Boha, ten nemiluje
sebe; a kdož Boha, ale ne sám se miluje, ten se mi
luje." Neb kdož sám sebou nemůže živ býti, jistě
umře, se miluje. A protož nemiluje se, kdož, aby
nebyl živ, miluje se; ale když kdo miluje, jímž jest
živu býti,ne sebe miluje, i miluje se více, jenž proto
sebe nemiluje, aby to miloval, jímž živ jest. Jako
oráč zdá se, že by více obilí miloval, než sebe, že
tak mnoho pracuje pro ně: avšak ne pro obilí pra
cuje, ale pro sebe, aby se obilím živil. A tak i více
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jiných přikázání Bůh-tě přikázal: když ta plníš
pro lásku boží, sebe miluješ.
A tak miluj i bližního: ani sebe nemiluj, ani bliž
ního tou zvláštníláskou, od jiných se louče126; tať
jistě i od Boha loučí. A nebudeš příslušeti k ne
bezpečným časům, o nichž praví svatý Pavel: „Bu
dou lidé, jižto sám se každý bude milovati." A to
ho zlého také nebudeš účasten, co se té zvláštní
lásky a odloučené od jiných přidrží. Neb ihned
svátý Pavel přičinil jest, co se jiného zlého přidrží,
toho zvláštního milování, řka: „jižto budou zboží
milovati, vznešení, pyšní, hánci boží, neposlušní
otcův, nevděční, s šerednými hříchy, neduchovní,
bezduší, utrhači, smilní, bez dobrotivé štědrosti,
zrádci, nestydatí, oslepení, více rozkoš milujíce
nežli Boha, podobenství majíce, jako by sloužili
Bohu, ale šlechetnosti boží služby a její moci, jež
z ní pochází, odřekše se." Neb všecko toto zlé od
toho jako ze studnice pochází, ježto jest nejprv
položil svatý Pavel, řka: „Budou lidé, jižto každý
sám se bude milovati." Protož kdo chce právě127
bližního milovati, má se sám nejprv uměti milo
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vati; a ten se umí milovati, kdož miluje Boha, i či
ní rád jeho vůli, a té hledá, té žádá, té by se ni
kdy nechtěl protiviti pro pravou lásku; a protož,
což nesluší,toho se střeže. A tak má milovati i bliž
ního, k Bohu s ním míně pro jeho věčné blaho
slavenství; a toho má jemu pomočen býti,jakž
moha a uměje, tělesnou věcí i duchovní, skutkem
i radou, ochotenstvím i trestáním pořádným,jakž
na kom vidí a na sobě; a čistě jej milovati, ani jej
sebou, ani se jím k zlé žádosti podněcuje; a také
věrně: ne proto ukaž lásku, bys jej chtěl v čem
oklamati; protož ve zlém jemu nepochlebuj. Má
také ustavičně128 bližního milovati, a nejvíc, s kým
jest kdo více v obyčeji. I když tě svým nedomy
šleni rozhněvá, ne ihned ostávej129 božího přiká
zání. Znamenej, jak máti neb otec mnoho práce
přemějí,než se dítěte dochovají, aby přítele vzchovali sobě. Takéž ty mnohokrát odpusť, i když tě
rozhněvá mnohokrát; hledej těch cest, ač tě i křiv,
abys ho navrátil. Ano světští lidé říkají: „Příteleť
jest i bolejíc chovati." A když pro světský běh to
činí, čím více to sluší pro boží přikázání učiniti ?
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Ale mnozí činí protiv tomu: vidouce někdy, že
přítel potresce jich pro jich lepší, hned se vze
dmou, nemohouce hněvu zatajiti. Toli jest usta
vičná láska byla, žes miloval, dokudž pravdy nepověděl tvůj přítel? Ano praví mistr Tullius: „Cí
uši tak jsou zavřeny k pravdě, že jí od přítele slyšeti nechtějí, toho spasení jest rozpačno130." A
kdož jen dotud miluje družce, dokud jemu nic
protivného neučiní, tenjest právě jako moře. Neb
moře, když jest ticho, velmi se pěkně zrovná a
zhladí, že pěkno po něm popatřiti; ale jakž ná
hle vítr pověje, tak se vzbouří, tak se vztočí, jako
vzteklé, hned vzhůru, hned dolů, tak smrduté
pěny pustí. Takéž i člověk nestálý v lásce bude
se zdáti tichý, a jako by měl pravou lásku k své
mu bližnímu; a jakž náhle učiní jemu někdo ně
co protivného, tak láska zmizí, tak se rozlobí, tak
vzplane, vzprchá131 a druhdy zlou řeč vypustí,
ježto hněvem voní, neb v oči, neb kromě očí,právě
jakož vypouští moře smrduté pěny. A tak láska
přestane, neb jest nebyla ustavičná.
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Že sluší se
vlastním spolu zvláště milovati.

A protož, milé dítky! vždy vám radím, i mnohem
i napomínám vás, jakož mi jest Bůh přikázal, abych
vás vedl v jeho cestách, abyste držely pravou lás
ku a pořádnou. Nejprv nade vše milujte Boha; neb
jej milujíce, vše své dobré naleznete. Potom svou
duši každý více miluj, nežli duše všech lidí po všem
světu. Potom duši svého družce více, než svůj tě
lesný život. Potom svůj život tělesný více, než ži
vot tělesný družce svého. Potom život družce své
ho více, než své zboží. A tak, když by pilná po
třeba přišla, každý menší věc raději ztrať nežli vět
ší, vidí-li, že skrz to i větší neztratí potom.
Pak o bližních znamenejte: každý člověk bližní jest
druhému; protož každého sluší milovati, s kýmž
se kdo v obyčej sbéře; a kdož čí nouzi uzří, jakž.
může a umí, pomoz jemu. Avšak těm, jižto nám
více jsou přijednáni, více máme pomáhati,nežtěm,
jižto nám jakous náhodou přicházejí. A jak může
kdo říci: „miluji družce", vidí-li, an nouzi trpí, a
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moha jemu pomoci, i nepomůže? Zajisté lásku po
skutcích poznáš. Dávno říkají: „Milostiťjest, pr
stem neukázati." A jakož vám radím, abyste ke
všem měly pravou lásku, takéž vám za pravdu
pravím, a jistěť vás v tom neoklamám: abyste vy
nejprv vlastní sami k sobě spolu měli lásku mno
hem větší, neb jste sobě spolu nejbližší. Praví svatý
Thoma z Akvině: „Lepším a světějším lidem má
me přáti více dobrého", totiž blahoslavenství vět
šího, „neb jsou bližší Boha." A k pořádné lásce to
přísluší, abychom chtěli boží spravedlnosti, podle
níž lepším sluší blahoslavenství větší. Avšak pří
buzné podobně trojím činem132 větší žádostí mi
lujeme: nejprve, že ta láska více nás pudí, jíž pří
buzné milujeme, k tomu, k čemuž je milujeme,
nežli ta láska, jíž lepší milujeme k většímu blaho
slavenství. Druhé, mezi příbuznými jsou nám ně
kteří příbuzní přirozením nebo rodem, a toho ne
mohou nikdy ztratiti,by totiž nebyli nám příbuzní
rodem: ale dobrotu mohou ztratiti, aneb přijití
k dobrotě; neb dobroty může i přibyti i ubyti.
Protož mohu chtíti příbuznému, aby lepší byl, než
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onen dobrý, a přišel k většímu řádu. Třetí, k ji
ným máme jen jednu přízeň lásky pořádné, ale ku
příbuzným přízní více máme; neb onen otec nebo
máti, onen vlastní bratr neb sestra, onen rodič,
onen kmotr, onen čeledín, onen soused, onen jako
jedna věc s druhým v manželství. A tak rozlič
nými činy více milujeme s právem příbuzné více.
Týžť mluví o nepřátelích řka: „Dlužni jsme, nepřátely milovati"; ne proto, že jsou nepřátelé, ale
že lidé jsou, nemají býti vyvrženi od obecné lásky.
Jakžkolivěk snad obzvláštní lásky hnutí k nim nepudí nás; ale máme míti mysl hotovou, když by
chom uzřeli jich pilnou potřebu, abychom v nouzi
spomohli jim. Kostel zpívá řka·. „Zpořídil jest Bůh
ve mně lásku." Já chci tomu tak rozuměti: že jakžkoli všecky máme milovati, však od Boha jest to
zřízení, abychom jedny větší žádostí mimo druhé
milovali. Ano svatý Augustin praví: „Pořádná lás
ka počíná se od jednoho manžela k druhému, a
jde k dětem, od dětí ku přátelům jiným, od přá
tel k cizím se šíří, od cizích svrchuje se133 k ne
přátelům." Znám to, že by to dobré bylo, kdož
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by nepřátely miloval jako přátely, ač miluje přátely. Ale roztáhni lásku každý, jakž nejlépe mů
žeš, k svým přátelům; a pak k té lásce rovnej a
táhni tu lásku, jižto dalejší miluješ, neb nepřátely.
Pakli nemůžeš natáhnouti jí, aby byla oné rovna,
proto oné neuřezuj nijakž; uřežeš-li, dobráť jest
láska, méně dobrého budeš míti. A zhusta se to
nahodí, byť přítel tvůj někdy tebe nerozhněval ;
a když se chce nepřátel milovati, milujž přítele,
kdyžť tě rozhněvá. Ale často člověk nechce svému
přezříti134 málo, i musí jinému více potom přehlédati a pronese se183 v nestálosti a zlý příklad dá
do sebe. A když jest Bůh tak lásku zřídil, nerušte
pořadu jeho; čím jste vlastnější, větší láskou dluž
ni jste se milovati z pravého dluhu. A jakož dluh
nejprv sluší zaplatiti, a potom, zbývá-li, almužnu
dáti: takéž nejprv své milujete, a potom další, ale
vždy v Bohu. A jakož svatý Jan praví: „Kdo může
říci, miluji Boha, jehož nevidí, když svého bliž
ního nemiluje, vida jej ?" Takéž já vám pravím: jak
můžete říci, milujeme bližního, jakož Bůh kázal,
když byste spolu se nemilovali? Víte dobře, že
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kdož vlastního zabije, větší jest hřích, než z jiného,
a těžší pokání trpěti musí. To-tě vše proto, že se
vlastní spolu více jsou dlužni milovati. Vidíte to
a viděly jste, jak máti vaše darmo vás milovala, a
vy jí nic dobrého prvé byly neučinily. A chcete-li
znamenati, i jáť také miluji vás; byť pro vás ne
bylo, mnohem bych živ byl jinačeje. A protož byť
Bůh byl toho nikdy zvláště nepřikázal, však byste
mohly rozuměti, že jste dlužny nás také velmi mi
lovati. Protož vždy pomněte na svou matku, jistě
žeť jest vás snažně odchovala a milostivě, větší
prací, než mnohé matery činí; a proste Boha pl
nou žádostí, ať jí Bůh ráčí milostiv býti, a dá se
jí za odplatu. Ačť jest ona božím způsobem sešla
se světa, nemáť její paměť sejiti proto s vašich srdcí
a její láska. A když nás dvou tak budete milovati,
rozmyslíce se, že nelze se jest v plně oplatiti otci
a mateři, jakož pokládá jeden mudřec: aspoň tím
se nám oplaťte, abyste spolu se sami tím pilněji
milovaly; neb tak jsme rádi, jedno z vás odcho
vali jako druhé. Psáno tě: „Bratr, kterýž má popomoc od bratra, bude jako tvrdé město." Pro
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tož pomáhejte sobě podle Boha, i v duchovních
věcech i v tělesných, a pilně se střežte i čerta i člo
věka zlého; nedejte mezi sebou různice žádné učiniti. Čert dobré čisté přízně136 nerad vidí, neb
všeho, což dobré jest, nevidí rád; a lidé zlí a la
komí často rádi mezi vlastními lecjakous učiní růz
nici, aby jich užiti mohli. Svědomť137 jsem toho,
neboť mě jest něco toho potkávalo. Protož, jakoť
jsem řekl: nevěřte v tom nikomu, že byste se ne
byly dlužny větší láskou i žádostí milovati.Střezte
se, aby zrovnati chtíce lásku k cizím jako i k svým,
neujaly jste té lásky, ježto k svým jest a má býti.
Znamenejte jen počátek zákona starého i nového.
Základ zákona starého položen nejprve: vlastní
dva bratři. Řekl Hospodin Mojžíšovi: „Pojmi Árona bratra svého"; kéž jest řekl: pojmi jiného. A
náš Spasitel základem nového zákona, ač smím
říci „základ", neb on sám náš spasitel jest základ,
položil opět dva bratry, a opět dva, když jest za
volal svatého Petra a svatého Ondřeje, a ti byli
sobě bratry. A opět tudíž skoro zavolal svatého
Jana a svatého Jakuba, a to byli přátelé jeho rov
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dem. A to vše nás vede k tomu, aby věděli lidé,
že mohou a mají se svoji milovati podle Boha. Neb
právě, jako když Vltava vejde v Labe, již neslo ve
Vltava, ale Labe, avšak Vltava jest v Labi, a Labe
jest tím větší, že ona v něm: takéž láska přátelská,
když vejde v duchovní, bude slouti duchovní, avšak jest v ní přátelská; a tím větší má s právem
býti, že jsou dvě spolu. Neb moc dvojitá silnější
jest, než jednostejná.
Paterou lásku, kdož chce, může znamenati,a z těch
jedinájest, ježto nemůže státi s duchovním v jed
nom času: čím se ta více rozmůže, tím duchovní
mdlejší bude. Ale jiné tři dobře se s duchovní sjed
nají a s nimi silnější duchovní bude, leč by tak neskrovny byly, že by předčily před duchovní: jed
na jest láska přátelská138, druhá tovařišná, třetí pro
užitek, čtvrtá duchovní, a pátá tělesná; ťať nikdy
s duchovní nemá věrného tovařišstva. Jakžkolivěk v manželství přezřína jest139, když jest skrov
ná; ale jinak nikdež není přezřína, neb vždy jest
s hříchem. Protož jediné té tělesné lásky máte se
stříci. Ale láska pro užitek, pro tovarišstvo, nebo
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pro přízeň, jakžkolivěk není sama v sobě dobrá,
totiž k věčné odplatě, však by pokuta zvláštní
z toho byla, kdyby lásky neměl člověk k příteli,
neb k tovařiši, neb k tomu, kohož na něčem uží
vá. Protož nebojte se, když se i k duchovní z těch
to tří přimísí některá: tímť má duchovní silnější
býti. Jíž nám dopomáhej, abychom skrze ni do
nebes přišli, Otec, Syn, Svatý Duch, vše jeden Bůh.
Amen!

99

Výklad pateře140
Nebyl jsem slíbil na počátku knih těchto, že bych
chtěl tuto psáti výklad páteře; ale že je užitečné
rozuměti páteři, nenechal jsem, bych nepomluvil
o něm, jelikož mi jest Bůh popřál. A že se víra,
naděje i láska pravá jím tvrdí, hodně141 mi se zdálo,
abych po víře, naději a lásce o něm řeč pozdvihl.
Neb se tím tvrdí víra, když se modlíme, že ač i ne
vidíme Boha, však věříme, že nás může uslyšeti;
a tím i odplaty nám víra přispán. Také se mo
dlíce naděje tvrdí se v nás; neb kdož nedoufá, by
byl uslyšán, nemodlil by se. A láska se pak ovšem
tvrdí modlitbou a zvláště pateřem, když rozčicháme, co je v tom chuti, ježto můžeme říci: „Otče
náš !" Bohu a když porozumíme, že nám to dává
Bůh, za něž jest sebe prositi kázal. Ale jakož v sta
rém zákoně mana, ač jest byla krmě převýborná,
tak že všech krmí chuť, kteréť jen kdo chtěl, měla
jest v sobě, však zlým nebyla chutná; takéž pá
teř dobrým a nábožným jest chuten; a čehožkoli
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žádají prositi, to v něm mohou rozuměti. Nic
vněm není obmeškáno;neb Kristus, jenž jest pra
vá moudrost Boha Otce, vymyslil jej. Protož kte
rouž koli řečí v jiných modlitbách co prosí kdo,
jakož sluší křesťanu prošiti, vždy jen toho prosí,
co je u páteři, ač někdy spolu dvého neb trého
prosí. A tak páteř jest pravidlo všech modliteb,
že nesluší křesťanu prositi za jiné, ježto by u pá
teři toho nebylo lze rozuměti.
Znamenitě také Kristus pateř učinil krátký, aby
neměl omluvy nižádný, kdož jen smysl má, by se
nemohl jemu naučiti, aneb by neměl jeho kdy pěti.
A protož každý pěj rád pateř; nebť Bůh Otec rád
jej slyší, a znáť ta slova, kteráž jest jedinký syn
jeho Kristus ráčil své křesťany naučiti. Ajest,řku,
dobrým,nábožným lidem pln chuti; ale nenábožným není chuten, ježto mají zkažené dásni milo
váním věcí tohoto světa; jimž nic nevoní duchov
ního, jen to, ježto sluší k světu. Neb jsou se v tom
ustanovili, jakož prorok praví, aby oči svoje schý
lili v zemi. Ale by rozčichali, jaká je sladkost du
chovní, učili by142, co je u pateři dobré chuti; a
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jistě by rozčichali, kdyby svoje vnitřní oči odvrá
tili od věcí nestatečných143 tohoto světa, a pozd
vihli je k spatření věčného života věcí. Tak jsem
slýchal, že jednou svatý František, jenž jest málo
dbal na tento svět, šedna modlitby, klečel celý den
a noc; a pak potom jeden bratr přijda, potrhne je
ho, otazuje se, chtěl-li by k stolu ? an mněl, že teprv klekl. „Počekej",pravil, „teprv jsem jediný pa
teř spěl." Tomuť jest byl chuten pateř, tenť jest
v něm rozčichal každé slovo, čím které voní; a
protož krátká se jemu zdála chvíle, když jej je pěl.
My pak nestatečná nebožátka, nemůžem-li téhož,
aspoň toho buďme snažní, zdali bychom pomocí
boží v několik pateřích své mysli podrželi při kaž
dém slovu jednoho pateře, a všech proseb sedmi
z úst i ze srdce prosili od milého Otce, jenž v ne
besích jest.
Nejprve nám věděti sluší, když chceme pateři srozuměti,že Kristus,Syn Boží,jemuž jest zhola všec
ka vůle zjevná Boha Otce, jehož jest Bůh Otec,
jakož praví svatý Pavel, ustavil, aby byl prvoroze
ným mezi mnoha bratřími, jako věrný bratr starší,
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jenž by rád, aby se mladší bratři zalíbili svému Ot
ci, učil jest nás těm věcem, jimiž bychom se zalíbili
Bohu Otci, a byli důstojní s ním věčného dědičstva nebeského; až jest nás napomenul, abychom
také prosili svých potřeb, řka: „Proste a vezme
te." A neměl na tom dosti, ale naučil nás, čeho pro
šiti, a ponukl,abychom směli říci nebeskému Bohu
„Otče". I řekl jest náš milý bratr starší, Syn Boží,
Kristus: „Když se modlíte, rcete: Otče náš,jenž
jsi v nebesích. Osvěť se jmě tvé. Přijď královstvo
tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi takéž v zemi. Chléb
náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám dluhy
naše, jako my odpouštíme svým dlužníkům. A ne
uvoď nás v pokušení, ale zbav nás ode zlého.
Amen."
Chcem-liž pak srozuměti, co se míní kterým slo
vem, a rozchutnati se ku pateři; o každém zvláště
pomysleme slovu.
Nejprve náš spasitel Kristus kázal nám, když se
modlíme Bohu, abychom jemu řekli: „Otče náš."
V starém zákoně chtěl se jest často Bůh nazývati
pánem, chtěje lid připraviti k tomu, aby se jeho
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báli. Ale již v zákoně novém více nám ukázav mi
losti, netoliko pánem naším se nazývá, ale také
Otcem, abychom netoliko se báli jeho moci, ale
milovali jej a ctili jako Otce, neb jest jistě vzvolil nás v syny. A když jemu chceme čest zvláštní
učiniti, poněvadž se nazýváme jeho dětmi; sluší
se nám pilně stříci šeredných vášní, ježto na boží
syny a dcery neslušejí, a míti se počestně, aby ti,
kdož nám nepřejí,nemohli se nám posmívati,řkou
ce: „Aj! toť syn boží, jenžto nazývá Boha otcem:
hrdý,závistivý,hněvivý,líný,lakomý,lakotný,smil
ný !" a nebylo nám to ku potupě zvláštní. A také
netoliko se zlého stříci, ale činiti skutky dobré a
připodobniti se svému otci. Poněvadž jest on čistý,
také nám sluší býti čistu; on jest milosrdný a spravedlný: když se chceme nazývati jeho dětmi, také
máme býti milosrdní a spravedlní. A znamenitě,
když se modlíme,kázal nám nazývati Kristus Otce
svého přirozeným, všemohoucího Boha, otcem,
abychom tím větší naději měli k uslyšení, že je
náš otec; a také byli tím hodni uslyšení, když po
mníce se, že jsme dcery a synové boží, budem se

104

toho stříci, ježto nesluší na boží děti. Neb těm
Bůh dí, jižto ústy vzývají jej otcem a neostanou
šeredných hochův, aneb nečiní dobrých skutkův
k jeho cti a chvále: „Když jsem váš otec, i kde
je ta počest, ježto od dětí na otce sluší?"Jmeno
vitě také kázal nám Kristus říkati ne: otče „můj",
ale otče „náš", abychom spolu měli tím větší lásku,
to pomníce, že všech spolu, chudých i bohatých,
urozených i sprostných, tvárných144 i netvárných
jestBůh otec; a my všichni spolu v lůnu svaté Círk
ve jsme sobě bratři a sestry a jeho děti. A jakžkoli Bůh jest všudy, však nám kázal říkati: „jenž
jsi v nebesích", abychom vždy po tom dědictví
nebeském toužili a táhli se k němu, nepřikládajíce
mysli ovšem k věcem tohoto světa, jako bychom
v nich libost kochání svého chtěli uložiti; ale jen
ku potřebě jich užívati máme, abychom podle
způsobu božího oněch nebeských po těchto došli.
Protož vidouce tak velikou dobrotu boží, že je
nás v syny vzvolil; když jdem, chtíce se jemu
modliti,máme se rozpomenouti: nebyli-li jsme tak
živi, jakož by slušelo dětem božím, a tím se více
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v svém srdci stydíce, před ním pokořili. A že je
pán nad pány: když s ním mluvíme na modlitbách,
máme všecky své údy ukliditi, očí střehouce od
dívání rozpuštěného lecjakýms věcem, noh i ru
kou od pachtění, uší,aby nenaslýchaly daremných
řečí, a mysli ovšem, aby jen to myslila, což s Bo
hem mluví, aneb když co Bůh mluví, s námi. Teh
dy my s Bohem mluvíme,když na modlitbách pro
síme jeho zač, neb děkujeme jemu, aneb chválíme
jej; atehdy on s námi,když čteme jeho svaté písmo
neb slyšíme. A tak Kristus dav nám naději k usly
šení, a navrhnuv,jak se máme míti, chceme-li býti
v svých prosbách uslyšíni, učí nás sedmi proseb
prositi užitečných: tří, jichžto i po soudném dni
bude nám potřebí; ano teprv budeme úplně v nich
po soudném dni uslyšíni, ale zde jen od polou; ale
čtyřjen zde na světě nám jest třeba: aby nás ostří
hal od zlého, a u pokušení neuvodil, odpustil dlu
hy, a dal chléb vezdejší. Toho jen zde potřebí; neb
tam nic zlého nebude, ani kdo zajde u pokušení,
ani co budem dlužni, jehož bychom nemohli splniti, ani tohoto chleba vezdejšího bude nám třeba.
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Ale toho nám věčně bude třeba: aby jeho vůle
byla tak v zemném tělu našem, jako v duši, jež
jest přirození nebeského; a království božího způ
sob také ostane, a jeho jména posvěcení.
I učí nás, řku, Kristus, abychom nejprve prosili
řkouce: „Osvěť se jméno tvé." V té prosbě spl
ňujem ona dvě přikázání největší, na nichž leží
veškeren zákon i proroci: abychom totiž Boha na
devše milujíce, žádali dříve než čeho jiného, jeho
chvály; a také vidouce, že je to každému dobro
poznati, jména jeho posvěcení, když pro užitek
svých bližních žádáme posvěcení jména jeho. To
sluší k tomu přikázání, ježto je nám řečeno: „Mi
luji svého bližního jako sebe." Neb když tomu ro
zumějíce, že nám jest dobro, že jsme poznali jmé
no boží svaté, a že lépe by bylo, čím bychom je
lépe poznali; když žádáme, aby všichni lidé po
znali je: bludní k obrácení, a spravedlní k většímuž utěšení lépež lépež je poznávali, aby jim tak
i s námi den ode dne bylo lépe: tehdy jsme napl
nili to přikázání boží, ježto, jako sebe velí bliž
ního svého milovati. A když pak cti boží žáda
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jíce prosíme, aby bylo jméno jeho posvěceno, to
tiž jeho jména svatost všem známa, aby se nižád
ný jemu neprotivil, ale ctil každý: tehdy to pří
sluší k milování Boha. A protož ze srdce rcemež:
„Posvěť se, milý nebeský otče! jméno tvé všemu
světu, abys ty čest a chválu měl ode všech, a všem
bylo dobře, milujíce tě a chválíce."
Druhé prosbě učí nás Kristus, abychom prosili
žádajíce a řkouce: „Přijď tvé královstvo." Dvojí
jest království veliké, a třetí jest jako krajina, o niž
tato dvě království jakoby válčí, každé chtějíce
vní meze svého království uložiti:jednojest pravý
pořad, a to jest královstvo boží v nebesích; druhé
jest nepořad, a to je ďáblovo pekelné království;
a ta krajina třetí jsme my zde na světě. A tak jed
nak se poddáme království ďáblovu, jsouce živi
nepořádně, jakož nás ponouká ďábel, toho krá
lovství působce; jednak opět pod království boží
utečem,když tak budem živi,jak jeHospodin způ
sobil pořad zdejšího království svého, po němž
máme dojiti, arciť s prací, onoho královstva bla
ženého, v němž bychom v chuti divného pokoje

108

věčně s ním ostali. A protož když prosíme, aby
jeho království přišlo, co jiného prosíme, než aby
každý tak byl živ pořádně, jako by byl v králov
ství božím: svého Boha miluje nade vše, netoliko
boje se jeho rozhněvati jako pána, pro pokutu;
ale ctě jej z pravé lásky jako otce, a váže jej nade
vše stvoření; a proň miluje svého bližního po so
bě, rozuměje, co je komu potřebí, aby tu lásku
ukazoval skutkem tím, kterýmž kdo umí. A kaž
dý aby tak bydlil s vyšším sebe, v kterémžkoli
důstojenství neb úřadu, jako by chtěl, by s ním
bydlil jeho nižší; a s nižším, jako by chtěl od vyš
šího ; a s rovným rovně, a spíše se ještě pokorou
předada než hrdostí přednesa, a to vše pro věč
ný život. Neb ač i dobré co jest, ježto někdo či
ní nedobrým úmyslem, již není dobře učiněno:
jako když kdo pro tento svět, ale ne pro Boha,
střeže se zlého, aneb činí co dobrého, již jest nepořad, již sluší k ďáblovu královstvu, leč by úmysl
proměnil v dobré. Neb to je pořad pravý, aby lidé
po těchto věcech dobrých tohoto světa, jako zna
menajíce, kterak čest tohoto světa dobrá, neb roz
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koš, neb zboží, porozuměli, že onoho světa dobré
jest mnohem lepší, i stáli145 po onom, a vše, což
činí, to pro ono činili. A tak když jest v světě tento
pořad, jakož jsem toho krátce dotekl; tehdy je
v světě královstvo boží, jehož máme žádati, řkou
ce: „Přijď tvé královstvo." Jest pak zvláště v kaž
dém člověku královstvo boží, když jest živ po
řádně, k tomu táhna146, k němuž jest stvořen, totiž
žádost maje s Bohem býti, i čeká s dobrou myslí
božího smilování, až jej někdy i vyvede z žaláře
tohoto těla hrubého; a zatím ptá se po něm, čta
písmo svaté, kázaní poslouchaje, uče se jeho vůli;
a což pozná, to plní, pokudž může, zasluhuje a
shromažďuje zde odplaty věčné; a že nemůže so
bě duše nic bez těla zasloužiti, chovaje života
v zdraví, pije a jeda pořádně, někdy se útěše, ně
kdy zarmoutě, někdy pracuje, někdy odpočina,
podle běhu rozličného. Toho království pořadu
božího sluší každému žádati v sobě. Neb kdež
toho nebude, tu ďábel uloží meze království své
ho, aby člověk ne proto jedl, pil, aneb kteroužkoli sobě pohodu učinil, aby byl živ; ale proto
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byl živ, aby pil, jedl, smilnil, aneb v kteréžkoli
rozkoši tělesné se kochal; aneb aby se zlobil hně
vem, vadnul závistí, chřadl v touhách světských
v jakés rozpači147: neb ten nepořad a takový jest
královstvo ďáblovo, a kdož se poddá jemu, tolik
bude ďáblových vladařův míti, jižto jím budou
vlásti, kolik v něm hříchův bude vévoditi, tak že
sám člověk to často vyzná, že jím hřích vládne,
řka: „Tak mému hříchu libo," když něco učiní ta
kového. A protož svatý Pavel, vystříhaje toho,
volá řka: „Hleďte, ať nekraluje hřích ve vašem
smrtedlném těle." Ale že sami sebou ani v světě,
ani v sobě bez překážky zde nemůžeme míti královstva božího, neb nám jest překážkou naše vlast
ní křehkost, překážkou i ďábel svým podštíváním,
překážkou svět,se všech stran skýtaje příčinyjako
podněť k rozličnému žádání; to znamenav svatý
Pavel, volal řka: „Nešťastný já, i kdo mě vyprostí
od roboty148 těla tohoto ?" A opět v jiném místě:
„Kéž bych se rozlouče s tělem byl s Kristem!"
Neb v onom království božím, ježto je Kristus,
naše hlava v svém člověčství, jest pokoj rozkošný,
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bezpečstvo jisté; ale v tomto království zdejším
jest bojovati, pracovati a nad to nebezpečenství
veliké; neb ne vždy stojíme v něm, ale potýkáme
se149 na světské věci, a druhdy tak těžce padnem
a šeredně, že bychom se zetříti150 mohli, a víc nevstanouce, zahynouti, kdyby zvláštní milosti boží
nebylo ku pomoci naší. A protož věru, věru! třeba
je nám prošiti vstávajíc i lehajíc, řkouce: „Otče
náš, jenž jsi v nebesích! přijď tvé královstvo, jež
by nás tak způsobilo, abychom s tebou byli v ne
beském tvém království, jsouce bezpečni tu, kdež
jest to naplněno, ježto je řekl skrze Jeremiáše:
Dám pokoj v krajinách vašich; budete spáti, a ne
bude, kdo by vás vytrhl. Tenť-tě pokoj v tvém
království, v tvém dědictví,kdežto, milostivý otče!
svým synům vyvoleným a bratrům svého Syna
přirozeným jediného chceš s sebou dáti."
Třetí nám Syn boží Kristus kázal prositi Otce ne
beského, aby v nás byla jeho vůle naplněna, když
jest u pateři ustavil, abychom říkali: „Buď tvá vů
le." A zbožný člověk má sobě to za největší utě
šení, aby nebeský Otec ráčil v něm svou svatou
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vůli naplniti: buď jej trápě protivenstvím, aby nerozbujel; nebo těše prospěšenstvím, aby tesklivou rozpačí151 nezahynul; ať kteroužkoli věcí
tresce jej, neb lahodí jemu. A jistě to jest žádost
věrných dětí: ne své vůle, ani pokoje, ani cti, ani
kteréhožkoli utěšení hledati protiv vůli milého
Otce. Veliká je věc toho od Boha prositi, a ve
liká obdržeti; aniž co lepšího, ani užitečnějšího
na tom světě mohlo by nám býti,než kdybychom
se jemu vší věcí líbili, a naši vůli přitáhl k své vůli.
A zvláště trojí vůli nalézáme Syna božího v sva
tém čtení152, a to je vše nám přeužitečné, a víme,
že je jedna vůle jeho s milým Otcem; neb jest na
to přišel na tento svět, aby činil svého Otce vůli;
i řku, že je nám svou vůli trojí zjevil svatým čte
ním : jednu, když jest řekl: „Nechci smrti hříšného,
ale totiž chci, aby se kál a byl živdruhou je svou
vůli zjevil, řka: „ Přišel jsem, abych oheň pustil
v zemi; a co chci jiného, než aby hořel ?" Jako
by řekl: „Přišel jsem na svět, abych oheň plápolivé lásky v lidech na zemi roznítil, ukáže jim ta
kovou lásku, umra za ně; tomu chtě, aby láska
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láskou byla oplacena." Třetí jest svou vůli uká
zal, když jest řekl: „Otče 1 chci, aby tudíž168 byl
můj sluha, kdež jsem já." Aj, jakť jest nám vůle
boží přeužitečna, jakť jí jest slušné žádati a pře
potřebné, abychom v svých hříších nezemřeli!
divně nám jest potřebí toho. Neb jest hrozno pomysliti, že věčně a věčně musí trpěti, kdož umře
v hříchu; nikdy nezbyti hoře, hrozná jest věc! A
také abychom pláli velikou láskou k Bohu, jest
přeužitečno; neb láska má, to je váha má, ta mě
uváží tak vysoko ve věčném blahoslavenství, ja
kož jest, zde jsouc, plála ve mně k mému Bohu;
abychom také tudíž154 byli, kde je Kristus, a vzali
odpočinutí od práce,odplatu zasloužení v radosti,
kochání rozkoši divné, a v tom dobrém bezpečstvo věčné. I co je toho lepší? a toho všeho pro
síme, když díme: „Buď tvá vůle."
To pak, ježto říkáme: „Jako v nebi takéž v zemi,"
můžem ke všem těmto prosbám přichýliti; aby
totiž jeho jména svatost tak se posvětila v našich
zemných bydlištích, jako se jest posvětila oněm
svatým kůrům nebeským; a jeho království aby
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tak v nás bylo zde na zemi, jako je v nebesích po
řadem dobrým a spravedlivým; a jeho vůle byla
v nás naplněna, jako je naplněna v oněch nebes
kých měšťanech. Ale, tak rozumějíc, nemůže nám
to zde přijití úplně; ale jakož jsem dříve řekl, bu
dem v tom zde od polou uslyšíni: ale teprv tam
bude nám to dáno po soudném dni úplně, když
tělo naše bude hotově poslušno duši, a duše Bohu.
I bude tak jméno boží posvěceno tělu, jako duši;
taký způsob království božího bude v tělu, jako
v duši; tak bude vůle boží dokonána v těle našem,
jako v duši. Neb, řku, duše úplně, pokud ona bude
plna, poznajíc Boha, bude způsobna podle božího
pořadu; a tak v ní bude vůle boží doplněna. A
takéž i tělo naše, ježto je země, jsouc vší věcí ho
tově poslušno duše, neb s ní bude pořádněji po
vstání z mrtvých sjednáno, než zde, uzří osvícení
slavné jména božího okem člověčím, vidouc člo
věčství boží; a bude ve všem pořadu božím, jsouc
hotově poddáno duši, jakož bude duše poddána
Bohu. A tu se v něm dokoná vůle boží úplně; neb
je jest k tomu stvořil nebeský Otec, aby přišlo,
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ač chce, k tomu pořadu svrchovanému, jehož má
me žádati vším srdcem. A také zvláště můžeme
nebem rozuměti ducha člověčího, a zemí tělo; a
tak, jakož svatý Jan Zlatoústý praví, budem žá
dati, aby královstvo boží a vůle jeho byla taktéž
v zemi, jako v nebi: totiž, že se tělo protiví du
chu, žádajíc toho, ježto je duchu škodno, a duch
jakž takž milostí boží jsa dotčen, žádá protiv tělu
pořadu božího a jeho vůle; i prosíme a máme pro
šiti, aby, jakož jest pořádná žádost v duchu krá
lovství božího a jeho vůle, aby též bylo i v tělu,
aby ducha neodtahovalo, ale šlo pokojně po něm.
A toho je nám,zde jsoucím, velmi pilné žádati: neb
odtáhne-li tělo duši od království božího a odjeho
vůle, tehdy jest zle, a pakli duše přitáhne tělo k bo
žímu království a k jeho vůli, tehdy je dobře; neb
tak bude vůle boží dokonána v nebi i v zemi, když
duše vezme odpočinutí po zdejší práci, a sjednotíc
se s tělem, s nímž jest zde druhdy bojovala, dojde
s ním radosti věčné, že sejí dalo přetáhnouti. Jíž
nám všem rač dopřáti, Hospodine!
Kristus, náš spasitel, byl řekl svým apoštolům,
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v nich míně, veškeren svůj lid: aby nejprve hle
dali království nebeského. Protož dobře podobně
položití jest u pateři nejprve ty tři prosby, o nichž
jsem již promluvil, ježto mají se nám teprv v ne
besích úplně dokonati, ale zde jen od polou, jakož
jsem řekl, a v zásloně. Pak potom pokládá čtyři,
o nichž tuto mluviti budu, jichž nám jest zde tře
ba, na světě jsoucím. I jest z těch prvá a čtvrtá
u pateři, abychom prosili, řkouce: „Chléb náš ve
zdejší dej nám dnes." Chlebem můžeme všelikou
potřebu rozuměti, jíž člověk života chová155. A
že jest život jeden duchovní, druhý tělesný, pro
tož řkouce: chléb náš vezdejší dej nám dnes", mů
žeme žádati chleba duchovního i tělesného. Chléb
duchovní, jenž obživuje zde našeho ducha, jest
svátost těla božího, v níž jest pravý Bůh Kristus,
jenž jest řekl: „Já jsem chléb živý, jenž jsem s ne
be sestoupil; kdož jí ten chléb, bude živ na věky."
Jmenovitě dí: kdož „jí"; ale nedí: kdož „jest jedl",
neb kdož „bude jisti", chtěje ukázati, že je to chléb
vezdejší, že jej sluší jisti ustavičně.
Není dosti, okusíc i nechati: kdož chce vždy živ
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býti, má jej vždy jisti. Ale dvojím činem156 jíme
ten chléb; jedním duchovně, láskou a věrou a žá
dostí připojení k němu, jako údové k hlavě; dru
hým, když jej v svátosti přijímáme tělesně. A kaž
dá moc dvojitá silnější jest jednostejné: taktéž,
když jej přijímáme i v svátosti, a k tomu duchovně,
lépe jest,než jen duchovně. Ale kdož,přijma v svá
tosti, nepřijme duchovně, byl by lepší ani v svátosti nepřijímaje. Chce-li pak kdo více čisti neb
slyšeti o tom drahém vezdejším chlebu, tam na
zad nalezne, kdež jsem o té svaté svátosti mluvil.
A zatím snažně toho druhého chleba žádejme od
milého Otce, aby nás nejprv tak způsobil,aby nám
nebyl k obtížení; ale dal jej nám přijímati s takou
poctí157 na všaký den, ať duchovně, ať tělesně v té
svátosti, jakž by nám bylo hodno, abychom vezmouce posilu od toho chleba, na všaký den šli
blížíce se do království nebeského. Jest také du
chovní chléb slovo boží, o němž jest psáno, že
ne v samém chlebě jest živ člověk, ale ve všeli
kém slovu, jež pochází z úst božích. K tomu chle
bu, jakž praví Kristus, kdyby nám nebyl Hospo
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din ostavil semen, totiž písma svatého, byli by
chom jako Sodoma a Gomorra. Toho chleba ovšem také sluší žádati od milého Otce, řkouc:
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes skrze své věrné
sluhy, jež jsi ustanovil nad svou čeledí, aby jí dali
v čas pšenice míru", totiž máme prošiti, aby Hos
podin, jako věrný Otec, dal nám své slovo skrze
své kazatele věrné, dada jim pravý rozum (smysl)
svatého písma, a moc protiv nepřátelům, a rozšafnost, kdy by co mluviti měli; aby nás tak vedli
a posilovali ku pravdě, abychom došli toho bla
hoslavenství, o němž jest řekl Kristus: „Blažení,
kdož slyší slovo boží a ostříhají jeho." Životu pak

tělesnému jest chleba potřebí tělesného, jehož ta
ké od milého Otce žádati máme, řkouce: „Chléb
náš vezdejší dej nám dnes." Neb by všecka naše
práce, všecko dílo bylo daremní, kdyby nebeský
Otec nedal na ně svého svatého požehnání; i jak
by rostlo obilí, kdyby Bůh jeho dobrým počasím
neoprávěl? aniž by zajisté mohl aneb uměldělati
člověk, byť to Bohem jemu nebylo dáno. Protož
mýliť se ti, jižto říkají: „Coť by mi Bůh dal, kdy-
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bych se toho nedopracoval ?" Pravda je, že chce
tomu Bůh, abychom pracujíce měli od něho chléb
svůj; protož jest i kázal prositi ne cizího chleba,
ale svého. Tenť pak nejí svého chleba, kdož vylichví, vylstí, vyklamá, vypochlebuje proti prav
dě, ukradne, vydře, aneb když ho některou stra
nou nezaslouží; neb ti všichni jedí chléb cizí pro
tiv rozkázání Syna božího, jenž nám jest ne ci
zího chleba přikázal žádati, ale našeho. K tomuť
praví svaty Pavel: „Kdož nedělá, také nejez." A
však někteří, ač nedělají rukama tělesných věcí,
ale pracují v modlitbách, v učení i v jiných věcech
duchovních; a druzí působíce158 lidi, soudíce je,
bráníce jich světským během: tiť všichni svůj chléb
jedí, neboť činí věc potřebnou a jsou v svaté Círk
vi užiteční. Vezdejšího také chleba tělu máme žádati. Ale ten nežádá chleba vezdejšího, kterýž bez
potřeby ztráviti chce jednoho dne, na němž by
mohl míti dosti ku potřebě za několik dní: jakož
mnozí blázni v svátky neb o masopustě propijí,
prohltí tak mnoho, že v dělné dny nebudou moci
tolik s pravdou dobyti; i přičiní proto k svému
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dobrému řemeslu neb dílu nejedné lsti nebo křiv
dy. Můžeme také chlebem všecku potřebu těles
nou rozuměti,jakož říká sekyře tesař: „To je můj
chléb;" a každý tomu řemeslu, jimž se krmí s vě
rou a obírá podle svého stavu. Protož každý bez
hříchu může toho žádati a prositi na Bohu, což
může bez hříchu míti. Ale hleď každý, proč žádá:
pro užitek-li těch, o nichž jest povinen podle své
ho stavu pracovati; či-li pro svou hrdost neb roz
koš,neb pro lakomstvo? Kdožť nad svůj stav čeho
žádá na Bohu,tenť neznamená, že je Kristus kázal
prositi za vezdejší chléb, totiž za tu potřebu, jíž
mu jest jeho stavu potřebí na všaký den. A tak
může bez hříchu král někdy úmyslem dobrým žá
dati krajiny některé pro pokoj svých; a vládyka
rovný" snad ostatek té vsi, jíž má stranu některou,
aneb cos bud’takového: a jakž by nad svůj stav
žádal a prosil za světskou věc, bylo by zle. A tak
jest Šalomoun prosil Ducha svátého naučením,
řka: "Hospodine! zboží velikého a chudoby ne
dávej mi; ale dej tolikou potřebu, jíž bych živ byl
abych v zboží pýchaje tebe nezapomenul, a chu
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dobou nebyl přinucen tak, že bych krásti musil."
Protož máme Boha také prositi za naši potřebu
tělesnou: ale však ne příliš za toto neb toto; neb
bychom se tím snad mohli oklamati. Jakož jsem
slýchal, že jeden král pohanský byl uprosil na
svých bozích, že, čehož se jen dotekl, to vše ozlatělo, až od hladu umřel, nemoha jisti zlata; neb
jakž se dotekl ústy krmě které, tak ozlatěla. Pro
tož řku: ne ovšem příliš sluší prošiti za světské
věci; neb mníme někdy, že by bylo dobré něco
míti/ano by nebylo dobré. Ale pomníce, že jsme
prosili, aby v nás byla jeho svatá vůle, rcemež:
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes, totiž potřebu
podle našeho stavu, jíž bychom se podle tvé vůle
dopracovali, aby správně byla naše." A znamenitě
dí „dnes", jako by řekl: dokud jsme na tomto svě
tě; abychom, na každý den vždy berouce a vždy
prosíce, nemněli, že bychom od sebe měli; ale po
mněli a znali to, že vše, což máme, od Boha máme.
Pátá prosba jest u pateři naučením Syna božího,
když díme: „Odpust nám naše dluhy." Mnoho je
dluhu našeho; protož pilně je nám prositi třeba,
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aby nám byl odpuštěn. Coťse zdá? Bůh nás stvo
řil, abychom činili jeho vůli; což kdy jinak uči
níme, dluhu jsme nezaplatili. A nad to, když jsme
zahynuli hříchem a v smrt upadli, on za nás umřel,
vykoupil nás, a tím nás ještě u větší dluh zavázal
k sobě; a protož dlužni jsme jej milovati se vší
duše, se vší síly, se vší moci, se vší paměti, a ještě
nad to, než můžeme. A proto, když prosíme, aby
nám odpustil dluhy, třeba je toho žádati srdcem
celým, ale však s rozumem. Neb ne toho je nám
žádati, abychom jeho nebyli dlužni milovati; ale
toho, co je nad naši moc dluhu, aby to odpustil,
a což můžeme, abychom vždy popláceli pokáním
svatým. Zajisté Bůh jest tak spravedlný, jako i mi
losrdný; kdožť žádá nepodobného159 protiv jeho
spravedlnosti, nemni, byť ho chtěl v tom uslyšeti.
Neníť podobné, mohouce a majíce čím poplatiti,
prositi všemu odpuštění, a ničehož nepóplatiti. A
to je také velmi nepodobné160, když kdo tím úmy
slem hřeší, řka: „Bůhť jest milostivý, odpusť mi;"
neb jako by se ten posmíval Bohu, a protož toho
hříchu ne tak snadně Bůh odpustí, jako když se
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kdo bez rozmyslu dopustí čeho. A protož není
třeba hřešiti na boží milost; neb i pilně se střehouce hříchův, však se jich pro naši nestatečnost
neustřežem. A také,plaťme pokáním i skutky dob
rými dluhy, jakž můžeme, ještě všeho nezapla
tíme; vždy ještě nemálo ostanem, pro něž nám
jest třeba snažně prositi, řkouce: „Odpust nám
naše dluhy." A tak ne ten dluh míníce, že jsme
dlužni jej milovati; ale míníce dluhy obmeškání
a za viny naše, jichž jsme se dopustili. Neb dokudž jsme na tomto světě, ve mnohých věcech
chybujeme, tak že, jakož svatý Jan dí, díme-li, že
bychom hříchu neměli, sami sebe klamáme a prav
dy v nás není; neb kdy se koli odvrátíme svou
žádostí od většího dobrého k menšímu, od stvo
řitele k stvoření, ihned jsme v hřích upadli, méně
neb více, podle žádosti naší. A jednou-li ty věci
nás podrží od Boha dobrou chvíli, ať neřku, za
vedou protiv Bohu, ježto by přece nebyly, kdyby
nebyly způsobem161 božím: avšak protiv jeho způ
sobu162 chtíce v nich míti libost, zacházíme; pro
něž jsme ovšem více dlužni Bohu, než stačiti mů-
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žeme. Ale v tom jest ukázal svou velikou dob
rotu nebeský Otec, že je nám kázal sebe prošiti
za to, aby nám odpustil dluhy, jichž množství nemůžem zaplatiti: nekázalť by prositi, kdyby ne
chtěl odpustiti.
Ale však, že všudy s jeho milosrdenstvím také jde
pravda, to je ukázal, když jest přičinil k té pros
bě páté, abychom to měli vždy na paměti: „Jako
my odpouštíme svým dlužníkům." Neb také ve
čtení163 svátého Matouše praví: „Nebudete-li vy
odpouštěti svým dlužníkům, ani Otec nebeský
neodpustí vám." Hleď, jak milému Otci nebeské
mu jest libo,abychom my dítky jeho v dobré lásce
spolu byli, jeden druhému odpouštějíce za viny
lecjakés. Neb jako by řekl: „Když se rozpome
nete, že jste mnoho dlužni, i zaviněním i obmeškáním, jak byste rádi, abych vám odpustil, takéžť
jest mně libo, aby jeden druhému odpustil; pro
tož jakož vy odpouštíte, taktéž já odpustím." A
v tom jest ukázal svou spravedlnost, již má vždy
se svým milosrdenstvím. Neb jakžkoli v svém mi
losrdenství jiných šest proseb, ježto u páteři pro-
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síme, jako darmo chce dáti, abychom prosili: ale
této darmo nechce dáti, aby nám odpustil naše
dluhy; chce, abychom aspoň tím jemu poplatili,
abychom, jakož chcem, aby on nám odpustil, tak
též my svým bližním odpouštěli. A pakli kdo pěje
pateř jinak, než jest Bůh přikázal, zleť činí, nechtě
v jednotě ktřesťanské býti; aneb, nechtěl-li by pá
teře pěti, aby svým dlužníkům neb hněvníkům
neodpustil, co jiného, než sám se odsuzuje, aby
nebyl syn neb dcera nebeského otce? Protož kaž
dý křesťan, kterýž chce míti díl s nebeskými dědici v životě věčném od Boha Otce, má býti ho
tov, aby svým dlužníkům neb jiným protivníkům
odpustil: nechce-li dříve pro větší odplatu, ales
poň když uzří, že je jim žel, že jsou protiv jemu
učinili; aneb když by rádi jemu zaplatili, kdyby
měli čím, a ukáží to, pokud mohou. Ale ne jako
někteří odpouštějí svým hněvníkům, řkouce: „Jáť
jemu odpouštím; ale ty, Hospodine, jemu neod
pouštěj !" Kdožť komu právě odpustí, i Bohať zaň
prosí, nemaje libosti v tom, kdyby jemu zle stalo.
Praví svatý Jan Zlatoústý: „Odpustíme-li my dří
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ve, než nás budou prositi hněvníci naši, také nám
Bůh dříve odpustí, než jeho prositi budeme; pakli,
když nás budou prositi, odpustíme, také Bůh,když
ho budem prositi, odpustí. Ale budou-li nás pro
siti, a ze srdce, neklamajíce, a chtíce rádi odložiti
neb zaplatiti,kdyby měli čím,a my neodpustíme:
takéť nám Bůh neodpustí, i když jeho prositi bu
deme." A tak jsme Bohu mnoho dlužni, že by zle
naše věc byla, kdyby on nám neodpustil. A jistě,
jakž jest i sám Kristus řekl, neodpustiť nám, když
my neodpustíme; jakožť jest v jiném čtení164 ku
podobenství toho, pověděl pověsť: že jeden byl
svému pánu mnoho dlužen; a když jej pán kázal
jiti pro ten dluh, prosil pána, řka: „Ach,pohověj
mi, všeť rád zaplatím." A pán slitovav se nad ním,
vše jemu odpustil. A on pak uzřev jednoho svého
tovařiše, jenžto jemu byl také dlužen, ale mno
hem méně nežli on svému pánu, počal jeho příliš
nuziti pro ten dluh; a když ho prosil taktéž, jako
je on byl prosil za svůj dluh pána svého, nic se
nad ním neslitoval; až to i došlo pána jeho. A pán
pozova ho před se, dí jemu: „Zlý sluho! veškerenť
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jsem dluh odpustil, žes mne prosil; zdalis ty ne
měl téhož svému tovariši učiniti?" I kázal jej pán
dáti u vězení katům, až by i poslední ort165 zapla
til. A protož odpouštějme, coť se nám děje křivdy,
jakož chceme, aby nám bylo odpuštíno.
Šestá je prosba: „A neuvoď nás u pokušení;" a
sedmá: „Ale zbav nás ode zlého." Praví svatý Ja
kub: že Bůh není zlých pokušitel; ale každý má
pokušení od své žádosti,jíž se táhne od Boha, totiž
buď žádáním kochání v světských libostech, aneb
v hněvu a ukrutnosti své mysli. Protož tak mi se
zdá, že by tehdy nás Bůh uvedl u pokušení, když
by dada prospěch v zboží světském: ve cti, v zdra
ví, v síle, v kráse, neb v čemžkolivěk takovém;
aneb i v duchovním dobrém: v rozumu hlubo
kém^ pokoře, v utrpení, náboženství, neb v čemžkoli; aneb když by dopustil na člověka protiven
ství, která, odejma jemu ty libé věci, i zůstavil jej
bez zvláštní pomoci. A protož znajíce své hubenství166, že bychom bez něho ihned padli v hřích,
prositi máme, aby nás neuvodil u pokušení, totiž:
„Nebeský Otče! nedávej nám toho prospěšenství,
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ani na nás nedopouštěj toho protivenství, když
bys nás chtěl bez své pomoci zůstaviti; ale zbav
nás ode zlého hříchu, vyprostě a vyveda nás z ne
snadného rozbroje, ať u protivenství, ať u prospěšenství tohoto světa, ať bychom zlým hříchem ne
došli ztracení zlého." Aneb pak touto prosbou
sedmou žádáme, jako znajíce se, že my nevíme
druhdy, co je nám zlé nebo dobré, mníce často,
ježto je nám zlé, že by to bylo dobré; a ježto je
dobré, že by to zlé bylo: aby milý Otec zbavil
nás, cožkoli on ví, že je nám zlé.
Amen jest slovo židovské a znamenává velikou
žádost, aby se to vše cele naplnilo, jehož jsme pro
sili. V němž nás všech rač uslyšeti, Hospodine!

Poznámky
1 býti si vědomi toho, že nerozumíme, jako pravil filosof: Vím,

že nevím, 2 církvi, 3 zmok, ďas, rarach, ďábel, 4 rozpaky, nedů
věra, pochybnosti, kolísání, zoufalství, opak naděje, opak dou

fání (zoufání), 5 když spolu jíte a pijete, 6 milí posluchači, čte
náři i čtenářky, 7 A co tomu řeknete, aneb není to podivno?
8 vyprávění, dělání, 9 oběšencům,

10 mandragory, 11 jmélí, 12 t. j. léky pověrečné, 13 něčím ostrým

píší, 14 v turnaji 15 sejíti, 16 za naší paměti, 17 připadne z nena

dání, 18 totéž, 19 znamení, vidění,
20 vyjevují, vyplňují se, 21 v orig. bobonky, 22 otčenáše, 23 po

divnostech, 24 hodni, 25 kostel jest Církev, obec jest obco

vání, 26 upříti mysl — zaberaniti se do něčeho tvrdošíjně, zar
putile, 27 při kompletáři, 28 jeden otčenáš zazpívati, pomodliti
se, 29 slavně,

30 viditelné i neviditelné, 31 z masa, 32 klanějí, 33 především,

34 nesmírný, 35 rovněž, stejně, podobně, 36 přede všemi věky,
37 podobně, 38 starší, přední neb vrchní v rodině, v obci nebo

v církvi, 39 zúmyslně,
40 zavinění, provinění, 41 v evangeliu, 42 podobenství, 43 špa
líčky pod patou, mor. klátek, 44 lakomstvo jest přílišná žádost
zboží a statku, 45 lakota jest přílišná žádost jedení a pití, 40 od

vážil se, opovážil se, 47 hanby, 48 na můj rozkaz, 49 nenecháme-li,
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50 nechati, 51 vyhrál, 52 právem, 53 povinno, podrobeno, 54 tem

né místo, temný žalář, 55 očistec, 50 pobloudili, provinili, 57 právě, v tu chvíli, nyní, večas, 58 skutečností věcí 59 s věcí jej usvědčující (corpus delicti)
60 zdravé pevné zdi, 01 bída, psota, (něm. Bürde), 62 u veliké

stálosti, 63 sebrali plody jich úsilí, 64 rychle, 65 k spáse své, 66 ce
lé místo je citát z Moudrosti 5, 1, násl. = a jiné (kdož jsou čini-

li...) jsme jimi tupili,67 unavili jsme se, zemdleli jsme,68 neznali
jsme, 69 bytí,

70 Církev, 71 v jedno přivedení, 72 vejíti, 73 neurážej se, nepo
zastavuj, 74 ustanovil, spořádal, 75, 76 představené, jinde ro
diče, 77 zoufání,78 totiž pozemských statků,79 na Něm, na Jeho

slově možno stavětí, On se nám nezpronevěří, když my se ne
zpronevěříme,
80 opuštěn, 81 ubozí, bídní, 82 přitratíti jemu (t. j. zboží) = ma

lou ztrátu utrpěti (běží zde o restituci jmění křivě nabytého,
k níž se nesnadno rozhodnou), 83 lidově se dosud říká

radši, 84 všedními, 85 lehké ceny, nevážný, 86 osmělí se, odváží
se,87 v evangeliu, 88 peníz nejmenší ceny, šarapatka, babka, ha
líř, 89 s chutí,

90 o mě se postará, 91 nechati, zanechati, 92 hospoda, gospod,
pán, hospodář, 93 ctnost, 94, 95, 96 strom, 97 náležitě, řádně;

n e b o v pravdě, 98 se přiznávají, 99 nestálou, nedostatečnou,
100 touhu i žalost, 101 neb všichni nemůžeme býti kazateli, atd.,

102 řádně, 103 z něm. Tand, tretka, prázdná, mamá, ničemná
věc; tantéř pak jest ten, kdo se s tanty obírá, podvodník, 104 za-
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nechati, ostaviti, 105 hodni, 106 hoden, 107 správně, 108 odvaž se,
109 V hymnu LAUDA SION, SALVATOREM se zpívá: QUAN-

TUM POTES, TANTUM AUDE: Ze vší síly chvaliž směle.

Tedy: Ze vší síly milujž směle, 110 zanechal, ostavil, 111 za
chovávejte, 112 svrchované dokonalosti, 113 pevně, stále, vytr
vale, v orig. ústavně, 114 učedníci, 115 bližní,116 neznají; zde
jest tisková chyba místo: hanby neostýchají čti han

by se neostýchají, 117 nekárají (srov. nekáží a kázeň). 118 se mu
oškliviti, 119 jišelek = jícha,
120 násilí jí učinil,121 tak se mu srdečně ošklivila, 122, 123 budou se

sobě oškliviti,124 podobně,125 způsobem, 126 odděluje, 127 správ
ně, řádně, 128 pevně, stále, vytrvale, 129 zanechávej, opouštěj,

130 pochybné, k zoufání, 131 vzplane, popustí uzdu své prchli

vosti, 132 způsobem, 133 dokonává, 134 prominouti,135 vyjeví se,
ukáže se, prozradí se, 136 příbuzenstva, přátelstva, 137 jsem si
vědom. 138 příbuzenská, přízeň, 139 dovolena, dopuštěna jest,

140 páteř, z lat. pater noster = otčenáš, 141 příhodně, vhod,142
ucítili by, 143 mdlých, slabých, 144 pěkných, sličných, 145 tou
žili, bažili,146 po tom dychtě, 147 zoufání, věci světské totiž stá

le pod rukou odbíhají a tím působí neklid, jenž na konec způ

sobí, že člověk vůbec ztratí naději, 148 poroby, nevolnictví, slu
žebností, 149 klopýtáme o světské věci,

150 rozdrtiti, 151 tesklivým zoufáním, 152 evangeliu, 153, 154 tu,
tamtéž, 155 život zachovává, opatruje, 156 způsobem, 157 poctí

od počest, tedy: s takou úctou, 158 spravujíce,159 nenáležitého,

nesprávného.
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160 nesprávné, 161 působením , 162 zde jest srozumitelnější po
nechati vyraz původní způsobu, t. j. jak Bůh to dělá a chce,

163 evangeliu, 164 evangeliu, 165 ort jest mince, kteráž obyčejně

platila čtvrtý díl jiné, tedy peníz malé ceny, 166 bídu.
Jiná slůvka schválně nevysvětlujeme, aby zůstala patina této

starožitnosti a aby se čtenář mluvě Štítného též trošku přiučoval.

Kurs čtyřicátýprvní
V listopadu léta Páně 1937
Do tisku upravil J.F. pro pořadatele a vydavatele
Kursů Josefa Floriana ve Staré Říši. Podle osnovy

Antonína Lískovce vytiskla knihtiskárna V. Vokolek a syn v Pardubicích. Na skladě u Marty Flo
rianové ve Staré Říši na Moravě. - Deo gratias.

