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V-. 1. Píklad písma a vnjší úpravy v první ásfi I foliantu Akt bratrských. Pípisky a doplky psány Jsou rukou
Blahoslavovou a Orlíkovou.





PEDMLUVA.

Od té doby, co badáním A. Gindelyho, J. Jireka a J. Golla

— abych uvedl jména jen nejvýznanjší — poznán byl cenný

a bohatý obsah veliké sbírky historického materiálu, známé pode

jménem Herrnhutských nebo Lešenských foliant, uznávala se

v eských kruzích vdeckých všeobecn poteba, aby sbírka tato

byla vydána tiskem. Odstrašovala však rozsáhlost její jednak pro

velikou nákladnost takového vydání, jednak i pro nedostatek pí-

slušných sil vdeckých. Jako náhradou za edici poízeno bylo

jednak péí zemského musea království eského, jednak péí král.

zemského eského archivu opsání celé Herrnhutské sbírky, takže

historikové eští mohou jí pohodlnji užívati. Museum eské má
opisy svazkii I., Vlil.—XllI. — a vedle toho i jeden svazek origi-

nální, zemský archiv pak chová opisy svazk II.
—VII. Širším

kruhm djezpytným, zvlášt cizím, staly se materiály Herrnhut-

ských foliant pístupnjšími ástenými vydáními, jako jest pu-

blikace A. Gindelyho „Quellen zur Geschichte der bóhmischen

Bruder", jež vyšla nákladem Vídeské akademie v její sbírce

„Fontes rerum austriacarum, 2. Abteilung, Diplomataria et acta",

svazek XIX. (Víde, 1859), podávající jakýsi výbr látky podle

jistých hledisek, dále spis Gollv, ,,Quellen und Untersuchungen

zur Geschichte der bóhmischen Briider", 2 svazky v Praze J878
a 1882, jakož i Gollova ,Jednota bratrská v 15. století" (v aso-

pise eského Musea r. 1883-1886), v kterýchžto pracích Goll

otiskl mnoho výatk z píslušných pramen jakožto doklad

k svým vývodm, a posléze edice Iv. Pamova „Brafja ešskie

v svoich koníessijach", jeden svazek ve dvou ástech, v Praze 1904,

v níž vydavatel otiskuje adu kus povahy konfessní i -apolo-

getické.

eská akademie vd a umní, majíc po ruce vtší prostedky

než dosavadní vdecké ústavy eské, pojala do svého programu

soustavného vydávání materiál k eské historii hledících též vydání

Herrnhutských foliant. Za vydavatele byl uren dr. Zd. Nejedlý.



Vznik této edice.

Ponvadž však edice tato mla pijíti na adu teprve po vydání

materiál, týkajících se starších dob historie eské, posunuto bylo

tím uskutenní zmínného zámru do nedozírné budoucnosti.

Díve než od eské akademie bylo vbec nco podniknuto,

ustavil se (r. 1906) v Herrnhut spolek pro djiny Jednoty bratrské

(,Verein fur Briidergeschichte"), jenž si vytkl m. j. i ten úel, aby

se pipravoval k vydání Herrnhutských foliantv a jejich nmeckého
pekladu, spoléhaje, že dosáhne k tomu i podpory vdeckých spo-

leností.^

Ponvadž tudíž ani odtud nekynulo Herrnhutským foliantm

brzké vydání, ujala se vci r. 1908 historická komise pi Matici

moravské v Brn, nedávno ped tím zízená, která ku podntu
zemského archiváe moravského, Dra. Boh. Navrátila, pijala do

svého programu neodkladné vydávání eené sbírky, ježto obsa-

huje velecenné materiály k djinám Moravy, kde od jisté doby

byla dležitjší a význanjší sídla Jednoty bratrské (jako Perov,

Ivanice, Prostjov, Uherský Brod, Fulnek) než v samých echách.

Na Morav sousteoval se kulturní rozvoj Jednoty v dob jejího

nejvtšího rozkvtu, v dob, kdy Moravan Jan Blahoslav Perovský

sídlil v Ivanicích a kdy v Kralicích tiskl se vkopamátný bratrský

peklad bible. Bylo by lze vzdálenému pozorovateli namítati, že

do djin moravských patí tedy jen pozdjší svazky Herrnhutské

sbírky. Ale historikovi teba znáti celý vývoj Jednoty — pokud se

zrcadlí v aktech — aby mohl její povahu a stadium vývoje poznati,

když na Morav se potom rozvila plným kvtem. Komise uzná-

vajíc toto hledisko jediné vdeckým, odhodlala se sbírku vydati

celou. Byv od jmenované komise vyzván, abych se uvázal v sou-

stavné vydávání Herrnhutských foliant, pijal jsem úkol tento po

jistém váhání milerád na sebe. A moje uitelské povinnosti na

universit nutí m zkoumati horizonty od eských djin velice

vzdálené, pece domníval jsem se, že nebylo by na míst nepro-

kázati eské historii svou službu tím, že bych pro ni zužitkoval

' „Bericht von der ersten Generalversammlung des Vereins ítir Bruder-

geschichte am 21. Mai 1909" (Zeitschrift f. Briidergesch. 1909, str. 248 a násl'). N-
mecký peklad Herrnhutských foliant poídil z veliké ásti (tuším, že asi 6 svazk

je peloženo) Dr. Jos. Th. Muller. Zajímavo, že nedlouho po zakoupení foliant

byl získán k jejich pekladu známý hrdina Jiráskova románu „F. L. Vk", Frant.

Vlád. Hek, jenž však pirozen nebyl s tak tžký úkol. Srov. PEŠEK, František

Vladislav Hek a Jiráskv „F. L. Vk" v KRÁLOVOHRADECKÉ ROENCE 1913

(II), str. 59 a násl., VOLF vM 1914, 409 a G. ZÁHORSKÝ, Frant. Vlád. Hek

(Listy Filol. 1914, 127).



Vznik této edice.

své zkušenosti a vdomosti, jichž jsem nabyl tím, že obíraje se

djinami bratí eských v Polsku, byl jsem nucen proísti skoro

polovici materiálu obsaženého v Herrnhutských foliantech. Mimo
to kynula mi nadje, že dospji v dohledné dob k vydání práv

tch materiál, o nž se opírá moje badání složené ve 3 svaz-

cích „Jednoty bratrské v prvním vyhnanství". Ponvadž jsem se

v mladých svých letech obíral i staroeštinou, jak svdí moje

práce „Hláskoslovné a tvaroslovné zvláštnosti v Hájkov Herbái

a Veleslavínov Kalendái Historickém" (ve „Filologických listech"

r. 1894), domníval jsem se míti jistou schopnost a tudíž i opráv-

nní k vydávání staroeských tekstti.

Provedení pítomné edice nebylo snadné zejména po stránce

technické hlavn proto, že vydavatel byl vzdálen od originálu.

Laskavostí editelství Jednoty bratrské v Berthelsdorfu i archiváe

Dra. Jos. Miillera byl sice originál vydavateli pjen na delší dobu

do Prahy ke kollaci a vydavatel zajel nkolikráte do Herrnhuta

k vyšetení rzných otázek, jež se mu v prbhu práce vyskyto-

valy, to však nemohlo mu poskytnouti náhradu za nepetržité

disponování pedlohou. Tímto zpsobem dlužno vysvtliti nkteré

nedostatky edice. Snahou vydavatelovou i redaktorovou bylo po-

dati edici co možná dokonalou. Proto požádán znalec staroeštiny

prof. Stanislav Souek z Brna, aby spolu s nimi etl korrekíury

a upozoriioval na vady a nedopatení po stránce jazykové. Vy-

davatel obracel se v prbhu své práce také k nkterým odbor-

níkm o radu a pispní.^

Moje vydavatelská práce byla by bývala mnohem nesnadnjší,

kdyby nebylo pedchozích badatel, kteí mi svými pracemi

z veliké míry upravili cestu. Jsou to zvlášt základní práce

Gollovy o pramenech k djinám Jednoty bratrské, v nichž bu
docela vyízeny nebo velice objasnny jsou otázky, týkající se au-

torství a datování jednotlivých písemných památek bratrských.

Mimo to upozorují na etné materiály v Herrnhutských foliantech

se nevyskytující a eší i osvtlují adu záhad z nejstarších djin

Jednoty bratrské. Piiuje k tekstu svému vcné poznámky mohl

^ Všem tm, kdo jakýmkoli zpsobem usnadnili mi práci s touto edicí

spojenou, vzdávám zde upímné díky, jmenovit editelství Jednoty bratrské

v Berthelsdorf, archivái Jednoty bratrské v Herrnhut, Dru. Jos. Miillerovi, e-

diteli Pražské universitní knihovny Dru. R. Kukulovi, prof. Drm. K. Hennerovi,

G. Friedrichovi, V. Novotnému, E. Smetánkoví, St. Soukovi, J. Šustovi, J. Hejlovi,

Dru. Jos. Volfovi, Dru. F. Bartošovi a editeli zem. archivu Pražského Dru. V.

Novákovi.



Prvotní archiv jednoty bratrské.

jsem se z nejvtší ásti opírati o badání Gollovo. Nepijímám
ovšem všude jeho názor, jsem si však vdom, že dospl-li jsem

nkde k jinému, správnjšímu (doufám) mínní, usnadnilo mi to

práv Gollovo pedchozí badání.

Nco z historie „Akt Jednoty bratrské".

O nco níže bude podrobnji vyloženo, pro t. zv. Herrn-

hutské nebo Lešenské folianty v naší edici se nazývají „Akty

Jednoty bratrské". Aby se to mohlo státi, jest potebí pedeslati

nkolik slov o jejich vzniku a dosavadních osudech. Bylo sice

o tom psáno již nkolikrát, ne však tak dkladn a uspokojiv,

aby nebylo možno k vci té se ješt jednou vrátiti. Pedpokládaje

však dosavadní literaturu této otázky dotknu se jen nkterých vcí

podrobnji, jinak však pojednám o celé vci strunji než kdybych

o ní psal první.

^

Jednot bratí eských od samého poátku jejího bylo se

hájiti proti rzným odprcm, vydávati písemné polemiky i apo-

logie. Proto schovávali si náelníci její i to, co se proti Jednot
psalo, i to, co ona sama na svou obranu vydávala. Zvláštní míst-

nosti s poátku na to nebylo. Píslušné písemnosti byly ukládány

u jednoho z bratí. V prvních dobách opatroval je njaký bratr N.

v Žamberce, len úzké rady, který však pozdji od Jednoty odpadl,

takže bratí pišli o vci, které u nho byly uschovány. Po jeho

smrti vdova nco z tohoto prvního archivu Jednoty rozdala a nco
prodala, takže se bratím podailo nkteré písemnosti získati na-

zpt.^ R. 1571 mohl bratr Jan Blahoslav sdliti polskému djepisci

Jednoty, Janu Lasickému, sbírajícímu materiál k velikému spisu

o djinách jejích, že Jednota má nkolik rukopis bratra Matje,

prvního biskupa svého. ^ Vedle sbírání originálních písemných pa-

mátek byly nejspíše již záhy vedeny i jakési záznamy o událo-

stech pamtihodných. Nkteí starší bratrští, jako Lukáš Pražský,

' Píslušnou literaturu uvádí jednak CVREK v lánku „Archiv Jednoty

bratrské v Herrnhuté" (AS. ESK. MUSEA 1897), jednak PAL'MOV ve své edici

„Braja ešskie v svoich konfessijach" sv. I., ást 1., str. 57—59. Naposledy uve-

ejnil k mému podntu o té vci lánek již ped mnoha lety napsaný JOS. TH.

MULLER p. t. „Geschichte und Inhait der Acta Unitatis Fratrum (sogenannte

Lissaer Folianten") v „Zeitschrift f. Brudergeschichte" 1913 a 1914.

- GOLL, Quellen I, 7. MULLER v ZTFT. f. BGESCH. 1913, 66—67.
* GINDELY, Quellen 326.



Knihovna Augustova.

Vavinec Krasonický a Jan Táborský ili Taborita (kteí žili na

rozhraní století 15. a 16.), zapisovali vci, jež pokládali za dle-
žité pro potomky. Lukáš a Krasonický, kteí skládali polemické

a historické spisy pro Jednotu a o Jednot, shromažovali si

k tomu materiál, který však jen ásten se zachoval až podnes.

Spisy jejich svdí o tom, že znali více než my. Jejich záznamy

o událostech pepisovali prý sob jiní lenové Jednoty pro svou

soukromou potebu, takže dležitjší a zajímavjší písemné pa-

mátky bratrské v mnoha opiších kolovaly, jak ješt níže se ukáže.

^

Od jisté doby — nevíme, od kdy — byly autografy bratí

(význaných) s jinými užitenými spisy chovány dlouhá léta (.,per

annos plurimos") v bratrské knihovn v Litomyšli, kde výhradn
ji chtl prý míti biskup Jan Augusta. Podle slov bratra Jana er-
ného (srovnáme-li je zejména s tím, co povdl Augusta pi svém

výslechu o archive bratrském-) byla to spíše vlastní knihovna sa-

mého Augusty než ústední knihovna Jednoty. Ovšem pi vyni-

kajícím postavení Augustov v Jednot mla asi význam hlavní

knihovny i archivu celé Jednoty. Knihovna tato však byla zniena

r. 1546 požárem, který postihl celé msto. Bylo zachránno jen

nco málo spis „ze samých takka plamen". Po požáru peoval

Augusta zárove s biskupem Machem Siónským, sídlícím v Mladé

Boleslavi, aby knihovna Litomyšlská byla nahrazena knihovnou

novou. Tato mla býti zízena jednak ze zbytk knihovny Au-

gustovy, jednak z knihoven zbylých po jednotlivých zemelých

duchovních bratrských.^ Ze zprávy Blahoslavovy o této snaze Au-

gustov a Machov lze souditi, že již ped uvznním Augustovým

a vysthováním Machovým do Prus byla pohromad nová knihovna,

' Podle druhého psaní bratí Mýtským (AI f. 88
b) jest vidti, že na p.

obsah korrespondence bratí s Rokycanou by! znám v dosti širokých kruzích, že

tedy kolovala v eské spolenosti — zajisté v nkolika exempláích, že byl o ni

zájem, který asi sami bratí pomáhali šíiti svými vlastními opisy. Srov. též A I

f. 79a („Spis o ouzké cest Kristov") a AI f. 361 a („Bratí za krále Jiího v úzko-

stech"). Dále bratí Blahoslav a Orlík pehlížejíce a opravujíce teksty opsané mli
po ruce jiné exempláe a v nkterých pípadech i exemplá nkolik (srov. na p.

konec kusu „Kterak se lidé mají míti k církvi ímské").
- GINDELY, Quellen 278. MULLER v ZTFT. F. BRUDERGESCHICHTE

1913, 68.

'" V Polsku byli knží bratrští povinni míti — doklady jsou ze sedmde-

sátých let století 16. — jisté spisy, které zajisté tvoily jejich píruní knihovnu.

Ponvadž polská vtev Jednoty vtšinou ídila se svým eským vzorem, není po-

chyby, že knzi bratrští v echách a na Morav takovéto píruní knihovny mli

již ode dávna. Srov. BIDLO, Jednota III, 113.



10 Vznik akt jednoty bratrské.

a to nejspíše v Mladé Boleslavi, kde již ped tím zajisté byla njaká

vtší sbírka bratrských písemností ješt z doby, kdy tam sídlel

a psobil bratr Lukáš Pražský.

Ale knihovna Boleslavská byla zastínna brzy knihovnou

Evanickou, která psobením bratra Jana Blahoslava se skuten
stala hlavní a ústední knihovnou celé Jednoty bratrské v echách

a na Morav rozšíené.

Nástupce Macha Siónského (jenž odešel do vyhnanství a již

r. 1551 zemel) v Mladé Boleslavi, bratr Jan erný, jenž zárove

s Matjem ervenkou (an Augusta dlel ve vzení kivoklátském)

zaujal vdí postavení v Jednot, zaal podle svdectví Blaho-

slavova okolo r. 1551 (patrn když se pomry v Jednot, rozvíené

pronásledováním a vysthováním velikého potu bratí do ciziny,

ponkud uklidnily) sbírati písemné doklady, vztahující se ku pro-

následování Jednoty bratrské r. 1547 a let následujících. Byly to

zejména „obecné listy" (pastýské listy) starších k vícím, k nimž

piioval poznámky o tehdejších událostech. Jan erný užíval

k tomu pomoci Jana Blahoslava, jenž maje za sebou již studia

na universit Kralovecké a zvlášt Basilejské, byl mu pidán za

pomocníka r. 1552. Na poátku r. 1553 byl Blahoslav zízen za

jáhna a téhož roku zaal materiál erným shromáždný opisovati,

pidávaje leccos, co mu ješt erný sdlil ústn a co vdl on

sám, ježto „mnohým vcem spolu s ním pítomen... byl".^ Pa-

mti a doklady erným sebrané sahaly až do r. 1552; odtud po-

kraoval Blahoslav samostatn v jeho šlépjích.^

Pouné a zajímavé jest vidti první svazek, do nhož Bla-

hoslav pod vedením erného zapisoval, co mu tento ukládal a sd-
loval. Jest to VII. svazek „Akt Jednoty bratrské'", lišící se ode

všech jiných svazkv a nad n vynikající svou vnjší úpravou,

zvlášt pak svým titulním listem. Na tomto list nepochybn sám
Blahoslav ozdobným erveným renaissanním písmem se složitými

iniciálkami napsal veliký titul: Ada unitatis fratrum, To jest shro-

máždni pospolné tch vci, kteréž v Jednot Bratrské a nejvíc

v kráíovstvi eském puosobeny sou od léta 1547 až do 1549.

Jediný pohled pesvdí, tuším, každého, že se tímto titulem za-

hajuje nco nového, co bylo zamýšleno jako vc znamenitá

a dosud nebývalá. Titulnímu listu odpovídá i neobyejn pelivé

písmo celého svazku, který vypadá jako tištný. Je vidti, že písa

^ Z pedmluvy Blahoslavovy k VII. svazku „Akt Jednoty bratrské". Cituje

CVREK vM 1897, 429.

- GOLL vM 1876, 746.



Vznik akt jednoty bratrské.

(Blahoslav) dal si záležeti, aby jeho práce vypadla co nejpknji.

Písmo toto liší se ovšem velice od zbžného písma Blahoslavova,

které známe z jeho vlastnorun psaného „Corollaria" IX. svazku

„Akt'', ale vše, co Blahoslav o pvod VII.— IX. svazku povdl,
nezstavuje pochybnosti o tom, že on psal vlastnorun svazek VII.,

vtšinu VIII. a ást IX.

Víme-li, že r. 1547 vláda Ferdinanda I. vydala spis Akta

všech tch vci, které sou se mezi Ferdinandem králem a nkte-

rými osobami z stavv zbhly a že proti tomuto spisu pipravil,

ale bohužel neuveejnil (snad proto, že nesml) Sixt z Ottersdorfa

svoje Akta neb knihy památné ili historie onch dvou nepo-

kojných let v echách 1546 a 1547 (zachované ve dvou ruko-

pisech): nebudeme v pochybnostech o tom, co bylo píinou
a úelem založení sbírky Acta unitatis fratrum. Jednota jakožto

úastník vzpoury chtla míti podobnou sbírku pamtihodných pí-

semností, jako pro msta poídil Sixt. Pihlédneme-li k obsahu

zvlášt dnešního VII. svazku Herrnhutského, vidíme, že pevládal

u ní úel ist historický nad obranným. Proto materiál týká se

hlavn pronásledování Jednoty po válce šmalkaldské a tém nic

jejího chování za této války.

Bratí erný a Blahoslav sebrali toiik materiálu, týkajícího

se let pronásledování, že jeden svazek „Akt" na to nestail

a proto Blahoslav zídil svazek nový (dnešní VIII.) a dal mu název,

psaný písmem erným mén již ozdobným : Tomus secundus actio-

num fratrum unitatis, continens quaedam historica. Další svazek

(dnešní IX.) nazval : Poznamenáni nkterých vci pamtihodných
a pipisové psáni a list pilnjšich. Také tento titul, dosti ješt

ozdobný, psal nepochybn sám Blahoslav. Ale akty jeho psal již

nkdo jiný. Blahoslav psal tu písmem zbžným pouze své „Co-

rollarium" na f. 102— 106. Písaem (nebo opisovaem) svazku IX.

byl Blahoslavv pomocník, bratr Ondej Štefan, jehož pomr
k Blahoslavovi byl týž jako díve pomr Blahoslavv k ernému.
Jako erný Blahoslavovi, tak i Blahoslav Stefanovi ponechával

ím dále, tím vtší samostatnost ve shromažování a zapisování

materiálu. Štefan samostatn redigoval nový další svazek jejich

(dnešní X.), kterému však nedal podobného njakého titulu, jako

Blahoslav. Štefan, jenž s pomocí Blahoslavovou se zapracoval do

úkolu historiografa a archiváe Jednoty, stal se po jeho smrti

jeho nástupcem i v úad písae Jednoty.^ Podobn pak pi On-

' Písa Jednoty byl jeden z biskup ili starších jejich. Úkolem jeho bylo

zapisovati dležitjší události Jednoty se týkající a schovávati je v archivu, vésti
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deji Stefanovi se pipravil Jan Aeneáš, jeho nástupce a pokra-

ovatel, jenž dokonil 2. svazek Stefanv (dnešní XII.) a se svými

pomocníky Janem Kapitonem a Burianem shromáždil ješt dva

další svazky (dnešní XIII. a XIV., kterýžto se chová v knihovn

musea král. eského pod sign. IID 8), jejichž materiál sahá až

k r 1589. Tak vznikla velecenná sbírka písemných památek (akt,

list, pamtí, pojednání theologických a j. v.) k djinám nejen

Jednoty bratrské, nýbrž i k djinám eského vývoje náboženského

v letech 1547—1589. Nazvu ji pro krátkost sbírkou A. Náležejí

k ní tedy dnešní Herrnhutské folianty VIL—X., pak XII. a XIII.

a foliant musejní.

Vedle této sbírky A zídil nepochybn Blahoslav z vlastního

popudu jinou sbírku podobnou, skládající se z ady svazk téhož

tvaru, do nichž zapisovány písemné památky hledící k djinám
Jednoty bratrské ped r. 1547. Nazveme ji pro krátkost sbírkou B.

K této sbírce B náležejí dnešní Herrnhutské folianty II.
—VI. Svazky

tyto a první ti svazky sbírky A (t. dnešní svazek VIL—IX.) mají

stejnou vazbu, jež na svrchní desce má vtlaené písmeny I. B. P.,

což jsou zaátení písmeny jména Blahoslavova (t. j. Jan Blahoslav

Perovský). Z toho jest patrno, že Blahoslav všech 8 svazk po-

kládal za svj majetek. A ponvadž sám byl jejich spolupvodcem,
možno nazvati adu A i adu B dohromady sbírkou Blahoslavovskou

(tedy dnešní svazky II.—X. a XII.— XIV.). Že by byl bratr Jan erný
dal podnt i k sbírce druhé {B), o tom není nikde výslovného sv-
dectvL Ponvadž sbírka B vznikla nejspíše pozdji než sbírka A, a to

teprve asi v dob, když Blahoslav již samostatn vedl sbírku A, zdá se

mi pirozenjší pokládati Blahoslava samého za pvodce sbírky B.

Blahoslav, jenž stav se r. 1558 biskupem Jednoty pesídlel do

Evanic, vzal tam s sebou své první 3 svazky sbírky A a doplniv

ji pti svazky sbírky B zaadil všecko nepochybn do knihovny

zboru Evanického. Tím zajisté knihovna Evanická, nepedila-li

svým obsahem knihovnu Boleslavskou, stala se s ní rovnocennou;

lze však si snadno pedstaviti, že muž tak osvícený, jako Blaho-

slav, sám historik, písa Jednoty, snažil se svoji knihovnu co nej-

akta synodní, sledovati domácí i cizí literaturu „pro jistou a místnou povdomost,
co se bu doma v Jednot, bu jinde dje a psobí." Písa ml peovati o to,

aby spisy bratrské byly náležit opravovány, potebám asu pizpsobovány, ml
míti v evidenci zvlášt spisy proti Jednot psané a pipravovati k nim odpovdi,
jež v5ak mohly býti uveejnny pouze po rozhodnutí rady starších. Písa byl

historiografem i archiváem, tajemníkem a kancléem Jednoty v jedné osob.
(BIDLO, Jednota III, 61.)
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lépe zaopatiti vší potebnou literaturou, takže spíše vynikala nad

knihovnu Boleslavskou.'

Za Blahoslava práv úad písaský uplatnil nejvyšší mrou
svj význam v Jednot. Nebylo to zajisté náhodou, že i nástupci

Blahoslavovi v úad písaském (Ondej Štefan a Jan Aeneáš)

sídlili v Evanicích, kráejíce v jeho šlépjích. Vedle nich však

nemenší — ne-li vtší — zásluhy o knihovnu Evanickou, zvlášt

pak o „Akty Jednoty bratrské" zjednal si bratr Vavinec Orlík,

o nmž bohužel nevíme, jakou hodnost ml v Jednot bratrské.

Víme jen, že byl jedním z hlavních pomocníkv a písa Blahoslá-

vových. Jeho písmo, které v nkolika pípadech je dosvdeno
tím, že Orlík pod tím, co sám psal, se podepsal svým mono-

gramem ^, vyskytuje se asto v jednotlivých svazcích (zvlášt

v dnešním V. a VI.) sbírky B. Orlík vyploval prázdné a vynechané

listy jejich kusy nepochybn pozdji nalezenými. Že tyto zápisy dly
se již po smrti Blahoslavov, vysvítá odtud, že se nalézají nkdy
na list, na jehož hoejším okraji Blahoslav již byl napsal titul

kusu následujícího. etné opravy rukou Orlíkovou psané nasvdují
tomu, že Orlík spolupsobil pi redakci Blahoslavem provádné.

Orlíkovým dílem jest cenné Nekrologium duchovenstva bratrského,

r. 1576 sepsané na základ vlastnoruních záznam ervenkových

a Blahoslavových.^ O blízkém pomru Orlíkov k Blahoslavovi

svdí i samo jméno jeho, odvozené od symbolického orla, který

se maluje po boku evangelisty Jana. Orlík chtl asi svým jménem
vyjáditi své nerozluné spojení s Blahoslavem. Nápadné jest

ovšem, že Orlík nejspíše nezastával žádné význanjší hodnosti

v Jednot; neml patrn ctižádosti k tomu potebné, stailo mu
následovati svého mistra ve skromnjší úloze sbratele historických

písemností.

Že si Orlík v tomto ohledu zjednal znanou zásluhu, tomu

nasvduje okolnost, že rokem jeho smrti (t 21. dubna 1589) koní

se shromažování materiálu pro sbírku A. Poslední ti svazky její

nesou na vazb své vtlaený letopoet 1589 a látka v nich obsa-

žená nesahá dále za tento rok. Zdá se tudíž, že Orlík to byl,

jenž se hlavn o to staral, aby se pokraovalo ve šlépjích Blaho-

slavových — nenalezl však již pokraovatele.

' V Mladé Boleslavi, sídle to bratrského biskupa a theologického uilišt,

zstala i po odchodu Blahoslavov do Evanic knihovna znaná a cenná. Srov.

CVREK vM 1897, 417—418 a BIDLO, Jednota III, 97.

2 Vydal je FIEDLER p. t. „Todtenbuch der Geistlichkeit der bohm. Bruder"

ve ,Fontes rerum austriacarum. I. Scriptores." Wien 1863.
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Orlík rozmnožil ob Evanické sbírky {A i B) ješt jedním

svazkem, t. dnešním XI., do jehož svrchní desky na hoejším

okraji vtlaeny jsou zaátení písmeny jeho jména W. O. Mimo
to nejobsáhlejší kus svazku XI. jest jakási kronika bratrského

knze Václava Holého, jenž psobil v Solnici, rodišti Orlíkov.

Podle letopotu 1582, vtlaeného na dolním okraji téže desky

dlužno souditi, že tehdy byl kodex svázán. Svazek tento byl

ve sbírkách Evanických jakýmsi cizím tlesem. Lišíf se od

nich znan jak svým zevnjškem, tak svým obsahem. Kdežto

všecky ostatní svazky sbírky Evanické vznikly tak, že do hotové

již svázané knihy se zapisovalo, svazek Orlíkv (dnešní XI.) tvoil

pvodn adu složek a list rzného íormátu, které, když byly již

popsány, svázány v jednu knihu, a to tak, aby jejich rozmry se

shodovaly s rozmry ostatních svazk
; je to vidt ze založených

okraj jednotlivých list. Srovnáme-li dnešní XI. svazek „Akt
Jednoty bratrské" se svazky jinými, shledáme, že jest ze všech

nejmén jednotný, obsahuje kusy chronologicky od sebe mnohem
vzdálenjší než svazky jiné; nejstarší kus týká se r. 1468, nej-

pozdjší r. 1559. Mimo to lze v nm rozeznati nejvtší poet
ruk (8!). Z kus svazku XI. ani jediný není psán rukou Orlíkovou;

tato provádla jen opravy. Orlík tedy, jak se zdá, pouze shro-

máždil adu materiál rzného pvodu a z nich pak utvoil nový

svazek, který jako doplnk pidal k „Aktm" Blahoslavem za-

loženým.' Svazek Orlíkv možno nazvati sbírkou C.

Podle toho, co výše bylo eeno, bylo by možno sbírku

Evanickou, t. j. dnešní svazky II., III., IV., V., VI., VIL, VIII., IX.,

X., XI., XIÍ., XIII. a XIV., nazvati též sbírkou Blahostavovsko

-

Orlíkovskou.

Na hbetech jednotlivých foliant Herrnhutských zachovány

jsou ímské íslice, oznaující jejich poadí, psané touž rukou, jako

staré hbetové nápisy jejich, které bezpen pocházejí bu z konce

16. nebo z poátku 17. století. Písmo jejich podobá se známému
zbžnému písmu Blahoslavovu.

Na hbet dnešního 2. svazku- lze rozeznati ímskou I, stojící

pod nápisem : Psaní Br{atn) starých etc. za asu M. Jana Ro-
kycany.'- ímskou II nalézáme na hbet dnešního svazku 3. Na

' MULLER v ZTFT. F. BRUDERGESCH. 1913, 74. 77.

- Abych se vyhnul zmatku, užívám v tchto odstavcích 1< oznaení jednotlivých

svazk „Aktij Jednoty bratrské" výjimen íslic arabských.

2 Lze ísti i kn. Místo toto bylo asi tehdejší rukou opravováno.
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1. poli jeho hbetu stojí nápis: Confessiones et Apologiae starých

B{ratn). Na 2. poli íslici: //, na 3. poli pak: Psaní nkterá

B. Tmy. Pak najdeme ímskou //// na hbet dnešního svazku 6.,

kde jsou zachovány jinak jen zbytky nkdejšího pvodního ná-

pisu : .... et qiiaedam historka. Pod tímto zlomkem stojí ona ////;

ješt pod touto bylo nco napsáno, ale to je dnes naprosto ne-

itelné. Dále najdeme jinou ješt ímskou N na hbet dnešního

7. foliantu. V 1. jeho poli teme tam nápis: Historka A. D. 1547,

v 2. poli: 1548. 1549. a ve 3. IV. Na hbet dnešního svazku 8.

mají jednotlivá pole tyto nápisy: 1. Historica annorum, 2. 1549

ad anniim, 3. 1558. A pod tím : V. Na hbet dnešního svazku 9.

jsou tyto nápisy: Na 1. poli: Historica 1558, na 2. poli pod sebou

tyto letopoty : 1559, —60. 61., —63, —64, —65, 1566 a na 3. poli

:

VI. Na hbet dnešního svazku 12. v 1. poli te se nápis: Histor.

od r. 1570 až do 1580, v 2. poli: IX. Na hbet dnešního svazku 13.

te se v 1. poli nápis: Histor. od léta 1580 až do 1590 a na

2. poli: X. Na hbet dnešního svazku 14. (musejního sig. IID 8 nebo

podle Miillera 12^.) te se v 1. poli: Tento díl pítží k létu 1576

a též k létu 1580 sou pídavkové. Na 2. poli jest zeteln patrná

íslice VIII.

Dnešní svazek 11., jenž nese na hbet nápis: To i jiné od

1. 1488—1541, oznaen jest jakožto svazek II.

Na hbetech dnešních svazk 1., 4., 5. a 10. nezachovaly se

íslice, oznaující jejich poadí.

V graíickm znázornní vypadá pomr starého poadí jedno-

tlivých svazk k dnešnímu takto

:

Dnešní svazek 1. nemá starého oznaení svého poadí.

;. ,. 2. oznaen byl v 2. polovici 16. století jako I.

3. .. , „ .. „ „ .. r n.

„ ,, 4. nemá starého oznaení svého poadí.

7? 57
5- V V •

„ „ 6. oznaen byl v 2. polovici 16. století jako IlII.

n r ''11 )i )? r r 11 n r •'V-

» " °* v v v 75 » )7 r 7'
*•

9. , „ ,. , „ , .. „ VI.

„ „10. nemá starého oznaení svého poadí.

5, „ 11. oznaen byl v 2. polovici 16. století jako II.

„ 12. „ „ „ „ „ „ „ „ IX.

13. „ „ „ „ „ „ „ „ X.

14.{nebol2^j „ „ „ „ „ „ „ VIII.
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Jak patrno, máme pi oíslovaných svazcích initi se dvma
adami svazk, ježto se vyskytují dv II a dv IV. Pi tom

pedevším jest velice nápadné, že svazky oznaené shora ja-

kožto skupina A (dnešní foliant 7.— 10. a 12.— 14.), kterou

Blahoslav tak slavnostn zahájil a jejíž první dva svazky oznail

jakožto „tomus primus" a „tomus secundus" „actionum fratrum

unitatis", zaíná se IV. Od této IV. poínaje jest každý svazek

této skupiny {A) oznaen vyšší íslicí (7.—IV., 8.—V., 9.—VI.,

14.—VIII., 12.— IX., 13.—X.) vyjma svazek 10. Ponvadž však skoro

celá sbírka A souhlasn se svým obsahem jest oíslována, mžeme,
tuším, bezpen pedpokládati, že na hbet svazku 10. íslice

pvodn byla též a doplniti ji: VIL Tím bychom mli celou

sbírku A oznaenu adovými íslicemi odpovídajícími poadí jejich

vzniku a obsahu.^

Kdo jednotlivé svazky skupiny A oznail nadpisy a íslicemi

shora uvedenými, nesnadno íci. Ponvadž hbetní nápisy, hledící

k obsahu jednotlivých svazk, jsou nepesné a dosti nahodilé a po-

nvadž zejména nápis foHantu musejního (14.) jest vlastn ne-

správný, dlužno souditi, že nepocházejí od nkoho, kdo spolu-

psobil pi jejich vzniku, zejména ne od Orlíka, nýbrž od osoby

vzniku jejich již vzdálenjší a zcela jen povrchn s jejich obsahem

obeznámené. Podle písma se zdá, že nápisy psal nkdo, kdo

poádal knihovnu Evanickou ješt ped odvezením sbírky Blaho-

slavovsko-Orlíkovské do ciziny.

Jestliže skupina A poínala íslicí IV, jest otázka, co bylo

oznaeno íslicemi I— III. K tomu lze odpovdti nejprve stano-

vením, co tam ze známých dnes foliant nepochybn nenáleželo.

Nenáležela tam, tuším, ptisvazková skupina B, dnešní foliant

2.—6., ve které se vyskytují adové íslice I, II a IIII, tedy zejména

táž íslice, kterou skupina A zaíná. Byla tedy skupina B, a ge-

neticky souvisí se skupinou A, osignována samostatn. Z pti

svazk skupiny B zachovaly se pvodní íslice na 2. (I.), na 3. (II.)

a na 6. (IIII). Na 4. a 5. se nezachovaly, ale lze pedpokládati, že

tam pvodn byly, takže možno na dnešní svazky 4. a 5. doplniti

íslice III. a V.-

Podle toho tedy se zdá, že skupina A i B pokládány byly

za dv samostatné ady. Zbývají dnešní foliant 11. a 1. Foliant 11.

' Materiál dnešních foliant 12.— 14. vztahuje se celkem k téže dob, takže

podle obsahu poádek jejich možno stanoviti rzn.
- Také ve skupin B lze stanoviti podle obsahu rzný poad jednotli-

vých svazk.
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. 2. Piklad písma a vnjší úpravy v druhé ásti 1. foliantu Akí bratr.kých. Opravy psány jsou rukou Orlíkovou.

Postranní pípisek rukou neznámou.
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oznaen jest na svém hbetu jakožto II. Mohl tedy náležeti

k ad A, emuž by obsah jeho nebyl na závadu, ježto obsahuje

hlavn materiál k dob ped r. 1547, jímž se zaíná skupina A.

Zbývalo by tedy uriti ješt, co ke skupin A bylo pilenno
jakožto svazek I. a III.

Byla by na snad zcela pirozená kombinace, že jedním

z tchto svazk by mohl býti dnešní foliant 1., o nmž Muller

myslí, že již Blahoslav jej pilenil k sbírce Evanické.^ Blahoslav

jej jist znal, jak svdí jeho pípisky, poznámky a opravy, z nichž jest

vidti, že jej opravoval a revidoval. Písmo oprav podobá se tomu

písmu, jímž jest psáno známé Blahoslavovo „Corollarium" z r. 1567

v IX. svazku (f. 102— 106). Mimo Blahoslava revidoval a opravoval

týž svazek i Orlík, a to nejspíše teprve po Blahoslavovi. Tomu
nasvduje okolnost, že poznámek, oprav a pípisk Blahoslavových,

hojných v prvních ástech svazku, ím dále, tím více ubývá a pi-

bývá Orlíkových, jež ve druhé ásti svazku mají rozhodnou pe-

vahu. Tekstové opravy vbec jsou skoro vesms provedeny rukou

Orlíkovou. Srovnáme-li teksty svazku 1. se soubžnými teksty

svazk jiných, shledáme, že Blahoslav své opravy provádl ne-li

na základ hotových již svazk 2.—6., tedy nepochybn na zá-

klad jejich pedloh.- Dnešní 1. svazek „Akt Jednoty bratrské"

skládá se ze dvou ástí patrn od sebe se lišících, z nichž každá

psána jest jinou rukou. Pední z nich jeví starobylejší grafiku

a pravopis než ást zadní, která se vyznauje již pokroilejším

a jednodušším pravopisem, jakým bratí tiskli své knihy v druhé

polovici století 16. (viz piložené reprodukce obou písem na obr.

1. a 2.). Podle „explicit" na f. 216^ psal první ást Jáchym z Prosti-

boe, jenž tuto svoji práci dokonil v pondlí ped sv. Tomášem

(= 20. prosince) 1557. O ásti druhé nevíme, kdo ji psal; podle

postranního pípisku na f. 318^, narážejícího na pronásledování

Jednoty po válce Šmalkaldské: Jako nyní 1547, psaného rukou

Orlíkovou, mohlo by se zdáti, že vznikla aspo o deset let díve

než ást první. Ale ponvadž poznámku pipsal nepochybn bratr

Orlík, který r. 1547 sotva ješt zaujímal takové postavení v Jednot,

aby byl mohl pehlížeti a glossovati historické záznamy její, zdá

se spíše, že poznámka tato nebyla psána práv r. 1547; pak ovšem

nyní znamená vbec dobu, ve které žil ten, kdo poznámku napsal,

1 V „Zft f. Brúdergeschichte" 1913, 77.

- S druhé strany však nkteré okolnosti nasvdují tomu, že tekst svazk

2.-6. byl opravován podle svazku 1.; jsou to na pr. nesprávné tituly kus, jež

byly zalepeny proužkem papíru, jak jest vidti v AII (srov. AKTY I str. 11, 54).

II
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a že chtl íci: „Jako v naší dob. na p. r. 1547". Písmo této

ásti co do tvaru shoduje se s písmem svazku 11. na f. 37—125.

Grafikou a pravopisem svým adí se druhá ást 1. svazku spíše

k svazkm vzniklým v padesátých letech století 16. a tudíž vznikl

asi sotva ped r. 1547. Ob ásti byly teprve po svém napsání,

t. j. nejdíve po 20. prosinci 1557, nkým svázány v jeden svazek.

Ponvadž první ást 1. svazku opsal Jáchym z Prostiboe,

jenž r. 1542 provázel bratra Jana Augusta na jeho cest do Witten-

berka, zdá se, že vznik její souvisí se snahou Jana Augusty

a Macha Siónského nahraditi spálenou knihovnu Litomyšlskou

knihovnou novou. Jáchym z Prostiboe byl snad syn Jana z Prosti-

boe, jenž byl r. 1548 a 1549 hejtmanem pana Arnošta Krajíe na

Mladé Boleslavi a byl pohnán k zodpovdnosti za to, že nezatkl

v as Macha Siónského, uprchlého do Prus.^ Ponvadž Augusta

byl ve Wittemberce r. 1542 u Luthera ne bez podntu Konráda

Krajíe, zdá se, že Jáchym z Prostiboe byl mu pímo Krajíem

pidlen. Jáchym Prostiboský byl tedy jaksi spoután s Augustou,

s Krajíi a s Mladou Boleslavi- — a proto soudím, že první ást

svazku 1. Jáchymem opsaná byla urena pro knihovnu zboru Bole-

slavského.

Kdy k první ásti Prostiboským napsané byla pipojena

ást druhá, jejíhož písae neznáme, uriti jest nesnadno. Nkdy
r. 1558 pesídlil bratr Jan Blahoslav do Evanic, vzal nepochybn
opis Prostiboského s sebou za píinou revise — že Blahoslav

jej revidoval, o tom svdí jeho pípisky a opravy — a více ho

už do Boleslave nevrátil. V Evanicích nepochybn teprve bu
Blahoslav nebo Orlík dal opis Prostiboského dohromady svázati

s druhou ástí dnešního 1. svazku v jediný svazek. Po smrti Blaho-

slavov a Orlíkov neznámý poadatel knihovny Evanické piadil

jej ke skupin A — a to nejspíše jako svazek I., emuž by na-

svdoval i hbetní jeho nápis Scripta vetemm patmm, psaný nepo-

chybn týmž písmem jako hbetní nápisy svazkv ostatních. Jak

1 Srov. BIDLO, Jednota I, 13, 47, 76. IHULA, Pomr Jednoty bratí eských
k Martinu Lutherovi 59.

- Prostiboští vbec asi zaujímali dležité místo v Jednot bratrské a byli

ilými pracovníky o zájmy náboženské a stavovské. Burjan Hroznatá Prostiboský

z Vrtby bvl dvrným jednatelem Kašpara Pluha z Rabštejna; r. 1548 uvznn
a vyšetován na Kivoklát, kdež ukousnuv si jazyk, aby nemusel vypovídati, brzy

zemel (SEDLÁEK, Hrady a zámky II, 31.). Jáchym Prostiboský byl r. 1564 zá-

rove s Václavem Slujským z Chlumu vyslán k císai Maximiliánovi se suplikaci

(A IX f. 1, srov. GINDELY, GBr. II, 25 si.)
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z historie sbírky Blahoslavovsko-Orlíkovské, tak i z vnitního ob-

sahu dnešního svazku 1. jest patrno, že geneticky nesouvisí se

skupinou A, proež dlužno jej od ostatních rozlišovati jakožto

zvláštní skupinu D.

Tím bychom mli rozešenu otázku I. a II. svazku, piadéných

ke skupin A pozdjším poadatelem knihovny Evanické, jenž

první svazek skupiny této oznail jakožto IIII. Svazkem I. jest

dnešní foliant 1. a svazkem II. jest dnešní foliant 11. Zbývá uriti

ješt svazek III.

Miiller^ domnívá se, že k Blahoslavovsko-Orlíkovské sbírce

„Akt Jednoty bratrské" náležel také dnešní rukopis universitní

knihovny Pražské sign. XVII C 3. Dvody, které pro to uvádí,

jsou dosti závažné, ale nkteré okolnosti mluví pece proti nmu.
Mller poukazuje na formát a ráz písma; obé pipomíná skuten
svazky sbírky Evanické. Písmeny J. K- do svrchní desky vtlaené

a letopoet 1579 o nco doleji stojící pipomínají jméno Jana

Kalefa, biskupa Jednoty bratrské, sídlícího v Mladé Boleslavi,

vrstevníka Blahoslavova r. 1588 zemelého. Rukopis obsahuje po-

dobné záznamy, jako sbírka Blahoslavovsko-Orlíkovská, a to tak,

že i vypluje jistou mezeru, jež se pozoruje v jejích zápisech pro

dobu 1530— 1546, jsou však v nm nkteré kusy, které se vysky-

tují i ve svazku 6.

Jako jiné svazky sbírky Blahoslavovsko-Orlíkovské, i rukopis

XVII C 3 nese na hbet (v prvním poli) nápis psaný rukou z roz-

hraní století 16. a 17., ale ponkud jinou než hbetní nápisy

Herrnhutských foliant: Historie bratrská. Tomus 1. Podle toho

kodex tento nenáležel do knihovny Evanické tehdy, když ne-

známý její poadatel signoval svazky sbírky Blahoslavovsko-Orlí-

kovské. Nepochybn vbec nikdy nebyl majetkem knihovny Evan-
ické a tudíž nelze ho pokládati za nedostávající se svazek III.,

piadný zmínným poadatelem k sbírce A a nelze ho ani

s Mullerem poítati k sbírce B. Rukopis sign. XVII C 3 byl asi

majetkem bratra Jana Kalefa a náležel knihovn zboru Boleslav-

ského. Jím patrn zahajovala se njaká zvláštní sbírka bratrských

pamtí, podobná sbírce Blahoslavovsko-Orlíkovské, ale z té se ne-

zachovalo nic jiného než ppáv tento rukopis. Dnešní 1. svazek

„Akt jednoty bratrské" (nebo vlastn jen první jeho ást) náležel

nepochybn k jiné sérii knihovny Boleslavské.

' ZTFT F. BRUDERGESCH. 1913, 75.
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Chybí nám tedy III. svazek, pilenný poadatelem knihovny

Evanické nkdy na rozhraní století 16. a 17. ke skupin A.

Za úelem získání lepšího pehledu zavírám strun hoejší

úvahy takto: trnáctisvazková (poítaje v to i kodex musejní)

sbírka t. zv. Herrnhutských foliant skládá se: a) z ady A. ob-

sahující 7 svazk s materiály hledícími k dob od r. 1547 do 1589;

jsou to dnešní svazky VIL—X. a XII.—XIV.,

b) z ady B, obsahující 5 svazk s materiály týkajícími se

doby ped r. 1547; jsou to dnešní svazky II.— VI.,

c) z ady C, obsahující 1 svazek, dnešní XI.,

d) z ady D, obsahující 1 svazek, dnešní I.

ada C aD nesouvisejí s adou A geneticky a organicky, nýbrž

byly k ní pilenny mechanicky. Bratr Orlík pipojil asi dnešní

svazek 11. k sbírce Blahoslavovské (r. 1582) a neznámý poadatel

knihovny Evanické na rozhraní století 16. a 17. piadil adu C a D
k ad A, a to C jakožto svazek II. a D jakožto svazek I. Toto slouení

však nebylo nevhodné. Mimo to byl k ad A piadn ješt svazek

III., ale ten se ztratil. Tímto -ztraceným svazkem není rukopis univ.

knihovny Pražské sig. XVII C 3. Rada B byla oíslována jakožto

ada samostatná, a to íslicemi I.—V. Dotený rukopis XVII C 3
vznikl nejspíše v Mladé Boleslavi a náležel s jinými podobnými
rukopisy obsahujícími bratrské pamti knihovn zboru Boleslavského.

Jaké spolenéjméno, jež by vhodn vyjadovalo obsah a mlo
tedy i vdecký zvuk, píslušelo by trnáctísvazkové sbírce? Že
obvyklý dosud název Herrnhutské nebo Lešenské folianty jest jen

zatímní, „rozpakový" název, jest, tuším, samozejmé. Název „archiv

bratrský", zavedený v novjší dob J. Jirekem a J. Gollem, není

zhola nepípadný, ježto Herrnhutské folianty jsou v podstat veliké

skladišt, „scrinium" historických zpráv a pramen, ale historický

badatel dá zajisté pednost názvu pvodnímu, který sbírce naší

dal sám její hlavní pvodce bratr Jan Blahoslav.^ Jak již na str. 10

bylo uvedeno, nadepsal Blahoslav dnešní VII. foliant Herrnhutský,

jímž zahajoval sbírku A, Ada unítatís fratrum. V následujících

svazcích nesetrval sice pi tomto názvu a ani jeho pokraovatelé

se k nmu nevrátili — což se vysvtluje dobou, která si libavala

v mnohomluvných, nkdy i bombasticky stilisovaných íitulích —
nelze však najíti pípadnjšího názvu pro ob jeho sbírky než je

práv ten, kterého Blahoslav užil po prvé. Sbírka Blahoslavovsko-

Orlíkovská obsahuje skuten rozmanitá „akta" Jednoty bratrské —
' Mullerovi dlužno piznati pednost, že na to upozornil a z toho dsledky

vyvodil. Srov. Ztft. f. Briidergeschichte 1913, 71—72.
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af jsou to dopisy nebo konfesse nebo traktáty nebo pamti nebo

polemiky nebo excerpty nebo prosté záznamy a zápisy. Všecko

má njaký vztah k djinám Jednoty bratrské. Proto po píklad

Mullerov pijímám pro Herrnhutské folianty (ítaje v to i foliant

musejní) shora dotený název Blahoslavíiv s tím toliko rozdílem,

že jej pevádím do eštiny: Akty Jednoty bratrské.

Psobením Blahoslavovým a jeho následovník nabyla

knihovna Evanická veliké dležitosti, takže od doby Blahoslavovy

mla nepochybn význam ústední knihovny i archivu celé Jednoty.^

Musejní rukopis sign. 1 B c 2 . 9.- svdí o tom, že v dob st-

hování bratí eských do ciziny po bitv Blohorské skuten exi-

stovala takováto knihovna, jejíž sídlo nelze hledati jinde než práv

v Evanicích. Na konci rukopisu teme tato slova: „Tuto jest

pamt o bibliothece Jednoty a ntco i o materiích^ a tak o vcech

sem tam zasmýkaných." Ostatn pedpokládá takovou knihovnu

již usnesení synody Poznaské z roku 1587, aby zízena byla pro

polskou Jednotu zvláštní knihovna, „jež by byla v moci bratí

starších, jako v echách a na Morav."*

Shora dotený rukopis musejní, psaný nkterým z pedních

duchovních bratrských v Lesn r. 1634,^ podává doklad o znaném
jejím bohatství v dob emigrace. Byly knihy její složeny ne-

mén než v 8 dlouhých truhlách a v nkolika sudech, jež odve-

zeny jednak do Tebíe, kde asi pozdji byly jesuity vypátrány,

jednak do Uher a do Polska, jednak do Vratislav,*^ kde žil Karel

ze Žerotína. Pisatel „Pamti o bibliothece Jednoty" praví výslovn,

' MULLER (v „Ztft. f. Briidergesch." 1913, 79) soudí, že sbírka „Acta Uni-

tatis Fratrunr' nemla povahy úední, ježto prý jinak její perušení r. 1589 by

bylo nevysvtlitelné. Já bych perušení nebo zastavení této sbirky vykládal jinak.

V dob erného a Blahoslavov jevila se poteba zachovati staré písemné pa-

mátky tim zpsobem, jak oni to uinili. Jejich nejbližší nástupci (žáci) pokraovali

v jejich šlépjích, ale pozdji asi zdálo se to zbytené, ježto Jednota od doby

Blahoslavovy mla v Evanicích pevné a urité skladišt svých písemných pa-

mátek. Tam se ukládaly akty originální; nebylo tudíž potebí je spisovati, nebof

to vyžadovalo mnoho práce a asu. V perušení a zastavení „Akt" vidl bych

tedy znamení doby — a to znamení pomr píznivých. Že „Akta Jednoty bratrské"

od poátku mla povahu úední, jest patrno z toho, co jsem uvedl shora (str. 10—12).

- Za laskavé upozornní na tento rukopis dkuji Dru. Jos. Volfovi.

' V mus. rukopise 1 B c 2~. 7 teme: ... „zstalo dluhu za materje

knih'' . . ., z ehož jest patrno, že „materiemi" rozumjí se hlavn knihy.

* BIDLO, Jednota III, 128.

^ L. c: „Toto sem pipsal v Lesn 22. Augusti L. 1634."

« Musejní rukopis 1 B c 2 . 6. obsahuje: „Catalogus librorum Wratislaviae

relictorum."
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že jeho „poznamenání jsou nezprávná", t. j. nedostatená, ježto

už se na všecko nepamatuje. Podle musejního rukopisu 1 B c 2

. 9 a podle rukopisu 1 B c 2 . 7 byla knihovna Evanická

i skladištm všelikých tištných publikací, jež Jednota bratrská

vydávala, na p. pro církevní praksi (zpvníky, modlitby a p.).

Ponvadž mnohé z tch vcí, které nepochybn patily kdysi

knihovn Evanické, vyskytují se pozdji v bratrském archive Le-

šenském, lze do jisté míry stanoviti, které písemné památky, pro

djiny Jednoty bratrské dležité, v ní bývaly. Byly to pedevším

beze vší pochyby originály listin, jimiž moravští šlechtici, zejména

patronové Jednoty, udíleli jejím zborm rzná nadání. Listiny tyto

pevzaty byly v novjší dob z archivu Lešenského do státního

archivu pruské provincie Poznaské v Poznani, kde jsou uloženy

pod sign. „Archivium Unitatis XIII, L— 47."^ Zajímavo, že rukopis

musejní 1 Bc2 .9 obsahuje záznam, který se listin tchto týká:

„Almárek pt, z nichž jedna zelená velká, dv žluté; 1 bílá, jsou

v ní kalichy cínové; / erná, jsou v ni nadáni." Jiná písemná

památka z knihovny Evanické jsou nepochybn dekrety synod

a úzké rady Jednoty bratrské, jež vydal Gindely. V musejním

rukopise 1 B c 2 . 3, psaném rukou Lešenského pastora Woide
(z 2. polov. 18. stol.) a nadepsaném Appendíx archiví (t. Lešen-

ského), zaznamenány jsou dva svazky tchto dekret: „1. Decreta

Jednoty braterskiej, co Synody Starszych i XiQžy žebraných us^-

dzili mÍQdzy sobq, 4''. Bohemice. 2. Druga cz^š dekretow syno-

dovych Jednoty braterskiej ab anno 1531 ad annum 1575, 4°. Bo-

hemice." Pod . 11 téhož kusu zapsány jsou z „Rady cerkiewne

i sprawy duchowne consistoria w Pradze sub utraque anno 1609.

Bohemice. 8^." Pod . 12. „Miscellanea opuscula. Bohemice. 8*^."

V dosavadním archive reformovaného kostela Lešenského (u sv.

Jana) nalézá se kus, k nmuž náleží hoejší „Appendix". Jest to

katalog ásti archivu Lešenského, psaný rukou pastora Woide p. t.

„Archivi Unitatis pars in certas classes disposita et hic summatim

descripta."

Nemže býti zajisté mým úkolem, abych na tomto míst líil

djiny Evanické knihovny a rekonstruoval její nkdejší obsah.

To, co jsem shora uvedl, postaí, tuším, k podepení tvrzení, že

Evanická knihovna Jednoty byla bohatá a obsahovala velmi d-
ležité prameny k djinám bratí eských a že to byla nepochybn
hlavní nebo ústední knihovna Jednoty bratrské.

^ MULLER, Zpráva o archivu Jednoty bratrské v Lesn polském ve Sbor-

níku Historickém, 1885 (III) str. 204 si.
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Jak, kdy a které spisy knihovny Evanické se dostaly do

archivu polské Jednoty v Lesn, o tom víme jen nco málo. Podle

Mullera^ nalézá se v hrabcí Schaffgotschovské knihovn ve slez-

ském Warmbrunnu rukopis obsahující nmecký peklad list Au-

gustových ze VII. svazku „Aktii Jednoty bratrské". Peklad tento

jest datován „vom Schlosse Leschin in Pohlen in exilio anno 1630

den 30. Julii". Podle toho tedy naše „Akty Jednoty bratrské"

r. 1630 byly již v Lesn. Tam zajisté erpal z nich látku pro své

djepisné práce o Jednot Komenský, jenž k tekstu pipisoval své

postranní poznámky. Do nich zahloubával se asi v trudných chví-

lích svého vyhnanství, v nich hledal útchu a erpal nadji v lepší

budoucnost.

Zdá se, že z Evanické knihovny dostaly se do Lešna pouze

nejcennjší její památky. Soudím to z obsahu nkdejšího bratr-

ského archivu Lešenského. Archiv tento podlehl sice nkdy v druhé

polovici století 19. znanému rozptýlení, ale pes to, tuším, nic

z nho neuniklo vdomosti badatel, takže jeho obsah možno
z nejvtší ásti rekonstruovati. Jest známo, že velmi mnohé jeho

rukopisy vypjil sob z nho, zcizil sice, ale zaadil do knihovny

hrabte Ed. Raczyského v Poznani jako její majetek bibliotheká

Josef Lukaszewicz. Nkteré rukopisy dostaly se do knihovny „To-

warzystwa Przyjaciól Nauk" v Poznani, znanou ást po jistých

oklikách získala knihovna musea království eského,^ nco, jako

nap. protokolly polských synod z let 1569—1586, získala knihovna

reformovaného zboru ve Varšav,^ nco Krakovská akademie vd.*
Vláda pruská vidouc, že archiv Lešenský není náležit opatrován,

zabrala nejvtší ást jeho pro státní provinciální archiv Poznaský,
kde tvoí zvláštní deposit (srov. str. 22). V Lesn samém (kde

archiv je umístn v sakristii kostela sv. Jana) zstaly jen frag-

menty a zbytky mén cenné.

^

Na základ toho, co kdysi archivu Lešenskému náleželo, lze

íci, že to byl archiv polské vtve Jednoty bratrské. eské ruko-

pisy a spisy dostaly se tam jen do doasné úschovy a tvoily

pouze jeho pívsek.

' ZTFT F. BRUDERGESCH. 1913, 18.

- VizM 1905, 205 a násl.

'' Srov. BIDLO, Jednota III, str. VIII a násl.

* Srov. CZUBEK, Katalog rQkopisów akademii umiejQtnošci w Krakowie.

(Kraków 1906) str. 169 . 1023.

^ Srov. MULLER ve Sborníku historickém 1885 (III) str. 204 a násl.
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Archiv Lešenský zárove s eskými rukopisy sthoval se n-
kolikrát z místa na místo, takže dlužno se diviti, že ho nepostihly

vtší ztráty. Podle Lukaszewicze asi do r. 1630 zstával archiv polské

Jednoty bratrské v mst Ostrorogu. Když Jednota Ostroróg ztra-

tila, penesen do Lešna, kde zstal až do velikého požáru lešen-

ského r. 1656. Na to nalézal se njaký as v Ursku, pak ve slez-

ském Karolat a konen mnoho let ve Vratislavi. Teprve když

zakroením áe Petra Velikého a krále Pruského pomry dissi-

dent polských ponkud se zlepšily (1717), pevezen opt do Lešna.

(1720). Tou dobou asi vnuk Komenského Daniel Arnošt Jablonski

vypjil si odtud do Berlína mnohé rukopisy k své práci Historia

consensus Sendomiriensis, které se do Lešna již nevrátily.^

Když r. 1838 pišel do Lešna kazatel obnovené Jednoty

bratrské v Herrnhut, Kleinschmidt, dozvdl se, že vlastní archiv

Jednoty se nalézá v Poznani, jsa spravován seniorem Jednoty

bratrské, s vyznáním augšpurským již spojené (od r. 1817), kon-

sistorním radou Dutschkem, a že v Lesn jest pouze archiv ta-

mjší reformované církve, (t. j. obce bratrské). Kam se podlo
zmínné Poznaské depot bratrského archivu, není známo. Zdá se,

že práv asi z nho pocházejí etné bratrské rukopisy, jež chová

knihovna hr. Raczyských v Poznani. Když Kleinschmidt v Poznani

se dotazoval Lukaszewicze po pramenech historie bratrské, odpo-

vdl mu tento, že v knihovn Raczyských není docela nic.

Ukazoval prý mu pouze jakousi vzácnou bibli polskou, které prý

i bratí užívali, pi jejím však peklade prý nemli úastenství.

Lukaszewicz upozoroval tehdy Kleinschmidta též na knihovnu

(dnes hrabat Dzialyských) v Kórniku, kterou mu také již Palacký

oznail jako bohatou na spisy bratrské. Dnes však víme, že to

byl omyl. Knihovna tato má pouze znaný poet starých prote-

stantských polských tisk. — Zajímavé jest to, co Kleinschmidt

praví o osobnosti a smýšlení Lukaszewicze, který svými spisy

o djinách protestant polských zpsobil pohoršení v katolické

spolenosti polské. Lukaszewicz — praví Kleinschmidt — neml
jakožto katolík pražádné vdomosti o dnešní obci bratrské (herrn-

hutské), ale o starých bratích mluvil velmi vele; psal prý své

dílo o nich s láskou. Vyjádil prý se, že v Polsku by to te docela

jinak vypadalo, kdyby toto bylo pálo bratím místo jesuitm.

R. 1835 vydal Lukaszewicz knihu „O košciolach braci czeskich

w dawnej Wielkiej Polsce", spis to na ten as velmi cenný. V nm

^ Srov. LUKASZEWICZ, O košcioiach braci czeskich str. 407.
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podal zprávu m. j. i o archive Jednoty bratrské v Lesn a upo-

zornil, že jsou v nm „materiály k djinám tohoto vyznání v e-
chách a na Morav", obsazen prý v 7 ohromných svazcích psa-

ných jazykem eským, a že „týž archiv obsahuje mnoho privilegií

pergamenových v eském jazyce, které vysthovalci eští okolo

r. 1630 do Velkopolska s sebou pivezli."^ Odtud dozvdl se

o tom zejména Palacký, jenž na Lešenský archiv upozornil výše

jmenovaného Kleinschmidta a tento pak v lét r. 1838 vypravil se

do Poznaská, aby si prohlédl stará sídla Jednoty bratrské v Polsku

a zvlášt Lešno s jeho archivem. Díve však než Kleinschmidt,

prohlédl si Lešenský archiv a jmenovit jeho eské folianty Jan

E. Purkyn, tehdy professor ve Vratislavi, jenž již o svatodušních

svátcích 1838 Lešno navštívil.- Vypjiv sob jeden foliant (dnešní

musejní svazek „Akt Jednoty bratrské") a Komenského „Didak-

tiku", pivezl obé do Prahy ukázat Palackému a spolenosti mu-

sejní, aby eské rukopisy zakoupila pro eské museum. O koupi

vyjednávalo se delší dobu, ale bezvýsledn.'^

Naproti tomu úspšn skonilo se jednání, které na základ

zprávy Kleinschmidtovy jménem editelství bratrské Jednoty Herrn-

hutské zahájil s Lešenskými v záí 1838 Herrnhutský archivá J. Plitt,

znalý jazyka eského, jenž se svým zetm C. W. Antonym pijel

do Lešna. ^ Jednání táhlo se až do záí r. 1840. Herrnhutským po-

mohla zvlášt pímluva statkáe Rapparda ze Pniew (Pinne) u kon-

sistorního rady i superintendenta Poznaského Dra. Dutschke,

jakož i u pruských úad, aby daly svolení ku prodeji tch
Lešenských rukopis, jež obsahují eské materiály k djinám Jednoty

bratrské. Dne 9. záí 1840 dali své svolení ku prodeji lenové cír-

kevního kolegia nebo presbyteria Lešenského a dne 12. schválili

to lenové-representanti obce. editelství Jednoty bratrské v Herrn-

1 LUKASZEWICZ, O košciolach 407.

- VOLF, Píspvek k zakoupení t. zv. ochranovských foliant vM 1914,

404-405.

^ O prbhu a výsledku pednášel v král. eské spolenosti nauk v ervnu

r. 1914 Dr. Volf, který nepochybn dotenou zprávu uveejní tiskem.

* Rukopis Herrnhutský sign. R. 24. A. 13. . 1.—3. obsahuje: 1. Pro me-

moria von J. Plitt d. d. 23. Juli 1838, 2. Kleinschmidt uber den jetzigen Zustand

der vormaligen Brder-Gemein-Orte in Groszpohlen. Reisebericht von Juni, auí-

gesetzí im October 1838, 3. Johannes Plitts Erzahlung von seinem Aufenthalte in

Lissa am 27. u. 28. September 1838 nebst Bemerkungen derselben, die Quellen

der alten Brdergeschichte betreffend mít Beilagen. VOLFV lánek „Píspvek

k zakoupení t. zv. ochranovských foliant" vM 1914. 404 a násl. opírá se

pouze o korrespondenci chovanou v Lesn.
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hut zaplatilo za známých 13 svazk „Akt Jednoty bratrské"

500 tolar (= 1500 marek), které poskytl horlivý pítel Jednoty

Anglian W. Malalieu v Londýn. Kupní smlouva nabyla platnosti

potvrzením, kterého se jí dostalo od ministerstva církevních a škol-

ních záležitostí v Berlín dne 23. íjna 1840. Lešenští za ztržené

peníze si koupili nové varhany. Odprcem prodeje v Lešenském

presbyteriu byl pouze Jan Vilém Cassius, fará v Orzeszkov,

Polák pocházející z rodiny, která Jednot bratrské v Polsku dala

nkolik význaných senior.^ Odpor jeho plynul nepochybn z piety

k staré Jednot, opírající se o tradici, jež v rodin Cassi byla

asi velmi živá. Ponvadž, jak Bickerich praví, Cassius pro své

polsko-národní smýšlení a vdcovství zaujímal v tehdejší Jednot

bratrské, valn již znmené, zvláštní postavení, nebylo prý dbáno

jeho odporu — snad na prospch pozdjšího badání o djinách

Jednoty bratrské.-

Když se ,,Akty Jednoty bratrské" staly majetkem Herrnhut-

ského archivu bratrského, dal jim tehdejší archivá Jan Plitt signa-

tury a uril jejich poadí tak, jak se od té doby uvádí ve vdecké
literatue.'^ Z toho, co shora (str. 10— 12) bylo o vzniku „Akt" po-

vdno, jest patrno, že svazek oznaený Plittem jakožto XI. poru-

šuje pvodní poádek ady A a žq by spíše ml býti pilenn
k ad B anebo, že by, jak to uinil poadatel knihovny Evanické

nkdy na rozhraní století 16. a 17., zárove se svazkem L ml
býti zaadn ped adu A. Ale ponvadž více jak plstoletým

trváním poadí Plittovo nabylo jakéhosi historického práva a mohly

by snadno vzniknouti zmatky zavádním poadí jiného, jest zajisté

lépe podržeti v praksi poadí již ustálené. V historické literatue

není nouze o píklady názv vdom nesprávných. Vzpomeme
jen, kolik stedovkých annál má jméno vdecky nesprávné!

V eské historiografii zvykli jsme si poítati musejní svazek

„Akt" bratrských jakožto XIV.* Mller sice jej z dvod chrono-

logických poítá za XII.^ a klade jej mezi XII. a XIII. svazek

' Viz LUKASZEWICZ, O košcioíach 384—386.
2 BICKERICH, Lissa iind Herrnhut v „Zeitschrift fiir Brudergeschichte"

1908, 47.

3 Podle Plittovy zprávy v rkpse Herrnhutském R. 24. A 13. . 3 mly dnešní

Herrnhutské folianty v Lesn tyto signatury.- I = N" 38c, II = 11a, ni = 38a,

IV = lib, v = 39a, VI = 39b, VII = 38e, VUI == 38{, IX = 38g, X = 9,

XI = 38d, XII = 38b, XIII = llc. Srov. též VOLF vM 1914, 410. Z toho

jest vidti, že ten, kdo je v Lesn naposled poádal, srovnal je docela nahodile.

< Srov. CVREK vM 1897, 436.
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Herrnhutský, myslím však, že by bylo lépe setrvati pi zpsobu
u nás obvyklém, ježto materiál tchto tí svazk není pesn
chronologicky spoádán a zhruba vzato vztahuje se k téže dob,
takže jejich poadí mže býti stanoveno rzn.

Zbývá ješt otázka, zdali se mezi „Akty Jednoty bratrské"

má pijmouti a s nimi zárove vydati výše zmínný rukopis uni-

versitní knihovny Pražské sign. XVU C 3. Jak výše bylo eeno,
obsahuje rukopis tento podobné záznamy jako „Akty Jednoty

bratrské". Pipojíme-li jej tudíž k nim jakožto jejich doplnk,

provedeme nco podobného jako Orlík se svazkem XI. a neznámý

poadatel knihovny Evanické se svazkem I. — piiníme k nim

sice jakési tleso cizorodé, ale bude jim to ku prospchu. Bude

se jednati jen o to, které místo v ad „Akt jednoty bratrské"

dlužno Pražskému kodexu vykázati. Zdá se mi, že nejlépe bude

umístiti jej mezi svazek VI. a VII. jakožto svazek VI.'' Budeme
tedy poítati celkem 15 svazk „Akt Jednoty bratrské".

Všech 15 dnes známých svazk „Akt Jednoty bratrské"

zachováno jest v pvodních vazbách, vzájemn velice podobných,

pocházejících z let 1560— 1590. Délkou a šíkou jednotlivé svazky

sice se ponkud liší, pes to však formát jest v celku stejný t.

folio asi o 30 cm délky a 20 cm šíky. Tlouška jest ovšem rzná.

Vyjma svazek VI.^ mají všecky ostatní svazky devné desky,

opatené hbety z vepové kže, která pokrývá u vtšiny více než

Vs povrchu obou desek. Hbet dlí se 4—5 žebry v 5—6 polí,

z nichž 2—3 hoejší jsou vyplnny starými nápisy z konce 16.

století (viz shora str. 15). Do kže vtlaeny jsou vkusné renais-

sanní ornamenty arabeskové; v polích uprosted nich vtlaeno

jest nkolik žalud (svazek I.—IV., VIL— IX.). Svazek V. má
vtlaené do kže hlavy: Lutherovu, Melanchthonovu, Erasma Rot-

terdamského a Husovu v 6 adách nad sebou. Svazek VI. má
tytéž ozdoby seadné do obdélníka. Desky svazku X., XII. a XIII.

ozdobeny jsou poprsími Davida, Boha Otce a Krista do kže
vtlaenými. Nápisy (velkými písmeny), jež jsou pod nimi umí-

stny, lze ísti dosti dobe na desce svazku XII. Jsou to poátky

biblických citát: Defruc, Data est, Ecce ag., Apparui. Svazek XI.

má ornament nejjednodušší. Desky lze zavíti pomocí kovových

sponek, pidlaných na kožer^ch jazýkách. U nkterých svazk
jsou již sponky vytrženy.

Svazek VI.« (rukopis Pražský XVII C 3) má desky celé po-

tažené vepovou kží s bohatými ornamenty. Uprosted svrchní

desky nalézá se vtlaený reliéfní obraz Krista jedoucího na oslici
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do Jeruzaléma. Pod ním te se nadpis z kapitálních liter složený:

Ecce rex tuus veniet tibi, justus, salvator, ipse pauper et sedens

super asi. Nad obrazem jsou písmeny J K, mezi nimiž se nalézá

obraz psíka. Pod obrazem letopoet 1579. Na zadní desce nalézá

se vtlaený reliéfní obraz posledního soudu a pod ním nápis:

Venit hora, in qua omneš, qui in monumentes (sic!) šunt, audient

vocem filii Dei. Na hbet nalézá se nápis psaný rukou 16. sto-

letí: Historia Bratrská. A pod ním: Tomus 1.

Svazek I. zde vydávaný má hbet o 5 polích. První z nich nese

starobylý nápis psaný rukou bu z 2. polovice 16. nebo z poátku

století 17. : Scripta vetemm patrm. Druhé hbetní pole jest prázdné,

tetí nese moderní papírový štítek s íslicí 1, tvrté lístek s dnešní

signaturou archivu Herrnhutského, páté obsahuje zbytky starších

njakých signatur (snad Plittových).

Na vnitní stran svrchní desky napsáno jest (na dev):

Der Bibliothek der Brilderunitat zu Herrnhut gehórend. Ludwig

von Schweinitz, Archivá. Na to následuje 8 neíslovaných list,

jež oznauji ímskými ísKcemi:

F. I'' jest prázdné.

F. P obsahuje ukazatel (otištný v dodatku této edice), který

však patrn náleží k svazku VI. Podle toho, jak list, na nmž se

nalézá, je vlepen do našeho svazku (když již vazba byla hotova),

je vidti, že tvoil dohromady s í. II celý arch.

Na f. 11^ nalézá se ukazatel, jenž skuten náleží k svazku I.

Oba tyto listy, popsané písmem téže ruky, jsou nepochybn

zbytkem z njaké složky, která obsahovala ukazatele k nkolika

svazkm „Akt". Jiný zbytek nalézá se na poátku svazku V. a VI.

Oba ukazatelé na í. P a 11^ svazku I. jeví pvod pozdjší,

nebo vyskytuje se v nich na p. psané s kidélkem (
^

).

Na f. III^ a násl. nalézá se rejstík, založený rukou, kterou

v edici oznauji jako ruku C, a doplovaný Blahoslavem. Rejstík

otiskuji také v dodatku.

Ke konci I. svazku jest 6 list prázdných.

Jak již výše bylo uvedeno (str. 17), skládá se I. svazek

,,Akt" ze dvou ástí psaných dvma rznými rukami. Teksjejich

byl opravován bratími Blahoslavem a Orlíkem,^ kteí krom toho

piinili k nmu mnoho koncových a postranních poznámek a pí-

pisk. Nkteré z poznámek, jimiž Blahoslav projevuje své nebo

' Podle postranní poznámky na f 9a disponoval Prostiborský aspo k nkterým
kusm více než jedním exempláem jejich tekst.
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tradiní názory bratrské, jsou dosti drastické, na p. Rokycana jest

mu „sycophantes" (f. 3^), k žádosti bratí, aby Rokycana zachoval

v tajnosti jejich dvrná sdlení, poznamenává: „Nechtli perel ped
svin metati" (f. 3''). V našem vydání oznauje se ruka Blaho-

slavova písmenem B a ruka Orlíkova písmenem O (viz reprodukce

obr. 1. a 2.). Písmo Blahoslavovo zbžné známe z jeho Corollaria IX.

svazku, jím samým psaného na f. 102— 106.'

Písmo Orlíkovo, jež je velmi karakteristické (viz reprodukci),

známe z tch pípad, kde se pod kusy, jež psal, podepsal svým
monogramem v^ (na p. v A V na f. 350''). Muller shledal celou

adu doklad pro n {A V. f. 321-327, 331-335, 342, 346—351,

355-358, 565, 366 a A VI i. 6, 29—31, 44-47, 69—72, 75-80,

107—112, 182-185, 327—330).-

Velmi etné prostranní pípisky piinila ruka, která znan
se podobá známým tahm ruky Komenského. Je to však jist

ruka jiná. Na nkolika prvních listech (8), jež ped vlastním tekstem

byly nechány nepopsané, založila ruka tato jakýsi rejstík (dosti

nepraktický), který pozdji doploval Blahoslav svým zbžným
písmem, a to tak, že v nkolika pípadech vepsal své odkazy do

nechaného „spatia honoris". Zajímavo, že vtšina odkaz psaných

rukou, kterou pro krátkost nazývám C, shoduje se doslovn s pí-

slušnými postranními pípisky uvnit tekstu, touž rukou psanými.

Zvláštnost tohoto písma jest také jeho pravopis. V koncovkách

ní, dí, ti vyjaduje se mkkost souhlásek piinním háku, takto:

j, dj, tj. Používal tedy svazku I. již nkdo ped Blahoslavem,

snad bratr Jan erný. A to by snad také svdilo pro boleslavský

pvod jeho.

Od Komenského (K), který hojné poznámky a pípisky pi-

ioval do jiných svazk (na p. do II.), ve svazku I. nalézá se,

tuším, pouze korektura tekstu na f. 245^.

Konen nkolik postranních pípisk piinila v 1. ásti na

prvních stránkách ruka Prostiboského, jenž psal vlastní tekst (A).

Ob ásti lišící se již na pohled stilem svého písma a gra-

fikou, rzní se znan i svým jazykem. ást první vyznauje se

zejm staršími tvary jazykovými proti ásti druhé.

Srov. výše str. /7.

ZTFT. BRUDERGESCH. 1913, 77. Srov. výše str. 13.
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Zásady a pravidla, jimiž se ídí vydání ,Akt Jednoty bratrské".

Uvazuje se v úkol poíditi vdecké vydání „Akt Jednoty

bratrské" byl jsem nucen pedevším zodpovdti si otázku, zdali

by bylo pro praktickou potebu vhodné vydávati materiál v nich

obsažený v téže form, v jaké jest tam zapsán, t. jmenovit

v témž poádku a sledu. Jednotlivé kusy „Akt" nenásledují totiž

za sebou všude v poádku chronologickém ani nejsou seskupeny

všude podle svého vcného obsahu, nýbrž zapsány byly na mnoze

nahodile. Poadatelé a zapisovatelé „Akt" chtli sice zachovávati

poádek chronologický i vcný, ale pro rzné neznáze nebyli s to,

aby jej pesn dodržovali, zejména proto, že píslušný materiál

nemli vždy vas pohromad a tak materiál „Akt" jest spoádán

chronologicky a vcn pouze v hrubých rysech. Mnohé kusy,

jež by vcn i chronologicky náležely do svazk prvnjšíh,

vyskytují se teprve ve svazcích dalších a naopak. To by mlu-

vilo spíše pro chronologické a vcné spoádání látky vybrané

ze všech svazk „Akt" a pro zpracování její podle jednotlivých

fází a období historie bratrské. Ale tento zpsob vydání ml
by za následek úplné roztíštní celé sbírky a zniení jejího

individuelního rázu, zastení jejího pvodu a vývoje, který mimo
jiné vyjáden jest na p. v etných postranních pípiscích a po-

stranních i meziádkových opravách, provádných nkolika ru-

kami z rzných dob. Nkteré kusy vbec ani nelze vytrhávati

z úvodních nebo pvodních vysvtlivek a výklad, jimiž je re-

daktoi nebo písai opatili. V nich práv zraí se z veliké ásti

historie „Akt".^ Celá sbírka „Akt" bratrských tak, jak jest,

1 Ve sbírce A nejsou jen pouhé akty zaznamenány, nýbrž jednotliví písai

doprovázejí je jakýmisi úvody, vysvtlujícími bu obsah jejích na zpsob re-

gest nebo svými vysvtlivkami, za jakých okolností došlo k zapsání toho nebo

onoho kusu. Také jednotlivé kusy mezi sebou jsou spojeny doprovody písa.

V X. svazku bratr Ondej Štefan podává doplky a vysvtlivky k tomu, co je

obsaženo ve svazku VIII. a IX. Zvlášt karakteristický jest úvod, kterým ve

XII. svazku na f. 237 Jan Aeneáš zahajuje své zápisy: „Maje sob svené i to,

abych vci Jednoty spisoval, chtl jsem to tak, jakž poádek bývá v takovýxh

vcech zpravovati, ale nejedno mi ku pekážce bylo a zvlášt toto, že jsem neml
hned z poátku tch vcí pospolu, než ntco v echách bylo a ntco zde, i to

nespoádané a necelé. Mezi tím než jsem to shledati mohl, as nemalý minul

i z pamti mi namení uteklo. A k tomu i pední díly tch psaní takové jsem

našel, aby v nich jen jako in annalibus pamti shromáždny byly, z nichž by

teprv potom historie poádná zpsobn sepsána býti mohla. Protož doplniv do

dílu toho, což sem kde nalezl, že vepsáno nebylo, zvlášt k létu 1575 listy a pa-

mti vcí zbhlých, což mi jich v ruce pišlo, tuto vepsati jsem dal, na vtším
díle tak, jakž co po em se dalo neb psáno bylo . .

."
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znamená velmi zajímavou a karakteristickou památku literární

i kulturní historie nejen bratrské, nýbrž i eské. Vdecká pieta

k ní pímo velí, aby vydáním jejím nebylo porušeno to, co ji iní

tím, ím jest — nehled ani k té okolnosti, že kdo by chtl „Akty

Jednoty bratrské" vydávati v poádku chronologickém, byl by nucen

ovládnouti celý ten ohromný materiál, jejž obsahují, aby mohl

na p. ešiti jen datování kus nedatovaných, jichž jest celá ada —
vc to, která bude záležeti z veliké míry na pokroku budoucího

badání v historii eské. Jsa s „Akty Jednoty bratrské" dostaten
obeznámen z dívjších svých prací o djinách Jednoty, shledával

jsem nejpirozenjším vydávati je beze zmny v poádku jed-

notlivých kusv a bez ohledu na jejich pvod a vztah asový. V té

vci souhlasil se mnou mj pedchdce a uitel v badání o d-
jinách Jednoty, J. Goll. Nesnáze, jež s sebou pináší tento zpsob
edice pro zpracování píslušného materiálu, nejsou nepekonatelné.

Vydavateli, který vydávaný materiál zárove již do jisté míry zpra-

covává, pihlížeti jest podle poteby i k materiálu obsaženému

v dalších svazcích „Akt"; tekst tohoto se jiným badatelm do-

stane do ruky sice znan pozdji, ale vdecké stránce edice to

zajisté nebude na újmu, jestliže pedem již zužitkuje materiál,

který teprve pozdji uveejní. Pi kuších pedbžn již spracovaných

ve svazcích prvnjších a vydávaných ve svazcích dalších staí podle

okolností zajisté pak píslušné odkazy na pedcházející jich použití.

Není pochyby, že o nkterých vcech bude nutno pojednávati

více než na jednom míst, t. j. ne pouze ve zpracování látky jediného

svazku, že vbec zpracování látky bude trpti jakousi neurovna-

ností a nesoustavností, ale pi edici konec konc hlavní vcí pece
jest reprodukce tekstu a jeho náležitý výklad vcný. Forma tohoto

výkladu jest vc vedlejší zvlášt tam, kde se vydává tekst úplný

a ne pouze výatky nebo výtahy. Ostatn vydavatelské zpracování

vydávaného materiálu vyžaduje se hlavn proto, aby vydavatel

dokázal, že jej úpln ovládl — a to musí býti patrno pedevším
v úprav tekstu.

Teksty, které se v „Aktech Jednoty bratrské" vyskytují dvakrát,

nebudou se otiskovati dvakráte, nýbrž jen jednou, a to tak, že pi
edici svazk v ad dalších se vynechají teksty vytištné již ve

svazcích prvnjších. Ovšem p4 vydávání tekstu vyskytujících se

dvojnásob bude k soubžným tekstm svazk dalších pihlíženo

jako k druhé pedloze a bude s nimi naloženo podle pravidel

tekstové kritiky. Ukáže-li se, že tekst svazku dalšího jest pvod-
njší, než tekst svazku prvnjšího, vezme se tekst svazku dalšího
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za základ edice a z tekstu svazku prvnjšího vytknou se varianty.

Tyto a jiné všeobecnjší zásady ediní, jimiž jsem se ídil, vy-

kládám o nco níže.

Jak již bylo eeno (srov. str. 18), zaadil neznámý poadatel

knihovny Evanické na rozhraní století 16. a 17. dnešní I. svazek

jakožto I. svazek k ad A — a to nikoliv nevhodn, nebo ob-

sahuje skoro vesms kusy hledící k nejstarší dob djin bratrských.

Hbetní nápis jeho Scripta veterum patrm jest tudíž zcela pí-

padný. Vtšina materiálu obsaženého v I, svazku „Akt" vyskytuje

se též v jiných svazcích jejich, zejména v II., III., IV., V., VI. a XI.,

ale jazyk svazku I., zvlášt jeho první ásti, psané Jáchymem
z Prostiboe, jest patrn starší. Kdežto písai sbírky Blahoslavovy

{A) své pedlohy modernisovali, Prostiboský, lovk starší gene-

race, ponechával starší tvary jazykové tak, jak je nalezl ve svých

pedlohách. Tekst druhé ásti I. svazku byl již písaem moder-

nisován, ale ne píliš, tak že i jeho tvary jazykové jsou v celku

starší než jazykové tvary v soubžných tekstech svazk II. až VI.

Vizme píklady:

Z /. ásti I. svazku Akt
(f. W7-):

[Tractat B(ratí) starých o církvi

svaté]

.

Buoh a Otec, jenž jest bohatý

v milosrdenstvie svém pro pielišnú

lásku svú smiloval se nad stvoením

svým pokolením lidským, poslav

Syna svého milého jednorozeného

na tento svt v poniženie a v chu-

dobu a v práci až do krvavého potu

v utrpenie až do ukrutné smrti.

Ze 2. ásti I. svazku Akt
(f. 223'):

Odpovd bratí starých na psáni

mistruov Pražských, kteréž uinili

knžím v echách i v Morav obý-

vajícím na potupu a na zkázu

Ze svazku III. }. SI'':

Psáni starých bratí uinné o církvi

svaté, o jejím pravém základu a vzd-

lání na nm i o poslušenství zíze-

ném té církve.

Bh a Otec, jenž jest bohatý

v milosrdenství svém pro pílišnou

lásku svou smiloval se nad stvo-

ením svým pokolením lidským po-

slav Syna svého milého jednoroze-

ného na tento svt v ponížení a

v chudobu a v práci až do krva-

vého potu v utrpení až do ukrutné

smrti.

Ze svazku II. j. 142":.

Odpovd bratí starých na psáni

mistrv Pražských, kteréž uinili

knžím v echách i v Morav obý-

vajícím na potupu a na zkázu

bratím již po Rokycanov smrti, bratím již po Rokycanov smrti.
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Ze sv. /. f. 290:

Cht ntco z pilné poteby na-

psati o stavu moci svtské nebo

moci meové, totiž sluhy božího

s meem, zdálo se mi za potebné

nejprv oznámiti krátce o tom bludu,

kterýž jest v víe Kristov pimísen

od nadání knžského skrze císae . .

.

Ze sv. I. /. 315:

Vrnou žádost a srdenou ku

pánu Bohu, jehožto zízením všecky

moci svta zpuosobují se k vzd-

lání obecného dobrého, a lid jest

hoden toho
;

pakli hnv božie jest

nad lidem, tehda pepustí král ne-

beský na krále zemské ducha za-

vráceného . . .

Ze sv. IV. }. 2:

Cht ntco z pilné poteby na-

psati o stavu moci svtské nebo

moci meové, totiž slouhy božího

s meem, zdálo se mi za potebné

nejprv oznámiti krátce o tom bludu,

kterýž jest v víe Kristov pimísen

od nadání knžského skrze císae

Konstantina . . .

Ze sv. VI. f. 89:

Vrnou žádost a srdenou ku

pánu Bohu, jehožto zízením všecky

moci svta zpsobují se k vzdlání

obecného dobrého, a lid jest hoden

toho; pakli hnv boží jest nad

lidem, tehda pepustí král nebeský

na krále zemské ducha zavráce-

ného . . .

Ukázky tyto, jež možno doplniti srovnáním vydávaného tekstu

s jeho píslušnými varianty, jsou, tuším, dostateným svdectvím,

že tekst v první i druhé ásti I. svazku „Akt" po stránce jazykové

jest bližší tekstu originálnímu než soubžné teksty ostatních svazk.

Zdali také vcn a obsahov teksty I. svazku odpovídají více

originálu než teksty soubžné, otázku tuto zodpovdti nelze.

Z toho, co víme o historii „Akt" (srov. str. 8 a násl.),

zdá se, že ani kusy obsažené v I. svazku ani jejich soubžné
teksty ve svazcích dalších (II.—VI. a IX.) nebyly opisovány z origi-

nál, nýbrž že to jsou opisy z opis. Pi nkterých kuších bez-

pen na to poukazují pípisky Blahoslavovy a Orlíkovy. Na
p. opisova 1. ásti svazku I. i opisova svazku II. pokládali

druhou ást „Druhého listu k mistru Rokycanovi" již za „Tetí

list", jak nasvduje pípisek uvedený v poznámce C na str. 11

a papírem pelepený tekst, uvedený v poznámce c na str. 11.

Rovnž tak závrený odstavec „Druhého listu" (na str. 13) nebyl

pidán opisovaem I. svazku, nýbrž byl již v njakém dívjším
opisu (srov, str. 13 pozn. a). Na jednom míst „tvrtého listu

k mistru Rokycanovi" (str. 28) pipomíná Blahoslav, že v jiném

exemplái (t. j. v jiném opisu tohoto kusu) jest jiné jeho znní.

Dalším dokladem jest dvojí datum pipojené ke konci „Šestého



34 Nemožnost proniknouti k tekstum pvodním.

listu k mistru Rokycanovi" (str. 79), Jiným závrek kusu „Psáni

o moci svtské", kde se vyskytuje letopoet 1485, který ne-

mže býti datem složení nebo sepsání a záhadný pípisek:

„Važny tehdaž" — obé v obojím exemplái téhož kusu {w AI
f. 314^ 2l \ AIV i. 19^^). Ke konci kusu „Kterak se lidé mají míti

k církvi ímské" (AI f. IZS^) poznamenává Blahoslav, že v nkterých

exempláích nalezl jeho titul, který se mu nezdá býti správným.

Ponvadž byl po ruce vtší poet exemplá jednotlivých

kus, mohli bratí Blahoslav a Orlík teksty podle jednch pedloh

opsané podle jiných opravovati (srov. pozn. na str. 28). Z oprav

jejich jest patrno, že rozdíly mezi nkterými pedlohami byly

znané — na p. v kusu nadepsaném „O dobrých a zlých kn-
žiech'', „Psáni o moci svtské", nebo v psaní „Panu Albrechtovi",

jak možno pozorovati z hojných variant píslušných tekst zde

vydávaných. Nkde mli opisovai po ruce pouze tekst astým

opisováním znan porušený, jak zvlášt jest patrno pi „Druhém

list k mistru Rokycanovi" (viz pozn. e na str. 12.).

Rozhodnouti, která z pedloh tch opis, jež jsou obsaženy

v „Aktech", odpovídala více originálu nebo který ze soubž-

ných tekst této sbírky se mu více blíží, není možné pro ne-

dostatenost pomcek — a jsou to pípisky Blahoslavovy

a Orlíkovy nebo opravy tekstové jimi provádné anebo rzno-

tení dotených tekst. Varianty jsou (až na malé výjimky) rázu

pouze formálního, vtším dílem stilistické. Vcné pídavky nebo

výpustky vyskytují se hlavn v tekstech biblických; v nkterých

pípadech zpsobeny byly nepozorným opisováním. Mnohé patrné

chyby lze snadno opraviti vzájemným srovnáním tekstv a docíliti

tekst vrnjšího, emendovaného, ale otázka, který tekst jest v celku

bližší originálu, zstává nerozešena. Kus „Psáni o moci svtské"

existuje ve dvou jakýchsi redakcích, z nichž redakce svazku I.

jest, jak se zdá, pvodnjší než obšírnjší redakce svazku IV.

Redakce první piléhá více ke spisu Chelického „O trojím

lidu% ale bratr Orlík ji opravoval podle redakce obšírnjší.

Má se vydavatel v tomto pípad pokusit o rekonstrukci prvot-

ního tekst, který byl bližší spisu Chelického? Zdá se mi, že

nikoliv, ponvadž ani zde dané prostedky nestaí k vyšetení,

zdali tekst bližší spisu Chelického je opravdu tekst originální

nebo aspo originálnjší. Orlík nepochybn proto provádl své

opravy podle redakce širší, že chtl, aby „Psáni o moci svtské"
vypadalo samostatnji. Vydavateli, jenž jeden tekst volí za základ

svého vydání, nezbylo by, le vybrati si k tomu ze soubžných
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tekst ten, který se mu zdá v celku správnjším nebo mén poru-

šeným, kdyby v našem pípad jazykové rozdíly tekst nebyly mu
jistým vodítkem.

Jak shora bylo uvedeno (str. 32), jest materiál I. svazku,

zvlášt 1. ást jeho, psán jazykem staršího rázu než materiál

svazk dalších. Po této stránce tedy jsou teksty I. svazku mnohem
bližší svým originálm než teksty svazk jiných, a proto nemaje

po ruce jiných pomcek pokládal jsem za pirozené uiniti zá-

kladem své edice teksty svazku I. tak, jak je stanovili bratí

Blahoslav a Orlík svými opravami, a to z toho dvodu, že jsou

pro nás takka vydavateli materiál, které sebrali. Dlužno tedy

zaujmouti k jejich tekst asi takové stanovisko, jako k tekst

známému pouze ze starého tisku — vyjímaje ovšem pípady, kde

srovnání tekst základního s teksty soubžnými by ukázalo ne-

možnost tekst základního, anebo kde by grammatika vyžadovala

odchylku (srov. Akty I. str. 274). Proto ponechávám opravy Orlíkovy

v platnosti i v pípad, kde je nepokládám vcn za správné, jako

na p. na f. 2P (str. 62), kde tekst pvodní pokládám za správ-

njší než opravu provedenou Orlíkem (srov. pozn. 2 na str. 44).

Z tekst soubžných uvádjí se varianty pod arou zp-
sobem v edicích obvyklým. Opravy provedené Orlíkem nebo

Blahoslavem oznaeny jsou hranatou závorkou [] a pod arou
bývá z pravidla poznamenáno tení pvodní. Ponvadž opravy

Orlíkovy mají lví podíl, piiuji k hranatým závorkám, ozna-

ujícím písmo jiné ruky (než kterou jest psán celý ostatní tckst),

poznámku, která ruka je psala, jen tehdy , neni-li to písmo Orlíkovo.

Kde bylo potebí, aby vydavatel sám svými dohady porušený

tekst doplnil nebo opravil, užito bylo závorek lomených { ).

Také jinak co do technické stránky drží se edice tato zvyk-

lostí a pravidel ustálených ve vdeckých vydáních historických

materiál.

Vlastní tekst tiskne se garmondem. Citáty do nho vetkané

(v našem pípad pevážn citáty biblické) tisknou se kursivou.

Tisk proložený znamená, že v originále samém píslušné místo

jest njak nápadn oznaeno (na p. podtrženo). Ponvadž, jak

z reprodukce originálu jest patr-no, jest pvodní tekst podtrhován

píliš asto a na mnoze bezdvodn, vtším dílem nejspíše od

pozdjších tená, oznauji taková místa jen výjimen ve zvlášt-

ních pípadech. Místa, jež pokládám za odvozená nebo pejatá

z jiných pramen nebo pedloh, reprodukují se borgisem. Po-
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stranní pípisky svádím pod áru do poznámek oznaených e-

ckými písmeny.

Piiované poznámky jsou trojího druhu: 1. poznámky

tekstové, oznaované písmeny abecedy latinské, uvádjící zejména

varianty ze soubžných tekst, 2. poznámky citátové, oznaované

písmeny abecedy ecké, uvádjící místa, odkud jednotHvé citáty

jsou vzaty a reprodukující postranní pípisky tekst,^ 3. poznámky

vcné, oznaované arabskými ísHcemi, týkající se výkladu jedno-

tlivých míst tekstu.

Co se týe variantíi tekstových, bylo by zajisté zbytené za-

znamenávati slova, která se neliší od sebe jinak nežli vkem tvar
jazykových, na p. má-li jeden tekst Buoh a druhý Bh, nebo

jeden držie a druhý drží, najlepši a nejlepší, sluha a slouha atd.

Rovnž tak neteba zajisté vytýkati vnjších rozdíl tvarových,

zvlášt jsou-li jen hláskové (na p. vyskytuje-li se v jednom tekstu

kdo a v druhém kto, nebo prost pravopisných i grafických, jako

tresktati a trestati, ovotce a ovoce, vzádný a vzácný, Chelicský

a Chelický atd.). V nkterých pípadech ovšem uinil jsem výjimky

z tohoto pravidla, chtje upozorniti na nkteré zajímavé archaismy

grafické; zaznamenávám na p. pípady, kde délka samohlásky se

ješt oznauje dvma písmeny na p. ve slov bydlee, nebo kde

vedle pie vyskytuje se též pjé.

Neteba zajisté vytýkati pípady, kde soubžné teksty uží-

vají zkratek pi slovích asto užívaných, jako B. místo Bh, P. J.

místo pán Ježíš atd. Vyskytují-li se v tekstu základním, prost se

doplují bez poznámek. Rozdíly v slovosledu bývají asto velmi

znané a proto je vytýkám vbec. Poznámky tekstové náležejí

z pravidla pouze k tomu slovu, po jehož pravé stran stojí po-

známková písmenka. Týká-li se poznámka tekstu z nkolika slov

složenému, bývá piinna táž písmenka z pravidla po pravé stran

prvního i posledního slova.

V poznámkách citátových uvádím pedevším místa z bible

ve zkratkách užívaných v eské „Biblické konkordanci" z r. 1901,

vydané spolkem Komenského v Praze. Pi citátech nebiblických

uvádím tituly dotených spis v postaitelné úplnosti. Pi jed-

notlivých postraních pípiscích oznauji kursivními velikými pís-

meny ruky, od které pocházejí. Ruka A jest ruka táž, jež psala

tekst, ruka B jest ruka Blahoslavova, C ruka snad Jana erného,

K ruka Komenského, O ruka Orlíkova (srov. str. 29).

1 Píslušná písmena je pipojena vždy k slovu, které v originále jest po-

sledním v ádku, k nmuž je piinn postranní pípisek.
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Vcné autorské poznámky tištny jsou kursivou, ale píslušné

výatky z pramen obyejným petitem. Jak dalece které místo

zasluhuje vysvtlení, o tom souditi jest vc velmi subjektivní.

Vziilcdem ku zvláštní povaze vydávaného materiálu, v nmž se

tytéž otázky zhusta opakují, hledl jsem vcné poznámky sou-

stediti na jistá místa; jsou to obyejn místa, v nichž se po prvé

na píslušnou vc naráží a ostatní místa opatil jsem pouze pí-

slušnými odkazy. První vcné poznámky piinné k jednotlivým

kusm obsahují mimo údaje týkající se tradice tekstu a dosavadní

reprodukce jeho též sdlení o autoru a o dob vzniku. Kde bylo po-

tebí té vci vnovati zvláštní výklad, umístn jest v Pedmluv,
kdežto v píslušné vcné poznámce uvádím pouze konený výsledek.

Tcksty edicí touto reprodukované liší se znan od svých

pedloh co do pravopisu a grafiky
;
jsou pizpsobeny dnešním

pravidlm a zvyklostem. Vyjma 1. ást I. svazku jsou všecky ostatní

teksty psány pravopisem a grafikou z druhé polovice století 16.,

o jejíž podržení ve vydání nemá, tuším, ani filolog valného zájmu.

Starobylejší jest pravopis a grafika Prostiboského, jenž opsal

1. ást I. svazku (srov. str. /7), ale ani tu by filolog nenalezl nic

pozoruhodného a pro historika bylo by podržení jejich bezcennou

a zbytenou pítží. Pes to však upravuje starší pravopis a grafiku

pedloh na zpsob novjší hledl jsem podržeti nkteré vci, o nichž

dlužno míti za to, že se nejen jinak psaly než nyní, nýbrž i vy-

slovovaly. To se týká pedevším slov s náslovným nebo stedo-

slovným z a 5, jež se snadno zamují; na p. píše se svitéziti

i zvítziti, zhešiti i shešití. V takových pípadech ídím se tím,

co v dob, kdy teksty naše byly opisovány, bylo obvyklejší nebo

co se v tekstech hojnji vyskytuje. Tudíž píši na p. svitéziti,

zbo, zpráva, zbírati, zpsob, ale nesíslný, zhešiti, prosba, zkrou-

šený, ztratiti, a se táž slova vyskytují psána obojím zpsobem.

Ve slovech cizích, zvlášt ve vlastních jménech ob ásti

1. svazku užívají pravopisu fonetického (na pf. Krystus, Tymoteus).

Ponvadž podržovati tento pravopis by bylo bezúelné, trans-

skribuji takováto slova podle pravopisu dnešního, nap. : Kristus,

Daniel, Timoteus, kardinál, Konstantin, Augustin. V nkterých

však pípadech podržuji pravopis do jisté míry pvodní, na p.:

Christus, Marije, Kajifáš, do Bazilie, Jeruzalém, Efrejm. Jsou to

v celku pípady, kde cizí slova jsou pizpsobena eské výslov-

nosti, ale výslovnost staroeská liší se tu ponkud od novoeské.

Jisté zvláštnosti staroeského pravopisu, jako na p. psaní

>; po c a 5 (cýsa, cýrkev, Husy, posýlati) pirozen odstrauji.
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Sem náleží též asté zdvojování nkterých souhlásek na p.

v slovích: radda, zlatto, svattost, vesselý, šedessáte, dessatero,

vyssokost, massitý, visseti, vinna. Také na poátku slov bývá

nkdy zbytené ss, na p. sstálý, ssužovati neb dokonce zs

(zstavovati). Sem náleží též zbytené h v slovích: létha, Tháboruov

a p. Také místo es ve slovích jako jest prorocský píši pouhé c,

a místo š pouhé (na p. Skuteti místo Skuteští). Naproti tomu

podržuji vsuté stedoslovné t v pípadech jako jest ovotce, rutce,

ntco, vzáctný, statiti. Sloveso jsem atd. píši tak, jak jest psáno

v originále, t. j. asto s odsutým j, jak to iní filologové.

Komparativ a superlativ vyšší, nejvyšší, který bývá z pravidla

psán se — žš — , transskribuji zpiasobem novoeským. Podobn
tovaryžstvo a. p.

Samozejmé jest, že do edice naší nehodila se staroeská

grafika, píšící cz místo c (na p. mocz), w místo v (wfíickni),

í místo 5 (íym), //" nebo/ místo š (hjí[nicy),y místo i (hjífnicy),

g místo j (GežjL]), y místo j nebo / (o zleych,_y jako spojka) atd.

Rovnž bylo by zbytené podržeti spežku zi ve významu ž a psáti

snad zíadame místo žádáme, ukízíovatí místo ukižovati.

Pípady takovéto nepsobí vydavateli zvláštních obtíží. He
jest tam, kde bží o to, jak oznaiti náležitou kvantitu jednotlivých

slov. Ponvadž kvantita staroeská se na mnoze liší od kvantity

novoeské, bylo by hrubou chybou oznaovati v tekstech staro-

eských kvantitu novoeskou. Ale v tekstech staroeských nebývá

kvantita oznaována dosti dbale a pravideln, a to platí zvlášt o „Ak-

tech Jednoty bratrské", z nichž nejhe jest na tom práv svazek I.

V první jeho ásti psané Prostiboským oznauje se kvantita

docela ledabyle, libovoln a nahodile. V druhé jeho ásti jest

oznaována sice pravidelnji, ale pozorují se tu nkteré zvlášt-

nosti a odchylky, kterých nelze podržeti, ježto odporují zá-

kladním pravidlm mluvnickým; na p. píše se chleb, církev,

není, úzkost, mudrost, pán místo pán, kteíž, výmysly, zbytí,

stízlivý, jméno a p. Mnohem pesnji a pravidelnji jest kvan-

tita oznaována v dalších svazcích „Akt". Proto hlavní pomcku
k stanovení kvantity poskytují soubžné texty jejich. Jinak ovšem
dlužno kvantitu rekonstruovati podle pravidel, jimiž v 15. a 16.

století se ídila.

Staroeská kvantita má své zvláštnosti. Na p. verbální sub-

stantiva, jako jest kázaní, mají svj uritý rythmus, který lze

vyjáditi vzorcem — v_/ — nebo v_y (vzhledaní, vzkládaní,

pijímaní, pidávaní, oddávaní, ukázanie, posmívání). Místo novo-
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eského psáni bývá z pravidla psáni. V množném nominativu mí-

vají substantiva mužská — i místo i, na p. muži m. muži; že

délka je tu na míst, vidti z toho, že se etn vyskytuje tvar

mužie a p. Pisvojovací zájmeno náš bývá v ženském a stedním

rod z pravidla dlouhé, na p. ospravedlnni naše.

Pídavná jména v písudku mívají v „Aktech" vtším dílem

tvary urité, proto tam, kde by byly možné tvary urité i neurité,

kladu radji tvary urité. Komparativy píslovek píší se z pra-

vidla dlouze, na p. radji, doleji a podle toho i radšé. Mimo to

vyskytuje se z pravidla nikdy nebo nikdá a prvé. Také pedložka

podlé bývá z pravidla dlouhá.

íslovka ti bývá psána s í a podle toho analogicky vyskytuje

se tyi. Zájmena osobní se velmi asto odlišují kvantitou od zpíi-

sobu novoeského, ale pozoruje se zde více libovle a nahodilosti

než pravidelnosti, proež oznauji jejich kvantitu podle zpsobu
novoeského.

Krom toho lze pozorovati v tekstech bratrských nkteré

zvláštnosti vlastní. Na p. koncovka množného dativu — om bývá

vždycky krátká. Naproti tomu ve slov enichati píše se z pravidla i.

Dosti asté jsou pípady, že na místech, kde bychom oekávali

dlouhé ie vyskytuje se pouze , na p. pimsiti místo pimiesiti,

msto místo miesto. Vedle krátkého Rokycana nebo Rokycan

píše se asto Rokycana nebo Rokycan, ale naproti tomu z pravidla

Lupa místo Lupá.
Ne všecky bratrské zvyklosti pravopisné týkající se kvantity

lze uvésti v souhlas s historickou mluvnicí, a proto dlužno na p.

odchýliti se od zkracování kmenové hlásky v trojslabiných slo-

vesech složených s pedložkami, jako jest navésti, pivésti, do-

vésti a p. Jsou ovšem i pípady pravideln se vyskytující (v 2.

ásti I. svazku a ve svazcích dalších), kde by mohlo bžeti o zvlášt-

nosti dialektické, na p. když se píše otevi m. otevi, rádi m. rádi,

vina m vina a p. — ale nemohl jsem konati specielních studií

o tchto zvláštnostech. Uvádím pouze nkteré pozoruhodné pípady

mezi varianty na p. néni místo neni. Jestliže se vyskytuje také

s krátkým e neznamená to též, nýbrž tak.

Látka obsažená v I. svazku ,,Akt Jednoty bratrské".

„Akty Jednoty bratrské" nejsou soustavnou, jednotn a chrono-

logicky spoádanou sbírkou materiálu týkajícího se djin bratrských.
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Proto pi zpracování tohoto materiálu, pokud se od edice žádati

mže, nelze se pesn držeti poádku, v jakém jest v „Aktech"

uložen, nýbrž dlužno jej úeln seskupiti, a to jednak vcn,
jednak chronologicky. Látka I. svazku týká se

:

1. prvního pronásledování „Jednoty bratrské" roku 1461 a let

následujících,

2. styk bratí s Janem Rokycanou po zízení vlastního knž-
ského ádu v Jednot (od r. 1468 poínajíc) a druhého pronásle-

dování bratí v letech 1468—1471,

3. snah bratí o zlepšení svého postavení v prvních letech

vlády krále Vladislava II.

4. Krom toho nalezneme tam „membra disiecta", nkolik

kus ojedinlých.

Kusy prvních tí skupin nasvdují tomu, že sbratelé obou

ástí I. svazku sledovali uritý cíl, že chtli sebrati látku k nej-

starším djinám „Jednoty bratrské". Nejvtší ást její týká se

let 1460— 1471 ; chronologicky nejdále sahá materiál I. svazku do

roku 1479.

Novovký vydavatel historických pramen jest povinen látku,

kterou vydává, také již zpracovati. Jak má vypadati takové zpra-

cování, o tom se mohou názory rozcházeti. Theorie nesmí vésti

k šablon. Jak který materiál dlužno pi edici zpracovati, ídí

se podle daných poteb doteného historického oboru. Poteby
tyto nejspíše pozná práv vydavatel specielním studiem. Zpsob
zpracování závisí však z veliké míry i na látce samého pramene
— a to, jak se mi zdá, práv pi „Aktech Jednoty bratrské" jest roz-

hodující. Ponvadž veliká ást látky týkající se nejstarší historie

Jednoty bratrské zstává ješt mimo vydávaný I. svazek „Akt", bylo

by neobyejným stížením úlohy vydavatelovy, kdyby na p. na nm
bylo požadováno, aby se pokusil o nové vylíení nejstarších djin

Jednoty bratrské, které ostatn na ten as uspokojiv jsou vylíeny

v lánku Gollov, Jednota bratrská v 15. století (M 1883—1888).

Vydavatel nepokládal se doasn za zpsobilého k této úloze, a
má za to, že ve své edici provedl ástenou revisi nejstarších djin

bratrských a leckteré faktum a stránku jejich nov osvtlil. - Po-

nvadž však shledal, že prameny obsažené v I. svazku „Akt
Jednoty bratrské" nebyly dosud náležit ocenny po stránce lite-

terárn-historické a že také nebyly dosud uspokojiv ureny i ana-

lysovány jakožto historické prameny, soustedil svoji pozornost

hlavn k této vci. Nco uinil sice již Goll ve svých „Quellen

und Untersuchungen" a v lánku výše jmenovaném, ale badání
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jeho jednak sledovalo jen urité otázky (souvislost Jednoty bratrské

s valdenstvím), jednak z veliké ásti zstalo utajeno. V lánku

,Jednota bratrská v 15. století" GoU podává spíše jen výtžky své

analysy pramen bratrských než jejich odvodnní. Nkteré kusy

zstaly vbec dosud neureny.

Vydavatel nechce tvrditi, že by všechny mezery úpln vyplnil,

má však pece za to, že splnil aspo znanou ást této úlohy.

Doufá, že jeho práce pispje k lepšímu ocenní literární innosti

Jednoty bratrské z doby jejího poáteního vývoje, jíž literární

historie dosud málo pozornosti vnovala. Neobyejná literární

innost Jednoty bratrské v oboru apologie a polemiky, rozsáhlé

traktáty její psané na obranu jejích zásad, stojící úpln na výši

tehdejší kultury, ba i pevyšující setlostí, obratností a dsledností

vývod nejvzdlanjší protivníky, zstaly— jsouce rukopisné — do-

dnes takka neznámé djepiscm eské literatury. Jejich vydáním

poskytuje se jim bohatý materiál k hlubšímu studiu literatury eské

z druhé polovice století 15. Vdí postavení bratra ehoe mezi

bratími a jeho vynikající úastenství pi všech takka písemných

projevech jejich, které za jeho doby vznikly, bude zajisté základem

k novému zbadání jeho literární innosti, což, jak za to mám,

povede nepochybn ku poznání, že eho byl daleko originálnjší

duch a spisovatel než se dosud za to mlo, že to byl duch silný

a nevšední, bez nhož Jednota by nebyla vznikla, nebyla by se

udržela a nebyla by se stala tím, ím jest pro eský národ a jeho

historii.

Jednotlivé kusy I. dílu „Akt Jednoty bratrské" jsou opateny

z pravidla nadpisy, z nichž nkteré pipisovali teprve pehližitelé

a opravovatelé tekstu. Blahoslav a Orlík, jiné byly již v ped-

lohách, podle kterých se opisovalo. Nadpisy tyto jsou dílem pí-

padné, dílem nevhodné. Nevhodný jest nadpis kusu zaínajícího

na í. 130^, Kterak se Lidé mají míti k církvi ímské, který vzat

jest nahodile z první vty jeho. Mnohé kusy v AI nemají nadpisu,

ale v soubžných tekstech jejich ve svazcích dalších se nadpisy

vyskytují. Podle stilisace soudíc, není ani jediný nadpis pvodní,

t. j nebylo ho v originále, leda bychom pipustili, že nkteré

z nich mohly býti již do originál pipsány a že odtud dostaly

se do pepis. Na p. originální koncepty list Rokycanovi po-

slaných mohly dostati nadpisy oznaující jejich poadí. Nkteré

kusy nemají nadpisu ani ve svazku I., ani ve svazcích jiných.

A nkteré nadpisy nejsou vhodné a správné, není pece

z praktických dvod radno nahrazovati je jinými, které by obsah
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lépe vyjadovaly. Nadpisy tyto jsou nejmén tak staré, jako kodexy,

v nichž se vyskytují; srostly takka s teksty a ustálily se užíváním

ve vdeckém badání. Jestliže vydání toto chce reprodukovati tekst,

jak jej stanovili Blahoslav a Orlík, pak dlužno zajisté ponechati

i staré nadpisy jednotlivých kus tak, jak je pijali tito redaktoi.

Vydavatel I. svazku podržuje tedy vesms nadpisy, jaké se tam

vyskytují; kusm, které ve svazku I. jsou bez nadpisu, piiftuje

nadpisy ze soubžných tekst v jiných svazcích se vyskytujících,

a kusm, které vbec nadpis nemají, pidává nadpisy, jaké asi

podle jejich obsahu a podle zpsobu v té dob obvyklém by míti

mohly. Tyto rekonstruované nadpisy oznaeny jsou lomenými

závorkami.

A. Kusy hledící k prvnímu pronásledování Jednoty bratrské

(r. 1461 a násl.).

1. (Poet o pijimani tla a krve pána Krista pod zpuo-

sobem chleba a vina). Jednota bratrská, která vznikla splynutím

drobných volných bratrstev nebo jednot, jež se skládaly z lidí

toužících po opravdov náboženském, mravném život a nespo-

kojených s vývojem hnutí husitského, zaala vystupovati nkdy
ke konci let padesátých století patnáctého jakožto samostatná

náboženská organisace, která se pívržencm církve podobojí

a držitelm moci politické jevila jakožto sekta, rušící platné ády
církevní i státní. První lenové Jednoty bratrské, mezi nimiž jádro

tvoili nkdejší posluchai Rokycanovi s bratrem ehoem v ele,

seskupili se hlavn v Kunvald a v Krin okolo knze Michala

a Martina, v jejichž bezúhonnost mravní chovali úplnou dvru,
a nechtli pijímati svátostí od jiných knží; naopak knží bratrští

nechtli udíleti svátostí jiným vícím. Knží bratrští zjednodušili

také obady obvyklé bohoslužby a nkteré vci v chování bratí

k svátosti oltání nasvdovaly tomu, že se znan odchylují od
názor, jež všeobecn platily za správné, vzbuzovaly mínní, že

bratí smýšlejí o eucharistii pikhartsky. Mše knží bratrských po-

dobala se táborské, bratí zavrhovali vystavování svátosti oltání

a klanní se jí a užívali k promování a pijímání tla božího

neobvyklých zpsob chleba. Mimo to nechtli bratí skládati

písah jakožto konšelé.^ Knžstvo z okolí Kunvaldu a Krina, pod
jehož správu mnozí tamjší bratí píslušeli, zdvihalo stížnosti

a žaloby, až i král vidl se nucen vcí se obírati. Pronásledování

' Vysvítá ze PSÁNI KNZE MARTINA VZN, AI f. 329b.
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Jednoty bratrské jakožto sekty hodilo se dobe jeho politice s kurií

papežskou, které mohl ukázati, že plní svou korunovaní písahu,

podle které neml trpti v zemích svých žádných sekt a kacíství.

Král vedl si tak, jako by bratí nebyli než znovu povstávající

Táboi, obnovujíce nejen jejich uení, nýbrž i jejich bojovnost

náboženským fanatismem vzbuzovanou. Proti bratím zakroeno

jako proti lidem, od nichž hrozí ozbrojené povstání a tím porušení

veejného klidu a poádku. Pronásledování bratí zaalo se nej-

spíše nkdy r. 1460 tím, že jim byla zakázána bohoslužebná shro-

máždní v Kunvald.^

Bratí tamjší však našli útulek na panství Jana Rychnov-

ského z Rychnova. He vedlo se pívržencm Jednoty v Praze,

kde hlásili se k ní zejména studující z university. Bratr eho je

tam navštvoval. Pi jedné takové návštv v beznu 1461 nkteí
úastníci shromáždní (a všichni byli vas varováni), toužíce

snad po korun muedlnické, byli zajati od novomstského rych-

táe a odvedeni do vazby na radnici. Poaly se výslechy, pi nichž

výpovdi vynucovány muením a trýznním. Zmueno bylo pt
bratí. Otázky jim kladené týkaly se mimo jiné zejména spiknutí

a povstání od bratí domnle chystaného. Na základ vypovdí

dotazovaných zateni 15. bezna z rozkazu králova ti studující,

kteí uvznni od rektora university. Asi za tvrt roku, tedy nkdy
v ervnu 1461, vrácena byla studentm i ostatním bratím svo-

boda, ale musili díve odvolati bludy, které jim byly za vinu

kladeny. Odvolání stalo se jedné nedle v chrám Týnském

ped shromáždným lidem u pítomnosti Rokycanov. Odvolání

dlo se podle dvou formulí, z nichž jedna platila pro studující,

druhá pro ostatní pívržence Jednoty bratrské. První zachována

jest v rukopise univ. knihovny Pražské sign. XVII G 2 (ze 16. sto-

letí) s nadpisem : „Odvolávání tch, kteí od sekty pikhartské od-

stupovali za mistra Jana z Rokycan, v kostele Matky boží ped
Tajném uinné. L. P. 1466," druhá v I. svazku „Akt Jednoty

bratrské" f. 342^ si. bez názvu. Formule první jest v rukopise

jist datována nesprávn. Obsah její smuje vlastn proti uení

táborskému, ježto u jednoho mistra a bakaláe byly nalezeny

traktáty táborské. ^ Goll otiskl ob formule v „asopise eského
Musea" 1884 str. 466 a násl. V „Aktech" našich otiskuje se for-

mule druhá ješt jednou.

< GOLL vM 1884. 447 sL

' Srov. GOLL vM 1884, 447 s\. a 460 si.
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Ponvadž v „Prvním list k mistru Rokycanovi" nepochybn
se o ní iní zmínka, a to tak, že bratí tam jmenují jaksi její

titul, ^ proto beru odtud její nadpis: Poet o pijímaní tla a krve

pána Krista pod zpuosobem chleba a vína. Struné toto odvolání

vyjaduje všecko, ím se tehdy bratí odchylovali od církve

podobojí.

Jest sice pravda, že — jak dí Goll- — to, co se praví v druhém

odstavci, mohl bratr s dobrým svdomím vyznati; ale šestý odstavec

obsahuje pece zcela zejmé odvolání tch dsledk dogmatického

stanoviska bratí, které budily všeobecné pohoršení; bratí prohla-

šují se sami za vinné, „že souce tázáni nechtli sme vyznati, by

tlo boží v svátosti na oltái, v monstrancí anebo když v processí

nosí nebo když knz na mši pozdvihuje, než toliko, když se vrným
kesfanom dává od knze vrného, že pijímají tlo boží". Dále

uznávají, že bloudili, pijímajíce tlo Pán v chleb žemlovém

i v topénkách a krev Pán z obyejných nádob, že se za tím

úelem scházeli po domích, a mohli je míti v kostelích. Vyznávají,

že ve svátosti tla a krve Kristovy jest Kristus pítomen „svým

vlastním pirozením a podstatou svého pirozeného bytu, kterýž

jest vzal z panny Marie", že mají se Kristu v svátosti pítomnému
klanti, jej ctíti i svtly a jinými poctami k nmu se modliti. Je-

diný ústupek, který odvolávajícím byl uinn, záležel v tom, že

mohli prohlásiti (v odstavci 4.). že byli nesprávn obviováni ze

spiknutí a pipravování ozbrojeného povstání.

Soudím tedy, že odvolání bratí bylo dosti zetelné a dosti

podrobné; odvolání student je ponkud podrobnjší, ale rozdíl

mezi obma formulemi není veliký. Obojí formule byla nepochybn
tžkým požadavkem pro svdomí odvolávajících — ale oni tomuto

požadavku vyhovli. Jen nkolik pívrženc Jednoty zstalo ne-

oblomných — kolik, nevíme. Kdo neodvolal, zstal ve vzení.

Podle listu bratra Tmy ..jedni sedli tvrt léta, pl léta, dv léta,

až jeden sedl deset let na rathouze".^ Podle „Psáni knze Martina

vzn" nkteí byli i smrtí potrestáni za to, že nechtli jiných bratí

vyzraditi.'*

1 „A tak tch prodlených asuov let, jakož vám známo jest, . . . vydali

jsme poet o pijímaní tla a krve pána Krista pod zpuosobem chleba a vina"

(srov. AI str. 4 a pozn. 1).

' GOLL vM 1884, 469.

' Cit. GOLL vM 1884, 464.

' AI f. 329b (str. 564).
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Také bratr eho byl njaký as vznn. Píinu toho sám

naznauje v list k panu Valeovskému, že totiž odporoval nebo

snad zejm protestoval proti tomu, že moc svtská nutí k víe
— patrn již po zatení a muení bratí,\ eho nebyl však muen
a dostal se brzy na svobodu. Bylo mu pouze uloženo, aby njaký

as neodcházel z vzení, a to do lhty, kterou mu ustanovil sám

Rokycana. Když lhta tato vypršela, opustil vzení s vdomím
strážného. Ve lht dotené mlo dojíti k hádání o víru (k nmuž
se eho i chystal) — zejména ovšem o otázku nucení k víe mocí

svtskou. V list svém njakému Janovi- eho popírá, že by byl

své názory odvolal a podle listu k panu Valeovskému prý knz
Vocásek jen uskokem docílil, že eho mimovoln pipustil za-

sahování moci svtské do vcí náboženských.^

Ponvadž Rokycana nepochybn nechtl, aby eho zakusil

vší písnosti tehdejších ád, proto hádání odložil a výrok ehov
vi Vocáskovi byl vyložen za jakési odvolání. Opustiv Prahu

eho odešel do severozápadních ech, ale v Teplici byl opt
zaten a uvznn — nejspíše ješt r. 1461.

2. (Psáni panu podkonioimu království eského.) Z \ zení
teplického nejspíše poslal eho list nadepsaný w AVI i. 89^ Psáni

panu podkomonmu královstvi eského. Adressátem jest pan Vank
Valeovský z Knžmosta, podkomoí království eského, z pedních

rádc a dvrník krále Jiího ; Valeovský jej horliv podporoval

ve snaze o uklidnní zem, o povznesení moci královské pomocí

stavu mstského a o pokoj s církví. Již za krále Ladislava Vale-

ovský staral se o zavedení jednoty ve víe potlaováním zbytk
táborství, a to tak hromadn a úkvapn, že sám Rokycana s tím

nesouhlasil. Není pochyby, že Valeovský z veliké míry vedl i pro-

následování bratí r. 1460 a 1461, pedevším ve mstech králov-

ských. S druhé strany však nebylo ehoovi neznámo, že Vale-

ovský není valn naklonn knžstvu, maje za to, že knží, a zvlášt

Rokycana, mimo obor svého úadu si osobují moc, která jim

nepísluší, jak to vysvítá z jeho traktátu „proti Rokycanovi a jeho

knžím-' (zapsaného w AU t 215 sl.)^ v nmž Valeovský knžím
vytýká život nemravný, míšení se do svtských záležitostí a úsilí

o vyvolání nových válek náboženských. Jiným projevem téhož

' AI f. 319b—320a (str. 552).

- AV str. 641 (podle opisu zemského archivu Pražského).
'' AI f. 318b—320a (str. 552).

* Otiskl jej ELAKOVSKÝ ve „Zprávách král. eské spolenosti nauk"

1881, 335—345.
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smýšlení Valeovského, ehoovi známým, byl proslulý obraz

vozu, do nhož s obou stran jsou zapraženi kon, ízené íormany-

knžími, jejž si Valeovský dal namalovati na zdech svých Praž-

ských dom v Dlouhé tíd. ^

Úelem listu ehoova Vakovi Valeovskému, jak z obsahu

jeho vysvítá, jest, ukázati, jak nesprávné jest, když moc svtská

i jakožto nástroj knžstva pronásleduje nkoho pro víru. Jest to,

jak Goll praví, ^ apologie sepsaná na obranu lidského svdomí ve

vcech náboženských. Moc svtská vbec nemá podle ehoe
práva nutiti nkoho k víe. Mimochodem a mimodk jaksi eho
vyslovuje pochybnost o tom, zdali moc svtská vbec se hodí

pro kesany. K vývodm této vci se týkajícím pipojuje eho
na konec pání, aby bratí byli trpni se svou vrou asi tak,

jako Židé.

Poukazuje na to, že král Jií zastavil vzájemné boje o víru,

zpsobené knžími obojí strany, eho obrací se k Valeovskému,

jakožto zasvcenému do politiky královy, za tou píinou, aby

soudruhm ehoovým, kteí se rozhodli íditi se pouze Písmem,

poskytnuta byla volnost provozovati své náboženství. V novém
zákon neplatí ády Žid, kteí híchy mstili meem. Násilí mže
lovka pinutiti, aby se na oko hlásil k víe, která se mu vnu-

cuje, ale jeho vnitní pesvdení zmniti nemže.
Ovšem vyvolení boží vždycky trpli a budou trpti hlavn

návodem falešných prorok, kteí pomocí svtské moci chtjí do-

cíliti toho, co by mli dosahovati pravdou. Kéž by Valeovský

a jeho soudruzi poznali lstivé jednání knží obojí strany! eho
poukazuje na náboženskou snášenlivost, vládnoucí v zemích s n-
kolika vrami, na p. v staré íši ímské, v íši Polské a na po-

mrnou svobodu kesan v íši Osmanské. Ostatn prý král Jií

chová se snášenliv k stran katolické — jen vyvolení boží, t.

soudruzi ehoovi jsou bez ochrany. Také Židé „proroky k sob
poslané (sou) vzeli a mordovali" (318^) z návodu velikého potu
falešných prorok. To však nemže zstati bez trestu, jak svdí
tresty, jež stihly nepátele Husovy po jeho smrti. Varuje tudíž

držitele moci svtské, Vaka a jeho soudruhy, aby pronásledováním

bratí si nezpsobili boží trest a pomstu.

Bratí proti králi ani proti obecnému dobrému niím se ne-

provinili. Lživé jsou žaloby knží vinících je z pikhartství, na p.

1 Srov. ELAKOVSKÝ 1. c. 332. Rkp. mus. VA41 f. 79b a BLAHOSLAV,
O pvod (vyd. JASTREBOV) str. 12.

- GOLL vM 1884, 452.
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že zabíti lovka jest jim jako rozbíti step, že neví v Boha, že

neví ve z mrtvých vstání, neuznávají ani Starého ani Nového zá-

kona a žijí pouze podle pírody. Že bratí pikharty nejsou, je

vidt již z toho, že se ochotn podrobili muení, nebo pikharti

cení život vezdejší nade všecko. Dále odmítá eho pomluvy, jako

by byl proti slibu a závazku z vzení utekl.

Bratí svou passivní vrou nejsou zemi tak nebezpení,

jako knžstvo obou eských stran, nebo kdyby toto mlo moc,

nutilo by násiln k své víe. Držitelé moci svtské však nemají

vbec práva nutiti k víe, ježto moc kesanská nesmí se íditi

právem pohanským. To výslovn prohlašuje proto, že ve vzení
dal se podvésti lstí knze Vocáska, aby ekl, že moc svtská má
právo nutiti k víe. Kesan nesmí vbec nikoho zatracovati a vraž-

diti. Má vbec se vyhýbati, aby nad svými bližními neprovozoval

moci svtské. Moc svtská pouze zlé lidi má pronásledovati. Ale

kdo chce následovati evangelia, musí se vzdáti moci svtské. Hájiti

víry meem není dovoleno, jak by knží chtli. Proto zbyten se

bojí soudruzi Valeovského, že by bratí chtli vyvolati nové války

náboženské. eho nepopírá, že by bratí dovedli pomstiti své

muené spolubrati, ale jejich svdomí a víra jim toho nedovoluje.

Dále rozvíjí se a odvoduje myšlenka, že víra nepotebuje

vbec podpory a ochrany a že s druhé strany všecky násilné

pekážky nedovedou zastaviti jejího pokroku. Pravda, která po-

tebuje násilí, je pravda falešná. Knží pod pravdou zákona bo-

žího a jeho svobodou mají na zeteli svobodu tla a proto pi-

inili k nmu své pídavky. Kdo tchto pídavk nechce uznávati,

toho nazývají rouhaem, jak to sám eho zakusil nechtje po-

kládati za Boha to, co oni pokládají (t. chléb v monstranci).

Na konec eho opakuje svou žádost, aby bratí byli se

svou vrou trpni, aspo tak, jako Židé, a ví, že k tomu nesvolí

knží z obavy o klesnutí svých píjm, a a ví, že list jeho ne-

bude úinkovati ani na držitele moci svtské, kteí jsou odhodláni

vyhubiti bratí jako pikharty. eho porouí se tudíž se svými

spolubratími do vle boží v nadji, že prese všecky útrapy jedno-

tlivc celek se udrží.

Podle listu bratra ehoe, psaného njakému Janovi {AII f.

216 si.), zdá se, že eho vTeplici byl zaten proto, že jeho

odchod z vzení novomstského byl pece pokládán za útk. Když
však eho slíbil, že se vrátí do Prahy k Rokycanovi, aby s ním
mluvil a známí se penzi za nho zaruili, byl opt propuštn.

Když královna Johanna, která bratí nenávidla, se o tom dozv-



48 Z VEZENÍ TEPLICKÉHO. BRATRU PETROVI A SESTE KÁI.

dla, ml být eho opt zaten od teplických úedník (hejtmana

a rychtáe). Když se však tmto nepodailo opt ho zatknouti,

propadl onen peníz, který byl za ehoe složen.

3. (Z vzeni teplického bratim do hor.) Když již bylo jisto,

že bude propuštn z vzení teplického, psal bratr eho odtud

list nadepsaný v ^41^ f. 304** Z vzeni teplického bratim do hor.

Adressáti mohou býti bu pívrženci Jednoty v horách Krušných

anebo snad spíše v horách Orlických, kde nepochybn zstali

pední a první lenové Jednoty v dob pronásledování. Napomínaje

jich k stálosti a trplivosti, sdluje jim, že „jest pán Buoh z mi-

losti své k prospchu pivedl naše vzení i vysvobození, neb jest

tak uinil, že srny se toho nikdy nenadálí ..." Vyizuje jim pozdrav

mnoha jiných bratí a sester, zejména pak svých spoluvz, které

prý Bh zárove s ním vysvobodil.

4. K listu tomuto adí se svým obsahem a rázem ti krátké

listy nadepsané Bratru, Petrovi a seste Kái ijiným všem vrným,
kteiž znaji a miluji pána Ježíše upimým srdcem {A I f. 338° si.,

str. 578), Druhé poselství týmž osobám již jmenovaným {AI f. 339^

str. 579) a Tetí poselství týmž osobám naped jmenovaným {A I

f. 340^, str. 581). První z tchto list obsahuje struné napomenutí

neznámého pisatele, urené, tuším, v první ad manželm bratru

Petrovi a seste Kái, aby se odlouili od svta a žili spravedliv.

List druhý vyjaduje napomenutí podobného obsahu, ale ponkud
delší. Pisatel peje adressátm poznání pravdy boží a plnní její

skutkem. Nech svtem jdou spšn, pouze jako poutníci, nelnouce

k nmu. Nech mají se na pozoru, aby je nestihly zlé vci, které

mají pijíti na svt. List tetí obsahuje kratinké napomenutí, aby

se ídili podle božích pikázání.

Ponvadž knz Martin z Krina ve své „Hádce" {AI f. 350^,

str. 596) praví, že byl dotazován m. j. též o seste Katein, lze

souditi z toho, že shora zmínná sestra Káa jest s touto Kate-

inou totožná. Je-li tomu tak, pak by pisatelem hoejších tí list

mohl býti knz Martin snad ze svého vzeni, do nhož se dostal

nepochybn r. 1463, jak hned v následujícím odstavci bude vy-

loženo. Není ovšem vylouena možnost, že spisovatelem jest bratr

eho a že zmínné listy spadají do r. 1461. (Srov. str. 578 pozn. 1.)

5. (List knze Martina vzn.) Knz Martin z Krina byl

vedle knze Michala z prvních knží podobojích, kteí se k Jednot

ehoov pipojili a bratím bohoslužbou posluhovali.^ V prvním

' Podrobnjší zprávy o nm viz u GOLLA vM 1884, 447 a násl., 454

a násl, 459—460, 463, 473. Srov. též PAL'MOV, Brafja I, 1, 98 pozn. 1.
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pronásledování byl zaten pozdji než jiní bratí, t. jak se zdá,

až r. 1463, ježto Martin ve svém list psaném Rokycanovi z v-
zení iní narážku na vypuknutí moru, který zapoav v záí r. 1463

velice se rozmohl a celý rok potrval.^ Že uvznn byl Martin

pozdji než jiní bratí, je vidti i z toho, že o vznní jejich

a muení na Novém Mst mluví ve svém list jako o vci mi-

nulé. Ponvadž pak se tam zmiuje též o potu z víry své, který

spolen s jinými uinil ve spise králi podaném, zdá se, že on

byl na svobod v dob, kdy vznni byli jiní lenové Jednoty

(i sám eho) na Novém Mst Pražském. Spis králi podaný jest

nepochybn ten, který králi doruil Sobslav Mrzák z Miletínka

(srov. AI í. 346'' a Akty 1., str. 5 pozn. 1). Knz Martin byl po

svém zatení ve vzení vyšetován o tom, jak ví, a Rokycana

žádal od nho, aby dal písemnou odpov k nkterým uritým

otázkám. Martin, který podle všeho byl jedním z nkdejších po-

slucha Rokycanových (ve své disputaci s Rokycanou cituje jeho

výroky — AI í. 348% 348^ srov. i AI I 327*, 345^), pál si roz-

mluvu s Rokycanou a nepochybn žádal jej o to njakým listem.

Rokycana však mu neodpovdl a proto napsal mu Martin list

nadepsaný v A II List knze Martina vzn, který jest nepo-

chybn doplkem ústního vyšetování Martinova a vyhovuje tedy

do jisté míry žádosti Rokycanov. Jinak list Martinv má podobný

asi obsah jako list ehov Valeovskému, ježto i Martin žádá,

aby byla uznána svoboda svdomí a bratí aby byli od církve

podobojí aspo trpni jako Valdenští.

-

Vyloživ, pro Rokycanovi píše (viz shora), stžuje si Martin,

že jest potupen, jako by se protivil evangeliu nebo byl zloinec,

a to pro skutek a ustavení Kristovo, pi kterém nechce povoliti

vcem, které se djí proti rozkazu Kristovu — t. klekati ped
svátostí oltání. Vyznává, jak ví o svátosti této, t. že „když se

dje podlé zprávy a ádu" Kristova, „lidé vrní pistupujíce vrou

pravou pijímají pravé tlo a krev pána Ježíše pod zpuosobem

chleba a vína" . . . (325''). Tím, že se vyslovil proti monstranci

a jejímu vystavování, nepopíral a nezavrhoval prý ustanovení

Kristova. Jiného se mu prý nemže vytýkati, le práv nesouhlas

s oslavováním a klanním eucharistii.

Vyslovuje své pesvdení, že jest jedním z vyvolených božích,

1 AI f. 330b:
„ . . . a nyní Buoh ruku svou ztáhl k moru." Srov. PALACKÝ,

Djiny IV, 2, 256—257, 277.

- „A ponvadž Valdenské snášíte a milujete též smysléce u víe (t. jako

my)... i proež tehdy i nám také nebylo shovieno."

IV
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jimž Bh dává rozumti tajnostem víry, osvduje svj úmysl

promluviti Rokycanovi o duchovním klanní se Kristovi. Takové

klanní prý nezavrhuje.

Martin nechce, jak snad Rokycana si peje, uiniti njaké

takové vyznání víry, jež by v sob zavíralo svolení k tomu, co

ped tím zavrhoval.^ Tak to ovšem uinil sám Rokycana, který

jest pvodcem Jednoty bratrské, ale rmoutí se z toho, a by se

ml radovati. Docela opan byl by jednal Hus. Ješt he než

Rokycana chovají se k bratím jeho knží. „Dobré i nejlepší vci

se od nich hanjí jako zlé, jako láska, pokora. .." (328^). Hyždní
tch, kdo ctnostn žijí, není známkou pravé církve, nýbrž zna-

mením rot. Pravý kesan má i své nepátele milovati. Pronásle-

dování bratí není kesanské. Bratí doufají v Boha, že jich

neopustí.

Martin moiil by se pochlubiti mnohými lidmi, kteí se zdají

býti upímnými kesany, t. j. leny Jednoty bratrské, ale poukazuje

jen na nkteré, kteí pro vinu svou snášeli nkolikanedlní vzení

a radji škodu trpli, než -by byli písahali na konšelství. Dále

poukazuje na ty, kteí na Novém Mst radji podstoupili smrt,

než by byli prozradili své souvrce.

Martin a jeho souvrci vzývají téhož Boha jako Rokycana

a jeho knží, proto má býti Martin souzen podle spravedlnosti,

má mu býti umožnna obrana. Bude-li usvden z nepravosti,

podrobí se trestu. Martina a jeho soudruhy (patrn jiné duchovní

bratrské stejn s ním vznné) nejvíce rmoutí, že chudí lidé mu-
sejí pispívati na jejich vydržování. Ke konci žádá Rokycanu, aby

se piinil o jejich propuštní tak, aby mohli dále se starati

o své vící.

6. (Hádka mistra Rokycana s knzem Martinem.) Knz
Martin dosáhl svým listem od Rokycany splnní své žádosti. Ro-

kycana vyžádav si svolení králova uspoádal disputaci s Martinem,

pi které, jak se zdá {AI f. 348% 348*'), byli pítomni i bratí zá-

rove s Martinem uvznní. Tato okolnost potvrzuje moje mínní,

že „List knze Martina vzn" je data pozdjšího než r. 1461,

ježto povolení disputace jeho s Rokycanou pedpokládá, že po-

átení síla persekuce již znan ochabla. Disputace konala se

asi v obydlí Rokycanov, kamž tento pozval knze Tobiáše od

sv. Jindicha, mistra Jíru, jenž Martina znal z doby jeho psobení
v Hradci Králové, a mistra Vrbenského jakožto svdky.

' Zdá se, že tím Martin naráží na pedcházející odvolání mnoha bratí (r. 1461).
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O disputaci této Martin sám nejspíše hned po svém návratu

do vzení napsal zprávu, která v i4/ f. 343^ nese nadpis Hádka
mistra Rokycána s knzem Martinem. Sepsání toto má ráz zá-

znamu na rychlo zdlaného pedevším pro vlastní pamt autorovu.

Tím dlužno si vysvtliti, že namnoze máme initi s pouhými
narážkami nebo úryvkovitými poznámkami, jimž nesnadno lze

porozumti.

Disputaci zahájil Rokycána omluvou, pro tak dlouho nechal

Martina ekati na žádanou rozmluvu. Stalo se to prý jednak

proto, že Martin náleží k lidem, kteí se dovedou dobe vytáeti,

jednak že by nerad byl Martinovi píinou smrti — pedpokládaje

patrn, že Martin bude z bludv usvden a nebude chtíti jich od-

volati. Na úvodní otázku Rokycanovu, pro se Martinovi nelíbí

víra pod obojí, poukázal tento na pílišné zesvtštní církve pod-

obojí. Pipomenul Rokycanovi, jak si mu stžovával (Martin), když

lidé „zlí a neádní" chtli na nm, aby jim sloužil „svatými a bo-

žími vcmi". A ponvadž toho s dobrým svdomím nemohl initi,

proto pidal se k bratím — tof asi smysl temných slov Marti-

nových.

K námitce Rokycanov, že nemá (Martin) pece jistoty, že

ti, jimž posluhuje, skuten jsou praví kesané, odpovdl, že to

lze s jistou pravdpodobností poznati z jejich skutk.

K výtce Rokycanov, že se bratí se svou vírou skrývají, což

zajisté iní proto, že není správná, odpovdl Martin, že bratí to

iní pouze pro svou bezpenost od moci svtské. Odmítá nabí-

zenou ochranu její, protože se za to od nich žádá, aby se smí-

ili s církví podobojí, se kterou vbec Martin nechce míti nic

spoleného pro veliké množství neádných knží jejích.

Rokycána bránil se, že by on tím byl vinen, a tvrdil, že usi-

luje o nápravu. Martin vyzýval jej tedy, aby pracoval pouze s kn-
žími ádnými a aby opustil svt. K námitce Rokycanov, aby mu
ukázal, kde takoví knží jsou, odpovdl Martin narážkou, týkající

se nepochybn jeho nkdejšího psobení v Hradci Králové, které

jest rozumti, tuším, tak, že nejen Martin, a ádný knz, nýbrž

i Hradetí byli stíháni za jeho psobení, jakkoli mli by spíše býti

pronásledováni ti, „skrze jichžto zlost a nemilostivost zbuzuje

se protivenství".

Dále soustedila se rozmluva k hlavnímu a vlastnímu ped-
mtu, t. k otázce, jak a co ví Martin o tle božím. Ukázalo se,

že Martin v souhlase s bratími jest odprcem vystavování a kla-

nní svátosti oltání v monstranci a že kloní se k mínní (jež
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shledáno bylo i u knze Michala), jako by v ní Kristus byl pí-

tomen pouze pi pijímání svátostního chleba. Martin výslovn

klade v této vci váhu na vnitní kvalitu toho, kdo pisluhuje,

i tch, kdo pijímají: „Dokudž zuostává víra i úmysl Pán a vuole

v tom, kdož pisluhuje, a v tch, ješto pisluhování berou, vždy

v své pravd zstává jim tlo pána Ježíše" (347^1. A pímo toho

nevyslovuje, pece z rozmluvy je patrno, že Martin neví, že by

v chleb monstrance bylo pítomno tlo boží.

Proti klanní a klekání ped svátostí oltání namítá, že sám

Rokycana druhdy hlásal, že nejvtší est Kristu se prokazuje

hodným pijímáním jeho tla a poslušenstvím slov jeho.

Na to žádal Rokycana od Martina, aby povolal k sob asi

sto svých pívrženc a ped nimi, jakož i ped jinými lidmi

k bratím nenáležícími prohlásil, že jest se modliti a klanti

Kristu ve svátosti oltání, pi emž že bude moci vytknouti vše-

liké zloády, kterých se dopouštjí píslušníci církve podobojí.

Ale Martin to odepel z toho dvodu, že by se mu to poítalo

za odvolání, kteréhož nemže uiniti, ježto mu nebylo dokázáno,

že by nevil v podstatné kusy víry kesanské. Svj odpor proti

monstranci odvoduje dále mínním lidu, jako by Bh byl pí-

tomen pouze v eucharistii monstrancové. Pokládá monstranci za

modlu. Marn hledli Rokycana a jeho soudruzi pemluvit Mar-

tina, aby se vzdal tchto názor. Martin trval na požadavku, aby

jej pesvdili dvody Písma. Když Rokycana vyvozoval z výrok
Martinových dsledek, že vbec neví v pítomnost pravého tla

Kristova v svátostném chleb, ohrazoval se Martin proti tomu

prav, že „omylným neb nepravým tlem pána Ježíše" nechce

posluhovati.

Dále bylo mu vytýkáno, že neužívá hostií, že pijímajícím

podává chléb obyejný (žemlový).

Disputace se skonila bezvýsledn. Knz Martin po ní odešel

„zase na rathouz" — t. j. do vzení.

Jak dlouho byl Martin pak ješt vznn a kdy a jak se

z vzení dostal, není známo.

B. Korrespondence bratí s Rokycanou a druhé pronásledování

Jednoty r. 1468—1471.

Jak odvolání bratí z r. 1461 a s druhé strany vznní knze
Martina svdí, mlo první pronásledování Jednoty za následek,

že bratí se opt podrobili svým píslušným knžím, zvlášt když
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se pesvdili, že nikde, ani od Rokycany se nelze nadíti žádné

pomoci nebo ochrany. Jak se vedlo bratím ustupujícím nátlaku

církve a státu, to dosti jasné vysvítá z kusu „Kterak se lidé mají

míti k církvi ímské",' kde se praví, že bratí vyšedše z vezení

opt se knze Michala pidrželi, že však byli tištni násilím, aby

byli poddáni knžím. Bratí marn pokoušeli se rznými pro-

stedky o získání volnosti, zejména pomocí svých pátel mezi

panstvem, a piinním knze Martina Lupae se domáhali ve-

ejného slyšení nebo spíše disputace, aby na základ jejím do-

cílili njakého zlepšení svého postavení. To byla zajisté jedna

z píin, pro které bratí pomýšleli na zízení samostatného knž-
ského ádu, samostatné organisace církevní — nebo pak spíše

mohli doufati, že jejich církevní spolenost jakožto vc hotová

dosáhne uznání od státu a církve podobojí. Vedle toho ovšem byla

i ada jiných píin rázu vrouného a mravního, jako bylo na p.
pesvdení o nemožnosti nabýti spasení prostednictvím zkaže-

ného knžstva církve ímské, nemajícího moci svátostné.- Na váhu

padl zajisté i souhlas nebo rady vynikajících pátel Jednoty ze

strany podobojí, jako byl na p. Rokycanv suffragán knz Martin

Lupa. Po delším rozpakování, úvahách a zkoumání, jak vc
provésti, bratí konen nkdy r. 1467 zídili sob svj vlastní

knžský ád. To byl smlý krok, který Jednot zpsobil nové ne-

pátelství všech tch, kdo jí nebyli pízniví, zejména knží pod-

obojích, kteí se obávali zvlášt ztenení svých píjm úbytkem

vících.'^ K podntu jednotlivých fará vrchnosti-kollátoi nutili

asi bratí, aby chodili do kostela a klanli se svátosti oltání,

a když tito odpírali, dávali je do vzení. Ale smlý onen krok

byl jedinou záchranou pro Jednotu, která ve svazku s církví offi-

cielní se udržeti nemohla. Zízení vlastní církevní organisace do-

dávalo jí nové síly k odporu a zápasu, jí stavla své nepátele

ped hotovou událost v pohnuté dob válené (1467!), ve které

mohla doufati, že budou spíše vyjednávati než pronásledovati.

A cítíce zajisté již dosti pevnou pdu pod nohami zahájili bratí

v tomto smru akci, obracejíce se pímo na Rokycanu — ve chvíli,

kdy nejnebezpenjší boj krále Jiího s králem Matyášem byl již

v plném proudu. Jejich cílem bylo dosíci od církve a státu aspo
tolik, aby jejich církevní organisace byla trpna, když ne zrovna

' AKTY I str. 324-326.
- Srov. GOLL vM 1885, 45 si.

^ Tento motiv jim piítají bratí zhusta ve svých souasných projevech

písemných. Viz na p. PSÁNI PANU PODKOMOÍMU, AI f. 323b—324a.
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zákonit uznána.^ Možná však, že doufali mnohem více. Vdouce
dobe, že pronásledování r. 1461 dlo se hlavn proto, aby král

kurii papežské ukázal dobrou vli a snahu potlaovati sekty a ka-

cíství, po dokonané roztržce jeho s kurií mohli se nadíti, že jim

stát i církev podobojí podá ruku ke zízení samostatné církve ná-

rodní, k níž Jednota již byla položila základ založením vlastního

ádu knžského.^

Tak došlo k navázání písemného styku bratí s Rokycanou,

z nhož se zachovalo jen to, co sami bratí Rokycanovi psali, t.

sedm list jejich. Rokycana sice odpovdl písemn na nkteré

listy, ale z jeho odpovdí zachovaly se jen ty, jež byly odpovmi
nejvyšší hlavy církve podobojí stoupencm nebezpené roty nebo

sekty, jež mla býti vyhlazena. Nkteré listy bratí jsou veejnými

apologiemi ohrožené Jednoty. S pohržnými polemikami a ostrými

replikami stídají se v tchto písemných projevech dvrná sdlení

a smílivá napomínání i bolestné výitky rázu soukromého a upro-

sted ostré veejné polemiky dochází ješt i k osobním stykm
Rokycanovým s nkterými ^bratími.

Podle tradice v Jednot udržované byl autorem všech sedmi

list bratí k Rokycanovi bratr eho,^ což pi jeho vlivném po-

stavení v Jednot není nic divného, a není vyloueno, že mu pi
tvrtém a šestém list, jež jsou oba siln vrouné a pi nichž

tudíž mnoho záleželo na opatrné stilisaci — a tím listy tyto sku-

ten se vyznaují — pomáhali jeho význaní soudruzi, jako byli

na p. Tma Pelouský, sám spisovatel dosti dobrý, Prokop ba-

kalá a Jíra Ptikostelský.* Tmto mužm dlužno zajisté piísti

spolupracovnictví zvlášt pi velikých traktátech ehoových, jako

jest na p. „Spis o dobrých a zlých knžiech*', ježto fysické síly

ehoe samého nebyly by asi vystaily na všecko, co dlal v dob
druhého pronásledování.

7. (První list k mistru Rokycanovi.) Písemné jednání bratí

s Rokycanou po zízení jejich vlastního knžského ádu zahajuje

Prvni list k mistra Rokycanovi (AI f. 1^ a násl.), kterýž mu jeden

z bratí odevzdal 2. kvtna 1468. V nm bratr eho pipomínaje

Rokycanovi strun jemu známou historii vzniku Jednoty bratrské

1 AKTY I str. 44 pozn. 2.

^ Dosti jasn to vysvitá z .Pátélio listu k mistru Rokycanovi', AI f.

218a—219b.
3 Srov. GOLL vM 1883, 518 a vM 1884, 170.

Rpk mus. V F 4 1 í.87». BLAHOSLAV, O pvod (vyd. JASTREBOV) 19.
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a jejího odlouení od církve podobojí, dává mu zárove na sroz-

umnou, že bratí kráeli jen v jeho šlépjích, a dovozuje, že od-

louiti se od církve utrakvisticko-ímské a zíditi si církev vlastní

bylo nevyhnutelné pro jejich spasení, ježto církev Rokycanova

k spasení nevede. Nesprávn osoováni a pronásledováni jsou

bratí pro své názory o tle božím.

Posel, jímž byl nepochybn jeden z pedních bratí (snad

Tma Pelouský), ml asi uloženo vyzvdti od Rokycany pi
osobním setkání, jak tento smýšlí o rozhodném kroku Jednoty.

Mezi Rokycanou a doruitelem prvního listu došlo skuten k roz-

mluv o píinách, pro které se bratí odtrhli „od úadu služeb-

nosti knžské" {Akty I sít. 11), jaký církevní ád si zídili {Akty I,

12, 16, srov. i4/f. 219"^) a odkud erpají dkaz, že jednali správn

a náležit. Podle tvrtého listu k Rokycanovi [AI f. 17'') zdá se,

že Rokycana namítal, že by bratí museli initi zázraky, aby mohli

býti uznáni za znovuzakladatele pravé církve, ježto je inili apo-

štolé, lenové prvotní církve. Mluví bratrský naznail tudíž Ro-

kycanovi njak, že se bratím dostalo zjevení. Rokycana chtl, aby

mu o tom povdl nco uritjšího, osvduje (ironicky zajisté),

že se k bratím pidá, shledá-li, že ono zjevení bylo pravé. Posel

bratrský však bez svolení svých soudruh nechtl Rokycanovi nic

uritjšího sdliti. Co do hlavní vci, o niž bratím bželo, t. aby

zvdli, zdali Rokycana by byl ochoten dopomoci jim k nabytí

zákonitého uznání od církve officielní a od státu, Rokycana žádal,

aby náležit Písmem odvodnili své jednání a dal jim nadji (nej-

spíše též ironicky mínnou), že jim „místo bude dáno", když

by byli ..podlé první církve píkladu základn založeni" {AI f.

18% 219b).

8. (Druhý list k mistru Rokycanovi.) Vyslechnuvše zprávu

svého posla usnesli se bratí (ti zajisté, jimž píslušelo o tom roz-

hodovati — tedy bratr eho a jeho soudruzi), aby Rokycanovi

bylo takové odvodnní podáno; tímto odvodnním jest „tvrtý

list k mistru Rokycanovi". Než však toto sepsání Rokycanovi po-

slali, páli si od nho vdti (ve form dotazu) Druhým listem

k mistru Rokycanovi {AI f. 2^*), zdali by byl ochoten dotené

odvodnní pokládati pouze za soukromý a dvrný projev jejich.

Žádali, aby jeho obsahu nikomu neprozrazoval a peta jej sdlil

jim dvrn své mínní o nm. Poátek i konec druhého listu

vzbuzuje dojem, jako by bratí byli brali vážn ironicky mínný
výrok Rokycanv, uinný jejich mluvímu, a jako by se k nmu
obraceli s jakousi dtinskou dvrou, ale z dalších list jejich po-
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slaných Rokycanovi, zejména ze tvrtého, jest vidti, že to byla

pouhá forma a že hlavním úelem jejich bylo podati Rokycanovi

jakýsi pamtní spis, na základ nhož by dosáhli njakého uznání

od vládnoucí církve a státu.

Rokycana zodpovdl dotaz bratí podle jejich pání písemným
slibem, že dvry jejich nezneužije: „Nedej mi toho Buoh, ktož

mi se v em sví, abych ml v tom neprav initi. Nikdy sem
nebyl ten, aniž ješt, doufám Bohu, budu." {AIí. 3^.) Podle „Še-

stého listu" {AI f. 18^) tehdy optoval prý Rokycana, aby bratí

„dovedli Písmem", chtjí-li míti „místo k bydlení".

9. {Tetí list k mistru. Rokycanovi.) Po tomto osvdení Ro-

kycanov poslali mu bratí zmínné odvodnní svého oddlení

od církve pod obojí (,,tvrtý list k mistru Rokycanovi") doprová-

zejíce je svým Tetím listem k mistru Rokycanovi. Obé (t. Tetí

i t. zv. tvrtý list) bylo mu dorueno bezpochyby toho dne,

který bratr Vavinec Orlík pipsal do /4/ na konec listu tvrtého

{Akty I, 54), t. 29. ervence 1468.

Z Tetího listu k mistru Rokycanovi nevyzírá nadje bratí,

že by se Rokycana k nim pidal na základ jejich pamtního listu.

Oekávají jen a žádají od nho pímluvu u krále, aby byli trpni,

aby nebyla zapovídána jejich shromáždní jakožto schze pik-

hartské. Odvodují to prospchem zem, krále i Rokycany sa-

mého, ježto by je Bh trestal, kdyby bratím ubližovali. Také tetí

list jest stilisován tak, jako by bratí k Rokycanovi chovali úplnou

svoji nkdejší dvivost; osvdují, že mu svj pamtní spis po-

sílají s touž dvrou, s jakou mu kdysi pedkládali spisy Chel-

ického, a litují, že se s ním rozešli. Jsou to však jen pouhé

zdvoilosti a píkrasy.

10. tvrtý list k mistru Rokycanovi dlužno pokládati za

první officielní, ne však prozatím pro veejnost urený vrouný
projev nov ustavené církve bratrské, která se chce domáhati po-

kojného soužití s církví podobojí pod vládou jednoho krále. Goll

(M 1883, 515) nazval jej nejstarší a první bratrskou apologií

a konfessí a Pamov {Braja I, 2, 1 si.) správn zaadil jej mezi

konfesse bratrské. Jakožto konfessi karakterisují jej sami bratí

v kuse ,.Bratí za krále Jiího v úzkostech".^ Jest to skuten první

konfesse, ale zárove i apologie bratrská. Apologií jest první ást

' AI f. 360b: ... „i vypsali sme (t. k žádosti Rokycanov) o všech vcech,

které sou pi nás, z víry poet vydávajíce i z nadje a kterak držíme a víme
o sedmeré svátosti i o poslušenství kesanském duchovním i o mocí povýšené

v svt."
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listu, konfessí ást druhá, nesoucí i píslušný nadpis Poet z viry

o sedmeré svátosti. Úelem obou ástí jest dokázati, že bratrské

názory vrouné neliší se podstatn od názoriiv obecn platných

v církvi podobojí (a ímské).

V první ásti vykládá se, pro se bratí oddlili od církve

ímské. Dovozuje se, že církev tato není opravdu kesanská, že

nemá pravé víry, nebo pravá víra jeví se dobrými skutky a ctnostmi.

Ponvadž knží i lid této církve iní pravý opak toho, báli se

bratí, aby s touto híšnou spoleností (se svtem) zárove neza-

hynuli. Oni ídí se píkladem prvních kesan. Pomr bratí

k církvi ímské a k jejímu knžstvu jest týž, jako byl pomr
prvních kesan k pohanm a Židm. Bratím podailo se po-

chopiti pravý smysl uení Kristova (t. že pravé kesanství záleží

v život opravdu mravném) — a to pokládají za nejvtší zjevení.

Tak pisatel listu (bratr eho) zeslabuje upílišený draz, se kterým

asi doruitel prvního listu Rokycanovi se zmioval o „zjevení"

jehož se bratím dostalo. Ponvadž si Rokycana výslovn pál

{AI f. 3^), aby mu povdli, jaké to bylo zjevení, nemohl se bratr

eho této vci vyhnouti. Nezapírá sice zjevení, ale nepiítá mu
rozhodujícího významu; vtší váhu klade na to, že se bratí „pi

všem držali . . . zprávy apoštolské a píkladu prvních svatých".

Místa týkající se zvolení a ízení prvních knží jsou zajisté úmysln

stilisována nejasn, aby vlastní subjektivní pesvdení bratí, že

stalo se s nimi pi tom nco neobyejného, takka zázraného,

bylo lze spojiti s jakousi objektivní argumentací, jež by psobila

i na ty, kteí do duševního stavu bratí se vpraviti nemohli. Mimo
to bylo takové stilisace potebí i z opatrnosti, aby nepátelé ne-

mohli bratí obviovati, že se dovolávají falešných nebo ábelských

zjevení.

Že bratí jednali správn tím, že si zvolili a zídili své vlastní

knží, dovozuje eho hlavn z Písma a z píkladu první církve.

Zdar složitého losování, které snadno mohlo míti výsledek zá-

porný, jest mu známkou, že Bh s jednáním bratí souhlasil. Vy-

líení zpsobu volby a posvcení prvních knží a biskupa bratr-

ského, jež eho na tomto míst podává, a velmi nejasné, má

velikou cenu jakožto zpráva nejpvodnjší (srov. GoLl, Quellen

31—32).

Zdailé zízeni vlastního ádu knžského jest ehoovi d-
kazem, že Jednota nalézá se pod ochranou boží, emuž ostatn

nasvduje i ta okolnost, že bratí hledajíce nové cesty k spasení,

nebyli svedeni od Adamit.
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Bh V Jednot provedl v dob pítomné to, co církvi

pedpovdl skrze proroky; obnovil víru a ádné posluhování svá-

tostmi. Bratí byli povinni poslechnouti hlasu božího. Vbec z celé

první ásti tvrtého listu vyzírá hluboké pesvdení autorovo, že

bratí jsou povoláni, aby byli novými vícími prvotní pravé

církve. Bratí jsou odhodláni obtovati svj život v pesvdení, že

Jednota a její zízení je dílo božské.

Ale Jednota neosobuje si njakou výsadu na zabezpeování

spasení, nebo toto není vázáno na uritou církev. Bratí neza-

tracují tedy všech tch, kdo nenáležejí do jejich Jednoty, ježto

ve všech církvích mohou býti lidé spravedliví [A I i. 10''). Zde vidíme

tedy po prvé, ovšem jen nepímo naznaený, názor bratrský o tom, co

je církev. Jest to shromáždni všech spravedlivých (ctnostných).

Zajímavá jest ehoova definice ctnosti, o nco výše položená, se

kterou se pak asto setkáváme v tehdejších písemných projevech

bratrských : „Ctnost jest moc v duchu viery a lásky z slova pravdy,

že lovk zdrží se od zlého, k emuž pirozenie jeho náchylno

jest, a píleží jemu zlé mocn v tle" ... {AI i. 6^j.

V konfessní ásti tvrtého listu podává se struná formulace

vrouných názor bratrských o sedmi svátostech, jejichž poádek
a jména jsou tato: 1. knžství, 2. kest, 3. bimování, 4. obcovárn

tla a krve pána Ježíše Krista, 5. pokání, 6. manželství, 7. dobrý

skutek {— poslední pomazání).

Vdouce, co prodlali bratí než k své spokojenosti rozešili

otázku zízení vlastního knžstva, pochopíme, pro br. eho klade

na první místo svátost knžstvi. Názory a zásady jí se týkající

odpovídají danému stavu Jednoty. Knzem má se stávati lovk
dobrého svdomí a povsti. K úadu svému povoláván má býti

volbou vících. Je-li ochoten úad ten pijmouti, má býti ordi-

nován, posvcen ili, jak bratí v nejstarších svých spisích íkají,

„potvrzen" od biskupa, za tímto úelem („ad hoc") zvoleného,^

a to vzkládáním rukou. Knz má pak jíti psobit tam, kam ho

dají starší Jednoty- a má býti náležit zaopaten výživou. Úkol

jeho jest posluhovati slovem božím (kázati), modlitbami a svá-

tostmi. Knzi pidleno jest nkolik osob, které mají bdíti nad

tím, aby neposluhoval vícím v híchu a v bludu. Kdyby osobám
tm ušlo, že knz upadl v hích nebo v blud, není sice obavy,

že by ti, jimž by v tomto stavu posluhoval, proto zahynuli (nebo

' Srov. GOLL vM 1885, 53.

= O starších GOLL vM 1885, 59. Srov. AKTY I str. 39 pozn. 1.
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je chrání víra a modlitba církve i jich samých), ale pes to z po-

sluhování knze híšného mají vící menší užitek než z poslu-

hování knze ctnostného (AI f. 12^). Kdyby ti, kteí mají nad

knzem bdíti, seznali, že upadl v hích nebo v blud, mají ho vy-

obcovati. Kdyby však uinil pokání, mohl by býti opt pijat

v svj úad. Starší Jednoty rozsuzují, má-li kdo býti zbaven úadu
knžského.

O svátosti ktu praví se, že knží mají ktíti ty, kdo ví
v Krista a pijímají nauení od nich slovem božím, a to na dobré

svdomí ktnc, že skuten ví (f. 12*'). Knz má mluviti slova,

jež se mluvila v první církvi, a viti pi tom, že Kristus ktí je

svou milostí a oišuje od hích. Podmínkou ádného ktu je vira.

Víme odjinud, že první bratí po založení vlastního knžského

ádu znovu ktili lidi, kteí k Jednot pistupovali.* V první kon-

fessi bratrské (ve 4. list) jest požadavek tento sice jaksi zamlen,

není však výslovn popen. Stilisace této vci neodporuje ani

theorii ani praksi Jednoty. Ostatn eho praví dosti jasn, že

i v pítomné dob lze ktíti tím zpsobem, jak se ktilo v první

církvi, ke které pistupovali Židé a pohané {AIí. 12*'). Bratr eho
pouze nenápadn naznauje vc, která byla odprcm Jednoty

velikým kamenem úrazu. Struná formulace vrouných názor

bratrských to jaksi dovolovala. Pro ten pípad, že by Rokycana

a jeho církev, král a jeho vláda se chtli spokojiti s pouhou for-

mulí, bratí již pedem svým tvrtým listem jim vycházeli vstíc.

Podle toho, co tvrtý list praví dále o ktu dtí, dlužno sou-

diti, že bratí dtem sice posluhují ktem, ale za leny církve je

nepokládají. Teprve když dít dospje a nabude píslušného na-

uení (ve víe) — zaež jsou zodpovdní rodie anebo ti kestní

rukojmí (kmoti) — má býti pivedeno ped svého duchovního

a dotazováno, „chce-li tak trvati u víe pána Krista v nauenie

zprávy kesanské, skrze apoštoly vyhlášené" {AI f. 12*'). Když

shledá duchovní (a starší zboroví, jak zde dlužno doplniti), že jest

dít zpsobilé, aby bylo pijato do zboru (a tím i do církve),

mají mu vzkládáním rukou udliti potvrzeni ili bimováni.

Vrní kesané mají býti pijati k obcováni tla a krve pána

Ježíše Krista {AI f. 13^). Díve než knží i lid pijímají svátost

tuto, mají se zkoumati, jsou-li .„v druhém narození". Posluhovati

má jí knz, o nmž lid má dvru, že jest knz hodný, dobrý,

že jest „posel Christv a k tomu vyvolen od lidí vrných a od

' GOLL vM 1886, 123, 127—8.
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biskupa potvrzen, o nmž (t. o knzi) mají nadji, že jest v mi-

losti božie bez hiechu smrtedlného i bez bludu a že jest srdce

istého a svdomie dobrého a viery neomylné" {AI i. 13^). Ti,

kdo úastní se pijímání, mají o sob míti domnní, „že sú v lásce

jednoty ducha v svazku pokoje jedno tlo a jeden duch s knzem"
[a I f. 13^}. Knz, jenž svátostí tou posluhuje, má to initi tak,

aby jeho posluhování pispívalo k povznesení pijímajících.

Dále vypisují se obady (forma) této svátosti:

Proslov knze, rozjímání života a utrpení Kristova, uvažování

o prospšnosti jeho. Pak spolené modlitby za posílení, aby Kristus

v nitru jejich pebýval, zejména odíkávání „Otenáše", jehož celé

znní se uvádí. Na to knz odíkává slova Kristem vypovdná
„u víe a v tom úmysle", t. patrn, aby Kristus byl pítomen ve

svátostném chleb a vín. Potom opt dje se modlitba a pak

následuje pijímání.^

Bratí ví, „že pijímají pod zpuosobem chleba a vína

tlo a krev pána Krista" {AI f. 13^). Tak prost a povšechn
vyjadují bratí své mínní o pítomnosti Kristov v eucha-

ristii. Nepestávají však na této formuli, nýbrž výslovným od-

mítáním nkterých názor dávají na srozumnou, co vlastn

soudí o zpsobe pítomnosti Kristovy. Odmítají pedevším mí-

nní, že Kristus v svátosti této jest pítomen hmotn, „s kostmi,

s vlasy i se všemi údy" [AI f. 13^), dále že pítomnost Kristova

záleží prost na promluvení slov Kristových knzem, „by pak

nejhoršie knz ta slova mluvil neb Jidáš z pekla" {AI f. 13^),

a konen odporují klanní a modlení k eucharistii. Proti této

vci pomrn obšírn se polemisuje, takže z toho lze posouditi,

jak byla pro n aktuelní. Neuznávajíce hmotné pítomnosti Kri-

stovy nepopírají bratí pítomnosti Kristovy vbec tak, že by eu-

charistii pokládali pouze za památku veee Pán anebo jen za

znamení tla Kristova. Také odmítají pomluvu, jako by na po-

tupu veee Pán na zelený tvrtek jedli beránka. Osvdují, že

ví „v sprostnosti srdce slovuom pána Ježíše . . ., a což jest vy-

svdil a ekl, že jest tak v pravd tlo jeho svaté pod zpuo-

sobem chleba k pokrmu a krev jeho svatá pod zpuosobem vína

k nápoji" {AI f. 15^). Kdo dovede ísti mezi ádky, pozná, že

v slovích tchto jest vysloveno to, pro co bratí již v prvním pro-

následování (r. 1461) byli stíháni, t. mínní, že Kristus pítomen

' Pouné jest srovnati tyto obady s táborskou mší, v níž tal\é „Otenáš"

má dležité místo. Srov. NEJEDLÝ, Djiny husitského zpvu 158 a násl.
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jest V eucharistii pouze tehdy, když se tato pijímá nebo k pi-

jímání podává.^

To ostatn dosti jasn jest povdno v následujícím od-

stavci, v nmž bratí vykládají, pro nechtjí vysvtlovati, jakým

zpsobem jest Kristus pítomen v eucharistii. Pes to však jsou

pesvdeni, že mají správnou víru o ní, nebo prý ani nkteí
uenci ímští jim z toho neinili výtky, ba naopak ješt je

v tom potvrzovali pravíce, „že jest tak bylo v první církvi i ješt

v nkterých zemích jest" {AI 15'').

Názory a požadavky bratrské co do pokání jsou vyjádeny

krátce. Kdo zheší, má se z híchu vyznati bu knzi (hešil-li

tajn) nebo celému shromáždní (zboru). Kajícník má se pi tom

„pokoiti ped pánem Bohem a ped tmi, s nimiž má jednotu

v božských daiech" {AI f. 16^). Bratr eho uvádí zde i formuli

tohoto pokoení pro pípad híchu tajného.

Manželství má podle názoru bratrského ten úel, aby chrá-

nilo ped pohlavní nemravností. Manželé bratrští mají býti pohlavn

zdrželiví, neprovádti manželské obcování pro rozkoš, nýbrž pouze

z pirozené poteby, nemají se zbyten drážditi a rozncovati,

, nemají sob dávati píiny skrze dotýkání, vzhledání, mluvení,

okrašlovánie. A tak všech vcí, kteréž by jim dávaly píinu k zá-

palu, a zvlášt v posteli spolu lehání mají se varovati" (.4/!. 16'').

Manželství má se zavírati se svolením rodi nebo tch, komu
snoubenci jsou poslušností zavázáni.

O form satku nic se nepraví, leda že pi oddavkách snou-

benci mají se modliti zárove s tmi, kdo je smlouvají [AI i. 16'').

Co do posledního pomazání („skutek dobrý") bratí ídí se

slovy Písma.

Ke konci listu hájí se bratí proti obviování, že nechtjí

poslouchati krále a jeho úedník, dovolávajíce se svdectví rz-

ného druhu vrchností svtských, ,že kdež sú koli v echách
i v Morav lidé spolu jednoty kesanské s námi, že sú poddáni

mimo jiné všecky lidi pokorn . . . tlem posluhujíce v robotách

a statkem v daniech" [AI f. 17^—17''). Ano bratí v takových

vcech konají své povinnosti i vi zlým knžím (platíce jim na p.

desátky, „neb tomu chce moc povýšená a nenie proti Bohu" —
f. 17''). Piznávají však, že ze strachu ped tlesným utrpením

mnohdy utekou nebo se schovají, zvlášt aby nebyli nuceni ko-

nati nebo mluviti nco proti svému svdomí, ímž se míní, jak

> Srov. AKTY I str. 7 pozn. 2. Viz též PEDMLUVU str. 44.
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níže se vysvtluje, jednak konání služby vojenské, jednak písaha.

Bratí zachovávají vbec poslušenství a poddanost vrchnostem

v tch vcech, ve kterých se mohou zachovati pánu Bohu v dobrém

svdomí.

Ponvadž Rokycana v rozmluv s doruitelem prvního listu

nepochybn namítal, že by bratí mli zázraky dokázati své oprávnní

a povolání k obnovení pravé církve (srov. shora str. 55), vyvrací

bratr eho tuto námitku tím, že „nenie písma v prorocích o tom,

by v poslední asy poslové pána Krista divy a zázraky mli i-

niti" [AI f. 17"^), že však jinak se skuten v pítomné dob plní

to, co o posledním vku bylo v Písm pedpovdno: „Nenie

z podstaty spasenie všech asuo divy a zázraky initi, ale toto

jest z podstaty posluov božiech : v moci božie skrze víru ostéhati

se a ctnostný život vésti bez hiechu smrtedlného^ ... {AI i. 18*).

Jest vidti, že bratí (bratr eho) ve svém tvrtém list

k Rokycanovi dosti oteven vyjádili své stanovisko a názory.

Leccos sice jest zakryto (na p. ktní lidí dosplých nebo op-
tování ktu, názor o nedokonalosti ktu dtského a názor o zp-
sobu pítomnosti Kristovy v eucharistii), ale nelze íci, že by bratí

zapírali nco z toho, co opravdu inili. Zpráva o tom, jak si zí-

dili své první knží, snaží se sice nepovdti nezasvceným píliš

mnoho, ale nezapírá. Tento zpsob vyjadování svého stanoviska

písemn vidíme pak ve všech takka pozdjších podobných pro-

jevech bratrských, zejména v konfessích.

Nejasnosti a zámlky na místech choulostivjších nasvdují
tomu, že máme initi s návrhem jakéhosi symbola víry (jako byla

pozdjší konfesse Augšpurská), jež se mlo státi základem pro

njaký , modus vivendi" Jednoty bratrské s církví podobojí a se

státní spoleností eskou (srov. shora str. 53). Apologie a konfesse

bratrská, kterou nám pedstavuje tvrtý list, jest svdectvím, že

uvdomlost bratí o svých názorech vrouných uinila již znaný
pokrok. Pes formální nejasnosti cítíme, že skladatelm jsou velice

jasné nejdležitjší vrouné a náboženské problémy, o nž Jednota

zápasí. Skladatelé tvrtého listu vdí dobe, co chtjí. První tato

konfesse bratrská obsahuje všecky podstatné a karakteristické -lánky

víry bratrské; pozdji pouze se rozvíjí to, co tu již bylo tehdy.

Ze zmínek o obadech veee Pán, ktu, bimování, o svcení

knží vidíme, že vnitní organisace církve bratrské v hlavních

vcech jest již hotova; jsou tu zbory, jsou tu soudcové zboroví,

biskupové, knží, jest zaízena výchova mládeže v útlém vku
ktné, aby z ní asem vyrostli ádní lenové bratrské církve.
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Konené odstavce tvrtého listu mají za úel ukázati, že vy-

znavai víry, v nm vyložené, nejsou nikterak nebezpení stáva-

jícím ádm státním, spoleenským a církevním — že tudíž bratí

zasluhují, aby se jejich žádosti vyhovlo.

1 1. (První list všem vbec.) Bratí podávajíce Rokycanovi svj

pamtní spis (tvrtý list — srov. str. 56) inili to, jako by se k nmu
obraceli soukrom a dvrn, jako by mu pedkládali své názory ku

posouzení a byli ochotni pijmouti od nho pouení. Ale vedle

této jakoby skryté akce rozvíjeli skoro souasn znanou innost

i za úelem získání veejného mínní a zvlášt se snažili na-

kloniti si dležité initele, na nichž záleželo rozhodování o tom,

zdali Jednot lze uiniti ústupky, zejména mistry Pražské uni-

versity. Dokladem toho jest První list všem vbec, jejž bratí

vydali nkdy ke konci ervence r. 1468, List králi Jiímu a List

mistrm Pražským.

První list všem vbec z r. 1468 zapsán jest v AI i. 103^

—

104^ bez nadpisu, ale s datem r. 1468, Ponvadž „List králi Ji-

ímu", psaný nkdy koncem ervence 1468, jej pedpokládá, byl

tedy psán nejmén o nkolik dní díve — tudíž také nkdy koncem

ervence 1468, ili souasn asi s doruením „tvrtého listu k mistru

Rokycanovi". Ponvadž o nco málo pozdji bratí vydali podobný

veejný list, který v AI i. 82^ si. nemá nadpisu a jemuž dávám

název „List všem vbec", oznauji k rozeznání obou list výše

zmínný jakožto „První list všem vbec".

Obsah Prvního listu všem vbec piléhá dobe k listm, jež

toho roku psali bratí Rokycanovi, zejména k listu tvrtému. Jest

to jen povšechnjší a strunjší redakce jeho. Úel jeho vyjaduje

se v list králi Jiímu z r. 1468 [AII f. 38 si) slovy: ,,aby (lidé)

vidouc, co jest pi nás, nevili tm vcem zlým, kteréž na nás

praví." Bratí prosí lidi všech stav a tíd v „království eském"
(=: korun eské), aby je nepronásledovali za to, že se odtrhli

od církve stávající a zídili si církev vlastní, což odvodují svými

obavami ped vným zatracením. Ostatn nezaali prý nic no-

vého, nýbrž chtjí pouze pesn se držeti prvotní víry apoštolské.

Odmítají pomluvy a oerování zvlášt ze vzpoury a odboje.

Osvdují svou poslušnost králi a píslušným vrchnostem ve všem

tom, co by se s vlí boží srovnávalo. Neodpírají jim daní a robot.

Varují ped pronásledováním, za nž by Bh mohl pak celou

zemi trestati.

12. (List králi Jiímu.) Nepochybn o nco málo pozdji

než „První list všem vbec" — tedy také asi koncem ervence
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r. 1468 — poslali bratí také králi Jiímu list, který jest zapsán

v /4// f. 38 a násl. p. t. List králi Jiímu. (Srov. výše str. 63.)^

Jest to také obrana, kterou bratí hájí a odvodují své odstou-

pení od církve officielní. Chtjí následovati píkladu prvních ke-
san, ježto o tom mnoho slyšeli a tli a mnozí misti a knží to

chválili jako nejlepší a nejbezpenjší k spasení. Žádný král prý

nikdy nepísahal, že bude pronásledovati lidi toho druhu jako jsou

bratí, a žádný církevní snm takových nezatratil. Kdo by takové

lidi pronásledoval, zpsobil by si jen škodlivé následky. Bratí

opírají se jen o pevná a jistá svdectví Písma, jež by pivedli,

kdyby došlo k všeobecnému snmu církevnímu ; tam by dokazo-

vali, že „hodné jest odtrhnouti se od poslušenství kostela ímského
a že papežv ouad není v moci Ducha božího" . .

.

13. (List od týchž brati psaný mistrm Pražským.) Sou-

asn asi s listem králi Jiímu, spíše však o nco pozdji (t. po

doruení tvrtého listu bratí Rokycanovi), snad v srpnu 1468 po-

slali bratí list též „mistrm Pražským" [AU f. 36 si.), nejspíše

jakožto nejvyšší uznané autorit vrouné v církvi podobojí. Také

v tomto list odkazují adressáty na svj „lístek vbec", (t. j. „První

list všem vbec"), aby si jej petli.

Jako Rokycanovi píší bratí i mistrm Pražským, že by jim

byli poddáni a poslušní, kdyby skuten inili to, co od mnoha
let kázali jejich pedchdcové, misti Milí, Matj z Janova a Ja-

koubek ze Stíbra, t. kdyby žili opravdu kesansky a odtrhli se

od církve ímské a od papeže, kterého pece prohlašují zjevn za

Antikrista. Bratí mnoho let ekali, že to uiní, naléhali na n
a nkteré z nich i ústn hledli pemluviti, ale marn. Ke konci

hájí se proti rzným pomluvám, jako by se drželi bludv a do-

pouštli se zlých skutk. Žádají, aby jim to bylo dokázáno. Do-

volávají se svých list, jež, jak misti prý vdí, psali Rokycanovi,

s nímž si páli ústn o tch vcech mluviti.

14. (Psáni mistra Jana Rokycany proti pikhartóm.) Nadje
bratí v dosažení njakého „modu vivendi" (srov. str. 53) došly záhy

zklamání. Starý Rokycana nechápal dosahu snah bratrských — on

a církev podobojí nedovedli si pedstavit naprostou, neodinltelnou

roztržku s církví ímskou. Znamením, že úsilí a prosby bratí vyznly

na piano, bylo zejména nepátelské vystoupení mistra Jana Ro-

1 V prvním svém listé Mýtským brati podávají obsah listu králi Jiímu

(AI f.
85a) a oznaují jej jako souasný s rozmluvou, kterou mli s Rokycanou,

a to nepochybn tehdy, když mu posílali svj první list. Ale souasnost tu nelze

bráti doslovn.
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kycany, jakožto náelníka církve podobojí, která roztržkou bratí

se cítila dotena a ohrožena. Rokycana vydal proti bratím ve-

ejný pastýský list, který pode jménem Psáni mistra Rokycany
jest zapsán v AII f. 60^—6P a AXI f. 141^—142''.^ Vydán byl

tento pastýský list po „tvrtém list k mistru Rokycanovi", z nhož
Rokycana cituje jisté místo, jež obrací proti bratím. ^ Ze „Šestého

listu k mistru Rokycanovi" {AI f. 22^) jest vidti, že pro odpor

proti veejnému listu Rokycanovu bylo uvznno od Zdeka Kostky

z Postupic nkolik bratí Skuteských. Ponvadž Kostka zemel
2. íjna 1468,-' byl tedy veejný list Rokycanv vydán ped 2. íjnem
1468 (po 29. ervenci 1468), asi nkdy v srpnu HeS/

Obsah jeho jest tento:

Rokycana napomíná své vící nejprve k pevné víe a k opatr-

nosti, aby se nedali svésti dobrými skutky tch, kdo od víry

odpadají. Ponvadž v pítomné dob iní se nesnáze a výtrž-

nosti ve víe, zvlášt pak v píin tla božího, napomíná, aby

vili, „že v svátosti velebné oltání jest pravé tlo pána Ježíše

Krista" . . ., což dovozuje adou doklad z Písma. Uitelé tch,

kdo v dob pítomné odpadli od víry, t. knz Michal a knz
Martin, krejí eho a Kakamerda a jiní zavrhují klanní tlu bo-

žímu a tvrdí, že mají zjevení od Boha, jako by všecko, co iní,

dlali z Ducha Svatého. Rokycana poukazuje na to, že nikdo ne-

míiže vdti, je-li vyvoleným božím. Poukazuje na to, že bratí

se odtrhli od církve a zvolili si laiky za knží a biskupy a že lidi

po druhé ktí. Jestliže se na odvodnní svélio odporu proti kla-

nní svátosti oltání dovolávají proroka Daniele, iní to nesprávn.
Osvduje, že mu bratí kivdí, jestliže jej oznaují za vlastního

pvodce své roztržky. Ponvadž bratí v prvním svém list k nmu
uvádli jeho výrok, že ve všecky svátosti vkroil ert a Antikrist,

vykládá, co tím mínil, a dovozuje, že z výroku tohoto vyvozují

své dsledky nesprávn.

15. (Drahý list všem vbec.) Veejný list Rokycanv proti

bratím ml úinky pro n velmi nepíjemné. Knží podobojí

touce jej s kazatelen doprovázeli jej namnoze výklady podn-
cujícími vášn lidu ; tento v bratích spatoval zlotilé pikharíy, takže

' Otištn jest ve VÝBORU Z LITERATURY ESKÉ II, 733—738 a v edic!

TRUHLÁOVÉ, Manuálník mistra Václava Korandy sir. 42—44. Srov. GOLL
vM 1883, 516 a v QM 1885. 55 a PAL'MOV, Brafja I, 1, 112.

- „NJtteí poznavše Boha X jest Daniele proroka" (AI f. 14a).

>* Srov. AKTY I, 65 pozn. 4.

* GOLL vM 1885, 55.
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prý mnozí íkali: „Sám bych je spálil" {Akty I str. 63); jedno-

tlivé vrchnosti jaly se bratí pronásledovati vznním i muením
a nkteí bratí dokonce byli i smrtí potrestáni.^ Bylo tedy po-

tebí, aby úinek veejného listu Rokycanova byl jaksi zeslaben

njakým projevem, jenž by veejné mínní obrátil více na stranu

Jednoty bratrské. Za tím úelem vydali bratí nepochybn hned

po veejném list Rokycanov — tedy nejspíše v srpnu 1468 —
nový „List všem vbec", kterému dávám název „Druhý list všem

vbec" (viz str. 63).

List tento svým myšlenkovým postupem podobá se „Prvnímu

listu všem vbec", jest však obšírnjší. Ponvadž úelem jeho jest

rozptýliti špatné povsti o bratích kolující, proto vykládá, jak ty po-

vsti vznikají. Šíí je jednak tací lenové Jednoty, kteí v pronásle-

dování ji opouštjí a bud ze strachu nebo z nevdomosti vypravují

o ní vci nepravdivé, jednak lenové, kteí se bratím mstí za to, že

jejich nesprávné jednání kárají. Dále knží svalují na bratí všecko,

co se kde dozvdí špatného. Bratí s niím se netají; kdyby se

svými vcmi dlali tajnosti, mohli by se snadno vyhnouti proná-

sledování. Bratí žádají lidi všech stav za milosrdenství a sná-

šenlivost, ježto jim nejde o nic jiného, než aby ádn plnili boží

pikázání a žili po píklad prvních kesan ; chtjí tvoiti jednotu

s takovými lidmi, kteí žijí podobn, jsouce rozptýleni po celém

svt.
Na duchovních mnoho záleží v církvi, ježto oni v první ad

„dary mají od Boha mimo jiné sob podané", dovedou rozezná-

vati lépe než jiní vící dobré a zlé (82^) a podle toho jiní se

musí íditi. Oni svazují a rozvazují. Jim zjeveny jsou tajnosti

boží, kteréž skryty jsou od mnohého lidu a smysl písem jest jim

oteven — proto (mžeme nevyslovený dsledek doplniti) bratí

byli oprávnni opatiti si ádné knží.

Bratí nezavádjí njaké nové víry, nýbrž snaží se prost

pesn zachovávati tu víru, kterou Kristus dal apoštolm. Teprve

po dlouhých rozpacích a vnitních rozporech, po nkolikaleté zralé

úvaze oddlili se od knží ádu ímského. Obavy ped hnvem
královým i všeho lidu dlouho je od toho zdržovaly, ale poteba

spasení obavy pekonala.

Po mnohém vyptávání poznali darem božím, že nejlepší jest

vrátiti se k píkladu apoštolv a k zízení první církve. Spolehli se

s úplnou dvrou na Krista jsouce si vdomi, že kdo má býti

í Doklady viz u GOLLA vM 1885, 72 si. Viz i AKTY I str. 221.
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spasen, musí trpti. Pes to však pece jsou ochotni pijmouti

lepší pouení o pol<ynech apoštolských a ádu první církve, ježto

není vyloueno, že i oni nevdomky drží jisté pímsky nepravé.

Také chtjí poslouchati a poddáni býti všem vrchnostem, pokud
to s vlí boží souhlasí. Ponvadž by neradi byli píinou pohor-

šení, proto neustále se domáhali slyšení, ponvadž by své jednání

rádi náležit vysvtlili: „A tak pod kterýmiž sme koli pány neb

úedníky v mstech neb ve všech, každému knzi, kdežkoli jest,

pede pánem toho zboží neb úedníkem rádi bychom se zpravili

ve všem tom, což pi nás jest" . . . (84^).

16. (Bratí za krále Jiího v úzkostech.) O nco pozdjší

než „Druhý list všem vbec", tuším, jest obšírné zpracování „tvr-

tého listu k mistru Rokycanovi" zapsané v AI í. 350^ si. pod názvem

Bratí za krále Jiího v úzkostech a v A III f. 140^ si. jakožto

„Psáni starých bratí v úzkostech postavených za krále Jiího,

kteréž uinili všem vbec". Sepsáním tímto chtli bratí nepo-

chybn obeznámiti širší veejnost se svým pamtním spisem (t.

„tvrtým listem") podaným v ervenci r. 1468 Rokycanovi.^ „tvrtý

list" nezstal sice tajemstvím, ale když po nepátelském vystou-

pení Rokycanov proti bratím se rozpoutal boj proti nim,^ bylo

v jejich zájmu, aby tato jejich apologie a konfesse nabyla roz-

šíení mnohem vtšího. Ponvadž však nkteí knží snažili se

Jednotu zesmšniti zvlášt pro zjevení, jehož se bratí dovolávali,

bylo potebí vydati obranu dkladnjší.^ Proto asi pipravili nové

vydání tohoto sepsání, znan rozšíené a vypravené zvlášt hoj-

nými citáty z Písma.

Stalo se to nepochybn na podzim — snad v záí nebo
v íjnu — r. 1468, ježto hned na poátku sepsání iní se narážka

' AI f. 361a: „Ale že se to psáni rozneslo v lidi i mocným v svt n-
kterým . . ., ale že sme mistru psali v krátkých duovodích . . ., protož jest ukraco-

váno . . ., ale bojime se, aby nkdo touce aneb slyšíce, ješto nejsou tak svdomí
piesem, zle sob nebrali jinak nežli jest pi nás, protož i toto ješt písem k snad-

šímu rozumu v tch vcech, jakož sme již napsali" . .

.

'' Že kus „Bratí za krále Jiího v úzkostech" jest ohlasem pronásledování vznik-

lého proti Jednot veejným listem Rokycanovým (ze srpna 1468), vysvítá ze zaátku
jeho (AI f. 350b): „My lidé ponížení... mnoho trpíce od mnohého knžstva
i v lidu pohanní a v zloeenství, ta"kže mluví proti nám všecko zlé a nená-
vidíce ohyžují ... z zboruov svých vymítají a nkteré do vzení vydávajíc roz-

lin trápí i k smrti jim povoluji, jako nkterým se stalo na Rychmburce to-

hoto léta".

^ Srov. AI i. 399b—400a.
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na umoení Skuteských bratí na Rychmburce,^ ehož píinou
byl pan Zdenk Kostka z Postupic, o nmž víme, že zemel

2. íjna 1468 byv ped tím rann ve Zvoli na Morav.

Kus „Bratí za krále Jiího" liší se od své pedlohy („tvr-

tého listu") jednak svou rozsáhlostí, která zpsobena jest hoj-

njšími doklady z Písma, jednak jasnjšími a obsažnjšími na-

rážkami na rzné události; zejména líení, jak byli zvoleni a po-

tvrzeni (ordinováni) první knží, jest zde plnjší.- Kdežto ve

„tvrtém list" bratí obracejí se k Rokycanovi, jako k adressátovi,.

zde mluví k celé veejnosti. Ale na nkolika místech zstalo ne-

dopatením oslovení jako ve „tvrtém list", i „miste".'*

Jako „tvrtý list", i jeho zpracování jest vlastn apologie

a konfesse bratrská. Proto pokud se týe tohoto úelu, nenajdeme

tam mnoho nového, ale co do všelikých faktových podrobností jest

kus „Bratí za krále Jiího^' cenným dopliíkem „tvrtého listu".

Po delším úvod (v nmž se poukazuje na to, že lenové

církve ímské od doby Konstantina Velikého nejsou s to, aby ná-

ležit rozeznávali blud od pravdy, takže vrchnosti snadno bývají

oklamány od knží papežových) praví pisatelé, že úelem jejich

spisu jest volati lidi ku pokání, vylíiti pvod a stav své spole-

nosti, aby nebyla stotožována s takovými sektami, jako byli

Adamité nebo Táboí.

První vc, o které se mluví, je výklad, pro bratí se odtrhli

od církve podobojí. Líí se kázání Rokycanova a jejich vliv na

jeho posluchae podobnými a ásten i týmiž slovy jako v prvním

a tvrtém list k Rokycanovi. Poznání, že Rokycana sám neiní

to, co káže, pimlo prý bratí k tomu, že se obrátili s vroucí

dvrou k Bohu prosíce jej, aby jim ukázal, co by mli initi.

V té dob trpli proto mnohá protivenství a pronásledování. Pi-

znávali se oteven k tomu, jak smýšlí (ze srovnání tohoto místa

s prvním listem je vidt, že zde se naráží na smýšlení bratí

o eucharistii) a byli ochotni podrobiti se, kdyby jim bylo bývalo

vytknuto nco nenáležitého a víe Kristov odporujícího. Žádali

i o ádné slyšení u krále, ale knží to pekazili. Pes to pibylo

jim mnoho pívrženc.

O nco níže vykládají bratí, pro nemohou míti nadje, že

by došli spasení posluhováním tch knží, kteí pocházejí z moci

' AI f. 350b. Srov. GOLL vM 1883. 516.

2 O vécných rozdílech a jejich vysvtlení viz GOLL, Qucllen I, 21, 32 si.

^ AI f. 387b: „Prosimef, milý miste, aby nás v tomto psáni zle nebral."

Též na f. 390b. 391a a 393 ».
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papežské. Papež se svými kardinály nemá nic spoleného s apo-

štoly a pastýi první církve apoštolské. Bratí neclitéjí mít nic

spoleného s tmi, kdo trvají v híších a nemají ani pravé víry

ani kesanských skutkíj neiní, ale pejí si býti spojeni se všemi

vyvolenými božími, af jsou kdekoliv na svt. Takových bylo

vždycky od poátku víry Kristovy dost, nebo ode dávna mnozí

lidé nechtli býti poddáni papeži, na p. Valdenští nebo církev

indická a ecká, ano i v samé církvi ímské byli tací lidé.

Pak široce rozvádjí se píiny, strunji uvedené ve „tvrtém

list" (f. 5'' a násl.), pro se bratí odtrhli od církve podobojí, t.

že se báli, aby nezahynuli spolu s híšnými knžími a lidem jejich.

Nová tato redakce protkána jest namnoze doslovnými výatky
ze „tvrtého listu". Knží a lid nemají podstatných vcí spasení,

t. pravého pokání a dobrých skutk, nerozumjí, „co jest to hí-

chm umíti a spravedlnosti živu býti" (f. 364^). Nerozumí tomu
ani mnišstvo, které svta se straní a rozliná trápení si ukládá.

Proto také nemají spravedlnosti pocházející z víry v Krista, která

jest základem a zárukou vítzství nad áblem. „Kdož má víru

boží pravou živou, ten má moc, aby mrtvil v sob zlé a dlal

z milosti skutky dobré-' (366^). Opakuje se definice ctnosti týmiž

slovy, jako ve „tvrtém list". Thema, že pomocí víry lze pe-
máhati zlé v sob, dovozuje se pak mnoha doklady z Písma.

Následuje široké obecné vyznání víry, že bratí ví v Boha
a dvují všem jeho slovm i písmm z Ducha sv. pocházejícím,

jakož i všem ustanovením „vrných biskup", jež uinili, shro-

máždni jsouce v Duchu Svatém (t. j. na církevních snmích),

a chtjí zachovávati je. Jako inili staí biskupové vrní, tak

mohou i vrní správcové kesanští initi, totiž pikazovati ke-
sanm, eho se mají varovati a co smjí initi. Tito jsou povinni

poslouchati. V té píin všickni lenové církve mají tvoiti do-

konalou jednotu.

Kesan ví v nedlitelnou Trojici, v církev vyvolených božích,

jedinou od poátku svta, v obcování svatých, híchv odpuštní,

vzkíšení a povolání do království nebeského. Kdož jsou do krá-

lovství nebeského povoláni, „to jest ta církev svatá" (372^), pro

kterou Kristus trpl a kterou oistil. Píslušníci její obdaeni jsou

vzájemnou láskou jeden k druhému. Podle toho také lze leny
pravé církve poznati. Mezi ádky lze ísti, že kdo chce, pozná

v bratích leny pravé církve. Také podle toho lze poznati pravou

církev, jestliže lenové její trpí jako Kristus trpl, když od svta
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jsou nenávidni, když jeden pro druhého trpí a zlým za zlé ne-

odplacuje.

Co dále (f. 379^ si.) následuje, jest v podstat siln rozšíená

a hlavn doklady Písma rozmnožená konfessní ást „tvrtého

listu".

Jako tam, i tu nejprve pojednává se o knžich a o knžství.

Široce vykládá se a vysvtluje, pro je potebí, aby knz vynikal

životem ctnostným, aby nejen znal uení Kristovo, nýbrž je i za-

chovával. Po dvou vcech má se poznávati každý pastý, t. „po

duchu a po skutcích". Nejsou zajisté praví knží, kteí tvrdí, „že

knz zlý má moc z ouadu Kristova posluhovati slovem i svá-

tostmi k oužitku spasení a že hiechové a bludové ouadu jeho

neškodí" (380^). Takoví nerozeznávají „mezi slovem z duchu bo-

žího pošlým a z duchu zlého" (380^). „Ale pán Ježíš s pilností

kázal se zlých varovati a hlasu jich neposlouchati" (381^). „Ale již

sou se knžie v té víe utvrdili i lid též ustavili, že prospívá

Antikrist k spasení, jako i Kristus, též poslové jeho, jako i Kri-

stovi" (381^). Knží podobojí sice káží a mluví, že papež s kar-

dinály jest Antikrist a knží ímští jeho poslové, ale pes to jej

pokládají za námstka sv. Petra a pijímají svcení od jeho biskup,

klekají a modlí se pi jejich bohoslužb a lid vedou k tomu, aby

se klanl tlu božímu, af je kdekoliv a kterýkoliv knz nese, by
to byl i nejhorší knz nebo kací. Poslouchají tedy hlasu ducha

neistého a domnívají se, že je to hlas boží. Slovo jejich není

tudíž slovo boží, má pouze formu slova božího (382''). Pak se

opakuje o knžství v celku totéž (vtšinou týmiž slovy), co bratí

povdli o tom již ve „tvrtém list".

V dalším odstavci opakuje se v celku bratrské vyznání víry

o ktu ze „tvrtého listu'. Kus „Bratí za krále Jiího v úzkostech"

jest v té vci ponkud jasnjší. Klade se draz na uvdomlé
pijímání ktu se strany lovka, což ovšem je možné pouze u do-

splých.

V píin ktu dtí neliší se náš kus vcn od své pedlohy.

Také v píin svátosti tla a krve Pán není vcného roz-

dílu. Odstavec tento ovšem je v našem kuse obšírnjší, ponvadž
rozmnožen jest doklady Písma. Na poátku jeho odmítají bratí

pomluvy, že slaví pouze památku tla a krve Kristovy nebo že

chléb a víno pokládají za pouhá znamení jejich a že na zelený

(veliký) tvrtek jedí beránka a osvdují, že ví tak, jak rozkázal

Kristus a inili apoštolé i první církev kesanská. V odstavci, po-

jednávajícím o rzných názorech a výkladech eucharistie, zamítá
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se výslovn názor táborský. Dále liší se náš kus od své pedlohy
obšírnou polemikou proti klanní svátosti oltání (388'' si.) a proti

slavnosti božího tla.

V odstavci o pokání a posledním pomazání není rozdílu

vcného mezi naším zpracováním a jeho pedlohou.

Odstavec o panenství a o manželství jest ponkud obšír-

njší než v pedloze.

Odstavec o poslušenství vrchnostem jest v našem kuse

vynechán.

Po konfessní ásti následuje teprve zpráva a pouení o tom,

jak bratí se ustavili jakožto samostatná spolenost církevní, kdežto

ve „tvrtém list" o této vci jest pojednáno naped. O tom, ja-

kého zjevení se k tomu bratím dostalo, mluví se podobn asi

jako v pedloze. Pipojuje se však polemika proti požadavku Ro-

kycanovu, že bratí by mli na dkaz správnosti svého poínání

uvésti njaké zázraky; polemika tato ve „tvrtém list" jest ke

konci jeho. Zázraky prý pestaly a peneseny byly na Antikrista,

„jenž pišel ve všelikém svedení nepravosti, v divích a zázracích"

(398^). Bratí doznávají, že napsali Rokycanovi k jeho žádosti nco
o tom, že nkterým z nich skuten se stalo njaké zjevení, tak

že prý pedpovdli jisté vci, které se pak splnily. Proto opa-

kují, co již Rokycanovi sdlili o tom, jak si zídili svj vlastní

knžský ád. V našem kuse je to ponkud jasnjší než v jeho

pedloze, ale v em vlastn záleželo ono zjevení, jest jen mlhav
naznaeno.^

Na konec vyslovují bratí pesvdení, že nepátelé Jednoty

nic více nedokáží proti ní, le co Bh dopustí. Vyzývají, aby

každý, kdo ví na n nco zlého nebo víe odporného, jim to vytkl

a s nimi o to mluvil „v duchu tichosti" (406''). Vyzývají knží ku

vzájemné pomoci „táhnouce jedni druhé jako ze smrdutého bláta"

(407'') ve prospch spasení obojí strany.

17. (List bratra ehoe Rokycanovi.) Zdá se, že bratí ne-

oekávali od Rokycany tak rozhodného a bezohledného vystoupení,

jakým byl jeho veejný list, vydaný nkdy v srpnu 1468. Nedo-

vedli snad dosti dobe pochopiti jeho úedního postavení jakožto

hlavy církve podobojí a nemohli tudíž srovnati nynjší jeho jednání

s blahovlí, kterou vi nim,- jako k svým odchovancm, jevil

ješt v pronásledování roku 1461 a nepochybn i v letech ná-

sledujících až do zjevné jejich roztržky s církví podobojí. Proto

' Srov. AKTY I, str. 11-12 pozn. 1.
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bratr eho pipomíná Rokycanovi ve zvláštním list,^ jejž mu
poslal nepochybn brzy po jeho veejném list proti bratím
— tedy snad ješt v srpnu nebo v záí 1468 — veliký rozdíl

mezi jeho nkdejším jednáním a nynjším: „Ale mluviv v Praze,

že v té víe míním s vámi spolu státi až do té smrti, a to

jest vdomo, že's to mluvil i psal, že z víry niehož viny ne-

dávám ani haním : protož rozpome se . . . práv-li's nad námi

uinil . . . ?" „Protož rozpome se sám na se a pizi k svému
svdomí, co iníš a co mluvíš a co jste skovali na nás s Jero-

nýmem- a kterak listy rozpisuje, ješto pán Buoh zná, že kivé

svdectví v nkolika kuších o naše hrdla..." „Pak již na nás si

se obrátil nikdy nás netresktav, aniž's položil, v em bychom
vinni byli ped Bohem i ped lidmi ..." „Protož rozpome se ped
pánem Bohem, práv-li's nad námi uinil, jakož slyším, kterak

mluvíš a Jeroným popsal ei tvé ka: ,A posílá pánom purg-

mistrom a konšelem.' Protož opat se v tom a vz, žef bych rád

tvému dobrému."

eho pokládá Rokycanu za svedena a má za to, že pece
ješt není u nho vše ztraceno a proto žádá jej za rozmluvu pro

sebe i pro jiné bratí (zajisté pední),

18. (Pátý list mistru Rokycanovi.) Souasn asi (v srpnu nebo

v záí 1468)^^ s bratrem ehoem i jiní pední pedstavitelé Jednoty

bratrské, ti, kteí byli posluchai Rokycanovými, poslali Rokycanovi

list podobného obsahu, s výitkou a nadjí, že Rokycana nebude

pokraovati v nepátelskýcii krocích proti nim. Jest to Pátý list

mistru Rokycanovi (AI í. 217* si.).

Dvrný ráz listu jest patrný z oslovení („miste Jene")

a z úvodu, v nmž bratí projevují svou nadji, že Rokycana na-

buda pravého poznání zmní svj dosavadní život. Bratí vytýkají

Rokycanovi, že se stotožnil se svtem a jeho násilím, že jedná

1 Otištn z AV skoro celý od GOLLA vM 1885, 62. GOLL (vM
1883, 517) klade jej do r. 1470 neb 1471, ale já bych jej se zetelem k „Pátému

listu mistru Rokycanovi" položil brzy po veejném list Rokycanov ze srpna 1468.

Mimo to eho v nm žádá Rokycanu za rozmluvu, ke které skutené brzy došlo,

jak níže bude uvedeno.

- Kdo by byl tento Jeroným, nemohl jsem zjistiti.

* V „Pátém list mistru Rokycanovi" dje se zmínka o umoení ty bratí,

jež se stalo z rozkazu Zdeka Kostky z Postupic. Mínni jsou tím brati Skutetí,

kteí zahynuli hladem na Rychmburce. V „Pátém list" (f. 222») praví se, že

,/iyní' byli dotení tyi bratí umoeni — jest tedy „Pátý list" s touto událostí

(kterou dlužno klásti mezi veejný list Rokycanv vydaný v lét 1468 a smrt

Kostkovu 2. íjna 1468) skoro souasný. Srov. AKTY I, 65 pozn. 4.
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ve jménu a ku prospchu papeže, akoli strana Rokycanova a pí-

vrženci papežovi vzájemn se potírají, že nutí bratí, aby ve smyslu

papežov víru drželi a vyznávali a „v moci úadu jeho užitek

spasení svého zakládali" (f. 218''), t. j. vili, že „zlí knží mají

úad Kristv a v pravd jím posluhují k spasení lidem" (f. 219»).

Vždyf Rokycana s knžími papeži nejsou poddáni a prohlašují jej

za Antikrista.

Nepátelské jednání papežovo, který práv posílá moc svou

na vyhubení echv, a skutenost, že psobením knžství z jeho

moci pocházejícího lidé jsou den ode dne horší, mly by je po-

hnouti k odstoupení od úadu papežova. Proto pímo vyzývají

bratí Rokycanu a jeho knží, aby následovali jejich píkladu

(bratí). To jest, tuším, vlastní úel „Pátého listu".

Poukazují na to, že Rokycana byl ochoten za jistých pod-

mínek k bratím se pipojiti. Bratí prý tm podmínkám vyhovli.

Rokycana nepochybn nemohl poznati, že mají pravdu, což prý ovšem

není nic divného, nebof Bh vybírá sob jen hodné lidi. Víra

Kristova není to, o se smluví mnoho lidí, páni a knží, a co

lidu obecnému pak vnucují. Takovým zpsobem k pravé víe

Kristov nelze dospti. Pouhé vdomosti nestaí k poznání pravé

víry. Moudrost knží papežských i podobojích, kteí si hledí hlavn

dobrého bydla, jest nepítelkyn zákona ducha života, ježto po-

máhá jen k odvodnní toho zízení církve, které s duchem pra-

vého kesanství nesouhlasí. Proto hloupí sedláci a ševci jsou blíže

pravdy než knží. Když moudrost knžím nestaí, aby pesvdili
ty, kteí s nimi nesouhlasí, užijí násilí, jako práv v dob pítomné,

kdy lid postavili proti lidu — t. j. pobouili lid proti bratím.^

Rokycana a jeho knží jsou daleko od pravdy spasitelné.

Tuto Bh zjevuje pouze svým vyvoleným „malikým", jak to uinil

v první církvi. Pozdji (po 300 letech) nahrnulo se ke kesanství

mnoho lidí „s umním pohanským a s mocí ukrutnú i povýšenu,

s panováním a právy svtskými a ády zemskými" (f. 221''). Po-

átek tohoto zesvtštní církve uinil císa Konstantin, kterého

papež Sylvestr pijal k víe Kristov bez pravdy skutk — bez víry

skutené, bez pravého kesanství. Tak se stalo, že ne Konstantin

a jeho lid se zmnili v církvi, nýbrž zmnil se papež Sylvestr a církev,

jež se zpohanštila. Za to dal K-onstantin Sylvestrovi moc císaskou,

které podnes papeži požívají i nad eským královstvím proti pi-

jímajícím pod obojí. Od této pohanské moci papežské drží svj

• Srov. AI f. 22a.
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Úad i Rokycana a jeho knží, kteí tudíž lid spravují mocí svt-

skou, mocí mee ukrutného. Jest tedy Rokycana vdce svta.

asem sice potírá ády papežské, ale pes to neustále iní totéž, co

papež. Lidu slouží službou svtskou pode jménem služby boží,

zejména pak co do svátosti tla Pán, kterou velebí „podlé smysla

ducha cizího od lidí vtipných zamyšleného" (f. 222^), a kdysi sám

íkal, že nejlépe je „viti sprostn".

Bratí by Rokycanovi páli, aby pišel ku poznání spasitelné

pravdy a inil pokání. To jest píina, pro kterou píší, nebo ob-

viování ze špatné víry již vydrží, majíce ped sebou píklad ne-

vinn obžalovaného Krista.

Bratí nezakrývají svých vad a nedostatki;i a jakmile uvidí,

že nkdo z nich by se dopustil smrtelného híchu nebo bludu,

trestají a vyluují jej. Také nejsou samolibí, jak Rokycana myslí.

Ve všem spoléhají na Boha a všecko od nho odvozují.

19. (Šestý list k mistra Rokycanovi.) Podle „Šestého listu

k mistru Rokycanovi" {AI f. 19^) a podle druhého listu bratí

Mýtským {AI f. 88^—88^) t)ratí skuten mluvili s Rokycanou po

vydání jeho veejného listu o vcech, o nichž mu psali ve svých

pedcházejících listech.^ Mly tedy list ehov a „Pátý list" úinek.

Po rozmluv této, jež ovšem nemla výsledku, jaký bratí si páli,

bratí „z rozkázání" Rokycanova vydali na svou obranu spis, známý
pode jménem Šestý list k mistru Rokycanovi, jimž odpovd dá-

vají na list jeho, kterýž proti nim vydal mistr Rokycana svým
faráhiom, vyhlašuje brati za kacíe a od nich vystihaje [AI

í. 18^ si.). Vznikla tedy tato replika na veejný list Rokycanv
„proti pikhartóm", v srpnu 1468 vydaný, ku pání samého Ro-

kycany. Tento nejspíše tváil se pi rozmluv s bratími laskav

a pízniv, jevil se pístupným k jejich dvodm a vzbudil v nich

nadji, že by mohli docíliti njakého úspchu, kdyby svou obranu,

kterou mu pednášeli ústn, také písemn uveejnili. Podle toho

neuplynula mezi pátým a šestým listem bratí Rokycanovi píliš

dlouhá doba — tudíž šestý list možno klásti bu ješt do r. 1468

nebo do poátku r. 1469.

„Šestý list" pipomíná svým poátkem list první; jest to ja-

kási rekapitulace a také revokace k jeho obsahu. O nco níže

bratí zmiují se o svém pedcházejícím jednání, jež vedli s Ro-

' Podle sepsání „Brati za krále Jiího" {AI f. 36! a) mluvili brati s Roky-

canou po svém „tvrtém list". Rozmluva tato jest asi totožná s rozmluvou výše

dotenou.
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kycanou. Bratí žádali Rokycanu i ústn, aby je strpl, že v n-
kterých vcech s církví podobojí se nesrovnávají. Z tohoto listu má

Rokycana (vlastn však celá veejnost) poznati, jak dalece se bratí

uchýlili od církve podobojí.

Celý list psán jest tak, aby vynikl vnéjši souhlas brati

s církvi podoboji, a rozdíly, kde je nelze zapíti, se nezatajují.

Ano „Šestý list" jest v té píin otevenjší a jasnjší než list

tvrtý, takže stanovisko bratí v jednotlivých otázkách vyniká ze-

telnji, tebas že i tu dlužno ísti vtším dílem mezi ádky.

Bratí nechtjí se pouštti do slovního zápasu o to, mají-li

lepší víru než strana Rokycanova, vdouce, že by v zápase tom

jist podlehli, nebo ímská metoda disputaní bére ku pomoci

moc svtskou, když rozumové dvody se ukáží nedostatenými.

Promluví-li prostý lovk nco z Písma nebo bez Písma, všecko

ímští knží pohánjí, dotkne-li se zlých skutk knží a lidu,

eknou mu, že tupí, poukáže-li na své skutky jako na dkaz své

pravdy, vytknou mu, že se chlubí a vypíná, nechce-Ii uznati n-
který lidský výklad nebo zízení, eknou, že má špatnou víru.

Proto se bratí obmezují na pouhé sdlení toho, o jaká Písma

se opírali zizujíce svou Jednotu, a neodmítají pouení, jestliže

v nem snad pochybili. Odmítajíce výtku, že zavádjí novou víru,

tvrdí, že spíše se vracejí k starému, t. ke zízení prvotní církve.

Nato vykládají své názory o víe odkazujíce a ásten opa-

kujíce to, co již napsali ve svém „tvrtém list". Již tam tvrdili,

že pravá víra psobí skrze lásku, jevíc se dobrými skutky. Této

vty prý Rokycana nehanl, když s ním bratr, jenž mu pinesl

«tvrtý list", o tom mluvil, nebo prý ví, že na tom záleží spasení

lovka. Ale Rokycana patrn neví bratím, že skuten smýšlejí

tak, jak vyznávají. Není pochyby, že by pro bratí bylo lépe svou

víru zapírati, ale nedlají toho ani ve vcech menší váhy, pro by

to tedy dlali ve vcech základních ? Bratí ví tak, jak apoštolé

uili. Dkazem živé víry jsou skutky. Bratí ví, že se mají initi

ty skutky, které Písmo oznauje jako dobré, a vystíhati se tch,

jež oznauje jako zlé, nebo dlati skutky zlé bylo by znamením,

že ve víe bloudí. Kdo víry nemá, heší. To jest patrno na knzích

ímských a jejich lidu. ádní knží mají podle píkladu apoštol

býti ochotni i svj život obtovati pro své vící, snášeti pro n
chudobu, pohanu a protivenství. Ponvadž bratí nevidí, že by

ímští knží plnili pikázání božích, nemohou k nim míti dvry.
Tito ovšem se bratím za to mstí tím, že je viní z nesprávné

víry o tle božím, a bratí dlají jen to, co Kristus rozkázal,
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apoštolé inili a co i nkteí doktoi doporuují, t. „sprostn v-
iti" tomu, co apoštolé napsali.

Rokycana nech uváží, jsou-li jeho knží skuten pravými

a ádnými knžími a komu od koho hrozí svedení (narážka na

jedno místo veejného listu Rokycanova), zdali knžím od bratí

i spíše naopak. Vyítají Rokycanovi, že svou výstrahou ped
bratími zpsobil veliké pobouení lidu proti nim. Uznávají ovšem,

že u tch, kdo bratí znají, naopak vzbudil proti sob nevoli.

Také ne všichni knží, kteí jeho list veejn tli, bratí naprosto

zavrhovali. Pes to však vyvolal prý Rokycana svým listem ne-

bezpeí, že bude prolévána krev nevinných lidí (bratí). Bratí však

spoléhajíce na vli boží chtjí dlati to, o em píše Rok^-cana ve

svém veejném listu, t. „v tom dobrém se ostíhati, v milosti

a v lásce i v úastnosti Ducha Svatého" . .

.

Ponvadž Rokycana ve svém list nejvíce útoí na bratí pro

jejich názor o eucharistii, vykládají a odvodují znovu své sta-

novisko podobn, jako ve „tvrtém list". „Šestý list" jest po-

nkud jasnjší a otevenjší v té vci. Vidouce mnohaleté roz-

broje a krvavé boje o smysl této svátosti a znajíce rozmanité

výklady její bratí neciitli o tom sami psáti, ale byvše k tomu

te od strany Rokycanovy pinuceni osvdují, že souhlasí s tím,

co Rokycana píše ve svém listu, že t. ví a vyznávají, jak o tom

píší tyi evangelistov a sv. Pavel. Rozumjí pak tomu tak, že

„když knz pravý má posluhovati kesfanuom vrným, podlé

úadu svého má se modliti a smysl toho pravý míti a slova

pravdy z viery srdce mluviti, z Ducha pravdy pošlá. Když se

to stane, již jest tlo pána Krista Ježíše, kteréž zrazeno jest,

ku pijímání pod zpuosobem chleba, kdežkoli leží svátost neb

v ruku knze neb když podává, a to tak dlúho, jakož jest po-

tebie k pijímání" (f. 23^). Co se pak týe zpsobu pítomnosti

Kristovy, ví bratí, „že jedúce svátost vidomú . . . nevidom skrze

víru jedie tlo pána Ježíše pravé, kteréž zrazeno, a to jest v blaho-

slavené pann Mariji Duchem Svatým poato, to i na kíži visalo

a to jest s božstvím spojeno" (f. 23*). Bratí ví dále, že Kristus

i s Bohem Otcem má býti ctn klekáním a modlením — zajisté

však ne ve svátosti oltání.

Na výtku Rokycanovu, že se odtrhli ode všech knží, odpo-

vídají bratí, že nepotupují takových knží ímského svcení, kteí

svými skutky dokazují, že jsou pravými knžími.

Dále osvdují svj souhlas s Rokycanou v tom, že jest ne-

správné pijímati kest dvakrát, ale pipojená k tomu výhrada,
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že se to nemá díti tehdy, když by nkdo byl pesvden, že první

kest byl kest opravdový, znamená vlastn negaci tohoto souhlasu.

Stilisace toho, jak bratí smýšlejí o prvním a o druhém ktu
a o ktu vbec, jest, tuším, schváln nejasná, aby zakryt byl

bratrský požadavek optováni ktu zejména pi tch, kteí by byli

v nejistot, zdali kest jejich, pijatý od knze nepochybn zlého

(tedy mimo Jednotu stojícího), byl ktem opravdovým.^ Pes ana-

koluthickou stilisaci doteného místa bratí vyjadují tu své sta-

novisko zetelnji než v „List tvrtém" a v kuse „Bratí za krále

Jiího". Zejména zeteln vysvítá píina, pro kterou bratí opa-

kování ktu pipouštjí, t. možnost, že pro híšnost doteného
knze první kest nebyl ktem opravdovým. Ale všeobecná platnost

této zásady znan se zeslabuje pipojenou výhradou, že v pí-

pad pokrytectví knze, který by se vícím dobrým pouze jevil,

kest jím udílený jest kest opravdový, ježto prý víra a modlitba

ktného by k tomu dostaila, ,,neb Kristus ktí v Duchu Svatém"

(f. 24^).-

V dalších odstavcích odpovídají bratí na nkteré drobnjší

výtky veejného listu Rokycanova, na p. že si ei jeho nesprávn
vykládají, proti emuž uvádjí svdectví jiných poslucha Roky-

canových a jeho spisy.

Ponvadž Rokycana ve svém veejném list bratím vytkl

samovolnou volbu vlastních biskup, rozebírají otázku, kdo jsou

vlastn ádní knží a dosti zeteln odporují mínní, jako by
takovými knžími byli knží ímského svcení. Spíše prý dlužno

za ádné knží pokládati knží valdenské, nebo Valdenští nepod-

lehli zkáze, kterou papež Sylvestr uvedl do církve svým spolením
se s císaem Konstantinem.

Na konec „Šestého listu" prosí bratí ješt jednou Rokycanu.

aby jim, pokud to na nm záleží, nepekážel a jich nepronásledoval

a radji se pimluvil u krále, aby tento jim popál místa v svém
království. List ukonen jest žádostí ke knžím (podobojím), aby

se nehoršili na bratí, kteí sice nemohou je míti za své duševní

vdce, ale jsou ochotni jim píslušnou úctu prokazovati a zvlášt

„rádi dani dávati" (f. 28^).

20. Za odpov Rokycanovu na „Šestý list" bratí dlužno

pokládati List mistra Rokycany proti pikhartom. Rozeslán po

mstech vrných a zapsán na rathoiize Pražském Starého Msta

' Srov. AKTY 1 str. 68 pozn. i.

• Srov. AKTY 1 sir. 39 pozn. 2.
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{AI f. 233=^—234^, AU f. 56^—58^ a v rukopise kapitoly Pražské

C 114 f. 124 sl.).^ Jest to v podstat opakování veejného listu

Rokycanova proti bratím vydaného asi v srpnu r. 1468 (srov.

str. ^5), z nhož také pevzato jest nkolik míst. Rozdíl mezi

obma listy spoívá hlavn v tom, že v list druhém Rokycana

obrací se pouze proti tomu, že bratí zamítají klanní svátosti

oltání. Dovozuje správnost názoru a prakse ímské i utrakvistické,

vyvrací námitky, které bratí uvádjí proti klanní a napomíná své

vící, aby se drželi víry, kterou církev podobojí uznává za

správnou.

Goll (M 1883, 517) klade tento druhý list Rokycanijv na

rozhraní r. 1469—1470, a to mezi „Šestý list" bratí Rokycanovi

a mezi odpov jejich na oba tyto veejné listy Rokycanovy proti

bratím. Dvodem k tomu byla mu, tuším, okolnost, že nadpis kusu,

kterým bratí odpovídají na oba veejné listy Rokycanovy („Od-

povd bratí starých na psáni mistra Jana z Rokycan", AI f. 236*'

si.), nese datum 1470. Nadpis tento však sám svdí o tom, že

není authentickým, proež i datum vzniklo asi kombinací nkte-

rého pozdjšího opisovatele nebo poadatele „Aktíi". V tekstu ne-

najdeme nic, co by mluvilo bu pro nebo proti roku r. 1470, ale

není také vylouena možnost, že „Odpov bratí starých"' vznikla

již r. 1469. Než i kdyby skuten bylo pravdivé datum „Od-

povdi" 1470, není nutno druhý veejný list Rokycanv klásti

na rozhraní r. 1469— 1470. Já bych jej kladl spíše ješt do r. 1469,

a to z toho dvodu, že Rokycana po „Šestém list", jenž, jak

bylo výše eeno (str. 74), byl uren pro veejnost, s novou od-

povdí asi dlouho neotálel, zejména když vypadla tak strun.

21. Spíše než Rokycana mohli sob dáti na as se svou od-

povdí bratí po jeho struném druhém veejném list. Touto od-

povdí jest (jak již výše bylo podotknuto) kus zapsaný v ^4/ f.

236''-244^ a v A 11 i. 62-67 p. t. Odpovd brati starých všem

vaobec na psáni mistra Jana z Rokycan, kteréž uinil ohyžuje

a hanje brati a knzi jiné k témuž psánim svým zbuzuje, aby

i oni na kázáni túc ohyžovali brati lidem a bouili etc proti

nim. Léta 1470.

^ Krasonický (v rkpe mus. V F 41 i. IQa) pokládá tento list za Rokycanovu

odpov na „Pátý list" bratí, v nmž prý byla slova: „Miste jsi svt a s svtem

zahyneš." (Srov. i Blahoslav, O pvodu Jednoty vyd. Jastrebov str. 26). V „Pátém

list" skuten nco podobného jest, ale Krasonický cituje pouze podle smyslu.

Jeho výklad ovšem není smrodatný. List Rokycanv podle Krasonického byl

poslán i na Moravu, což je velmi pravdpodobné.
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Ponvadž proti datu 1470, uvedenému v nadpise, není pod-

statných dvod, proto je podržuji po píkladu Gollov [M
1883, 517). ,Odpovd bratí starých* jest bratrskou odpovdí na

oba veejné listy Rokycanovy. Co bylo píinou jejího sepsání,

to naznaují bratí na poátku kusu, t. že se jim jedná o to, aby

byli varováni lidé, kteí se chtjí líbiti Bohu, a napravili se ti,

kteí byli proti bratím poboueni. Zdá se, že „Šestý list", a
pro veejnost urený, stal se asi známým jen ve vyšších kruzích,

s nimiž se Rokycana stýkal.^ Ponvadž však veejné listy Roky-

canovy se obracely k široké veejnosti venkovského obyvatelstva

v echách a na Morav, bylo potebí, aby vi tmto kruhm
bratí se hájili, ježto budoucnost Jednoty záležela práv na vrst-

vách lidových. Bratí v „Odpovdi" své pejali nkolik míst ze

svého „Šestého listu" (jak na píslušných místech edice jest ozna-

eno), ale ne úpln doslovn ; vtším dílem jest to jen jakýsi ohlas

onch míst. Pes to však obsah „Odpovdi" jest dosti blízký ob-

sahu „Šestého listu", tak že ji lze s Gollem [M 1883, 517) po-

kládati za jakési jeho zpracování, urené pro širší veejnost.

Bratí odporují tomu, aby na n byl vztahován výrok svatého

Pavla o tom, že nkteí odstoupí od své víry, ježto prý jim dosud

nikdo nedokázal, že by „proti kterému lánku víry kesanské vy-

vinuli neb neprav smyslili" (237*'). Odmítají výtku pokrytectví,

jako by pouze na oko byli ctnostní a líenou ctností svádli lidi

od pravé víry. Nech Rokycana varuje radji ped tmi, kdož zjev-

nými nepravostmi lid svádjí a jemu škodí (knží podobojí), o nichž

„jako jeden z lánkuov víry obecné nyní v tomto království se

oznamuje, aby lidé beze všeho pochybování vili, že takoví nej-

horší mohou božskými vcmi k užitku spasení vrným a svatým

lidem posluhovati jako dobí" (238''). Lépe by byl Rokycana uinil,

kdyby byl své knží napomenul, aby inili pokání.

Dále odmítají bratí výtku, že roztržku provedli lehkomysln
a že o svátosti oltání mají bludné názory. Tvrdí, že ví v to, co

píší tyi evangelisté a formulují svj názor slovy „Šestého listu"

(srov. AI i. 23^).

Podobn vyjadují se i co do klanní svátosti oltání, kde

jen mezi ádky dávají ísti, že je zamítají. Také k výtce Roky-

1 „Jakož sú pak toho svdomi néktei z pánuov, kteíž ho tázali po tcli

listech o nás" {AI f. 88b). „Ti pak spisové, kteí sú psáni mistru Rokecánovi skrze

nás, došli sú i krále Jiie i pánuov nkterých i z mst také nkterých" (/4/f. 88b).
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canov, že se odtrlili ode všeho knžstva, odpovídají dvody již

díve vyslovenými, t. že se odtrhli pouze od knží, o nichž se

nemohou domnívati, že se drží Krista, že knží podobojí, kteí od
papeže mají svou moc, jej a jeho biskupy hanjí a sami ovšem

nejsou lepší. Bratí slýchali prý „od rozumných knží v echách,

že to muož býti, že by vrní kesané spolu v jednot se ostri-

hajíce mohli sob knží voliti" (241^). Jak si bratí své knží zvo-

lili, to šíe prý vypsali Rokycanovi a jsou ochotni „také žáda-

jícím .. . šíe toho a lépe se zpraviti" (24P). Bratí neprovedli tím

nic nového, nebo již z dob papeže Sylvestra existuje ,mnohý
lid", který s papežem tímto se rozešel, když se s císaem Kon-

stantinem spojil. Odtud mají „potvrzení podlé ádu, jakož zuo-

stává od poátku kesanom vrným první církve" (242^). Jestliže

Rokycana smí lid napomínati, aby své spasení svoval knžstvu

špatného života, mohou bratí tím spíše dvovati knžím, kteí

žijí vždycky cnostn „a v to knžstvo vešli nkteí divným božským

ukázáním a podlé nauení zákona božího a volení vrných lidí

s posty a s modlitbami a potvrzení neb posvcení pijali od tch,

kteíž v zpuosobu první církve zuostávají" . . . (242"). Zde tedy bratí

dosti jasn po prvé pikládají znanou váhu potvrzení, jehož se

dostalo jejich knžím od biskupa Valdenského.

Na výtku, že optují kest, odpovídají bratí v podstat totéž,

co v ,,Šestém list". Co tam jest anakoluthem eeno nejasn, zde

vystupuje zeteln. Bratí nemohou viti, ,že by nejhorší knží
i kacíi mohli ktem a jinými svátostmi posluhovati užiten lidem

k spasení" (243^). „Pede ktem musí býti prvé rozvázaní a tak

híchuom odpuštní skrze víru a dobrého svdomí dotázaní"

(243^). Pes to však bratí nemají za to, „že by spaseni býti ne-

mohli, kteí by v tom ktu, kterýž v nevdomí pijali, zuostávali,

když by jinak dobe živi byli, jakož sluší na vrné kesany*

(243"), vždy je mezi bratími dost lidí, kteí (tak aspo diužno

tomu rozumti) po druhé poktni nebyli. V píin ktu dítek od-

kazují na své psaní Rokycanovi, ímž rozumti dlužno „tvrtý list",

kde {AI f. 15") jest vci té vnován jeden odstavec. Konen na

výtku Rokycanovu, že bratí své odtržení opírají o jakási zjevení,

osvdují bratí, že se opírali hlavn o Písmo a ády první církve.

Odmítají výtku, jako by se pokládali za vyvolené boží a jako by

jistý výrok proroka Daniele , brali k ohyždní svátosti tla a krve

pána Krista" (244^).

22. (Sedmý list k mistra Rokycanovi.) Z druhého listu bratí

Mýtským {AI f. 88") vysvítá, že ješt i po „Šestém listu" svém
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bratí rozmlouvali s Rokycanou^ o svých rozporech s ním a nic

prý „neslyšali, by mluvil o em scestném v tch listech". Nevinil

prý bratí z nieho jiného, le z toho, že se odtrhli od církve

podobojí,- jak prý o tom vdí nkteí pánové, kteí se ho dota-

zovali o listech bratrských a také nkteí mšané. Knz Havel

(jímž se asi míní Rokycanv místofará, který byl dán Roky-

canovi ku pomoci, když r. 1466 byl rann mrtvicí) mohl by prý

dosvditi, že se Rokycana k bratím až do smrti choval pátelsky.

Od znamenitých lidí prý se bratí dovdli, „že se u krále za n
pimlouval", takže se domnívali, že nepochybn i litoval, že proti

nim mluvil a psal [AI f. 87^). Zpráv této lze, tuším, viti, nebof

nehled k osobním motivm, pochopil asi Rokycana, že by n-
jakými ústupky se mohlo docíliti vnitního klidu v jeho církvi,

zvlášt když se ukazovalo, že Jednota má veliký mravní vliv, vy-

vinuje ilou agitaci, nalézá mnoho sympathií — a na druhé stran

válka dosahovala nejvyššího vrcholu tžké krise.

Bratí tudíž neztráceli nadje, že Rokycanu pece ješt získají.

Proto asi, když Rokycana se roznemohl, psali mu ješt jednou,,

aby v posledních okamžicích jeho života jej pohnuli k obrácení.

Že Sedmý list k mistru Rokycanovi {A JI f. 35 si.) vznikl nepo-

chybn nedlouho ped smrtí Rokycanovou, když se asi oekávalo^

že Rokycana (jenž, jak víme, r. 1466 rann mrtvicí) dlouho živ již

nebude, to zdá se vysvítati z vroucího tónu posledního vyzvání

bratí: „Ó rozpome se ješt a neumírej tak..." Ponvadž Ro-

kycana zemel 22. února 1471, vznikl „Sedmý list" asi bu ješt

r. 1470 nebo na poátku r. 1471 — nejspíše však v dob nejtžší

krise krále Jiího, ježto bratí tam poukazují na tžké pohromy,

které hrozí království eskému. ,Sedmý list" jest poslední napo-

menutí bratí Rokycanovi, aby pece ješt se obrátil a dal se s nimi

na úzkou cestu, po které oni kráejí. Pipomínajíce mu své dí-

vjší styky s ním opakují, že byli odhodláni ve všem ho poslou-

chati, kdyby nebyl se piklonil k papeži a svtu.

23. (Traktát brati starých o církvi svaté.) S korrespondencí

bratí s Rokycanou a s polemikou, kterou ob strany vedly

mezi sebou veejnými listy, souvisí nepochybn tsn dva velké

traktáty nadepsané v AI Traktát brati starých o církvi svaté

a Kterak se Lidé mají míti k církvi ímské, z nichž druhý jest

' V „Šestém list'^ (AI f. 25a) nabízí se bratr eho, že by podal Roky-

canovi píslušná vysvtlení o všech sporných vcech.

2 Srov. též AI f. 19b.
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pokraováním prvního. Poukazuje na to zaátení vta kusu dru-

hého, jež navazuje na njaké jiné podobné sepsání: „Ve jméno
pána Jezu Krista ješt nkterých vcí dotknem, kteréž jsú pi
nás . . ., a sme již tch vcí dotkli v listu prvním . .

." Vci, kterých

doteno bylo již ,v listu prvním" a o nichž pojednávati má ješt

i kus pítomný, týkají se pomru bratí „k církvi ímského ko-

stela", jejího pvodu a pvodu prvotní církve (apoštolské). O tom
pojednává „Traktát bratí starých o církvi svaté^ Že tento kus

dlužno pokládati za pedchdce sepsání nadepsaného „Kterak se

lidé...", to jest patrno i z AI I 169", kde se praví: „Psali sme,

kterakf písma oznamují o jednot církve svaté a kterak má za-

chováváno býti poslušenstvie jejie. Druhý list psán tú píinu, že

nejviece nás tím potýkali i knžie na kázaní mluvili, že nevíme
o svátostech církve svaté. Protož sme ta písma pivedli, kterak sú

ti o tom popsali, kteiež slúpové církve svaté byli, v jichž smyslu

svdectvie všickni zuostávati mají a v pravd všem pána Krista

míti i o sedmeré svátosti i o všech vcech spasitedlných. Tetí

pak list tento z té píiny, aby ktož te neb túce uslyšie, aby

ml rozdiel diela spravedlnosti božie od initelv bluduo." Tedy
kus „Kterak se lidé..." pedpokládá dva kusy pedbžné, jejichž

obsah dosti zeteln vyjaduje. Listem druhým není nic jiného

než druhá ást „Traktátu bratí starých o církvi svaté" na f. 120*

poínající, již od ásti první lze snadno rozeznati podle jejího

zaátku: „Tiemto svrchu napsáním krátkým a sprostným ozna-

mujem každému, ktož ísti neb slyšeti bude, že se piznáváme
a pisvdujeme k jednot cierkve svaté obecné i k poslušenstvie

jejiemu i ke všem vcem, kteréž má z plnosti božské skrze chot
svého Krista Ježíše..."

Slovy tmito jest zárove dosti vystižn vyjáden obsah listu

prvního ili první ásti „Traktátu bratí starých o církvi svaté".

Obsahem „listu druhého" jest pojednání o úednících ili o knzích

svaté církve (k níž se bratí v „listu prvním" piznali), jichž le-

nové této církve mají býti poslušní, a pojednání „o sedmeré svá-

tosti i o všech vcech spasitedlných" (viz shora). Obsah „tetího

listu" nadepsaného „Kterak se lidé mají míti k církvi ímské" lze

oznaiti jakožto sebevdomé vylíení vzniku Jednoty bratrské, v níž

tená má poznati pravou církev nebo aspo ást její: „...vy-

znáváme v jednom duchu tu vieru, . . . skrze kterúž sme se spo-

jili v jednu církev skrze Krista Ježíše, o níž v tomto psáni vy-

pravujem i také, kterak se pi nás dalo, oznamujem a který jest

puovod náš a kterými píinami uvedeno jest to z milosti božie.
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v niež sme ustaveni" (AI . 143*). Goll^ „tetí list" nazval trefn

prvním historiografickým pokusem o souvislé vylíení vzniku

Jednoty. Nalezneme tam mnohem více positivních zpráv o hi-

storii Jednoty, než v jiných souasných spisech bratrských. Spis

jest dležitou pomckou k porozumní nejasných zpráv starších,

a pece nenabýváme jím svtla úplného.

Všecky ti ásti tvoí dohromady jakousi apologii a konfessi,

jakýsi rozsáhlý „List všem vbec": „To my spolu jednomyslní

u viee kesanské obecné, jakož srdcem víme, tak i ústy vy-

znáváme i tiemto psaním oznamujem, jakožto i poet vydávajíce,

nejprve všem ueným v piesmích a v duostojenstvie v moci po-

výšené postaveným, od nejmenšiech do nejvtšiech, že my lidé

ponížení a v svt ohyždní ke všem vcem se známe a pisvd-
ujeme, kteréž sú v církvi svaté k užietku spasenie vyvoleným

božiem" {AI í. 116'' srov. i 130*). Apologie a konfesse tato má
býti pípravou k ústní rozprav bratí s odprci ili k disputaci,

k veejnému slyšení — a to nepochybn na snmu —
,

jehož se

bratí na obranu své víry domáhají: „Prosímef, pijmtež od nás

toto napsánie v sprostnosti, ktož ísti neb slyšeti budete, neb

písem z té píiny, aby skrze naše oddlenie od knžie neho
se zlého na nás nedomievali a tak nás potupujíce a odsuzujíce

pána Boha nehnvali. Protož v tomto krátkém psáni oznamujem,
kterak jest pi nás. Pak ústn chceme rádi zpraviti, ktož by milost

mli k vyslyšení ; neb v psáni mohl by nkto vzíti tak, kterak jest

pi nás neb jinak, ale v ústném mluvení bude moci otázati, jest-li

tak ili jinak" (f. 117^). Bratí prohlašovali prý od mnoha let, že

jsou ochotni pijmouti pouení a opraviti to, v em by jim bylo

dokázáno, že chybují (srov. f. 169% 172*). Svj „první list" psali

prý proto, že byla o nich e „od mnohých lidí i od nkterých
znamenitých" (169*), kteí však „když k nim mluveno", aby bratí

vyslyšeli, namítali, že bratí „nejsú v jednot církve a nedrží po-

slušenstvie" (169*. Srov. i f. 136*').

„Traktát bratí starých o církvi svaté-' .psán a dán — jak

jest poznamenáno ke konci jeho — z spolku jednoty bratrské

léta od narození Syna božího 1470..." (f. 130*). Traktát nade-

psaný „Kterak se lidé..." datován není, ale tsná jeho souvislost

s kusem pedcházejícím nutí k -pedpokladu, že byl napsán bez-

prostedn anebo brzy po nm. V sepsání „Kterak se lidé" mluví

se o králi Jiím jako zemelém (f. 138*), kdežto papež Pavel II.,

' GOLL, Quellen 22 si., 30 si.
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zemelý 28. ervence r. 1471, se pokládá podle všeho ješt za ži-

jícího (f. 164"). Podle toho tedy by traktát první dlužno bylo po-

ložiti do konce r. 1470 a druhý kus asi do dubna r. 1471.

Sebevdomí, s jakým bratí ve výše uvedených spisích vy-

stupují, svdí, tuším, o tom, že vc Jednoty pes pronásledování

r. 1468 nestála ke konci vlády krále Jiího špatn, tak že bratí

chovali asi dosti oprávnné nadje, že nastává brzký obrat pro ni

píznivý. Nemáme sice o nem podobném positivních zpráv, ale

uvážíme-li to, co shora povdno o obratu ve smýšlení Roky-

canov (str. 81), odpovídalo by to tžké, kritické situaci eského

státu a jeho krále.

Bratrský dekret z r. 1495 jmenuje mezi spisy bratra ehoe
výslovn jeho „traktát o církvi". Je-li tomu tak, pak byl eho
nepochybn spisovatelem i jeho pokraování „Kterak se lidé" nebo

lépe celé trojdílné Apologie o tchto dvou titulech. Jako pi jiných

spisech podobného rázu není nejen vyloueno, nýbrž spíše velice

pravdpodobné, že eho ml spolupracovníky — pední uené
bratí (srov. str. 54].

Obsah Traktátu brati starých o církvi svaté jest tento:

Bh Otec poslal Syna svého na svt, aby ospravedlnil své

vyvolené „ze všeho lidu na svt vybrané" (107^). Tito ho ná-

sledují, jdouce po úzké cest tsnou branou „pohannie a umrt-

venie jeho na svém tle nosíc" (107^). Oni jsou jeho cho, které

Kristus dal Ducha Sv., aby nezbloudila. Duch Sv. je vrátný, jenž

otvírá dvée k Bohu. Bh Duchem Svatým zjevuje svého Syna,

komu chce, jako jej zjevil Petrovi, jenž Kristovi ekl, že jest syn

Boha živého. Co Bh zjevuje a Duchem sv. psobí, jest stálé

a pevné, pravé a spasitelné — to jest ta skála, na které jest vzd-

lána církev. Církev pevn stojí na skále, ježto „mocí Kristem Je-

žíšem ustavuje se a múdrostí Ducha jeho zpravuje se" (107*').

Sv. Petr jest pro svou poslušnost a vrnost první úd církve a vzor

pro ostatní ádné leny její, kteí jsou vdci a správci jejími. Tito

poslušností a vrou nabývají „z Boha v Kristu Ježíši moci a mou-

drosti Ducha Svatého", aby klíem umní mohli království boží ot-

vírati poslušným a vrným a zavírati neposlušným a nevrným.

Poslušenství a víra dokazuje se zachováváním eí Kristových.

Ti, kdo to iní, jsou církev svatá. Kdo pikázání Kristova plní, ten.

jej miluje; kdo Krista milují, jsou církev svatá. lenové církve

vyznávají neposkvrnnou víru, jak je vyjádena v „Credu" (jež se

cituje). Také se modlí, jak církev Kristus nauil. Zkrátka ve všech

vcech jest církev Krista poslušná a jemu vrna. Za to se také
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modlí, zejména aby ji Kristus zachoval ve vcech spasitelných

základných, ve víe, lásce a nadji, z nichž plynou dobré skutky

i ve vcech služebných, dále aby všickni ve spolek mír zachovali

a vzájemn se milovali. Zkrátka lenové svaté církve mají jednati

tak, jak podle Písma jednali apoštolov a jejich pozdjší ná-

mstkové.

Všichni kesané jsou povinni prost bez posuzování poslou-

chati rozkazv a zízení, jež ustanoví námstkové apoštol. Tito

mohou do církve pijímati a z ní vyluovati. Mimo církev není

spasení. Církev jest jen jedna. Všickni lenové církve tvoí jednotu

s Trojicí. K této jednot dospívá se poslušenstvím. Dále se široce

odvoduje (doklady a píklady z Písma) poteba, nutnost a opráv-

nnost poslušenství v církvi.

Z poslušenství vyplývá, že lenové církve mají právo trestati

leny hešící. Kdo by neuposlechl, má být z církve vylouen.

I nejvyšší úedník církve mže býti trestán, když toho zasluhuje.

Úedník církve dlužno poslouchati potud, pokud jsou poslušní

Boha, pána církve. Nejsou-li však Bohu vrni, nelze jich poslou-

chati, kdyby také bylo nutno nasaditi i statek i život.

Papež, císa a jejich zástupci mají pouze moc svtskou.

Kesané jsou sice povinni této moci poslouchati, ale jen potud,

pokud se neobrací proti Bohu.

Kdo v pravd jsou námstkové apoštol, mají pravou víru,

neomylnou lásku a dobré svdomí. Takovým má se lovk úpln
sviti. „Majie tajemství viery v svdomie dobrém, v kteréžto víe

jest svtlo umnie božieho k rozeznání dobrého a zlého" (114*').

Jestliže zachovávají ei Kristovy, poskytují tím jistoty, že opravdu

jsou ve svém úad. Takoví rozumjí správn Písmu, a zakoli

prosí, obdrží. Takovým mají lidé se úplné sviti a nadíti se svého

spasení. Kdo by se jejich píkazy neídil, toho mají vylouiti, aby

netrval v mylné nadji v spasení.

Kesané mají následovati apoštolv a jejich námstk ve víe.

ádní námstkové apoštol prospívají sob i jiným. Jeden sice

mezi nimi pro ád a poslušenství zaujímá první místo, ale pes
to nepokládá se za vyššího úadem nebo zvláštní mocí a zvláštním

umním ^klí, ježto dstojnost každého posuzuje se podle jeho

ctností. ím kdo více Boha miluje, tím více jest od Boha milován

a obdarován. „Protož také viece se mají doviti v nauenie a rad
skrze nho z Boha, ale však vždy tak, jakož on uie a radí

z jednoty spolené církve svaté a zvlášt s tmi, ktož sú v témž

povolání djíce poselstvie Kristovo" (f. 115^). Jednotlivý lovk
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by mohl býti snadno oklamán áblem, státi se pyšným a poklá-

dati se za nejmoudejšího. Je potebí, aby každý knz dával pozor

na své soudruhy a nikdo z nich nemá se vyvyšovati nad druhé.

Tak to inili apoštolé. Sv. Pavel požíval stejné moci jako sv. Petr.

„V každém údu církve svaté jest moc i múdrost podlé obdarovánie

božieho, ale však zvlášt podlé vyvolenie božieho k úadu biskup-

skému a pastýskému..." (116^).

Tuto svoji víru o církvi bratí veejn vyznávají a zakládají

na Písmu a píkladu první církve. Odmítají to, co o nich zlé po-

vsti vypravují, jako by se drželi njakých rot. Bratí naopak rádi

by se udrželi ve víe a ve všech vcech, které mají vyvolení boží.

Pedevším má každý pravý kesan míti správnou víru o Bohu.

Má v nho dvovati, jej milovati a v nho nadji skládati. Dále

má viti v Krista, že jest Bh a základ církve a v Ducha Sva-

tého, nerozdílného od Otce a Syna. Duchem Sv. ídí se církev

jediná od poátku vyvolených božích na svt až do skonání

svta. Bratí ví v obcování svatých, odpuštní hích, tla vzkí-

šem' a v život vný. Ti^ které Kristus pi posledním soud po-

volá do království svého, jsou jeho církev.

Po mnohém nkolikaletém vyptávání dospli k poznání, že

jest nejlépe íditi se ustanoveními a zízeními první církve.

Na to vyvracejí se nkteré možné námitky proti této zásad.

K námitce, že bratí nerozumjí a nesprávn vykládají ády
první církve a že pomry souasné liší se od pomr, ve kterých

se nalézali první kesané, odpovídají bratí, že knží sami pro-

hlašují pítomnou dobu za poslední vk Kristv. Bratí tudíž

právem se domnívají, že s nimi Bh iní totéž, co inil s prvními

kesany. Ostatn prý po nkolik let žádali za ádné vyslyšení,

ale bylo jim eeno, že jsou odsouzeni již prvním konciliem, což

jest absurdní.

Jestliže se tvrdí, že ekové (jež bratí uvádjí na doklad, že

ví správn) jsou odpadlíci, jest to nesprávné, ponvadž jejich

odpadnutí od církve ímské znamenalo jen vymanní z moci

svtské, ne však odtržení od církve obecné — tak myslím, že

dlužno rozumti nejasnému místu tomuto.

K námitce, že Valdenští, kteí pece náleželi k první církvi,

jsou odsouzeni, odpovídají bratí, že jich nezastávají a že k nim

nepistoupili. Kdyby jim bylo náležit ukázáno z Písma, že mohou
se nadíti spasení od knží, byli by zstali pi jejich posluhování.

Ale knží obou eských stran si vzájemn odporují, jedni tvrdí,

že má býti posloucháno církve, druzí, že zákona božího. Je tedy
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vidt, že oni církev netvoí, nebo v církvi vládne jednomyslnost.

Bratí neoddlili se od knží pro vci pípadné. Aby nepišli o život

vný, radji vydali v nebezpeí svj život asný. Mimo to v tento

poslední as jsou bratí Bohern k tomu povoláni, aby lid upo-

zornili, že jest v mylné nadji spasení.

Z toho, co výše bylo uvedeno, jest patrno, že podle bratí

církev tvoí ti, kdo zachováváním eí Kristových dokazují poslu-

šenství a víru, kdo plnním pikázání Kristových dokazují, že

Krista milují. lenové církve jsou povinni poslouchati jejích ádných
úedník, kteí jsou námstky apoštolv a dostávají od Ducha sv.

píslušné dary a moudrost, aby klíem umní mohli rozumti

Písmu, rozeznávati dobré od zlého a vésti tak lidi k spasení.

Myšlenky tyto jsou v podstat jen opakováním toho, co o církvi

vyslovil Chelický zvlášt ve svém spise „O církvi svaté". Podle

Chelického „církev svatá jsú zbo vyvolených k spasení".* Bratí

sice neopakují doslovn tento jeho výrok, ale mlky jaksi od nho
vycházejí, nebo zahajují svj „Traktát o církvi svaté" slovy:

„Buoh a Otec . . . smiloval se nad stvoením svým, pokolením

lidským, poslav Syna svého . . ., aby tak spravedlivý uinil vy-

volené své ze všeho lidu na svt vybrané, aby jemu byli za cho
milú..." (f. 167% str. 267—268). Práv tito vyvolení to jsou, kdo

svými skutky dokazují, že jsou leny církve svaté ili že jsou vy-

volení. Jako Chelický i bratí pokládají za nezbytné, aby lenové

církve, zvlášt pak její úedníci, duchovní, byli obdaeni dary

Ducha Svatého k ádnému plnní svých povinností. Hlavní známkou

píslušnosti k církvi jest Chelickému i bratím láska k Bohu nebo

ke Kristu.

-

Od tchto základních názor vycházejíce applikují je bratí

a jako na konkrétním píklad ukazují na své Jednot, která má
ádné a spolehlivé úedníky, t. j. duchovní. Mezi tmito úedníky

drží sice jeden první místo pro ád a poslušenství, ale není pánem

ostatních. Jeho nauení a rady jsou autoritativní pouze tehdy,

když je dává z usnesení svých soudruh, nebo jednotlivec snadná

podléhá klamu a omylu nebo i pýše.

To jest jádro názor bratrských (ehoových) o církvi, v nmž
nejvtší význam má zásada kollegiality v církevní správ, namíená
zajisté proti absolutismu papežského primátu. Dále vidíme, že se

klade váha na poslušenství ádných úedník církve. Pokud se

' Srov. JASTREBOV, Ejudy 1, 137. Srov. CHELICKÝ, PostiUa II, 330.

• JASTREBOV, Ejudy I, 137-138.
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týe lenství církve, není jasno, zdali církev tvoí viditelní i ne-

viditelní lenové její, je-li církev tlo viditelné, i pouze mystické.

Druhá ást „Traktátu o církvi" obírá se otázkou, jací mají

býti knží pravé církve, ili eho jest potebí, aby knz (úedník)

její mohl býti pokládán za ádného.

Tací knží mají býti k úadu svému ádn zvoleni a posv-

ceni podle ád první církve. Knží tito mají býti utvrzeni v pod-

statných vcech spasení, míti posvcení od samého Boha a pí-

slušné vlohy. Posvcení knžství záleží v pomazání Ducha Svatého.

Knží mají posluhovati svátostmi, které kesané mají podle

píkladu první církve pijímati tak, jak to potebují k vzdlání

a polepšení v podstatných vcech spasení, t. ve víe, lásce a nadji,

a k rozmnožení svých dobrých skutk. O to knží mají peovati.

Píklad toho jest ve Skutcích apoštolských, kde se vypravuje o tom,

jak apoštolé uvažovali a rozhodli píi v Antiochii. Také v dob
pítomné je správné podobn jednati, shromáždní konati a ra-

diti se na nich spolen.
Knží kesanští mají- býti ádn voleni, jak to uinil Kristus

s dvanácti apoštoly a apoštolé s Matjem. Kandidáti mají býti

bez ohyzdného híchu a vynikati ctnostmi.

Knží mají posluhovati ktem. Forma ktu není nezmnitelná,

nebo v ní nezáleží podstata ktu, nýbrž ve vnitním obmytí lo-

vka. Viditelný kest má se konati jednou od úedník církve

svaté. Pak mají knží posluhovati potvrzováním. Kesanm po-

tebné jest dále pokání. Kajícím mají knží posluhovati svátostí

tla a krve Pán. Posluhování to dje se takto:

Nejprve knží s kesany se modlí a ví tomu, co v evangeliu

sv. Matouše (v kap. 26.) je vypsáno o promnní chleba a vína

a všemu tomu, co apoštolé o tom napsali a ustanovili. Ví, že

pijímají „pod vidomú svátostí celého a dokonalého Krista Je-

žíše" . . . (122") - srov. str. 60.

Na viditelné zpsoby této svátosti bratí neobracejí zetele,

nýbrž na Boha, Krista. Bratí nechtjí se o této vci šíiti, ježto

jsou o ni veliké spory, jednak o to, zdali se má posluhovati pod

jednou i pod obma zpsobami, jednak o zpsob pítomnosti

Kristovy. Zamítají však výklady táborské a pikhartské. Rozbroje

o svátost tla a krve Kristovy se všemi svými krvavými dsledky

jsou jednou z píin, pro které se bratí odtrhli od knží, ježto tito

nemohou býti církev svatá. K tomu pipojuje se nový výklad,

podle eho lze poznati píslušnost k pravé církvi a pravé úedníky

této církve.
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Vyítají se jednotlivé svátosti, jimiž knží mají ádné poslu-

hovati, pi emž významu manželství a posledního pomazání

(o nichž výše se nemluví) vnuje se nkolik slov jakoby mimo-

chodem. Ponvadž ádní úedníci pravé církve zachovávají svornou

jednotu a proto Duch Sv. je chrání ped bludy a oklamáním, má
tudíž každý se k nim obraceti. Kdo jejich prostednictvím pi-

cházejí ku poznání Boha, ti všichni jsou v jednot církve, nech
jsou kdekoliv po svt rozptýleni.

Dále probírá se choulostivá otázka, prospívá-li vícím po-

sluhování knze, který bu jsa dobrý upadl by bez jejich vdomí
do smrtelného híchu anebo vbec by se jevil jen dobrým, jsa ve

skutenosti zlým ili knz pokrytec. Vci této dotkl se bratr eho
již ve „tvrtém list k mistru Rokycanovi" {AI f. 12^—12''), v jeho

zpracování („Bratí za krále Jiího'") a také ve ,.Spisc o dobrých

a zlých knžiech" [A I f. 58^ a 59^). Striktní zásad v tom sepsání

dovozované, že totiž zlý knz nic neposvcuje, zdá se odporovati

to, co je eeno v „Traktátu o církvi"

:

„Protož ta služebnost jeho {knze pokryteckého) byla by

k dobrému v moci církve svaté, a jemu ke zlému. A také jiným

nemuož pomoci skrze se, neb viera jeho mrtvá jest a modlitba

neužitená, když nemá života vnitního duochovního; pakli jest

ml, ale zhešiv smrtedln, v duši umel jest. Ale že moc úadu
na tom nezáležie ani na tch, kteí se pimšují a zlost svií pi-

krývají, ale na tch, kteiež v pravd stojie knžic i biskupové

v svém povolánie a ziezení a v tom sú jednomyslní, a by pak

z nich který (i nejvyššie) tajil se v smrtedhiém hiechu, mohla by

škoda pijíti, že by nkteí zklamáni byli o duše: ale však proto

úad nemá zlehen býti ani pohrzín, když úadná moc v puovodu
práv stojí v tch, kteiež spolu radu mají a múdrostí se božie

zpravují . .
." (128^) a po pípad trestají a vyluují takové, o kterých

se dozvdí, že nejsou hodní. Lidé nemají pro zlé pokrytce opo-

vrhovati ostatními ádnými knžími. Nco jiného by bylo, kdyby

ízení církve spoívalo v rukách lidí svtských a zjevných híšník.

V takovémto pípad je odhalování pokrytc, trestání a vyluování

z církve nemožné.

Jest vidti, že bratí, kteí dosud hájili zásadu, že úad
knžský sám o sob nemá významu pro prostedkování spasení,

není-li držitel jeho ctnostným životem pro zpsobilý, zde vy-

slovují se proti podceování toho úadu, který funguje úinn
a platn bez ohledu na jakost svého držitele a vykonavatele.
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Není pochyby, že bu praktická poteba nebo rozvoj theo-

retických úvah — a nejspíše obé dohromady — nutily bratí, aby
ponkud obmezili píliš všeobecn znící zásadu, že zlý knz ne-

posvcuje, která v praksi vedla k dsledkm, jež ji pivádly ad
absurdum. Jako v otázce vrouné spolehlivosti jednotlivých knží
a zvlášt prvního úedníka pravé církve jest ehoovi rozhodující,

jak jsme v první ásti našeho traktátu vidli (str. 87), „communis
consensus" ostatních knží, tak i zde klade se draz na jakost celku,

která jest korrektivem nehodných jednotlivc, jejichž nehodnost

nelze vypátrati prostedky lidem pístupnými.^

Jak patrno, „communis consensus" stává se dležitou zásadou

církve a víry bratrské — a pozdjší historie Jednoty bratrské

svdí o tom, jaká váha byla jí od pedstavitel církve bratrské

pikládána.

24. V pokraování našeho traktátu, t. v kuse nadepsaném

Kterak se lidé mají miti k církví ímské, vykládá se mnohomluvn
a obšírn, co jest základem pravé církve, co ji udržuje a podle

eho lze ji poznati ; ne sice pímo, ale pece dosti zeteln po-

ukazuje se na Jednotu bratrskou jako na pravou církev. Pedevším
,pán Buoh všemohúcí skrze Krista Ježíše Duchem svým Svatým

dlá v svých vyvolených, navštvuje a zpuosobuje své stvoenie,

lidské pokolenie, aby jemu vhodný píbytek byli i jeho Synu chotí

milú, církví svatu, kterúž ze všeho svta všech vkuov vybírá

i tohoto nynie..." (130^). Co Bh pedpovdl skrze proroky, to

dlal skrze svého Syna. Totéž dílo dlají vyvolení boží a z nich

vybraní ctihodní úedníci církve, kterým se dostalo Ducha Svatého,

aby následovali píkladu Kristova.

Dílo boží se dlá opravdu, když se zlé umrtvuje. Híchem
pokolení lidské dílo boží v sob zrušilo, ale milosrdný Bh skrze

Krista je zase opravil a uinil úastnými jeho ty, kteí se zekli

všeliké zloby. Takoví jsou znovu zrozeni a mocí Kristovou pro-

spívají v dobrých skutcích a ctnostech a varují se zlého ducha,

aby neinili jeho díla a nepodlehli jeho vlivu, nýbrž aby vítzn
s ním zápasili. V zápase svém mají se íditi píkladem sv. Pavla

a Petra. „Protož takoví všickni, kdež sú koli, jsúf církev svatá na

' V druhém list jMýtským jest místo {AI f. 96b), podle nhož lze souditi,

že tou dobou (1471 1472) již brati mli v té vci stanovisko pevnjší a jasnjší.

Pipouštjí, že by vícím mohl posluhovati knz zlý, aniž by jim z toho vzešla

škoda: „Nu by se pak pihodilo i pi zlého knze služebnosti býti, proto by se

mohlo státi k víe a k modlitb skrze knze nevidomého Krista Ježíše v moci

církve svaté."
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svt rytující . .
." (133*). Kdo v zápase tom setrvá až do konce,

toho nemine vná odmna, království nebeské. Dobe jest míti

ped oima píklad svtských rytí a jejich odmny za ádné bo-

jování. Takovým rytíem byl i sv. Petr a sám Kristus. Píkladu

Kristova musí tedy kesan následovati. Každý by ml míti na

pamti vný trest, který eká toho, kdo to neiní, a s druhé strany

radosti nebeské, jichž se dostane tm, kdo konají dílo boží.

K možné námitce, že v dob pítomné (kdy již není apo-

štol, svdkv a sloup církve svaté) nesnadno jest poznati, zdali

lovk skuten stojí na základu Písma, ježto se rozmanit vy-

kládá a není tch, kdo by pebývali v nauení Kristov a odtud

pravdu znali (zejména pak to nejsou vdcové lidu, knží), bratí

chtli by (píležitostn) odpovdti ústn. Místo toho chtjí nyní

na sob ukázati píklad, jak si poínali, když se ptali na cestu

spasení.

Bratí vidouce zloády mezi knžími vládnoucí nemohli k nim

míti dvru a pesvdení, že jsou vpravd svcení. Zaráželo je,

že knží i lid, a trvají ve zjevných híších, pece se služebnostmi

ubezpeují ve svém spasení. Mluvili o tom s knžími v Praze

i jinde, ale s malým úspchem.

Knží, kteí jim posluhovali, chválili první církev, kdežto

církev, ve které sami s bratími byli, hanli, porovnávajíce ji v ká-

záních svých s nevstkou, o níž mluví Apokalypse. Tím nevzbu-

zovali jejich dvry k sob samým, nýbrž spíše pochybnosti

zesilovali, zvlášt ježto sami inili, co zatracovali, zejména že lstí

nabývali úadu knžského, písma nesprávn vykládali a rozhe-

šovali zjevné híchy. Od Táborv odvracely bratí jejich nesprávné

názory vrouné, jejich pekotnost, smlost a samolibost. Od pik-

hart jejich „zlé smysly". Proto hledali lidi, „kteiež by báze boží

mli, klopotnosti a smlosti se varujíce" (137*'). Takových lidí na-

lezl se njaký poet. Byli mezi nimi „mužie staí, nábožní", z nich

„nkteí literáti i knžie a nkteie prostí". Bratí chtli s tmito
knžími sloužiti Bohu svým zpsobem. Tak inili v Chelicích

a v Kunvald. Ale lid zjevn hešící chtl, aby mu tito knží po-

sluhovali zpsobem obvyklým. Knží bratrští — tak asi dlužno

rozumti tomuto nejasnému místu — nechtli prokazovati zp-
sobám svátosti oltání obvyklé pocty klanním a podávati svátost

tuto všem lidem bez rozdílu, jako inili Táboi. Proto zdvihli se

proti nim knží ostatní a žalovali na bratí u královských úed-
ník, u krále Jiího i u Rokycany. Rokycana se dlouho nedal po-

hnouti, ale král byl nucen si všimnouti tch žalob, když mu je
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pednášeli vynikající knzi a když jim uvila sama královna.

Proto dal bratí zjímati a vzniti. Rokycana nemohl v té vci nic

dlat, neml-li se vystaviti vážnému nebezpeí, že bude s bratími

ztotožován. Marn snažil se on i jeho rádcové svtští i duchovní

primti bratí k opatrnému mlení, a jim mlky dávali za pravdu.

Bratí však opt se drželi knze Michala, jenž pes zákaz tajn

posluhoval na zboží Litickém. Proto byli on i bratí vznni a mu-

eni a vbec za pokojných let vlády krále Jiího donucováni,

aby byli poddáni svým píslušným knžím. Ale bratí tomu od-

porovali. A proto i sedm z nich bylo umueno.

Bratí v tch pokojných letech ješt psali králi a prosili jej

skrze pana Trku, aby mohli veejn vyvrátiti pomluvy, které se

o nich šíily. Žádali o ádné slyšení, aby se veejn objevilo, pro
vlastn jsou pronásledováni. V té dob zakusili plnou mrou zlobu

a násilnost knží, kteí, nemohou-li podmaniti svou moudrostí, uží-

vají násilí. Ale bratí pronásledování nezlomilo. Poznavše, že pi
knzích ímského svcení nemohou nabýti jistoty spasení, pátrali

po nkolik let, jsou-li kde Jidé, kteí by mli opravdu víru Kri-

stovu, kesanské skutky „a knžie zízené, jakož príslušie na

úedníky církve svaté", aby k nim pistoupili a „skrze n" knží
mli. Zamýšleli jíti za tou píinou do Indie, ale když se v Praze

setkali se dvma muži odtamtud píchozími, shledali, že by to

bylo zbytené. Také s eky v Praze mluvili a nkteí echové,
kteí mezi eky bývali, jim dali o nich zprávu. Také dovdli se,

jak jest u Srb, Rus, u Armén a v Multansku. Shledali, že

všude mohou býti dobí kesané, „ale puovod knžie mají spolu

s svtem". Ponvadž však nemají spojení s církví ímskou, „i mohu
se snadn kesané vrní zachovati mezi nimi v svdomí dobrém".

Ale knží bratrští nemohli míti od nich pvod „podlé pravdy

písma apoštolského, neb také podlé puovodu svého jsú knžie
zkažení ti valaští." Podobn Rusové, tebas nejsou z moci úadu
papežova svceni. Pijali mezi sebe dokonce i Valdenské.

Bratí seznámili se též s knžími valdenskými. Tito o sob
tvrdí, že souvisí s první pvodní církví. Jejich knz Štpán byl

ochoten provésti nápravu podle pouení, které mu bratí - dali

o první církvi na základ Písma. Také bratí naopak chtli se dáti

pouit Mezi ádky lze ísti, že jednalo se o spojení bratí s Val-

denskými, ale vlivem ímských knží valdenští pak od toho upu-

stili. Mimo to bratí shledali, že Valdenští se odchýlili od píkladu

svých pedk, zejména pak že pijímají dary od lidí a shromažují

jmní.
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Také s nkterými ímskými uenci mluvili bratí, nemohli

však nabýti pesvdení, že papež, kardinálové atd. jsou námst-
kové Kristovi a úedníci pravé církve. Znenáhla dospívali ku pe-
svdení, že je potebí, aby sami obnovili ády první církve. D-
vody, jež je v tom utvrzovaly, byly tyto: Vidli, že je pomrn
znaný poet pravých kesan po rozliných zemích rozptýlených,

že to pipouští Písmo, že staí ctnostní muži, pamatující poátky
hnutí husitského to doporoueli a že sám Rokycana v svých ká-

záních to pedpovídal. Bratí jsouce pesvdeni, že jsou povoláni

k obnovení církve modlili se k Bohu, aby jim oznámil vhodný

as k tomu. Byli pesvdeni, že Bh dá lidem, za ho prosí,

zvlášt, když prosí ho lidé bezúhonní, jakých bylo mezi bratími

hojn. Na to lenové bratrských kruh v echách a na Morav
usnesli se, aby jejich zástupci sešli se dohromady za tím úelem,

by nabyli jistoty, je-li již as, aby se konen odtrhli od ímské
církve. Stalo se to losováním, jež vypadlo ve prospch jejich zá-

mru. Ale provedení jeho bylo ješt odloženo, až by byly vyhle-

dány vhodné osoby, jež by byly zvoleny za knží. Za tím úelem
mly se všude díti modlitby a posty. Poté sešli se opt zástupcové

bratrských kroužk. Bylo vybráno asi 20 osob „k rad a k na-

uení a k zpravování lidí" (14P). K úadu knžskému vybráno

9 kandidát a z tch mli býti skuten vyvoleni 3 nebo 2 nebo

1. Mohlo se však i státi, že by vbec nikdo nebyl zvolen. Ale

byli zvoleni ti — a všichni se až dosud osvdili toho hodni,

zvlášt pak ten, jenž vybrán, aby první místo držel. Všichni

úastníci té volby poznali neklamn, že je to dílo boží. Na to

byli potvrzeni jedním knzem ímského svcení a jedním valden-

ským. Námitku, že to pece k nabytí knžské moci nestaí, hledí

bratí vyvrátiti tím, že poukazují na zlé knží, kteí vlastn žádné

moci nemají. Podle bratí zvolení jsou skutenými knžími i beze

všeho svcení. Bratí jsou pevn pesvdeni, že zvolení stalo se

z vle boží, že ti zvolené „Buoh . . . skrze pána Krista Ježíše, biskupa

svrchovaného, pomazal . . . Duchem svým Svatým a posvtil i po-

tvrdil mocí z výsosti a osvítil svú múdrostí'' (142''). Tak bývalo

i v první církvi.

Bratí nepochybují, že obnovená jejich církev mnoha lidem

rzných stav prospje a pispje, aby se lidé vzájemn milovali,

že bude se množiti, zejména když se jí v cestu budou stavti

protivenství.

K možné námitce, jaké potvrzení z Písma mají bratí na to,

že jednali správn, když si vlastní církev zídili, poukazují na
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jednomyslnost mnoha lidí (v té vci), což je jist dílo sv. Trojice,

a dále na úplnou pemnu tchto lidí v dobré a ctnostné. Nco
takového zlý duch nedokáže. To dotvrzuje Písmo. Tak to inili

apoštolé, kteí dlali to, co mluvili. Vbec podle skutk se pozná,

zdali lovk je údem první církve.

Kdo pijal nauení apoštol, ten se znovu narodil a upevnil

se ve víe. Menší nedostatky (híchy) léí se slovem božím a svá-

tostmi. Tmito posluhují skuten takoví úedníci církve, kteí

sami mají opravdovou svatost života a posvcení ducha. Nic ne-

prospjí uitelé, kteí toho nemají, tebas by mnoho umli. Jistý

dkaz, že jsou poslové boží, jest, když to svými skutky dokazují.

Dnešní misti a doktoi uí, že i nejhorší knz mže míti dobrou

víru a moc úední, ale to odporuje zdravému rozumu lidskému.

Bratí pipouštjí, že osobn zlý úedník mže dobe psobiti ve

svém úad — ale to se týká jen svtského ádu a nevztahuje se

na církev.

Že církev bratrská je dílo boží, je vidt z toho, že je v men-
šin, nebo tch, kdo jdou po úzké cest, je mnohem mén než

tch, kdo kráejí po cest široké. V první církvi úedníci církve

proto opravdu dlali dílo boží, ponvadž „pravdu Krista Ježíše

v srdci svém mli a v duchu zamilovali, skrze nhož svatost ži-

vota pijali, aby všem úduom církve svaté k nauení byli skutkem

i slovem" (148"). Kdo Krista následují, tch on neopustí. Všickni,

kdož „mají knžie v pravd býti, musí jeho rodu býti, stvoení

nové, jsúce obnoveni a posvceni skrze pomazánie Ducha Sva-

tého" (149»). To se týká vbec všech úd církve, tím spíše knží.

Pouhá ceremonie posvcení nic neznamená. Knží ádní obdržují

od Boha „mdrost, umnie a opatrnost Ducha Svatého . .

."

(149*'). Tací knží mohou obtovati obti Bohu milé. Knží híšní

ne, nebo tací nemají co obtovati, leda svj poskvrnný život.

Kdo má být užiteným knzem, musí býti naped užiteným údem
církve svaté. To poznávají jiní ádní lenové její. Dále se líí, jak

se to poznává.

Proti tomu spisovatel klade možnou námitku (široce ji stili-

suje), že nelze vždycky poznati (zejména že to nedovedou- lidé

stojící mimo kruh bratí), zdali kdo jest opravdu ádný úd církve

a knz, ježto mnozí zbožnost mohou pouze pedstírati. Proto by

prý Bh musel dáti lovku zvláštní schopnost, aby trefil opravdu

na ádného kesana a knze.

Na to se odpovídá, že opravdu jinak nelze jednati, než jak

to inili bratí. Je potebí hledati takové knží. Úkol tento usnad-
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uje vroucí modlitba, báze boží, pokora, almužna a obtování

sebe i svého majetku. Není to „véc tak obecná, aby mohl ji poznati

lovk ten, kterýžf nenie v jednot úduov Kristových skrze Ducha

jeho, aby poznal jeho údy poctivé církve svaté v té pravd, kterúž

z Boha mají" (153''— Í54=»). „Komužf se Buoh neoznámí v srdci

jeho v diele svém, nemuožf také poznati v jiných diela jeho" (154*).

Kdo opravdu dílo boží dlají, ti se poznávají vzájemn a vzájemn
si posluhují, „aby rostli vespolek v milosti a poznání pána Boha"

(154^). Kdo chová nenávist k bližnímu, chodí ve tmách. Zlý duch

psobí na své služebníky, že nerozeznávají pravého od nepravého.

Na poznání posl božích záleží spasení. Když nkdo pozná

pravé kesany v tom, co mají z Boha, již se uhýbá k cest boží.

Praví kesané poznávají se též podle toho, že se navzájem milují,

a to tak, že nedbají pi tom nenávisti svta. Úedníci církve mají

své lásky dokazovati, když svj život vysazují ve prospch svých

svenc, když pro n vzdávají se vcí asných, je rozdlují

chudým a nikomu mezi sebou nedají trpti nouzi. Údové církve

svaté jsou vzájemn spolu spojeni vrou, nadjí a láskou. Láska

je hlavní známka úedník církve i ostatních úd jejích.

Lid svtský pojímá ovšem lásku tlesn, „a v tom jedni

druhé poznávají, že jsú sob pátelé, když tak jedni druhým na-

pomáhají k zbožie zemskému a k životu rozkošnému..." (157*').

To je dílo áblovo. Úedníci církve ímské nad to podncují

k vraždám. Jinak inil Kristus. Jeho píkladem se ídili apoštolé

a mnozí poslové. Kdo své bližní miluje, bude hojn odmnn na

nebi. Proto má každý míti na zeteli, jak se chovali ti dobí dl-

níci, kteí odplatu v nebi vzali, t. apoštolé a úedníci první církve.

Nedbali na p. muednictví. Pozdji ovšem pi nedbalosti úed-
ník církve našil nepítel koukolu a do církve vešli pohané. Ale

jsou k tomu prostedky, aby mohli býti snadno odhaleni. To je

nejlépe vidt v echách z rozbroj mezi jednotlivými nábožen-

skými stranami. Vždycky od doby Konstantinovy a Sylvestrovy

byli lidé, kteí odporovali slouení církve se svtem a páli si

návrat k první církvi. To kázal Hus, jehož se obecný lid pidržel

a pro jeho smrt ješt horlivji pilnul k jeho uení. „Ale že pi
tom mli horlivost bez umnie a také byli rozmnoženie v hiešiech

knžie i s lidem, mezi nimiž pe byly, protož Buoh dopustil

tresktánie" (160*'). Ale pes to vždy byli nkteí, kdo to všecko

zlé neschvalovali a radji smrt podstupovali. Jejich soudruzi po-

uili pak bratí o tom všem. Také kazatelé, kterých se bratí pi-

drželi, písn proti církvi ímské vystupovali a první církev chválili
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(naráží se zde patrn na Rokycanu). Ale oni sami neinili to, co

hlásali, zejména pak knží, misti a doktoi jedni proti druhým

pyšn se nadýmali a proti sob vystupovali. Pvodcem toho byl

Hilarius Litomický. Ve sporech svých ob strany vzájemn se

tupily a dokazovaly jedna druhé, že nemají úad apoštolský

a nejsou církev svatá. Oboje ábel svedl. Obojí jsou stejn vinni,

a musejí se polepšiti. Kdyby byli knží kališní skuten inili to,

co kázali o první církvi, byli by bratí setrvali pi nich. Bratí na-

byli pesvdení, že preláti nejsou úedníci církve svaté, ale páni

svtští. Proto nemají úední moci z daru Ducha Sv. Moc jejich jest

svtská a osobuje si právo i nad panovníky. Vyvolení boží ne-

musejí se jí báti, mají-li vrné pastýe, kteí následují Krista

ctnostným a opravdu kesanským životem.

Na možnou otázku, zdali bratí ví, že tací knží jsou

i v ímské církvi, odpovídá spisovatel kladn. Nejsou však to ani

zlí papežové ani preláti.

Bratí hlavn o zlé knží vedou spor s církví ímskou, nebof

drží se otc církevních, kteí zlým knžím nepiítali úední moci,

nýbrž je odstraiovali. Jestliže i zlí mají tutéž moc jako dobí, pak

není rozdílu mezi vyvolenými božími a híšníky urenými k za-

tracení nebo kacíi. Je známo, že mnozí papežové bývali takoví

a proto bývali i trestáni. Te ovšem jsou píliš mocní a dokazují,

že všichni papežové mají stejnou moc, jako ml sv. Petr, a
z Písma vysvítá, že pomr sv. Petra k jiným apoštolm nebyl

takový, že by Petr byl býval jejich pánem. Petr nebyl nejvyšší,

nýbrž pouze jeden z prvních. Papežství v dnešní své podob
vzniklo teprve za doby Konstantina Velikého. Co Konstantin pro-

vedl, jiní pozdjší císaové dovršili. Proto moc papežská je moc

svtská. Od doby Konstantinovy a Sylvestrovy jest v církvi jed.

Vše je proniknuto svatokupectvím.

Knží bratrští mají svj úad „z moci Ducha svatého skrze

pána Krista". To je vidti z toho, že bratí zstávají „v nauenie

viery pána Krista lásky Ducha jeho" (166^) a že žijí opravdu ke-

sansky. Posvceni byli vzkládáním rukou knží ímských, kteí

k bratím pistoupili a knze valdenského. Stalo se to proto, „aby

také nkto neekl, že sami se knžími dlají" (167^). V první

církvi nebylo rozdílu mezi biskupy a knžími. To i mnozí theo-

logové pipouštjí. Pvodn byli v církvi jen knží a jáhnové.

Stupe dstojenství v církvi ídí se podle stupn lásky k Bohu.

Takové lidi hledali, zvlášt takové, kteí pi vší istot života,

vždycky jsou ochotni podrobiti se napomínání a napravování.
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Bratí pokládají za nesprávné dlati a uiti nco potajmu.

Oni se se svou vrou tajiti nemusejí, nebo drží tu pravdu, kterou

proroci hlásali, jíž Kristus uil a apoštolé dosvdovali.

K možné námitce, že nelze poznati, že bratí opravdu jsou

tak ádní kesané, jak píší, ježto kolují o nich povsti jinaké,

odpovídají, že dlužno viti takovým, kdo poskytují vtší jistotu

svým ctnostným životem nežli bratí.

K námitce, že by kdykoliv a kdekoliv mohli lidé podobn
si vlastní církev (

- sektu) zíditi, odpovídají, že sotva by kdo

tak pelivou a úzkostlivou pípravu podnikal, jako bratí. Kdyby
se to však dlo jinde, byli by tací lidé církev, t. j. tvoili by církev

s bratími i jinými, kteí podobn smýšlejí.

Lidé svtští ovšem nerozumjí této duchovní jednot církve,

ježto se spojují pouze svými svtskými zákony a zemskými právy.

Svtskými výklady Písma vznikají roty (sekty). Tací lidé mluví

sice o víe, ale jednají proti ní. „Protož což se domnievají vzd-
lávati, toho jsú rušitelé a pestupnici obojí..." (170''). „A tak se

obojí odsúdili skrze písma mnohá pravdy, viery i lásky . .
." (170^).

Ale roty nejsou takovým lidem škodlivé; knží a mniši práv
skrze roty {= mnišskými eholemi) nabyli jmní a moci. Sekty

vznikají též, když jednotlivci píliš samostatn, svému dvtipu d-
vujíce. Písmo vykládají. Proto je potebí býti v jednot s jinými

kesany vrnými a nad n se nepovyšovati, nýbrž o sob skromn
smýšleti. Spolená usnesení opravdových kesan mají pro sebe

sliby boží jako záruku své správnosti. Ze stedu pak takových

jednomyslných kesanv mohou vycházeti uitelé, kteí by pso-
bili samostatn ve vzdálenjších krajinách. Tak to inili apoštolé.

Svatost života jest hlavní podmínkou knžského úadu. I mezi

knžími pravé církve bývají lidé zlí nebo pokrytci, ale když nemají

vtšiny, jest to jen koukol mezi pšenicí. Mají-li však takovíto

knží pevahu, pak jejich shromáždní již není církev. To platí

o církvi ímské. Proto se bratí od ní oddlili podle slov Písma.

25. (Panu Albrechtovi.) Druhé pronásledování r. 1468 za-

avší, a bylo silné a znan rozšíené, nedoléhalo pece, jak se

zdá, všude stejn na bratí; nkteré vrchnosti, jestliže je pímo
nechránily, aspo je trply. Mezi pedními ochránci Jednoty bratrské

byli bratí Ctibor a Jan Tovaovští z Cimburka na Morav.^ Po-

nvadž však Ctibor nkteré své statky (jako Helfenštejn r. 1467

a Perov r. 1470) prodal Albrechtovi Kostkovi z Postupic, dostali

' PALACKÝ, Djiny V, 1, 45.
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se tím bratí tam usedlí do nepíjemného postavení, nevdouce
nepochybn, jak se k nim zachová nový držitel. Albrecht Kostka

byl ze ty bratí, z nichž Zdenk byl z nejoddanjších pí-

vrženc a pedním dvrníkem krále Jiího. Také Albrecht, p-
vodn utrakvista, zaujímal u krále postavení význané — skrze

jeho ruce procházela nejvtší ást jednání vedeného r. 1468 mezi

Jiím a králem Matyášem ; on jednal i s králem Kazimírem. Roku
1469 však dostav se do zajetí uherského pestoupil ke katolictví

a zstal až do své smrti pívržencem Matyášovým. S tím souvisí

nepochybn i rozdlení dotud nedílného zboží kostkovského po

smrti Zdekov (f 1469), pi kterém Albrecht podržel statky mo-
ravské, kdežto bratr jeho Jan statky eské.' Albrecht Kostka nebyl

sice náboženský horlivec, ale jeho pestoupení ke katolictví mohlo

vzbuzovati obavy bratí a možná, že i Albrecht njakými kroky

obavy tyto zesílil. Na tomto základ vznikl list, který mu bratí

nkdy r. 1470 nebo 1471 napsali, zaznamenaný v AI í. 74^ si.

pod názvem Panu Albrechtovi. Úelem listu bylo nepochybn do-

sáhnouti, aby Albrecht Kostka trpl bratí na svých statcích, jako

kdysi Ctibor Tovaovský z Cimburka. Proto dovozují v nm bratí,

že v podstatných vcech následují píkladu první církve, jak to

doporouejí sám papež, kardinálové, doktoi a misti. Kesanm
první církve „smysl písem byl otevien, neb byli mužie Boha bo-

jící, ctnostní ..." (74^) — ímž bratí nepímo praví, že i oni po-

znali pravý smysl písma, ježto se chovají podobn jako první

kesané. Bratí jsou ochotni kdykoli pijmouti pouení od toho,

kdo by lépe vdl, jaké byly ády v první církvi, aby žádný ne-

mohl íci, že by „se v své vuoli ustavovali a sami u sebe moudí
byli" (75^). Za tím úelem prý nkolikrát žádali krále o slyšení,

ale místo toho byli pronásledováni
;
„jímali (je), vzili, trápili, mu-

ili i hrdla odjímali nkterým" (74''). Bylo prý jim eeno od n-
kterých pán, že jsou odsouzeni již od prvních koncilií. Toto

stanovisko bratí oznaují za zásadn nesprávné. Odmítají dále

ztotožování s Valdenskými, církví odsouzenými. Bratí správn

uinili, když se odlouili od církve podobojí. Odvrátivše se od ní

hlásí se ke všem vrným (ádným) kesanm, a jsou kdekoliv

na svt. Hlavní jest viti, „že v jednot pebýváme církve svaté,

když se spolu ostieháme v jednot viery a lásky, skutkuov dobrých

i ctnostného života i jednu nadji máme k vnému životu, neb

' PALACKY, Djiny IV. 2, 182, 267, 398, 448, 468, 550. SEDLAEK,
Hrady, \, 7. OTTV NAU. SLOVNÍK XIV, 947.
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té církve Kristus hlava jest" (75^). Plní-li se tyto podmínky, ná-

leží k jednot církevní i lenové církve ecké a kesané indití.

26. (Spis o dobrých a zlých knžiech.) Pehlédneme-li adu
apologetických a konfessních spis, které bratí za druhého pro-

následování v prbhu necelých dvou let vydali, podivíme se za-

jisté jejich pipravenosti, pohotovosti a ilosti, takže lze íci, že

bratí stáli tehdy na výši situace. Úsudek tento nebude se jeviti

pemrštným, uvážíme-li, že v týchž letech z péra vdc Jednoty

vyšla i veliká sepsání traktátová, bu petásající zásadní otázky

sporné mezi bratími a církví, se kterou se rozešli, bu probou-

zející tenáe k opravdové zbožnosti, k setrvání na zapoaté dráze

snah bratrských, bu posilující vící v dob pronásledování. Pro

pochopení náboženství a víry bratrské jsou traktáty tyto velmi

dležité, nebo v nich se zraí celý svtový názor zakladatel

Jednoty. Není to tak theologie, jako filosofie, co jest obsaženo

v rozvleklých, citáty z Písma peplnných a nepehledných po-

jednáních. Forma jest pro dnešního tenáe odpuzující, ale kdo

jednou se pohíží v tuto starodávnou etbu, podiví se hloubce

a loginosti názor bratrských, zasahujících až na dno nejtžších

otázek lidského myšlení, jako jest svoboda vle, které ovšem z-
staly našim staroeským myslitelm nerozrešitelnou záhadou.

Založení vlastního knžského ádu bratími bylo zásadní

a hlavní píinou, pro kterou Rokycana, náelník církve podobojí,

vystoupil proti Jednot bratrské, jakožto proti spolenosti poru-

šující dosavadní ády církevní i svtské. Otázka, byli-li bratí

oprávnni to uiniti, a dále otázka, je-li správné jejich východišt,

t. j. zásada, že zlý knz neposvcuje, byla zajisté všeobecn pe-
tásána, zvlášt když se v širších kruzích stala známa korrespon-

dence bratí s Rokycanou, r. 1468—1469 vedená, zejména po Ro-

kycanov veejném list proti bratím, nkdy v srpnu 1468 vy-

daném. Do této doby zvýšeného zájmu o otázku, má-li zlý knz
úinnou moc svátostnou, hodí se zajisté položiti sepsání rozsáhlého

Spisu o dobrých a zlých knžiech [AI f. 28^ si.), jenž tímío ped-
mtem se obírá. Podle upozornní bratra Orlíka (v AI f. 59^),

opírajícího se nepochybn o bratrskou tradici, ne-li o samostatný

exemplá doteného sepsání, dlužno míti za to, že ást spisu, za-

ínající na doteném míst, byla pvodn samostatným traktátem

„O zmaení slova", jejž sepsal nepochybn bratr eho (srov.

Akty I str. 79 pozn. 2). Traktát tento však v AI slouen jest

k nepoznání s ástí pedcházející. Kdo obé spojil, nelze íci;

možná, že sám bratr eho, jejž možno pokládati za spisovatele

vn*
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i první ásti „Spisu o dobrých a zlých knžiech", a to tím spíše,

že v traktáte „O zmaení slova" opakují se hlavní myšlenky, vy-

slovené v první ásti „Spisu o dobrých a zlých knžiech", jak

níže na píslušných místech jest poznamenáno. Ob ásti mohly
dobe státi vedle sebe, jakožto dva zvláštní traktáty podobného
obsahu. Zdá se, že byly spojeny proto, že hlavní these traktátu

„O zmaení slova" na pohled vypadá jako doplnk, nebo dsledek
thesí první ásti „Spisu o dobrých a zlých knžiech", pi emž
asi bylo pehlédnuto, že se nkteré vci opakují. Možná také, že

nebylo asu na provedení píslušné úpravy, ježto bylo potebí,

aby o aktuelních otázkách, tehdy petásaných, bratí píslušný

spis vydali co možná brzy.

Proto uvážíme-li rozsáhlost „Spisu o dobrých a zlých kn-
žiech", znanou erudici z nho vyzírající, dále okolnost, že se-

psání jeho muselo se díti rychle a konen zamstnání ehoovo
pi jiných písemných projevech bratrských téže doby sepsaných

(na p. pi novém zpracování „tvrtého listu" a pi sepsání ob-

šírného „Šestého listu"): 'myslím, že dlužno pedpokládati njaké
spolupracovníky ehoovy (srov. str. 54)} Pesnjší urení doby
sepsání není možné, le r. 1468— 1469, a to nepochybn již po vy-

dání veejného listu Rokycanova proti bratím. Ponvadž v kuse

„Bratí za krále Jiího" se ozývají jakési narážky na spis tento

(srov. AI I 380^—381% 382*^), byl by o nco pozdjší nebo sou-

asný s ním. Podle AI í. 59% kde se praví, že „Rokycan ieká,

že ídký knz, by nebyl poražen hiechem smrtedlným" (v A III

ovšem jest na tom míst, „íkal", ale to lze pokládat za zmnu
písaovu), byl sepsán ješt za života Rokycanova.

Podle úvodních odstavc bratí spisem svým vyhovují pání

nkterých lidí, kteí by se rádi od nich dozvdli a nabyli po-

uení, jak bratí smýšlejí „o pravých knžiech kesanských, kteiež

zuostávají v pravd v puovodu úadu apoštolského. . . také i o tchto

nynjšiech," s nimiž se bratí nesmjí „dovitispasenie svého vKristu

Ježíši, také o tom, jakož mluví, že nejhoršie knz jako nejlepšie

má moc Kristovu na stolici apoštolské k užitku posluhovati lidem

slovem božiem a svátostmi" [Akty I str. 80). Z obsahu samého

• Srovnáním tekst AI & A III jest vidti, že traktát „O dobrých a zlých

knžiech" byl pedláván, nikoliv však vcn, nýbrž jen stilisticky. Rozdíly mezi

tekstem AI a A III týkají se hlavn biblických citát. Podle f. 59a, kde o Roky-

canovi se mluví v ase pítomném a v soubžném tekstu A III v ase minulém,,

zdá se, že tekst A I jest pvodnjší a o nco starší.
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zdá se, že hlavním thematem kusu jest otázka, zdali a v jakém
smyslu zlí knzi mluví slovo boží. Mimo to jest tam odvodnní,
pro zlí knzi nemohou úinn hlásati slovo boží a udlovati

svátosti. Píina jest — krátce eeno — ta, že pro své híchy

nejsou v milosti boží a nedostává se jim tudíž od Krista a od

Ducha Svatého dar k tomu píslušných. Tato these se v nkolika

variacích a na nkolika místech zevrubn probírá. Bratí projevují

tu názory tak radikální, že bezmála by prohlásili knžství a svá-

tosti za nadbytené pro lidi opravdu ctnostné. Bratí tuší patrn,

že zde by bylo možno nalézti východišt z nesnáze, jakou jim

psobila nejistota spasení prostedkovaného lovkem híchm po-

drobeným, jest však pece vidti, že by to byl býval pro n píliš

odvážný skok, prohlásiti knžství za bezvýznamné pi dosahování

spasení. Práv vysoké cenní knžství jakožto prostedkovatele

spasení psobilo ty hrozné rozpaky v duších prvních bratí, jež

patrné jsou zejména ze „Spisu o dobrých a zlých knéžiech." Již

zde vidíme, že pro lovka chtjícího míti jistotu spasení nebylo

jiného východišt než Lutherovo všeobecné knžství!

Bratí neví, že knží ímského svcení jsou opravdu držiteli

úadu, Kristem sob sveného, ponvadž nespoívají na základ
víry a lásky a tudíž nepebývají v Kristu, kterýž jest pvodce
„všech dobrých vcí k spasení užitených" (28^). Podle pouení,

daného apoštoly, praví jejich nástupcové mají se íditi jejich pí-

kladem „v život ctnostném, tichém, pokorném" atd. (28^), trpti pro

spravedlivost a zlého zlým neodplacujíce musejí skutky dokazovati

toho, emu uí. Apoštolé varovali ped knžími nepravými, které lze

poznati podle jejich života nezízeného; ti starají se jen o vci
pozemské a ei Pán pekrucují. Bratí seznavše, že knží ím-
ského svcení nestojí v Kristu, odtrhli se od nich, „neb Kristus

jest podstata, koen a základ každému k spasení" (30*). Kdo má
živou víru a lásku neomylnou, ten sob i jiným prospívá k spa-

sení, „neb víra skrze lásku dlá, to jest ke všemu dobrému lovk
moc má i umní a tak dostatenost dlati dílo božie" (30^). „Víra

a láska má v každém pebývati, kdo má základ Krista Ježíše"

(30^). Kdo nemá víry a lásky, není ani kesanem, nadtož pak

knzem ! Kdo upadne v smrtelný hích nebo blud, nemá víry ani

lásky. Proto má býti takový lovk vylouen z církve, aby jiné

nenakazil.

Podle svdectví Písma mají knží býti bráni z nejlepších

kesan. Tak inili první kesané, ale u dnešních knží dje se

pravý opak toho.
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Ponvadž ti, kdo dokazují, že kesané mají poslouchati

i zlých knží, odvolávají se na slova Kristova, jenž vyzval své

uenníky, aby inili to, co jim eknou misti a zákonníci, sedící

na stolici Mojžíšov, dovozují bratí, že výrok tento ml platnost

jen potud, pokud Kristus sám ješt podroboval se píkazm Sta-

rého zákona. Po jeho zmrtvýchvstání však nastala zmna. Vbec
je z Písma dostaten patrno, „že sú apoštolé, ani vrní kesané
nezpravovali se ueniem z stolice Mojžíšovy" (32^).

Takovým zpsobem vbec si dokazují knží ímské církve,

co se jim hodí, na p. že každý hospodá každou nedli jest po-

vinen oferovati, že se má platiti za zpov, ba i jedním výrokem

Jana Ktitele ospravedliíují vraždy a loupeže. Knží zmocnili se

toho, co písluší nejvyšší moci svtské, t. císaské, a vbec osobují

si moc svtských vrchností. Osobují si právo donucovati mocí

svtskou lidi, aby jich poslouchali.

Ponvadž knží pisvojili si a uchvátili rozlinými prostedky

(dvody rozumovými, násilím, lstí, štvaním svtských panovník
jednch proti druhým a zvlášt donací císae Konstantina papeži

Sylvestrovi) moc svtskou, jsou kesané povinni jich poslouchati

ve vcech svtských, ale ve vcech víry mají radji trpti proná-

sledování.

Dále vykládají bratí otázku, v jakém smyslu zlí knží mluví

slovo boží, ježto pívrženci názoru, že zlý knz mluví opravdu

slovo boží, poukazují na to, že „i nejhoršie knz nebo lovk
muož míti slovo božie i mluviti, ponvadž bére v mysl a v pamt
slova hlasitá, kteráž sú mluvena skrze pána Krista Ježíše i jiné

posly jeho Duchem Svatým ..." (34^—35^) ili že každý lovk
mže opakovati to, co mluvil kdysi Kristus a apoštolé. Bratí

míní, že „zlí mají formu slov hlasitú, smyslnú a rozumnú . . ., ale

že oni ta slova mluví bez pravdy Ducha, nemajíce slova obživu-

jícího" (35«) ili že slovo boží z ist zlého nemá svého úinku
blahodárného, neprospívá k spasení tomu, kdo je slyší. Bez daru

božího nemže nikdo mluviti opravdu slovo boží, ani kdyby nej-

lepší lovk mluvil z Ducha Svatého, anebo i sám Kristus (35").

Pravé slovo boží pináší veliký užitek a prospch k spasení. Po-

siluje a živí lovka v jeho vnitním život a ochrafiuje ped
híchem.

Zlí knží nemohou posloužiti tím, eho nemají, t. živým

slovem božím, ježto nejsou uvnit obrozeni mocí víry. Kdo chce

býti spasen, má vdti, že od znovuzrozených, od hích oišt-

ných posl božích jest užitek k spasení. Slovo boží, když je mluví
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takový lovk, plodí v tom, kdo je slyší, víru a obnovení života

vnitního, zpsobuje odpuštní hích, posilnní a vzrst k doko-

nalosti, ochrauje ped híchy a zabezpeuje ddictví vné s Kristem.

Nech si to uvdomí ti, kdo myslí, že jest jedno pijímati

slovo mluvené „z ducha neistého", jako slovo mluvené „z Ducha

Svatého" (37^). V ímské církvi mluví se sice hojnost slova lid-

ského, jež má podobu slova božího, ale pravého slova božího je

tam nedostatek. Jako v Starém zákon, tak i v dob pítomné

jest množství falešných prorok {— zlých knží), kteí tvrdí o sob,

že mluví slovo boží a lidé jim ví více než prorokm pravým.

Avšak jen ti, kdo mají Ducha Svatého, prospívají sob i jiným

k životu vnému. Ducha Svatého má jen ten, kdo vede život

ctnostný a v srdci má víru Syna božího i lásku Ducha Svatého.

Takový mže míti dary boží, aby sob i jiným užiten sloužil

k spasení. (38^).

Proto první kesané volili za knží lidi, kteí byli bez híchu

smrtelného a vynikali ctnostmi. V Starém zákon ovšem mohli

posluhovati lidé zlí i dobí, ježto mli služebnost porušenou, ale

služebníci Nového zákona mají služebnost neporušenou a jsou

sami neporušení. Služebníci Nového zákona jsou lidé duchovní

a posluhují duchovními dary. Proto mají jednati ve smyslu Ducha
pravdy. Mají se asto modliti k Bohu, aby je inil schopnými a vedl,

co mají initi a mluviti, ježto mají míti smysl Kristv, podle

nhož by pesn rozpoznali, co je dobré a pravé. Dovedou to,

jestliže skutkem budou plniti ei Kristovy.

Tmto nezbytným podmínkám ádného knžství hledí se

vymknouti knží ímské církve a také Táboi tím, že ukazují na

Jidáše, že a byl zlý, pece ml úad biskupský, mluvil slovo

boží, ktil a pijímal tlo boží. Bratí pipouštjí, že Jidáš ml
úad Kristv a posluhoval, ale namítají, že to bylo ped smrtí

Kristovou, kdy ješt platil Starý zákon a biskupský úad apo-

štol neml platnosti. Apoštolé ped smrtí Kristovou mohli jen

kázati pokání. Do té doby byla ješt zástra na jejich srdcích,

takže Písmu ani nerozumli. Kristus teprve po svém z mrtvých

vstání pivedl apoštoly k moci své víry a užitku zasloužení svého

a „korunoval je na biskupství, dav jim moc slova svého" (41^),

otevel jim smysl písem tím, že jim seslal Ducha Svatého.

Dále obracejí se bratí proti tvrzení, že i ábel mluvil slovo

boží, a to na základ výroku Kristova o áblu, že mluví lež.

ábel ani tehdy nemluvil slovo boží, když mluvil totéž, co Kristus

i apoštolé, ježto tito mluvili z Ducha Svatého, kterého ábel nemá.
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Co dabel v takových pípadech mluvil, bylo dobré ne proto, že

on to mluvil, nýbrž že to díve mluvili Kristus a apoštolé.

Pak vyvrací se možná námitka, že Kaifáš prorokoval Duchem
Svatým. Podle bratí Kaifáš proto pedpovídal o Kristu, že ume
za všechen lid, ježto vidl, že smrt Kristova by prospla všemu
lidu židovskému a jemu samému by zachránila jeho úad. Ostatn
mohl Bh i skrze Kaifáše mluviti, ježto náležel ke knžstvu staro-

zákonnímu, které mohlo býti zlé. Konen i v dob pítomné
leccos se plní, co lidé pedpovdí, a pece nelze tvrditi, že by
tací lidé mluvili z Ducha Svatého. Na p. mistr Manholt pedpo-
vídal prý králi Václavovi IV. to, co se pak stalo v dob Husov
a Zižkov (43^). Také Rokycana pedpovídal jaksi v svém kázání

vznik nynjší Jednoty bratrské.

Dále vyvrací se argumentace, že zlý knz mže míti tlo
boží a posluhovati jím lidem dobrým proto, že zlý Pilát vládl

tlem Kristovým a vydal je dobrému Josefovi Arimatejskému.

Bratí vytýkají tomuto dvodu, že nevhodn se penáší z ped-
mtu hmotného na duchovní. Takovéto smyslné (= hmotné) vý-

klady prý zpsobily mnoho zla v církvi ímské; v ecké ani

v indické církvi toho prý není. Bratí neberou Písma ve smyslu

hrubém, hmotném a smyslném, jako lidé tlesní, zlobou zaslepení.

Dalším nedosti jasným slovm dlužno rozumti nepochybn
asi tak, že lidé tlesní penášejí vbec pomry svta hmotného
a smyslného na svt duševní, na p. na udílení svátostí, zejména

svátosti knžství. Podle této pedstavy k tomu, aby nkdo ml
moc knžskou, musí ji od nkoho formáln obdržeti. Ale to je

absurdní, nebo jak mže nkdo míti pravé knžství od papeže,

který je Antikrist, a jak tento Antikrist mže míti moc od svatého

Petra! A pece knží podobojí prý dovozují, „že skrze papeže nej-

horšího, to jest Antikrista a nevstky pochodí všecka moc k spasení

lidem" (45^). Jestliže falešní proroci doby apoštolské nemli žádné

moci pravdy, nýbrž blud a lež, tím spíše to platí o nynjším Anti-

kristovi, papeži, nebo on jest ten Antikrist, jenž podle pedpovdi
Kristovy a jeho apoštol má pijíti ke konci svta. Knží k-ališní

prohlásili sice papeže s kardinály a biskupy jeho za Antikrista

a knží jejich za posly Antikristovy, ale pes to užívají jejich

úední moci a ví, že jim posvcují knze a tlo Pán, jemuž se

i klaní (46*'). To se však dje z dopuštní božího, aby jiní lidé

poznali, že jsou zlí a híšní, plní rzných nepravostí a aby nkteí
z nich se vzpamatovali a inili pokání. Ostatn bylo prorokováno.
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že ke konci svta nepravosti se nejvíce rozmnoží a že od zlých

spravedliví nejvíce budou trpti.

Tuto jakousi negativní polemiku, vyvracející dvody uvádné
pro mínní, že zlí knží mají náležitou a skutenou moc knžskou,

bratí zavírají tymi thesemi:

1. Že bratí nepokládají za pravé knze ty, kteí moc úední
berou od papeže, ponvadž 2. posluhují podle výmysl lidských

bez pravdy Ducha Svatého, ježto 3. svtský, híšný lid bezpeí
spasením a ježto 4. sami s ním jsou úpln zajedno.

Na to vykládají, co ví „o pravých knzích kesanských",

t. j. jací mají býti a na em jejich úední moc se má zaklá-

dati (47b).

Knží mají býti vybíráni podle své schopnosti a povolání.

To poznávají starší knží. Kdo má býti knzem, musí býti nej-

prve „v jednot tla Kristova, v jednom duchu s vyvolenými bo-

žími skrze Krista Ježíše, skrze nhož dary a milosti mají v úadu
posluhovánie-' (48^), kdo díve jest ,.posvcen v pravém milování

kesanském a v zachování eí pána Krista" (49^). Musí míti život

opravdu kesanský, darem božím obdaený. To platí i o tom,

kdo svcení udluje; musí býti knzem v pravd. Nemá-li sv-
cenec tch vcí, utvrzuje sebe i jiné v omylu. Kdo pijal vnjší

obad posvcení, musí kesanským životem dokazovati, že jest

opravdu posvcen uvnit.

Proto biskup má nad jiné vynikati svatostí života. K tako-

vému biskupu má jíti svcenec a sviti se mu se svými skutky.

Tento jej má njaký as zkusiti, má-li posvcený život a „roz-

umnost moudrosti boží", má se jeho i vících vyptati na jeho

pedcházející život, zdali od mladosti své žil bez híchu smrtel-

ného nebo inil pokání, zdali je dost pevný, aby mohl pohrdati

svtem. O takových knzích ví bratí, „že mají v pravd úad
apoštolský v moci pána Krista a posluhovánie jich slovem i svá-

tostmi jest v té pravd v moci Ducha Svatého" (50^). Kdo chce

býti spasen, musí býti posvcen v pravd slova božího a býti

úasten posvcení Kristova. Kdo dává v srdci svém místo ei
boží (ví), spojuje se s Kristem, e boží oddluje jej od svta,

umrtvuje v nm tlesné žádosti, ohrožuje jej uvnit. Ten pak pe-

bývá v Otci i v Synu.

Kdo v této jednot s Bohem Otcem a Synem nepebývá,

jest údem Antikristovým. Vše, co dlají tací knží, je poskvrnné.

Oni žehnají, ale Bh zloeí. Proto žádný zlý knz nemže pro-

spívati, nemže „a«/ užiten komu posloužiti k spasení, ani co
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posvtiti" (5P). Je-li pravda, že zlý knz posvcuje tlo boží,

pak je dstojnjší než ono. Ale to je absurdní.

Proti námitce, že pece zlí knží užívají slov Kristových,

dovozují bratí, že ve skutenosti jich nemají, ježto kdyby je mli,

byli by v jednot s Kristem, údové jeho a chrám Boha živého.

Šíe se rozvádí these, že kdo chce býti knzem, musí vynikati

ctnostmi, novým životem, nesmí býti tlesným, nýbrž duchovním

lovkem.
Kdo chce býti posvcen, tomu jest potebí dokonale poznati

vli boží a pinášeti duchovní obti svým ctnostným životem

a snášením rozliných strastí pro Krista. Tyto obti prospívají

knžím i jejich bližním, ba i pohanm, jimž se tím dává dobrý

píklad. Takovými obtmi mže se dosíci i života vného, nebo
spasení nezáleží jen na viditelném pijímání svátosti tla a krve

Pán, takže kdo by nemohl míti knžského posluhování, tomu

staí k jeho spasení ctnostný život. „Nebo vidomé zpuosoby chleba

a vína jsú pro hrubost lidskú a nepochopnost duochovních vcí,

aby píinu mli lidé, jako -ruku vedeni jsúc, k duochovním daruom,

kterýchž skrze víru dosahují a v lásce Ducha Svatého s ním se

spojují" (55^).

Bez vnitní promny smýšlení neprospjí lovku ani skutky

absolutn dobré (modlení, rozdání statku chudým a sebetrýze),

nebo se stává, že spoléhaje na n a je peceíiuje potupuje ty

lidi, kteí opravdu mají duchovní život kesanský. Proto kdo nemá
pravé víry a lásky, u toho je všecko poskvrnné.

Široce rozvádí se dále myšlenka, že zlý knz nemže míti

úinné moci knžské (svátosíné). Skrze zlé knží oklamává ábel
lidi, jako v Starém zákon skrze falešné proroky. Mají svou moc
od Antikrista. Knžstvo zlé má pouze „slova od lidí nauená a li-

terami napsaná" . . ., mají pouze to, co bére zlý od zlého (f. SG**).

Jako Josef vzal od Piláta hmotné tlo Kristovo, tak zlí knží
hmotn myslí, že mohou je klásti, kam chtjí, jako hmotnou vc.

Velký jest rozdíl mezi knžími dobrými a zlými. Knží dobí
nemusejí se nutiti do toho, aby božské vci chápali podle pravdy

slova božího. Mohou vícím býti užitení, zvlášt když tito se

shromažují k slavení veee Pán. Pi této píležitosti popisuje

se obad bratrské veee Pán podobn asi jako ve „tvrtém list

k mistru Rokycanovi" {AI f. 13^—13*'); zde však jest popis jas-

njší a podrobnjší (srov. str. 60 a 88).

Dále probírá se otázka, zdali pi knzi zstává v pravd

úad, ke kterému byl posvcen, když se dopustí smrtelného híchu
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ó%^ sl.). Odpov zní záporn. Proto klade se otázka další, zdali

prospívá kesanm, kteí by o híchu knzov nevdli, jeho po-

sluhování, a odpovídá se takto: Jestliže kesané sami žijí a jednají

podle pedpis božích, staí jim to samo k spasení. Knz híšný

ovšem jim nic neprospje, ale nemají-li na jeho híších žádné

spoluviny, nemže jim jeho posluhování pinésti škodu. Kdyby se

však dozvdli o híchu jeho, jsou povinni jej vyobcovati.

K námitce, že, nemá-li zlý knz moci ku posvcování, pak

by klekání a modlení tlu božímu bylo modláství, odpovídají

bratí, že takové vci nepocházejí z dob apoštolských, nýbrž že jsou

pozdjšího pvodu, že bratí se jich varují.

V ásti oznaené od bratra Orlíka jakožto Traktát o zmaení
slova petásá se pedevším otázka, ..maí-li se ta slova skrze

knze zlého, kteráž sú propovdína skrze pána Ježíše Krista ku

posluhování svátostí tla krve jeho vrným kesanuom" (f. 59^1.

Odpov zní ve smyslu bratrském kladn. Široce se tu rozvádí

myšlenka již v první ásti spisu vyjádená (srov. AI i. 35^ sl.j,

že zlý knz mluví ta slova jako každý jiný lovk zlý, aniž by

jimi dociloval úinku, ježto nemá pravé víry a lásky. Ponvadž
nemá v pravd posvcení kesanského života, nemá též ani pra-

vého posvcení k úadu, jest knzem pouze podle jména, není

ani údem církve svaté, tudíž nemže míti z ní moci. Ne sama
slova jsou to, jež zpsobují posvcení, nýbrž živá víra a modlitba

v pravd ducha (61^). Knz zlý nic neposvcuje, ponvadž jeho

vira jest mrtvá. (Srov. AI i. 5P a Pedmluvu str. 89).

Bratí mají za to, že není potebí šíiti se o názorech, hlá-

saných mistrem Píbramem a Hilariem, že nejhorší papež jest ná-

mstek Kristv, ježto ze skutk tch, kteí od nho úad pijímají,

jest vidti nesprávnost tch názor (srov. AI i. 46^).

Dále opt široce se rozvádí myšlenka, že zlý knz nic ne-

prospívá k spasení, že jest jako falešný prorok starozákonní, který

jen uvádí v omyl a klam (srov. AI f. 37'' sl.). Kdo se uvnit ne-

napraví, nemže niím Boha ctíti a jemu sloužiti, není s to, aby

plnil vli boží a jí se podrobil, když Bh na nho nco zlého

sešle.

Kdo chce býti spasen, musí velmi peliv pátrati, co Bh od

nho si peje a modliti se k-nmu, aby mu zjevil svou vli

a k jejímu plnní jej posilnil. Musí míti živou víru a lásku ne-

omylnou ísrov. AI I 39'' sl.). Jinak si vyvoluje vci, které Bh
nechce, ídí se pouze svou moudrostí a srdcem neistým. Nedo-

vede snášet, co Bh na dopustí, nezdrží se zlého.
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Jsou sice mnozí lidé, kteí zanechávají hích hmotných

a zjevných a iní pokání a dobré skutky, takže i statek svj
chudým rozdávají a muení podstupují, ale vci takové jim nic

neprospívají, nemají-li pravé víry a lásky. Jen na stromu dobrém

jest ovoce dobré (srov. AI i. 55^). Toho lovk hovadný neroze-

znává, ale lovk duchovní zkoumá, co pochází z pravdy lovka
vnitního.

Proto nech každý sám rozsoudí, je-li v nm „lovk vnitní

rozenie nového z semene slova božieho a pak roste-li v tom ži-

vot" (64''), zdali má úastnost s knžími vrnými a zdali spolu

s nimi si pomáhá pi díle božím. Ti, kdo se zlými knžími mají

úastenství, sklamou se. Tch je potebí se vystíhati a „s ádnými
knžími, ješto v pravd sú svcenie skrze duochovní pomazání

a dary Ducha Svatého, tovaryšstvie míti . .
." (65^). —

Kdo zná spisy a názory Petra Chelického, pozná snadno,

že skoro všecky hlavní myšlenky a zásady ve „Spise o dobrých

a zlých knžiech" vyslovené jsou jednak opakováním, jednak ob-

mnou myšlenek Chelického. Nejvíce se tu ozývá Chelického

„Zpráva o svátostech", zvlášt ty odstavce, které se týkají svátosti

knžství.^ Ale stanovisko a názory bratí zdají se jasnjší a pev-

njší, vyjadování myšlenek jest precisnjší. Se „Zprávou o svá-

tostech" souhlasí zejména to, co se praví o volb knží, o kvalifikaci

knžských volencv a o škodlivosti i neoprávnnosti knžstva ím-
ského, jež od papeže-Antikrista pijímá svj úad. Bratí stejn

jako Chelický nemohli knžství zavrhnouti jako absolutn nepo-

tebné, pipouštjí jeho relativní nevyhnutelnost a podobn jako

on kolísají v otázce, zdali zlý knz posvcuje, a ne pece tou

mrou jako Chelický.- Jinak ozývají se ze „Spisu o dobrých

a zlých knžiech" známé myšlenky Chelického o zkaženosti a ze-

svtštní ímské církve následkem donace císae Konstantina pa-

peži Sylvestrovi, o svtských snahách a zájmech papeže, který jest

Antikrist, jenž sedí na míst božím a uchvátil moc i práva svtských

panovník, o neblahém psobení falešných prorok mezi kesany,

o nepravém kesanství, o knžství pouze vnjším a jeho škodlivém

psobení a p. Ale zpsob a forma, kterou se myšlenky tyto vy-

jadují, liší se velice od zpsobu Chelického, takže nesnadno

lze najíti v jeho spisech místa, jež by byli bratí prost vypsali nebo

se slovnými obmnami pejali. Mluva a zvlášt koncepce i postup

• Srov. GOLL, Quellen II, 77-81.
' Srov. GOLL, Quellen II, 79—80 a AKTY I str. 39 pozn. 2.
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myšlenek „Spisu o dobrých a zlých knžiech" jeví znanou formální

nezávislost bratrského autora (nebo autor) na Chelickém. A to všecko

platí i o jiných spisích bratrských vzniklých v dob ehoové za

jeho vynikajícího úastenství a vtšinou k jeho podntu. Srovnání

spis ehoových se spisy Chelického vyžadovalo by zajisté

zvláštního badání a nemohlo býti mým úkolem, pes to však

mimovoln vnoval jsem této otázce jistou pozornost a nebude

mi zajisté bráno za zlé, když na tomto míst sdluji nco ze svého

pozorování za tím úelem, abych dal podnt tm, kdo pjdou
v mých šlépjích, by se pokusili zjistiti správnost jeho. eho ve svých

spisech nepodává mnoho vcn samostatného, ale vyjaduje vbec
myšlenky Chelického pesnji, jasnji, logitji a soustavnji než

on. ehoovy traktáty jeví znané filosofické nadání a smysl. eho
pochopil zásady, na nichž spoíval svtový názor Chelického

a na nich pokouší se konstruovati jistou ucelenou soustavu bratr-

ského svtového názoru nebo náboženství. Myšlenky a názory

ehoovy jsou vytíbenjší než názory Chelického. Spisy ehoovy
tudíž nejen po stránce formální, nýbrž i po stránce vcné znamenají

pokroilejší, vyvinutjší fázi ve vývoji eské myšlenky. ekl bych,

že k náležitému pochopení Chelického jest potebí studovati

také ehoe. Ovšem ne všecky myšlenky Chelického zajímají

stejn ehoe; rozvíjí je nestejn, nkteré z nich málo se ozývají

v jeho spisích. ehoe zajímají zvlášt jen nkteré problémy, ty

však probírá mnohem hloubji, pronikavji a osteji než Chelický.

Vedle toho obíral se i nkterými jinými otázkami, jež v dob jeho

byly aktuelní a které Chelického zajímati nemohly. Jsou to hlavn
otázky souvisící s ustavením Jednoty bratrské jako zvláštní spo-

lenosti církevní. Jednou z myšlenek, kterou eho tém všude

rozvíjí a zdrazuje, jest, že Nový zákon zasluhuje vždycky ped-
nost ped Starým a že pro kesany jest základním pravidlem

zákon Nový.

27. (Zdali zlý knz posvcuje.) Se ..Spisem o dobrých a zlých

knžiech" souvisí jakési dobrozdání, kterému dávám podle obsahu

název Zdali zlý knz posvcuje [AI f. 341*'— 342''). Bylo opi-

sovaem omylem pilenno ke kusu, jenž jest oznaen jakožto

peklad z etiny do latiny, poízený knzem Rufinem. Pozorným
petením pekladu tohoto lze- se snadno pesvditi, že jest to

pouhý zlomek a že po kusé vt: „Budeš-li vždycky pamatovati,

že kdežkoli jest duše tvá a tlo tvé, že tu pítomen jest [Buoh]..."

zaíná nco zcela jiného vtou: „Pán Buoh skrze ústa zlých lidí

mnoho dobrého inil jest." Z obsahu lze seznati, že kdosi vy-
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jadruje tu své mínní o otázce, zdali zlý knz udílí platn svátosti

nebo zdali posvcuje, zavíraje svj projev radou: „Zlých knží se

vystíhejte, ale v to nesahejte, by posvcovali." Spisovatel vy-

cházeje z pedpokladu, že „Pán Buoh skrze ústa zlých lidí mnoho
dobrého inil jest" dovozuje, „že pán Buoh druhdy i skrze zlé

ntco dobrého iní pro spasení dobrých", a zlí sami z toho

užitku nemají a na posilu svého mínní uvádí jisté místo z Hu-
sova spisu „De decimis". Ze závru výše uvedeného dlužno sou-

diti, že spisovatel otázku, zdali zlý knz posvcuje, pokládá za

píliš nesnadnou a varuje ped mínním, jako by zlý knz vbec
neposvcoval, že však pokládá za prakticky moudré zlých knží
se varovati.

Tento zpsob ešení otázky pro bratí zajisté velmi aktuelní,

ba akutní v dob, kdy zizovali svj vlastní knžský ád a kdy

proto vedli rozsáhlou diskussi a polemiku se svými odprci, pi-

pomíná zpsob, jakým se Martin Lupa r. 1466 vyslovil o nemén
akutní otázce pítomnosti Kristovy ve svátosti tla a krve Pán.
Také forma a šíe obou projev velice se sob podobají.

Proto tedy Martina Lupae pokládám za spisovatele kusu

„Zdali zlý knz posvcuje" a mám za to, že jej sepsal k žádosti

bratí eských. Ponvadž Lupa zemel 20. dubna r. 1468, mohlo

sepsání toto vzniknouti bu r. 1468 ped 20. dubnem anebo snad

ješt r. 1467. Že nevzniklo díve než r. 1467, usuzuji odtud: Na
poátku sepsání argumentuje se místem z evangelia sv. Jana o tom,

že Kaifáš „prorokoval" smrt Kristovu. To jest argument, proti

kterému se obšírn polemisuje v bratrském „Spise o dobrých

a zlých knžiech" [AI f. 42^ si.). Z polemiky této (i z jiných ješt

bratrských spis tou dobou sepsaných) jest vidti, že stoupenci

a obhájci mínní, že i zlý knz posvcuje, vbec užívali m. j.

také tohoto argumentu. Ponvadž „Spis o dobrých a zlých kn-
žiech" vznikl asi nkdy r. 1468—1469 a sepsání „Zdali zlý knz
posvcuje" náleží nepochybn do ovzduší této diskuse, dlužno je

klásti do r. 1467—1468.

28. (Spis též o zlejch a dobrejch knžiech.) Zdi týchž okol-

ností a z týchž píin jako ,,Spis o dobrých a zlých kniiech"

vznikl nepochybn i kratší Spis též o zlejch a dobrejch knžiech

{AI f. 65^ si.), jenž se sice také dotýká nkterých otázek jako

pedešlý veliký traktát, ale obsah jeho v celku vzato jest pece
jiný, takže ho nelze pokládati za zkráceninu nebo výtah traktátu

vtšího. Podle AI I 67^ vznikl v dob druhého pronásledování

Jednoty, tedy nepochybn souasn asi s traktátem velkým — nkdy
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r. 1468 nebo 1469, již po veejném list Rokycanov proti bratím,

vydaném asi v srpnu 1468. Spisovatele dlužno hledati mezi ped-
ními muži tehdejší Jednoty; snad jej skládal bratr eho.

Podle úvodního odstavce jest úelem spisu vysvtliti, pro se

bratí oddlili od knžstva podobojího a jak soudí o knzích, „kteí

zuostávají v pravd a puovodu ádu apoštolského'' (65'^). Z obsahu

jest vidti, že bratí chtjí jasnými, logickými a nesetnými bibli-

ckými dvody pesvditi tenáe, že jednali správn, když si za-

ložili svj vlastní knžský ád.

Bratí nemohou dvovati knžskému posluhování, ponvadž
knží nemají základu moci knžské, t. Krista Ježíše, skrze nhož
apoštolé nabyli moci úední a moudrosti umní klív (srov. AI
i. 28'', 30^). Z toho, co apoštolé psali, je vidti, jací knží mají

býti, t. že se mají stkvíti všemi ctnostmi. Ped nepravými apoštolé

varovali (srov. AI í. 28^). V dob pítomné dlají knží to, co píší

apoštolé o knzích falešných. Bratí však drží se výstrah apoštol-

ských, neví jim, by i andlsky mluvili, ježto i satan mže se

promniti i v andla a svádti. Z Písma jest vidti, že apoštolé

nejvíce trpli od knžstva stolice Mojžíšovy. Ti, kdo od Krista

nejsou posláni, poznají se snadno podle toho, že neplní jeho eí,
jsou híšní, mluví lež a psobí vraždy. Kdo pebývá v Kristu

skrze víru a lásku, má od nho moc v dobrých skutcích prospívati

a ctnostn živu býti (srov. A/ L 30^). Podle toho lze snadno po-

znati posly Kristovy.

Ti, kdo v Kristu pebývají, pinášejí mnohý užitek, kdo v nm
nepebývají, nemohou nikterak užiten posloužiti k spasení. Každý
„z núze spasení" má pihlížeti k tomu, jací jsou ti, kdo mu po-

sluhují, „jsú-li oni vladai daru božieho" (69^). Mezi službami knží
zlých a dobrých jest takový rozdíl jako mezi tmou a svtlem, mezi

smrtí a životem. Zlí knží pouze utvrzují lidi v mylné nadji. To
poznavše oddlili se bratí od nich z obavy, aby s nimi zárove ne-

zahynuli. Naproti tomu rádi by následovali a poslouchali a ctili knží,

o nichž jsou pesvdeni, „že sú hodní služebníci a Kristovi úed-
níci .. ." (69''). Tito knží mají býti mezi sebou jednomyslní ve

víe, aby nevznikly roty, nýbrž aby byla jedna církev svatá, jako

jest jedna její hlava, Kristus, který ji ídí, a jsou lenové její

kdekoliv po svt rozptýleni.

K námitce, že i zlých knží má býti posloucháno, odpo-

vídají bratí, že ano, ale jen potud, pokud papež, kardinálové,

biskupové a knží vbec drží v rukách svých moc svtskou (f. 69'',

srov. AI í. 33").
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Prvotní církev neužívala moci svtské. Církev ímská obdr-

žela ji od císae Konstantina a chce vládnout celým svtem. Podle

píkladu papežova i nejmenší fará ve vsi porouí rychtái a vší

obci (srov. AI í. 34^). Knží ímští vymáhají si poslušenství ke-

san svtskými prostedky (srov. /1/f. 33*'). Apoštolé nemli svt-

ského panství; koho nemohli napomínáním a kázáním pímti
k pravé víe a kesanské ctnosti, toho k tomu nenutili. Pokleslé

trestali kesansky — napomínáním a po pípad vyluováním

z církve, aby je pimli ku pokání.

Bratí byvše Bohem vybídnuti a povoláni vrátili se k pravé

apoštolské církvi, iní všecko, co inila ona a jsou ochotni každému
kdykoliv poet z toho vydati. Jsou povinni o tom psáti a trpti

pro to jako apoštolé. Ponvadž sami papežové a jejich poslové

íkají, že cesta, po které šli apoštolé, jest nejbezpenjší, nemli by

jim to míti knží za zlé. že se odtrhli od jejich poslušenství ve vcech
božských, zvlášt když ve vcech svtských, pokud to není na pe-
kážku poslušenství Syna božího, jsou jim poddáni. Osvdují, že

chtjí býti poddáni svtským vrchnostem ve všech vcech dobrých.

Bratí nevyluují ze spasení lidi, kteí nenáležejí do jejich

jednoty, nýbrž pejí si býti za jedno ,,se všemi, ktož zuostávají

v církvi svaté skrze vieru neposkvrnnu a lásku neomylnú a na-

dji živu, kde sú koli v ímském císastvie i po všem svt" (72^). Ne-

záleží na vnjších služebných, nýbrž na podstatných vcech spasení.

Kdo by onch nemohl míti, není vylouen od spasení, jestliže za-

chovává vci základní. Proto již Abraham a jeho vrstevníci mohli

býti spaseni ješt ped Starým zákonem, když zachovávali pod-

statné vci k spasení. Ti, kdo zachovávali, zachovávají a budou

zachovávati vci podstatné k spasení, tvoí dohromady jednu církev

svatou. Pravá, pvodní církev je rozprostena po celém svt
svými ratolestmi; ta církev, která je etná, mocná a slavná, není

církev pravá. Sami knží íkají, že se daleko uchýlili od cesty

Kristovy. Mli by to tedy páti bratím, že tuto cestu zase nalezli.

Nemohou-li sami po ní jíti, nemli by jim v tom pekážeti.

Bh uinil bratí svdky té pravdy, kterou skrze apoštoly

oznamoval. Jest „veliké zlé tu cestu hanti a hyzditi a svdky té

cesty, ješto po nie jdú skutkem, trápiti a zloeiti" (73=^). Vždy
bratí od mnoha let o nic jiného neusilují, le aby následovali

Krista, a za to se ve dne v noci modlí, aby je Bh zpravil a je

o tom pouil. Bh jejich prosby jist plní.

29. (Spis o oiizké cest Kristov.) Ke spism bratrským,

vzniklým v dob druhého pronásledování (1468—1471) jednak
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z poteby obranné, jednak k vlastnímu posilnní náleží též Spis

o ouzké cest Kristov. Bratí obracejí se v nm k lidem všech

stav, takže spis iní dojem jakéhosi veejného listu, jakéhosi

sebevdomého odvolání k veejnosti, jež vyjaduje pesvdení,

že bratí jsou vyvolení boží, jimž bylo dáno dospti ku poznání

pravé cesty vedoucí k spasení a k obnovení pravé církve apo-

štolské. Podle narážky na f. 78^ o souasné zhoubné válce zdá

se, že je správné datum 1470, které bratr Orlík položil na konec

sepsání; není ovšem vyloueno, že i on datum to uril na základ

doteného místa. Místa na f. 78% 78^, 79% 81% 8P vzbuzují dojem,

jako by „Spis o ouzké cest Kristov" byl jakýmsi ohlasem dru-

hého veejného listu Rokycanova proti bratím z r. 1469. Spiso-

vatelem mohl by býti bratr eho, ale spoluúastenství jeho sou-

druh je dosti pravdpodobné.

Vycházeje z pedpokladu, že doba pítomná jest poslední

vk svta, autor praví, že v ní Bh vybírá sob lid, který násle-

duje dobrých skutkv a ctnostného života a jemu zjevuje sám sebe

i svého Syna, aby ho následovali na úzké cest. Dává jim po-

znati tajemství království božího i zlé vci, jež pijdou na lidi,

kteí Boha a Krista neznají. Stádce Kristovo nemusí se obávati

tch hrz, které podle Apokalypse pijdou na svt ped jeho sko-

náním, ani velikého množství falešných prorok.

Kdo zle iní, kdo jest zkažený, nemže rozumti tm tajem-

stvím, „neb blahoslavení istého srdce, ti pána Boha uzic a ta-

koví znajíce jeho uie se od nho všeliké pravd..." (77^). Tm
dal Bh pochopení pravdy jako apoštolm. Poslové boží poznávají

v každé dob, která Písma se plní v jejich dob. Pítomní poslové

boží poznávají, že se plní to, co sv. Jan pedpovdl v Apokalypsi.

Jako v Starém zákon, i nyní nikdo, zejména knží nepo-

znávají, že bloudí, Ihou a klamou mocné i lid, jež bezpeí spa-

sením v mylné nadji. Ve svém zaslepení vedou jedni druhé po

široké cest k zatracení a protiví se tm, kdo by rádi ostíhali

pravdy. Ale Bh pece i v takové dob své vrné ustavuje ve své

spravedlnosti, aby vynikali všemi ctnostmi. Takových bratí pejí

si býti úastni, nebo na n vztahují se sliby Kristovy, že budou

vysvobozeni z trápení, jež Bh pošle na svt ped jeho skonáním.

To vše bratí majíce na mysli nedbali na hanní a pronásle-

dování a pustili se cestou, po níž kráel Kristus, spoléhajíce pouze

na svdectví Písma. Pejí každému, aby podobn pišel ku po-

znání pravdy a rádi by každého odvrátili od híchv a pivedli

k pravdivé víe.

viu
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Bratí hledli, co nejlépe mohli, uiniti zadost tomu, co apo-

štolé hlásali, a snažili se co nejvíce obeznámiti se a initi to, co

bylo v první církvi. Rádi by zejména rozumli a užívali svátostí

tak, jak byly od Krista zízeny. Proto sprostn jim rozumjí podle

slov jeho a zamítají ustanovení papežská a lidské výmysly, od-

porné zákonu božímu; nesouhlasí s tím násilím, kterým papež si

vynucuje poslušenství. Prosí tudíž mocné i lid obecný a vbec
lidi všech stav, aby jim prominuli, že s nimi nesouhlasí v n-
kterých vcech, zvlášt pak co do ímské bohoslužby. Uinili to

po zralé úvaze. Jak bratí si dali samostatné zízení církevní, to

prý jest známo z jejich jednání i korrespondence s Rokycanou

a jinými uenými i knžími. Pes to však jsou ochotni každému

to znovu vyložiti. Nech každý ekne zejm, co má proti kterému

z bratí, aby dotený mohl být napomenut nebo potrestán anebo

jako nepolepšitelný vylouen. Bratí vdí, že se o nich roztrušuje

mnoho špatného, ale to bylo prorokováno o vyvolených Pán.

Bratí nedomnívají se, že mezi nimi není lidí bludných

a híšných a zajisté tací Ifdé po njakém ase budou odhaleni,

ale pes to Jednota již mnoho dobrého ukázala a ješt ukáže.

Bh má tolik moci, aby i v pítomné dob, v níž se blíží zatracení

všeho svta, poslal své sluhy, aby lidi varovali, jako uinil ped po-

topou svta a zkázou Sodomy a p. Ale jako Židé, a také mli
mnohé uené a písma znalé mistry a biskupy, nepoznali, která

písma se plní za jejich doby, a Kristus jim dovozoval, že se na

nm písma plní, tak je možné, že nepoznají to lidé ani v dob
pítomné. Zloba oslepila srdce Židv a dobré skutky Kristovy je

spíše ješt pobuovaly proti nmu, takže jej ukižovali. Pípad

Kristv (a sv. Štpána) dotýká se i bratí, nebo se jedná o to,

kdo má pravdu, zda ten, kdo byl potupen a trpl, i uení

a moudí misti a knží. Ten je práv, kdo poznal vli boží

a ostíhal ei boží. Práv byl Štpán, jenž skutkem dokazoval, že

pravou víru ml, nebo za své nepátele se modlil.

„Protož když tak lovk má se upímn a sprostn u víe

i v skutcích, kto pak z bojících se Boha a spravedlnost boží znaje

bude mu smíti v srdce sahati ka, že zlú vieru má . .
." (80^). Kdo

do toho všeten zasahuje, nepozná, co Bh uinil dobrého pi

tom lovku a potupí ho pro ustanovení papežská a lidské nálezky.

Bratí nejvíce jsou stíháni a i smrtí trestáni proto, že prý ne-

mají správné víry o tle božím. Ale oni se drží smyslu Kristova,

apoštolv a první církve.
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Jen ten správn smýšlí o tch vcech, komu Bh dá do

srdce známost pravdy a oteve mu oi vnitrní. Také Bih uruje,

kdo má trpti a kdo je hoden muennictví. Apoštolv a prvních

kesan nikdo se nezastal, naopak moc duchovní na svtskou

dotírala, aby je pronásledovala. Tak i v dob pítomné vyvolení

boží nalézají se mezi dvma žernovy moci duchovní i moci svtské.

Bratí nepíší proto, že by pouze sami sebe pokládali za vy-

volené, nýbrž pouze pro výstrahu jiným, a jejich výstraha mla
již ten úinek, že mnozí se pidali k Jednot; „neb i mezi námi

nkteí sú uenie i knžie ímského svcenie i z rytieského ádu,

akoli nemnozí..." (81^). Bratí rozhodli se list tento sepsati

proto, ježto vdí, jak oni sami tžce dospli k poznání pravdy,

„a to pro mnohé pekážky hlasuov lidských a zlých povstí, neb

jest úzká cesta a tsná brána" (81^). Bh nezjevuje moudrým a d-
stojným, domýšlivým, ale malikým, kteí jsou chudí duchem

a pokorní srdcem.

30. Nkdy r. 1469—1470 vznikl, tuším, nábožensky povbu-

zující traktát nadepsaný \ AI {I 173* si.) O rozdiele, kterej jest

mezi bratiemi, tak že jedni sou praví a druzí falešní. Spis ob-

sahuje narážky na to, že papež a preláti jsou píinou krvavých

válek náboženských, z ehož možno souditi, že vznikl v dob
vrcholícího zápasu krále Jiího s kurií papežskou. Vlastní obsah

tomu neodporuje, nýbrž spíše to potvrzuje, nebo vysvítá z nho
snaha posilniti leny Jednoty bratrské v oddanosti k ní osvtlením

velikého rozdílu mezi ní a ostatním svtem, kterým se rozumí

zvlášt církev ímská a podobojí. Spis pedpokládá nepochybn

pítomné pronásledování Jednoty a elí tudíž možnému odpadání

od ní. Njakými pesnými doklady nelze ovšem tyto dohady do-

ložiti. Spis mohl býti sepsán od bratra ehoe, snad s pomocí

jeho soudruhv a jest snad spisem ehoovým uvedeným v de-

krete z r. 1495 pod názvem „O dvojím díle".

Z citátu 2. Petr 3, 15.— 18. dovozuje se, že Petr rozeznává

dvojí bratí, t. bratí tlesné a duchovní. Podle tla všichni lidé

jsou bratí, ale z nich jedni panují, druhé sob podmaují a roz-

lišují se podle stavv a dstojenství. Toto bratrstvo pochází „od

hada starého ukrutného" (174*^). Pravé synovství a bratrství má
pvod od Boha. Znamení jeho jest, když lovk následuje Boha

a Krista, zejména v lásce a v obtech pro své bližní. Po skutcích

takových vzájemn se poznávají tací bratí, kteí mají právo vzá-

jemn se kárati.

vni''
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Na to se klade možná námitka, že každý, kdo pijme kest,

jest syn boží, ježto pijímá Ducha Svatého a moudrost osvícení.

Tato však se vyvrací poukazem na to, že úinnost ktu záleží na

božím vyvolení á na zachovávání toho, k emu se lovk ktem
zavázal, t. že bude pebývati v Kristu a to zachováváním eí
jeho dokazovati. O to však ani knží ani lid se vbec nestarají,

ídíce se podle svých zvyklostí, ádv a práv. Jedni nabyvše ue-
nosti nazývají se duchovní, druzí podle urozenosti docházejí hod-

ností. Jedni druhé chtjí sob podrobiti, asem se vadí, ale proti

pravým bratím vždycky si pomáhají. Nade všemi jejich rznými
rotami nejvýše stojí papež.

Praví, vyvolení bratí se pedevším vespolek milují, ehož
bratí tlesní nedovedou. Táboí na p. íkali si sice vzájemn
„bratí milí", ale dopouštli se vražd na svých bližních ave vraž-

dní vidli cestu k spasení (f. 179^). Také kardinálové a hier-

archové vbec se pokládají vzájemn za bratí a domnívají se, že

se ídí podle vle boží, ale skutky jejich dokazují opak toho.

Jsou pvodci prolévání krve a vrahm, kteí z jejich rozkaz

vraždí, slibují nebe. Podivno, že nemohou poznati nesprávnost

svého jednání, a vdí, že apoštolé a jejich námstkové po nkolik

set let nikoho násiln nenutili k jednot církve svaté, pokud se

do toho nepimísila moc svtská. Podobn násiln, jako papežové

a jejich církev vedou si i eští podobojí, jejich odprci. Naproti tomu

bratí praví (t. j. lenové Jednoty bratrské) „sú laskaví a pokojní

a v protivných vcech, když se jim dje kivda a násile, trpliví...

(180*'). Zkrátka následují píkladu Kristova. Podle toho lze je snadno

poznati. Bratí tlesné zase podle jejich skutk zlých.

Tato myšlenka se široce rozvinuje. Nkteí z tlesných bratí

zdánliv jsou duchovní — t. mniši, kteí se všelijakými vnjšími

rozdíly od sebe rozlišují. Tito myslí, že staí, když plní své e-

hole, ale o zákon božím nic nevdí. Ti bratí, kterých hlavou je

papež a kteí se dlí na 12 stup, plodí ktem a vychovávají

svými služebnostmi nesíslný poet svtských syn. Papež a jeho

synové docela jinak se vzájemn milují než miloval Kristus. Papež

žehná prolévání krve tch, kteí mu nechtí býti poddáni. Proná-

sledují i lid ctnostný, který pebývá ve víe Kristov a jim všecko

dobré peje. Lid jest svádn mnoha falešnými proroky.

Ale ve všech zemích, ze všech národ a ze všech stav se

shromažují vyvolení boží. Kdo se k nim chtjí pipojiti, musí se

oddliti od bratrstva tlesného. Musí se oistiti, pijmouti slovo

boží a dosáhnouti pravým pokáním odpuštní híchv a tím se
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znovu zroditi. Vyvolených božích bylo vždycky málo. Proto nemá
nikdo hledti k tomu, že velká vtšina jinak se chová než oni.

Také nemá se dáti svádti uenými a moudrými. Moudrost t-

lesná prospívá ovšem tlu v asném život, apoštolé pro svou

moudrost z Ducha Svatého trpli jen nesnáze a konen i smrt;

ale moudrost s hry rozmnožuje dary boží ve vcech duchovních

a prospívá pro život vný. Moudrosti této nabývá se ctnostným

životem a modlitbami. Moudrost svtská obrátila vzhru nohama
„vešken ád života Kristova i apoštolského i zizenie spasenie

lidského" (185") místo milosrdenství ukrutnost, a místo lásky

vraždu a místo milovánie nenávist..." iní. Protiví se tm, kteí

mají moudrost boží, varují se jich, tupí je . . . Kdo nemají Ducha
božího, „nemohúf práv užiten a spasitedln niemuž rozumti

a k spasení poslúžiti . .
." (186^).

Svt nesnadno se odluuje od svých mistr, kteí mu k li-

bosti písma vykládají, aby následoval prostých a ponížených posl
Kristových. Tak se dlo i Kristovi samému a jeho uedníkm.
Bh však ne ledakohos vyvoluje, aby vil jeho moudrosti a jí

následoval.

Mnohé zdržuje od odstoupení od jednoty bratí tlesných

okolnost, že tito v mnohých vcech zdají se skuten zbožnými

a leny pravé církve. Pravá víra kesanská jest dar boží k ospra-

vedlnní lovka od híchu. Ale k tomu je potebí initi to, co

apoštolé naizovali. Svt však nemá pravé víry, má víru bez moci,

„neb nemohu v sob zlého pemoci..." (189^). Dobré skutky

a boží služba lidí svtských jsou tím, za se vydávají, pouze

zdánliv. Bez Boha nemže lovk initi skutkv opravdu dobrých . .

.

Vrní kesané v pravd víry a lásky ustavení, „na základu

Kristu Ježíši a múdrosti Ducha jeho Svatého" uení (190''), nekazí

písem, nýbrž zdrav jim rozumjí; Bh zachovává své vrné ped
jedovatými výklady písma, jež iní bratí svtští. Tito ídí se podle

starého a pirozeného zákona v takových pípadech, kde pro ke-
sany platí pouze zákon Nový. Starého zákona lze užívati jen

v tch pípadech, kde neodporuje zákonu Novému.

Aby lidé mohli ádn plniti Nový zákon, jest potebí knží,

pošlých ze semene slova božího, z Krista Ježíše. „K tomu jest

potebie knžstva svatého, dary božiemi ozdobeného a múdrosti

božie osvíceného, aby duostojn sami chodili nejprve ve všie

pokoe a tichosti." (194^). Takoví mají smysl Kristv, jemuž je

uí moudrost božská. Tací vdí, kde lze se íditi píkladem Sta-

rého zákona, který v mnoha pípadech má význam pouhého ped-
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obražení toho, co se mlo díti v zákon Novém. Tlesné boje

Starého zákona byly pedobrazením boj duchovních v zákon
Novém.

Nemoudí, t. j. ti, kdož se nespravují Duchem moudrosti

skrze Ježíše Krista, písma jen kazí a uí bludm. Ale lze je snadno

poznati po jich skutcích zlých.

Jest rozdíl mezi moudrostí a nemoudrostí, mezi pravdou

a bludem. Blud jest ve všech híšnících, pravda jest v tch, kteí

trvají v Kristu.

Píina, pro lidé svtští zdravé uení z moudrosti boží po-

cházející tupí a jeho vyznavae pronásledují, jest ta, že je poklá-

dají za tmu a za bláznovství a jeho vyznavae za blázny. Vyznavai

tito zle jsou naeni zvlášt od knží, jimž každý ví. U Boha

jest pravý opak toho. Však to brzy pívrženci uených a moudrých

tohoto svta poznají! Odjakživa vyvolení boží platili svtu za

blázny. Ale za všecka pozemská utrpení oekává je odmna v ne-

besích.

Každý lovk má peovati o to, aby rozeznal tmu od svtla

za úelem svého spasení. Proto se má modliti, aby Bh osvítil

jeho vnitní oi.

Ne každému lze viti, když vykládá písma. Zdravý vý-

klad se poznává podle toho, jestliže uitel má ducha, který

jest z Boha. Kdo má písma vykládati a jiné uiti, musí naped
prodlati pimenou pípravu, t. „prvé aby as prodlil a pi
prácech tlesných zkušen byl, kterak se má, jest-li zdrželivý a trp-

livý a pi píinách sob nelibých zachovává-li duch pokojný

a srdce laskavé a svým staršiem jest-li poddán s milostí, poslú-

chaje pokorn a k tomu umrtvil-li tlo s žádostmi a jest-li mu svt
ukižován a on svtu a ješt skrze jeho ctnostné obcovánie berú-li

polepšení ti, s kterýmiž tovaryšstvie má a v práci pebývá rukama

svýma dlaje" (20 P). Dále tací mají míti vzájemnou péi o své

spolukesfany. Tím vším mají se vyznaovati pastýi a uitelé.

Takovým jsou povinni kesané se svovati. Již apoštolé o to

piln se starali, aby ti, kdo je slyšeli a jim vili, upevnili se

a rostli v poznání Ježíše Krista, které jest základem života v pravd
kesanského. Ale k tomu, aby mohl nkdo pijíti k takovému zá-

kladu a na nm se ustaviti, jest potebí pedevším vyvolení bo-

žího, pokory a sprostnosti. Nezáleží na obadech, vnjších slu-

žebnostech a uritých formulích víry, kterým lidé svtští piítají

úinnou moc. A pece sami knží svtští o sob vzájemn tvrdí,
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Že jsou lživí, a o lidu, že se nalézá v život šelmy. Ti všickni však

jsou odloueni od církve svaté, ježto nemají Ducha Svatého. —
Myšlenky v sepsání tomto vyjádené pipomínají siln Chel-

ického líení rot v „Síti víry". Falešní bratí náležejí k rotám.

Praví bratí odpovídají ideálu kesana, jak si jej pedstavuje

Chelický a po nm eho a zakladatelé Jednoty bratrské. Jako

Chelický, i eho za hlavní podmínku pravého bratrství ili

kesanství pokládá milost boží, bez níž dobré skutky jsou neužitené'

a k úinnému psobení pravých knží má za potebné osvícení jejich

moudrostí boží."-

31. (Psáni o moci svtské neb o moci meové.) Mezi spisy,

jež brzy po oddlení Jednoty bratrské od církve podobojí petásají

zásadní otázky, které práv touto roztržkou se staly velmi aktuální,

dlužno, tuším, zaaditi i Psáni o moci svtské. Traktát tento má
sice v obou svých rukopisných exempláích (v .4/ i v AP/) na

konci letopoet 1485, ale ponvadž k íslu tomu není pipojen

žádný vysvtlovai prvodní tekst, není výklad, že to jest datum

jeho sepsání, jediný možný.^ Datum to mže znamenati i rok

opsání. Pokusíme-li se uriti dobu, kdy asi traktát byl složen, z jeho

obsahu, najdeme tam místo, z nhož dosti urit lze ji stanoviti.

Na f. 306'' (.4/) stžuje sob spisovatel na to, že v jiných zemích

nedje se, co v echách, t. „aby ty moci cizokrajanuov (t. j. moc
svtská a církevní) lidi chudé a robotné a úroníky k bojoni

pudili, jako nynjší iní v echách, kterýžto obyej vzal poátek

od Žižky v echách, a lidé za to mají, že by takový bh z dávna

všudy byl, ano ješt v jiných zemiech chtíce bojovati nepudí ro-

botných lidí k tomu, ale ješt sami válejí a oráom nepekážejí,

aniž taková válka nespravedlnosti v jiných zemích panuje, aby

lidik, jenžto dlužni sou hájiti a za n bojovati, ješto od nich

platy berou a panování mají nad nimi, mli je k válkám a bojm
hnáti. Tuto pak chudé úroníky a robotné vyženou, aby oni jich

bránili a za n bojovali etc. Obyej starodávní byl všudy po

zemích, že když vojna mla býti, volán byl žold, a kdož sou

chtli vojnovati, ti sou brali žold a vojnovali, ale robotných lidí

Srov. GOLL, Quellen 30—31. CHELICKÝ, Postilla I, 427, II, 4.

^ CHELICKÝ, Postilla I, 372. CHELICKÝ, Sí víry 281 a násl.

•^ Na letopoty piinné obyejn ke konci jednotlivých kus vbec nelze

mnoho dáti, jak v nkolika pípadech jest patrno. Jsou to asto dosti povrchní

kombinace opisova. Srov. na p. konec „Šestého listu k mistru Rokycanovi",

nebo konec „Pátého listu mistru Rokycanovi', konec kusu „Kterak se lidé mají

miti k církvi ímské" anebo konec ku^u „Poet o pijímaní tla a krve pána Krista"-
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nechali, aby vorali, aby mli odkud platuov dobývati. A na ty

jejich spravedlivé poplatky jednali páni zemské vci a neobtžovali

lidí svých nepravými a mnohými danmi a vojnami, jako nynjší

zákonníci, ješto praví se býti stránka boží, od nichžto nauila

se i druhá stránka, a již i v jiných vokolních zemích pochop od

echuov a zákonníkuov vzavše, témuž se na mnohých místech

uí ... A knží nad tím nade vším onmli na kázáních pravíce,

že lid rytíský má bojovati. Pak tch rytíuov nadlali z sedlákuov

a z jiných emeslníkuov. Kdož jedné muože zbra nésti, vše ry-

tíský lid."

Ke které dob se vztahuje stížnost tato, objasující zajímav
úpadek rytíského vojenství v echách a ukazující na to, že stav,

jehož vlastním úkolem bylo váliti, úloze této neinil náležit

zadost (vc to, jež na rozhraní stedního a nového vku všude se

pozoruje, na p. v Polsku), není sice ze Psáni o moci svtské
patrno, ale srovnáme-li ji s podobnými náky Zídkovými v jeho

„Spravovn", shledáme, tuším, že dlužno ji vztahovati k váleným
letm krále Jiiho. t. k r.J468-1471? Pravit tam Zídek: „(Král)

rná mieti vrné rytiestvo a komorstvo, ne emeslníky chudé, kteí

své emeslo ten den zmeškajíce ani sob ani ženám co jísti dáti

nemají anebo že jdú staí sadové, ješto by radji ležel nešli sšel

anebo vida blesk meový, hned utee ... A rytiestvo již mnohé
jinam odstupuje . .

."^ „Ale nynie v této miee pod Vašie Jasností

tak mnoho šacunkuov bez studu pána Boha i lidí a pes moc
a sílu chudinky, a vždy jeden skoro po druhým daj od emesla
odnce na vojnu. Daj sám od sebe a potom daj šacunk a potom
ješt sám jdi na vojnu. "^

Výše uvedené místo z našeho traktátu jest dležité nejen

pro otázku, kdy vznikl, nýbrž i z jakých píin a pohnutek byl

sepsán. Traktát Psáni o moci svtské vznikl zajisté v dob, kdy
rytíské vojsko bylo nutno rozmnožovati a nahrazovati vojskem

z kruh lidových, z poddaných, kteí dotud byli povinni pouze

platiti a robotovati. Podrobování poddaných služb vojenské stalo

se nutným v posledních letech vlády krále Jiího, kdy stát eský
se nalézal ve svrchovaném nebezpeí. Analogii tohoto nezvyklého

bemene, na lid uvalovaného, vidíme v Rusi moskevské za vlády

Ivana Hrozného. V echách ovšem dlo se to již v dob válek

' „Spravovna" byla ukonena o novém roce 1471.

' M. PAVLA ŽIDKA SPRAVOVNA (vyd. TOBOLKA) str. 7.

• Tamže str. 17. Srov. i str. 20.
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husitských, kdy Žižka pedcházel svým píkladem. Ale po válkách

husitských to opt pestalo, až zase král Jií chopil se té vci jako

nezbytnosti. Lid pocioval však bím toto velmi tžce.

Jestliže uvalování služby vojenské na lid obecný bylo po-

kládáno od nho za veliké bím, doléhalo zajisté zvlášt tžce

na Jednotu bratrskou, která vtšinu svých prvních vících mla
práv ve vrstvách lidu obecného. Aktuelní nátlak moci svtské ve

vci, ve které bratí po píklad Chelického naprosto se rozcházeli

s tehdejším státním a spoleenským zízením, vyvolal zajisté úvahy,

má-li moc svtská právo vnucovati pravým kesanm svou vli,

zdali dlužno jí poslouchati a jaký jest vbec pomr pravého ke-

sana k moci svtské. Náelníkm Jednoty bratrské nebylo zajisté

neznámo, že otázka tato byla již zpracována dávno ped tím

Petrem Chelickým v jeho traktáte „O trojím lidu". Traktát tento

tedy vzat byl za základ nové rozpravy, byl však se zetelem ku

zmnným okolnostem a zvláštním aktuálním otázkám ponkud
pepracován.^

V , Aktech Jednoty bratrské" zachováno jest dvojí zpracování

traktátu Chelického nebo dvojí redakce „Psáni o moci svtské".

Obšírnjší nebo snad rozmnožená nalézá se v AIV. kratší \ AI.

Tato kratší redakce byla pehlížena a opravována bratrem Vav-

incem Orlíkem, a to tak, že tmito opravami se odchýlila od

traktátu Chelického, k nmuž ped tím více piléhala, jak jest

vidti zejména z AI í. 312^—31 4^

Která z obou redakcí jest pvodnjší, nesnadno uriti. Srov-

nání obou tekst dovoluje vysloviti mínní, že v A IV jest tekst

rozmnožený — tedy mén pvodní a tudíž i mladší. Jest však

na mnoze korrektnjší než tekst AI, takže s jeho pomocí lze tekst

AI, nevhodnými opravami Orlíkovými porušený, snáze rekon-

struovati. Podle oprav Orlíkových v AI provádných dlužno sou-

diti, že byly vlastn ti redakce Psáni o moci svtské, jež ne-

stejn piléhaly k originálu, t. tekst AI, jaký byl ped revisí

Orlíkovou, dále tekst, podle nhož Orlík svou revisi provádl,

a tekst A IV.

Kdo jest autorem Psáni o moci svtské, nevíme. Vzniklo-li

nkdy v letech 1468—1471, mohla by býti správná tradice zacho-

vaná v obsahu A IV, kde se pTiítá bratru ehoovi. GolP pi-

' Již GOLL (M 1886, 311) shledal, že PSÁNÍ O MOCI SVÉTSKK není

nic jiného než pepracovaný traktát Chelického „O trojím lidu".M 1886, 310 pozn. 11.
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hlížeje k letopotu 1485 stotožuje tohoto ehoe s íhou Vo-

íickým: tato kombinace odpadá, jestliže sepsání vzniklo ješt za

života bratra ehoe. Jest však možné, že obšírnjší redakci, kterou

máme v A IV, provedl nkdo jiný než bratr eho.
Z vydání jest patrno, co ve ..Psáni o moci svtské" není

vzato z Chelického. Jest to jeho zaátek (kde se tvrdí, že rozdíl

mezi lidmi duchovními a svtskými spoívá v tom, mají-li v sob
Ducha Svatého ili nic) a prostedek (f. 300^—308^), obsahující

vyvrácení dvod, které se uvádjí ve prospch zasahování moci

svtské do vcí víry. Mezi nimi nalézá se také polemika proti

mínní, že apoštolé si poínali jako svtští úedníci, ježto se

svými listy obraceli k jednotlivým obcím a mstm, a proti mí-

nní, že apoštolé obráceným obcím ustanovovali úedníky a kon-

šely (f. 304^).

Autor „Psáni o moci svtské" nepojal do svého zpracování

celého traktátu Chelického; vynechal zejména jeho konec od str.

179—192 (vyd. Kroftova) a z prostedka str. 156—165 (1. c), což

však neznamená podstatný rozdíl v celkovém obsahu pedlohy
a odvozeniny. Mimo to nepejímá všude Chelického doslovn,

nýbrž jen podle smyslu, jak na píslušných místech vydávaného

tekstu jest vytknuto.

Palacký a GolP pijímajíce letopoet 1485 za rok sepsání

našeho traktátu, spatují ve „Psáni o moci svtské" ohlas zápasu

vedeného mezi dvma stranami v Jednot bratrské, jehož vyvrcho-

lením bylo odtržení „malé stránky". Ale již Goll, jenž jedno

místo našeho „Psáni" vykládá jako nepímou polemiku proti

vlastním lenm Jednoty, shledal, že vlastn „jen na jednom
míst se snad na spor v Jednot samé naráží".- Mn zdá se, že

ze „Psáni o moci svtské-' vbec žádné vnitní spory Jednoty se

neozývají. Theoretické názory, jež se v nm vyjadují, mohl pode-

psati každý len její i po odtržení malé stránky, po vítzství op-

portunistického smru v Jednot. Dkaz toho vidím mimo obsah

sám i v okolnosti, že se náš traktát dostal do „Akt Jednoty

bratrské", aniž Blahoslav nebo nkdo jiný z jeho vrstevník, ze-

jména z tch, kdo pehlíželi AI i A IV, njak na to upozornil, že

obsahuje nkteré názory pemrštné, podobn asi, jako to uinil

sám Blahoslav v ehoov spise , Kterak se lidé" (f. 144% str. 336

pozn. (). Srov. též str. 387). Podle Golla naráží na spory v Jednot

' PALACKÝ, Djiny V, 1, 381-382, GOLL vM 1886, 311.

- GOLL v .M 188i, 311 pozn. 12.
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výše uvedená polemika proti mínní odprc Jednoty bratrské,

že si apoštolé poínali jako svtští úedníci a že obráceným obcím

ustanovovali úedníky a konšely; jest prý to ohlas spor, mají-li

bratí zastávati místa konšelská a úednická v obcích.

Výklad tento však nezdá se mi správný zvlášt se zetelem

k celkovému obsahu traktátu. Jako ve spise Chelického, tak i ve

„Psáni o moci svtské" bží hlavn o pomr moci svtské k pravé

církvi nebo k pravým kesanm a o spoleenské ády v kesan-
stvu,^ zejména pak o otázku, má-li moc svtská právo nutiti n-
koho k víe a zasahovati do vcí duchovních. Bratí dovozujíce,

že moc svtská se týká jen vcí tlesných a hmotných, vyvracejí

nkteré námitky, jimiž pívrženci názoru opaného jej hledí pode-

píti. Mezi tmito námitkami jest také tvrzení, že apoštolé k svým

vícím se chovali tak, jako svtští úedníci a že obráceným obcím

ustanovovali úedníky a konšely. Že by se tato polemika obracela

proti samým lenm Jednoty bratrské, pro to nenajdeme v trak-

táte žádné opory.

Obsah „Psáni o moci svtské" jest tento:

Autor nejprve dovozuje, že panuje nesprávný názor o tom,

v em spoívá rozdíl mezi lidmi svtskými a duchovními. Du-

chovní jsou ti, v nichž pebývá Duch Svatý ili duchovní jsou

všichni opravdoví kesané. Takovými však nejsou povýšení, nýbrž

chudí a zavržení. Pes to však oni povýšení chtjí rozhodovati

a rozumti, co je pravá víra.

Jest otázka, zdali moc svtská mže zasahovat do víry, jak

to iní od doby císae Konstantina a papeže Sylvestra. Bh zídil

a ustanovil moc mee ve všech národech svta, aby se mohli

udržeti. Pouze národ israelský neml svtského panovníka, až si

od Boha vymohl krále. Králové Židovští vládli pak jako moc
svtská opírajíce se o pedpisy Starého zákona, jenž dovoloval

zabíjeti a p. Ale Kristus tento zákon nahradil zákonem lásky,

„kterýžto k vyšší spravedlnosti zavazuje, totiž neprotiviti se zlému,

žádnému zlým za zlé neodplacovati" (293^).

Moc mee a zá'kon lásky mají se k sob jako ohe a voda.

ád moci meové hodí se pro lidi svta, t. j. pro ty, kteí

nemají známosti a bázn boží v sob, aby mezi nimi udržena

byla káze a pokoj. S druhé strany však moc mee využitkuje

lidi, které spravuje. Ob strany mají z ní jistý prospch, ale jen

' CHELICKÝ, O boji ducliovním (vyd. Krofta) sir. XXVIII a KROFTA,
Petr Chelický 25.
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pozemský, a ne vždy a všude úpln jsou spokojeny pro rozpory

svých asných zájm.
ád zákona lásky záleží v tom, že lovk, ve kterém zákon

tento jest, „všem dobrého žádá z srdce a netoliko žádá, ale

skutkem ukazuje každému..." (295^), nikomu nepeje zlého, ne-

zarmucuje, nechce nikomu škoditi, nemocného tší, nuznému po-

máhá atd. Trpí kivdu, modlí se za své hanobitele. Mezi takovými

lidmi „soudové svtští sou hanba a hích" (295''). Mezi takovými

nalézá se dokonalá spravedlnost. Tomuto ádu nemže nauiti

žádná moudrost svtská, nýbrž Duch pravdy. Jest tedy veliký

rozdíl mezi ádem moci mee a ádem Kristovým. Moc meová
nutí, ale zákon lásky plní se dobrovoln. Proto také daleko jsou

od sebe víra Kristova a moc svtská. Víra nepotebuje podpory

moci svtské.

Na to autor vyvrací možnou námitku, že jest potebí moci

svtské, ježto všichni lidé neídí se podle zákona lásky. Dovozuje,

že jen po dobrém mají lidé býti získáváni a udržováni pi nm,
ježto praví kesané jsou jen ti, kdo dobrovoln pijímají pravdu

evangelia. Písmo klade draz na tuto dobrovolnost. „Mdlé jest to

kázaní knze toho, kterýž nemoha skrze kázaní slova tenie n-
kterých uvésti k spravedlnosti viery kesanské, kterážto z dobré

vuole má pojíti, i volá pak na moc v kostele, aby pomstila nad

takovými" (297^). Knížata pohanští bez takovéhoto pobízení knž-
ského dlají lepší poádek v lidu, než knží s pomocí moci svtské.

Knží nejvíce dokáží skrze tuto moc svtskou, když jí používají

k náboženským válkám, pi emž zahubí sice mnohé híšníky,

ale tím je pedasn vhánjí do pekla „a ješt kou, že k veei
boží zovou a pipuzují" (298^). Lépe by bylo pro víru, kdyby

moci svtské k ní nevolali. „Moc mee jest k tomu, aby zpravo-

vala zevnitní vci tlesné a asné" (298*) a mla z toho hmotný

prospch a est. K tomu ustanovil Bh sluhu s meem, ale sluha

víry Kristovy má žíti v chudob, v potup, pokoe, trplivosti

podle píkladu Kristova.

Nikde v Písm není zprávy, že by lid kesanský si vzal

krále nebo knížete za pána ve vcech víry Kristovy, až tepLve když

papež Sylvestr pijal císae Konstantina k víe. Ponvadž moc cí-

saská pipuštna byla k rozhodování ve víe, pak i jiní menší

svtští páni nabyli v ní vlivu. Tím však Antikrist nabyl veliké síly

pod rouškou víry Kristovy. Moc svtská obdaivši knží svtskými

statky, zbavila jich víry. Apoštolé statky svtské pokládali za pe-

kážku svého psobení. Proto nemohou bratí pipustiti, „aby do-
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konání víry naší skrze moc mee bylo" (300''). Opaný díikaz

vedený ze slov sv. Pavla je nesprávný, ježto sv. Pavel pikazuje

modliti se za krále a svtské vrchnosti za tím úelem, aby Bh
zmírnil jejich nátlak na pravé kesany tak, aby tito mohli pod

jejich mocí pokojn živi býti, nebo kesané nesmjí „tlesným

meem" bojovati. Také jiné dvody ve prospch panství moci

svtské ve vcech víry se vyvracejí.

Slova apoštola Pavla, jenž praví, že kdo se moci protiví,

božímu zízení se protiví, nemají platnost všeobecnou, nýbrž

zvláštní, t. jen ve vcech svtských má býti každý kesan moci

svtské poddán a jí poslouchati.

Dále vyvrací se mínní, že apoštolé provozovali moc svtskou

(viz shora str. 123). Kde by lidé vbec nebyli bývali podízeni moci

svtské, tam by jim apoštolov zajisté nebyli bývali ji zídili, ježto

pánem pravých kesan jest sám Bh.

Ovšem apoštolov nevyjímali z moci svtské lid, který již jí

byl podízen, nýbrž naizovali jí poslouchati, ale potud, pokud

rozkazy její nebyly v odporu s vlí boží. Rozkazuje-li se kesanm
nco takového, musí trpti pronásledování pro takovouto nepo-

slušnost. V pítomné dob moc svtská rozkazuje vci nejen pi-

kázání božímu odporující, nýbrž i starodávným zvyklostem, ježto

nutí lidi poddané, kteí byli povinni dotud pouze platiti panské

dávky, k služb vojenské, jež byla povinností pouze svtských

vrchností (srov. str. 119 a násL).

Nesprávn dovozují pívrženci moci svtské v církvi, že

Kristus užíval násilí. Kristus a apoštolé nenutili k víe. Kristus

ponechal to dobré vli lidí. Rovnž dkaz vedený z Písma pí-

kladem setníka, kterého Kristus pochválil, nic nedokazuje.

Dále vyvrací se dkaz vedený z pipodobnní církve k troj-

dílnému tlu Kristovu, v nmž moc svtská pedstavuje jeho ruce,

knží oi a lid obecný nohy. Moc svtská s meem má brániti

obou ástí druhých. Knz je námstek lovenství Kristova, moc
meová námstek jeho božství. Moc svtská prý má chrániti knze
zvlášt, když káže slovo boží, ale tím se knzi odnímá píležitost

následovati Krista v trplivosti. „A též bude o každém lovku
z obce, kterýž dlužen jest z pikázaní Kristova i apoštolského ne-

protiviti se zlému, nebrániti se v bezpráví uinném"... (SlO'"*).

Spisovatel pipouští pouze, že moc svtská má chrániti poddané

ped kivdami a násilím, a to již ve svém vlastním zájmu, ježto

bére platy od nich.
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Knží uíce vrchnosti, že nemají dopouštti protivenství a ná-

tisk, a poddané, aby bezpráví a nátisky trpli, hlásají vci vzá-

jemn sob odporující.

Bude-li knz podle Písma lidi s Bohem smiovati, uiní tím

moc svtskou zbytenou. Je tudíž vidti, že dkaz vedený ze tí

stránek tla Kristova obsahuje v sob nesmyslné dsledky.

Nesprávn pivádí se na potvrzení tohoto tvrzení dkaz
z 1. listu sv. Pavla ke Korintským, nebo tam nic není eeno
„o tomto tle na tré rozdleném neb pehnutém" (311^).

Lid na ti díly rozdlený nemže býti duchovním tlem Kri-

stovým již proto, že takové rozdlení se shledává i mezi pohany,

kdež se lépe osvduje než mezi domnlými kesany. Nepraví

kesané rozumí ei sv. Pavla tak, že z toho vyplývá jen oboj-

stranný útisk a vyssávání lidu obecného jak od vrchností, tak i od

knží. ,.Ach kterak daleko jsou od slov apoštolských, aby spolu

trpli všichni údové pro nedostatek a nouzi jednoho každého údu!

Tito pláí, ano je loupí, vzí, šacují, a tito se posmívají jejich

veliké bíd" (314^).

Moc svtská je té povahy, že ani nemže býti laskavá, po-

nvadž by to mlo za následek všeobecnou vzpouru. Pouze zákon

lásky dovede lidi udržeti na uzd.
32. (Bratím a sestrám do zbor.) Ze spis, které v dob

pronásledování mly za úel posíliti leny Jednoty k vytrvalosti,

zachován jest v AI jakýsi pastýský list nesoucí nadpis: Bratím
a sestrám do zbor. Ponvadž mluví se v nm [AI f. 375^) o tom,

že nepátelé Jednoty ty, kdo s nimi nechtjí souhlasiti, ..z zboruov

svých vymítají, trápí u vzení i hrdla odjímají", kladl bych list

tento do doby vrcholícího pronásledování, tedy asi na rozhraní

r. 1468—1469.

List obsahuje vyzvání k lenm Jednoty, aby se vespolek

milovali, dobré skutky inili a híchv i zlých smysl se varovali,

ježto v pítomné dob, posledním to vku svta, nadmíru se roz-

mohlo zlé sím, takže lid i knží ani nevdí, co jest hích. Híš-

ným knží dávají svdectví spasení. Pode jménem duchovenství

páší se neesti. Bratí pronásledováni jsou od strany podobojí

i pod jednou, a tyto jindy samy vzájemn se pronásledují.

Lépe však jest pronásledování jejich trpti než pijíti o vné
blahoslavenství a zasloužiti si muky pekelné. Vždy pronásledo-

vatelé nemohou ublížiti více, než kolik Bh dopustí. Krom tchto

nepátel jsou ješt jiní, kteí mohou uškoditi líenou zbožností

a dobrotou. Proto i takových dlužno se varovati, ježto .chtí znáti
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pravdu spasitedlnou skrze moudrost tlesnou a duovtipný rozum

v Písmích...^ (376^).

Je potebí ukázati se pevným v dob zkoušky, konati dobré

skutky, jeden druhému pomáhati, zlým za zlé neodpláceti. Nejlepší

dkaz, že lovk jest penesen ze smrti v život, jest, když svého

bližního miluje a skutkem toho dokazuje, když jest srdce upím-

ného a ducha prostého a smírného ili když následuje Krista.

Pisatelé mluví prý o tch vcech proto, aby bratí vdli, pro se

od svta odlouili. Varují však, aby nikoho nehanli a neodsu-

zovali.

3. První léta vlády Vladislava II.

33. (Pánuom purgniistru a rad i staršiem msta Vysokého

Mejta i všie obci.) Jestliže již ped smrtí mistra Jana Rokycany

a krále Jiího postavení Jednoty skutkem se zlepšilo (viz str. 84).

po smrti jejich nebylo zajisté he. Mnohé vrchnosti asi, které jen

nerady plnily vli královu i arcibiskupovu, byly nyní volnjší,

mohly si poínati samostatnji, zejména pokud nový král se ješt

vlády neujal. To týká se, tuším, zvlášt mstských obcí, které ne-

pochybn mnohem více podléhaly ústední správ církve podobojí

než vrchnosti šlechtické. Když smrtí krále a Rokycany i jejich

pouta, se ponkud uvolnila, pospíšili sob bratí, aby jednotlivé

správy mstské žádali o shovívavost a trpní. Proseb takových

rozeslali bratí (sotva však souasn), jak se zdá, celou adu.

Jedním z takovýchto prosebných list jest zajisté i list nade-

psaný \ AI I 84^ Pánuom purgmistru a rad i staršiem msta
Vysokého Mejta i všie obci}

Bratí praví tam, že chtli mšanm Mýtským již dávno psáti,

ale zdálo se prý jim to nevhodné, „dokudž hlavy byli král a arci-

biskup volený", jimž samým prý psali. Nápadné jest, že to uinili

teprve za pl roku po smrti jmenovaných „hlav" — nebo list

dán jest r. 1471 „pi pinesení syna krále Polského do ech", t. j.

okolo 10. srpna.

Patrn tedy njaká konkrétní píina pohnula bratí, aby

psali mšanm Mýtským, njaký pímý konflikt s nimi, jak to

dosti jasn vysvítá z konce listu. Nejspíše bratí, kteí za života

1 Podle listu bratí purkmistru a rad Starého Msta Pražského (/1/f. 101 a)

psali brati Jisty jedné formy do nékterých mest" v království eském. V ruko-

pise Lobkovické knihovny Roudnické sign. VI. Ff. 7. nalézá se exemplá téhož

listu s nadpisem List mstiiom.
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Rokycanova a krále Jiího nevystupovali v Mýt na veejnost,

v dob mezivládí zaali se chovati smleji. Mstská správa však

to nemínila trpti. Dost možná, že její kroky proti Jednot souvisí

s nepátelským vystupováním královny Johanny proti bratím,

o kterém se zmiiíuje „Sepsání bratra Tmy píjmím Pelouckého"

{A III f. 202 si.), podle nhož královna na Kutnohorském snmu
koncem kvtna 1471 podncovala mocné pány, aby bratí upalovali

nebo ze zem vyhánli. Bratí jsouce od mstské správy ohroženi,

snažili se jí dokázati, že víra jejich není kacíská. To jest vlastní

úel listu, jehož autory jsou nepochybn náelníci Jednoty bratrské.

Gindely {GBr I, 495) nevda asi o totožnosti našeho kusu

s „Listem mstuom" (v rkpise Roudnickém), zaadil jej do svého

seznamu konfessí bratrských. Ve svých Quellen (453) však jej

z nho již vypustil, nebo za njakou konfessi nelze první list

Mýtským pokládati. Pamov, Braja I, 1, 254, a uznává, že ne-

obsahuje „žádných dogmatických podrobností, uení bratrského",

otiskl jej pece mezi konfessemi bratrskými (1. c. I, 2, 69—73).

Lze to vysvtliti tím, že první list Mýtským jest jakýmsi úvodem

k listu druhému, který spíše již podobá se konfessi. První list

bratí Mýtským obsahuje povšcchnji asi to, co kdysi psali bratí

Rokycanovi a králi Jiímu, a opakují se v nm vci, které bratí

jinde již povdli.

Obsah psaní jest tento:

Všecka pronásledování, která bratí trpí v posledních letech,

djí se proto, že nemohou oekávati prospch svého spasení od

zlého knžstva. Bratí nepidali se k žádným rotám, nýbrž byli

poddáni píslušným vrchnostem a poslouchali knží, kteí se jim

zdáli nejlepšími, a to v Praze a ve Vilémov. Tenkráte bratí po

nkolik let hledali, jak by se Bohu líbili. Shledali mnohé zloády

u knží i u lidu. I Vilémovští se špatn osvdili a marn se bratí

snažili je napraviti. Ponvadž bratí je kárali, proto o nich roz-

trušovali kivé povsti a pomluvy. Proto pak bratí jsou proná-

sledováni.

Bratí domáhali se u krále ádného slyšení, aby se mohli

oistiti z pomluv, a touž dobou i Rokycanu žádali, aby jim ne-

pekážel. Podle Písma nikdo neujde pomsty, kdo se protiví dílu

božímu — mezi ádky lze ísti, že se to již stalo králi Jiímu

i Rokycanovi.

K možné námitce, jak bratí vdí, že to, co iní, jest dílo

boží, odpovídají, že to poznávají tak, jako to poznávali první

kesané, kteí shledávali, že písma se plní a „mli o tom zjevenie
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božie skrze anjely" (85"). Mimo to svými skutky to dokazovali,

iníce to, co kázali. Ale tehdejší knží a uenci i lid nepoznali,

že Kristus pišel. Proti mnohým nevícím byl jen malý hlouek

tch, kteí v nho uvili. Podobn jest i v dob pítomné.

Zdali bratí jednali správn, lze poznati i z toho, že „knžstvo

nesvorné a sob odporné" je píinou vraždní váleného a jiných

pohrom. Bratí nemohli pochopiti, že by titéž lidé, kteí jsou toho

píinou, mohli míti také „moc úadu spasitedlného". Proto by

jim Mýtští nemli míti za zlé, že se obrátili k první církvi, jejíž

údové jsou rozptýleni po všem svt. Uinili to po mnohaletém

váhání, po poradách .,s lidmi bohomyslnými, v piesmích svatých

rozumnými" (Sb''). Jsou toho etné doklady, jak bylo v první církvi

a i „nynjšie misti i knžie to za pravé a spasitedlné oznamují"

(Se**). Knží v kázáních svých vychvalují muedníky první církve

a napomínají vící, aby jich následovali. Bratí nic jiného ne-

chtjí initi.

K možné námitce, že bratí nerozumjí tomu, co jest psáno

a co knží mluví o první církvi, odpovídají, že jsou vždycky pí-

stupni píslušnému lepšímu pouení a vysvtlení.

Nechtjí se zastávati tch, kteí také šlovou bratí, ale s leny

Jednoty nic spoleného nemají, t. pikharti, s nimiž je knží a Ro-

kycana stotožovali. Bratí odmítají pikhartské neesti, jež se jim

piítají. Vdí, že Rokycana i král uznali posléze, že pikharty

nejsou. Nech tedy Mýtští také zlým povstem o bratích neví.
Chtjí-li se dozvdti o nich více, jsou bratí ochotni poslati jim

dva nebo ti své zástupce, kteí by jim ze všeho vydali poet.

34. Také k mstské správ Starého Msta Pražského bratí

obrátili se s podobnou žádostí jako k správám mst venkovských.

Zaznamenána jest w AI\. 101^ si. s nadpisem Pánuoni purgmistru

a rad i staršiem Starého Msta Pražského. List tento jest sice

pozdjší než listy „jedné formy" poslané bratími „do nkterých

mst" (srov. str. 127 pozn. 1), ale doba, jež od toho asu uply-

nula, není asi znaná. Jestliže první list Mýtským pokládáme za

jeden z posledních onch list „jedné formy", mohl by býti list

Pražanm poslaný s ním skoro souasný nebo nevaln pozdjší —
tedy vznikl nepochybn ješt r. 1471, snad na podzim. List Pra-

žanm psali nepochybn titéž náelníci Jednoty bratrské, jako

první list Mýtským a jiné listy téhož znní.

Pedeslavše pedstíranou omluvu, že proto Pražanm píší

pozdji než jiným mstm, ponvadž pro jejich význané postavení

se ostýchali jim psáti, pisatelé žádají za shovívavost pro bratí.

IX
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Pražané lépe než jiná msta mohou býti o bratích zpraveni, ježto

práv v minulých letech dly se rozmluvy s bratími na Staro-

mstské radnici. Bratí pi takových píležitostech vždycky prý se

znali ,,k víe pána Krista i ke všem svátostem" (lOP) a jednají

vbec podle Písma a píkladu první církve. Pražané vdí zajisté,

jak kajícn si bratí vedli, když ješt Rokycany poslouchali i pozdji,

když dleli ve Vilémov, Divišov a Chelicích. Bratí oddlili se

od knží proto, že se báli zistati pi úad moci papežské, v-
douce, „že zle stojie v víe i v skutcích" (lOP). Knží „jistá

a pravá ustavení pána Krista a apoštolská potupili za hiech smr-

tedlný a za blud a svá zvelebili, k nimž mocí pudie, vyléváním

krve mnohých lidí i spravedlivých" (f. 102^). Co papež, tebas

nejhorší, uzná za dobré, to má býti také všeobecn za dobré po-

kládáno. Proto bratí rozhodli se poslouchati radji Krista, jeho

apoštolv a tch, kteí jich následovali, i s nasazením svého života.

Bratí nemohli poslouchati papeže a jeho posl ve vcech spasení,

ježto sami nkteí knží doznávají, že dosáhli svého úadu svato-

kupectvím, nkteí na základ falešných doklad nebo zapením
utrakvismu. Mimo to žijí nemravn.

Ponvadž se bratím vytýká, že mají špatnou víru, proto ji

kdykoliv osvdují, zejména i v tomto list strun: Každý má
býti jednou poktn, a zheší-li, má initi pokání. Kdo není v církvi

svaté, toho kest nemá žádného úinku. Kdo jest opravdu poktn
a pebývá v církvi, jest hoden pijímati svátost tla a krve Kri-

stovy. Jinak dovolávají se pisatelé svých list k Rokycanovi, zejména

listu tvrtého. Z nich jest prý patrno, že bratí iní to, co inila

první církev. To byla církev pravá, jejížto lenové dosud jsou po

celém svt rozptýleni. Bratí církev ímskou nepokládají za pravou

církev.

Prosí, aby Pražané nespolupsobili s tmi, kteí pronásledují

spravedlivé. Ostatn bratí jsou pesvdeni, že to Pražané neiní.

Bratí píší své listy pro výstrahu, aby v poslední chvíli ped
koncem svta se lidé neprotivili dílu božímu.

35. Nevíme, zdali na listy své mstm obdrželi bratí od-

povdi — krom od Mýtských. Tito odpovdli jim asi brzy —
nebo odpov jejich jest struná. Jest to Psaní pánuov Mejtských

k bratím uinné z píiny psaní naped položeného i jim od

bratí uinného a poslaného (v AU f. 43), v nmž Mýtští bratím

sdlují, že v list jejich pohešují zmínku o svátosti tla Pán.

Nepochybují o dobrých snahách bratí vzhledem k spasení, ale

míní, že bez správné víry o svátosti oltání byly by marné. Zá-
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dají, aby jim bratí sdlili, jak drží o svátosti té i o jiných svá-

tostech a projevují ochotu i k ústní rozmluv.

36. Bratí žádosti té vyhovli svým listem nadepsaným \ AI\.

Též pánuom Mejtským. Ponvadž materiál k nmu mli pohro-

mad již z pedešlých svých etných projev, myslím, že s od-

povdí neotáleli, a tudíž domnívám se, že druhý list Mýtským byl

napsán bud ješt r. 1471 nebo poátkem r. 1472. Náelníci Jednoty

(nebo oni jsou nepochybn pisatelé) vysvtlují v nm nejprve,

pro se v svém prvním list nedotkli svátosti oltání. Usnesli se

prý, když ješt v Kunvald sídleli (okolo r. 1460) vidouce mnohé
spory mezi theology, nerozbírati tuto otázku, leda že by byla

vážná píina, aby všichni spolen projevili své mínní o tom,

jinak však prost viti slovm Kristovým a následovati píkladu

jeho i apoštol. Bez toho již ped tím, když bratí byli ješt po-

slouchali kázání Rokycanova v Praze, on i jiní to doporuovali,

zejména když bratí Vilémovští a Chelití o smysl té svátosti

mli mezi sebou rozepe a Rokycanu si brali za rozhodího. Když

Rokycana nemaje dosti na tom osvdení víry, které mu bratí

uinili po svém odlouení od církve podobojí, žádal od nich vy-

jádení víry o svátostech, vyhovli mu a o svátosti oltání tehdy

napsali více než o jiných (t. ve svém „tvrtém list k mistru Ro-

kycanovi"). Pak zase prý psali na obranu svoji proti veejnému
listu Rokycanovu. který tli knéží na kazatelnách (dlužno rozumti
5. a 6. list bratí Rokycanovi). Na to mli s ním ješt rozmluvu,

pi které byl pítomen knz Havel. Mimo to asté rozmluvy mí-

vali o otázkách, které je znepokojovaly, s Martinem Lupaem,
jenž až do své smrti jim zstal naklonn. Mohli by se tedy Mýtští

dostaten informovati o všech vcech bratí se týkajících, a pi-

satelé jsou ochotni dodati jim exempláe svých list psaných Ro-

kycanovi. Z nich mohou poznati, že bratí snaží se initi to, co

je v Písm obsaženo a co inili první kesané. Nezáleží jim na

tom, aby si zídili njaké nové vnjší formy náboženství, nýbrž

o to, aby mli vci k spasení podstatné. Ponvadž shledali, že

knží nemají toho, co tvoí základ a podstatu spasení, t. j. pravou

víru v Krista a lásku Ducha Svatého, proto se odtrhli od nich.

Základem spasení jest poznati Krista a s ním se spojiti dvrností
istého srdce. Kristus jest koen moudrosti a umní, základ a pod-
stata spasení. Víra v Krista umožuje lovku poznávati dobré

a dobe initi z lásky. Kdo nemá víry, nedovede dobe jednati

a zlého se varovati. Kdo nemá pravé víry a lásky Ducha Svatého,

neiní dobrých skutk, ani když se snaží je initi.

IX*
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Piznávati se k víe Kristov a ke všem vcem, které náležejí

k životu kesanskému, pouze slovy, není tžké; dokazovati však

víry té ctnostným životem, nezamlouvá se lidem, kteí hoví t-
lesným žádostem. V dob pítomné staí knžstvu i lidu zacho-

vávati pedpisy a ády papežské. Nestarají se o to, co skuten
pochází „z pravdy Ducha Svatého a co z ducha tohoto svta skrze

lidi v svt povýšené a híchy zkažené" (f. 9P). Bratí si to uv-
domují a vdí o tom, že byl jed vlit do církve, když císa Kon-
stantin obohatil a povýšil papeže Sylvestra. Kdo chce býti spasen,

musí se tohoto jedu vystíhati.

Z té píiny bratí neustále projevují ochotu pijmouti pí-

slušné pouení a opraviti, když by bylo nco nesprávného u nich

shledáno, a dovolávají se Písma a píkladu apoštol. Na ímské
církvi nynjší jest vidt všeobecn úinek onoho jedu. Dobe prý

napsali Mýtští v svém list, že jen trochou jedu celé jídlo se po-

kazí. Církvi nynjší zstala jen vnjší forma dobroty.

Vyhovujíce pání Mýtských bratí vykládají dále svou víru

o sedmi svátostech. Nejprve dovozují z Písma, že knz má býti

naplnn Duchem Svatým. Pak má býti ádn zvolen, jako apoštolé

zvolili Matje z muž vynikajících ctnostmi. Totéž platí i o jáhnech.

Sv. Petr a Pavel píší, jak mají knží lid spravovati. Ale knží
ímští toho nedbají. Kdyby se podle toho ídili, bratí by jich po-

slouchali, nebo jest povinnost každého, kdo chce býti spasen,

následovati tch, kdo jsou opravdoví námstkové apoštol. Tito

mají ustavovati vící v základních podmínkách spasení (ve víe„

lásce a nadji a ctnostném život) i ve vcech služebných (svá-

tostech). Tyto vci mohou býti podle poteby mnny ve form
své — na p. forma ktu.

Nkolika citáty vyjadují dále bratí své mínní o ktu, že t.

hlavní vc jest obmytí vnitní a duševní obrození, „a to v moci

církve svaté, kterúž má od Boha skrze Krista Ježíše v Duchu
Svatém, ale kest vidomý má býti jedná asem a miestem od
úedníkuov církve svaté" (94^). Bratí nezamítají bimování, jež se

dje na utvrzení ktu a pokání pro ty, kteí zheší.

Tm, kdo iní pokání, mají knží podávati svátost tla a- krve

Pán. O svátosti této ví bratí všecko, co Bh chce, aby kesané
vili, že totiž v ní pijímají „pod vidomú svátostí celého a do-

konalého Krista, jemuž jest poctivost a modlenie spolu s Otcem

v jednot Ducha Svatého, k vidomým vcem nemajíce ustrnutie

vru'' . . . i^A^). Viditelné svátosti jest potebí pouze pro smyslné

nazírání lidské, ale Kristus v ní pítomný posiluje vnitní život
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lovka. Bratí by se neradi o této vci šíili, ježto v posledních

dobách byly o to mnohé spory, jednak mezi stranou pod jednou

a pod obojí o pijímání pod obojí zpsobou, jednak obou tchto

stran s Tábory, a konen vyskytly se i krajní názory u Adamit.
Bratí již od poátku bouí husitských hledli se toho všeho va-

rovati a hledali jen takové knží, o kterých by se byli mohli na-

díti, že jsou „v pravd poslové pána Krista v puovodu apoštolském"

(95^). Té dvry nemohli míti ke knžstvu obojí strany. Proto se

oddlili.

Ponvadž nkteí uení lidé a význaní pánové vytýkali

bratím, že se mli odvolati k prvním konciliím ímské církve,

bratí namítají, že vyšší autoritou jest tu bezpená zpráva apo-

štolská. Potvrzení správnosti této své zásady nalézají v píkladech

i výrocích Písma. Nikdo dosud nedokázal bratím (a neustále

byli ochotni pijmouti lepší pouení a opraviti, v em by jednali

nesprávn), že by jednali proti víe Kristov a kesanským
skutkm.

Touha po spasení jest jediná píina, pro kterou se bratí

oddlili od knžstva podobojího. Kdyby v církvi ímské byli zlí

knží jen výjimkou, nebylo by zle, ježto „by se pak pihodilo

i pi zlého knze služebnosti býti aneb svátosti od nho pijímati,

proto by se mohlo státi k víe a modlitb skrze knze nevidomého

Krista Ježíše v moci církve svaté" (96''), ale pomry jsou takové,

že i ti, kdo stojí v ele církve, dávají ostatním zhoubný píklad.

Proto nemohou jiné lidi trestati a odvraceti „od milování zemských

vcí". Všecko knžstvo jest zkažené a nemže tudíž nikomu „po-

slúžiti k životu vnému" (97^). Na doklad uvádjí se nkteré

výroky sv. otc.

Bratí proto se od knží oddlili, ale chtjí zstávati v jed-

not se všemi, kdo se ídí písmem, a jsou kdekoli po svt
rozptýleni. Všichni tací lidé straní se svta a svt jich nezná. Tato

pravá církev trpí od té, která má mnoho len. Následovníci

Kristovi „mají skrze trplivost bžeti na úzké cest tsnu branú"

(98^). Bratí trpí pro spravedlnost, kdežto jejich odprci, kteí také

leccos trpí, trpí to pro své zloiny.

Všech len církve dotýká se, jestliže jeden z nich trpí,

podobn jako je to u tla lidského. Údové církve, vyvolení boží,

jsou chrám Boha živého. Kdo chce být lenem pravé církve, musí

nejprve viti v Boha, „že jest mocný, múdrý a dobrotivý a moc
jeho vná, všemohúcí" . . . (99^). Má od nho dviv doufati

své spasení skrze Krista. Kristus spojil církev se sebou a uvedl ji
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v úastnost Ducha Svatého. Dále ví bratí ve svatých obcováni,

hích odpuštní a v tla vzkíšení . . . Pastýi a uitelé církve mají

užívati svých dar k spasitelnému užitku lidem. Jim sluší choditi

v rouše spravedlnosti. Tací mohou užiten posloužiti lidem

k spasení slovem božím, modlitbou a svátostmi, na p. ktem,
„na dokázanie obmytí druhého narozenie a obnovenie Ducha
Svatého, také potvrzením... k pispoenie daruov božiech, také svá-

tostí vidomú chleba a vína k obcovánie tla a krve pána Krista . .

.

a tak k posílení a k vzrostu života vnitního duochovního i k se-

trvání k životu vnému" (100^). „Také z úadné moci mohu
hiešnému prospti a ku pokání obrátiti a tak umním klíuov jemu

otevíti bránu do království nebeského . .
.''

(1. c.) Knží nauí
híšného, jak má híchm umíti a Bohu živ býti. Též udlovati

mají poslední pomazání. —
V druhém list Mýtským dotýkají se bratí snad všech vro-

uných otázek, jimiž do té doby bylo hnuto v jejich diskussi se

stranou podobojí. Opakují se v nm vci, vyskytující se zejména

ve tvrtém a šestém list k Rokycanovi, ve zpracování listu tvr-

tého i v jiných sepsáních souasných. Formulace názor bratrských

jest tu sice strunjší, ale ne vždy jasnjší, spíše naopak temnjší.

Tak zejména pokud se týe ktu lze pozorovati jakousi mentální

reservaci, když se praví, že „kest vidomý má býti jedná asem"
aniž se dokládá, že od knze ádného, ježto kest od knze híš-

ného není vlastn podle bratí ktem. Také o eucharistii neodhalují

bratí náležit své vlastní smýšlení, nýbrž spíše je zastírají. Co do

úinnosti sváíostné moci knze, pipouštjí možnost platného udí-

lení svátostí i od zlého knze — aspo hledí vzbuditi zdání, že

tak smýšlejí. Co do názoru o svátostech vbec, jen probleskuje

jaksi mínní, že svátosti jsou jednak jen znamením, jednak že se

jimi udluje milost boží ili že psobí ,ex opere operato".

V celku tudíž druhý list Mýtským nemá veliké ceny jakožto

konfessní projev Jednoty bratrské.

37. (List všem vbec z r. 1472.) V téže asi dob, kdy bratí

psali své listy jednotlivým mstm — spíše však o nco pozdji —
uveejnili též nový list celé veejnosti urený — List všem vbec —
který svým obsahem velice pipomíná „List všem vbec z r. 1468-'

{AI f. 103). Zaátek shoduje se tém doslovn. Bratí obracejí se

ke králi, knížatm a vbec k obyvatelstvu všech stav království

eského (nejspíše ve smyslu koruny eské), aby je trpli a pro-

minuli jim, že se s nimi nesrovnávají v nkterých vcech. Bratí

proto odtrhli se od nich, že se báli zstati pi posluhování knží,
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kteí se dopouštjí mnoha tžkých hích, vzájemn se prohlašují

za kacíe a lidi proti sob pobuují. Proto bratí z obavy o své

spasení následovali píkladu prvních kesan, kteí ádn plnili

své kesanské povinnosti. Chtjí tvoit jednotu se všemi, kdo jich

též následují. Jsou ochotni v té píin pijmouti lepší pouení,

zdali skuten se ídí podle píkladu první církve. Žádají, aby jim

píslušné výtky byly pedloženy písemn a slibují, že též

písemn na to odpovdí. Tato písemná diskusse nech poslouží

tm, kdož milují spravedlnost a ví pravd skrze písma svatá

dokázané (105^).

Bratí žádají, aby se každý díve ádn o nich informoval

a peetl jejich spisy, než pikroí k jejich pronásledování. Po-

ukazují na to, že by pronásledovatele mohl stihnouli trest boží.

Osvdují svou vli žíti opravdu kesansky. Své církevní ády
zídili si po bedlivé úvaze a podle píkladu první církve. Jsou

ochotni kdykoliv se polepšiti, kdyby se jim dokázalo, že v nem
chybují.

38. (Odpovd brati starých na psáni mistruov Pražských,

kteréž uinili knžím v echách i v Morav obývajicim na zkázu

brati již po Rokycanov smrti.) Výše uvedený List všem vbec,

daný 5. ledna 1472 souvisí nepochybn s pedcházejícími listy bratí

Mýtským, Pražanm a jiným mstm. Jest to, tuším, jakýsi soubžný
projev Jednoty a zárovefí snad i doplnk zmínných list. Jest zajisté

znamením zvýšeného sebevdomí bratí a znan pokroilé vol-

nosti, které požívali za mladého krále. Jest to jedna z agitaních

pomcek, jimiž bratí snažili se vynutiti si na eské veejnosti

neutuchající pozornost tak, aby konen pece se s nimi jednalo

o upravení zákonitého pomru jejich k eské církvi a státu. Toho

skuten dosáhla Jednota konen roku 1473 po pedcházejících^

blíže nám neznámých represáliích, na nichž se usnesl Benešovský

snm z roku 1473 pod nátlakem královny Johanny. Ale píslušné ve-

ejné kollokvium i soukromá rozmluva zástupc Jednoty, bratí Mi-

chala a Jaroše, s mistry Pražské university skonila se bezvýsledn.^

Podle Korandova spisu , Odpor proti pikhartským matlokám" z r. 1473

zdá se, že bratí byli snmem odsouzeni, aby se podrobili správ

církve podobojí, ehož ovšem neuposlechli, nýbrž v následujících

letech, když jim ím dále tím více pibývalo pívrženc, domáhali

se slyšení nového.^

' Srov. OOLL vM 1886, 121—122, 126, 127.

- KROFTA, Václav Koranda ve „Sborníku mst. histor. musea v Plzni" líJ,

1913, str. 21 (podle zvláštního otisku).
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Dost možná, že hrozné pomluvy, které o nich šíil Jan Ležka,

vydávající se za nkdejšího lena Jednoty, úsilí jejich zesilovaly.

Na snmu roku 1478 nalezli horlivé zastance v Janu Tovaovském
z Cimburka a v Janu Kostkovi z Postupic. Snm usnesl se, aby

náelníkm Jednoty bylo povoleno slyšení ped konsistoí podobojí.

Co by dokázali jako náležité ze zákona božího a z Písma, to jim

mlo býti dovoleno, kdyby však byly shledány na nich bludy, mli

se napraviti pod trestem.

slyšení nebo kollokviu tomto, které se konalo nkdy
v záí (ped sv. Václavem) 1478 v kolleji Karlov podal písemnou

zprávu panu Janu Kostkovi Václav Koranda, tehdy pedstavený

konsistoe podobojí, který bezpochyby jednání vedl.^ Jednotu za-

stupovali knz Michal, bratr Jan Chelický a bakalá Prokop

z Jindichova Hradce. Misti Pražští hledli prý se dovdti od

nich, jak bratí opravdu smýšlejí o uritých otázkách, od mnoha

let mezi Jednotou a podobojími sporných; a bratí prý ..mnoho

obrtlíkv umietali", pece misti shledali pi nich dvanácte kus
závadných, jež Koranda padrobn vyítá.- Bratí však krom jediné

vci (že se dti nemají nechávati nektné) trvali na svém, nechtjíce

patrn odvolati, co jim bylo kladeno za vinu. Podle „Odpovdi
bratí starých na psáni mistruov Pražských" [AI f. 229^) chtli

zástupci Jednoty, aby jim misti „ty duovody napsaný dali", by

je mohli doruiti ostatním bratím, kteí je poslali, a aby to pak

mistrm „psaním aneb osobn vrátíce se známo uinili".

Kollokvium tedy bylo bezvýsledné; ale co misti od zástupc

Jednoty zvdli, posloužilo jim za podklad pastýského listu, který

konsisto podobojí nkdy koncem listopadu 1478 vydala svému

duchovenstvu na základ usnesení dkan (v záí 1478) „na

ochranu lánk víry proti jejich útoníkm k napomenutí, jakož

i k útše a posílení knží".^ V list tomto viní se bratí, že na-

1 „Domino Johanni Kostka anno 1478 Venceslai de pighardis" — v TRU-
HLÁOV edici „Manuálníka" str. 35—38, též v AII i. 69b si. p. t. „Psáni mistra

Koramby (sic) panu Janu Kostkovi"'.

^ GOLL v M 1886, 122-123. Ke kollokviu vztahuje se též spis zvaný

„Obrana viery proti pikhartóm" (v rkpise kapituly Pražské D 107 a v rkpise

musejním V E 8), nepochybné znan pozdjší, jímž se polemisuje proti desíti

artikulm, v nichž bratí pi svém slyšeni shrnuli vše, v em nesouhlasili se stranou

podobojí. Srov. GOLL, Quellen 26—27 a vM 1883, 520 a KROFTA, O spisech

Václava Korandy v LISTECH FILOLOGICKÝCH 1912, 220 a násl.

* Litera magistrorum ex officio spirituali missa hincinde adversus Pighardos.

Anno 1478 circa Katherine. (TRUHLÁ, Manuálník M. V. Korandy 102—104).

První odstavec namíen jest proti stran pod jednou.
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kažují kest i jiné svátosti a bloudí v nemalém potu lánk víry,

že lidi, kteí k nim se pihlašují, znovu ktí, knží již posvcené
znovu svtí, že své knžství a bimování udlují bez urité formy

slov, že nemá se viti v pítomnost Kristovu ve velebné svátosti

a že zamítají klanní, tvrdí prý, že knží ímským zpsobem
svcení nejsou opravdu knžími a nechtjí od nich svátostí pi-

jímati. Ponvadž již mistr Rokycana proti bratím vystupoval, proto

i správcové konsistoe pokládají za svou povinnost ped nimi

varovati, aby nikdo se k nim nepidával; proto za souhlasu králova

vyzývají vící, aby jich mezi sebou netrpli.^

Krom tohoto listu zapsaného v Manuálníku Korandov vydala

konsisto podobojí nepochybn souasn ješt jiný list knžím pod-

obojím na Morav, nepochybn znní ponkud jiného (nejspíše šir-

šího), nebo bratí ve své replice zmiují se a citují list mistr

Pražských, psaný „knžím v Prostjov sebraným" (AI f. 224^),

s nímž jest asi totožný list jejich „knžím do Moravy* {AI f. 227*',

229^) a list ,do jednoty moravské" [AI f. 230*^), t. j. podobojí církvi

moravské.

Na oba tyto pastýské listy odpovdli bratí sepsáním, které

v ^/ (f. 223") i \ AII nese nadpis Odpovd brati starých na
psáni mistruov Pražských, kteréž uinili knžim v echách
i v Morav obývajicim na zkázu brati již po Rokycanov smrti.

Spis tento vydán byl nepochybn nkdy bu koncem roku 1478

nebo spíše na poátku roku 1479 a sepsání jeho zúastnili se

hlavn asi ti bratí, kteí v záí roku 1478 vedli jednání s kon-

sistoí podobojí.

Obsah jeho jest tento

:

Bratí došly listy, které misti Pražští rozeslali po dkanech
království eského a po knzích podobojích markrabství Morav-

ského. Ponvadž nazvali je tam pikharty, táží se, v jakém smyslu

tomu rozumjí. Rozumjí-li pikharty lidi nejhorší, kteí neví
v Krista a ve vzkíšení a užívají plné svobody tla, jsou tací

lidé spíše v církvi podobojí, kde se snadno mohou skrývati. Bratí

to nejsou, „neb jako s híšníky hešiti nesmjí, takéž s nábož-

nými náboženství toho, kteréž se nedje ádem, nekonají, a protož

nikdýž v obci tajiti se nemohou" (224^). Jestliže užívají misti názvu

toho pouze po píkladu nemoudrého, nesoudného lidu, nesvdí
to o jejich kesanském smýšlení.

' Poslední odstavec obsahuje napomenuti knéží podobojích k mravnému

životu a ádnému plnní svých povinnosti.
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Dále odmítají bratí název „falešných bratí" a výtku, že po-

skvrují kest a jiné svátosti. K výtce, že neužívají pi svcení

knží a bimování píslušné formy slovní, odpovídají, že v Písm
se nenalézá žádná zvláštní forma, tudíž užívají takových slov,

jež se jim zdají býti užitená.

Co do výtky, že „opustili studnici vody živé darmo a vy-

kopali sob jámy dravé, kteréž nemohou vody zdržeti" (225^)\

táží se bratí, co rozumí misti studnicí vody živé. Rozumí-li ji

Krista nebo Nový zákon, nemže výtka ta správn býti inna
bratím, ponvadž bratí následují Krista a z Nového zákona berou

si nauení užitená k spasení.

K výtce, že bratí knžím ímským ádn svceným upírají

skutené knžství, táži se, co dlužno rozumti ádným svcením.

Oni že nemohou za ádné svcení pokládati pouhou vnjší formu

jeho, zvlášt když vidí, že papež a všichni ostatní duchovní

ímští neádn svých úad duchovních nabývají. Bratí pokládají

za ádné svcení, když vrní kesané zvolí si za knze lovka,

který v každém ohledu poskytuje nadji, že má vnitní posvcení

„skrze úastnost pána Krista" (226^), že má zvláštní dary k úadu
knžskému a když pijme potvrzení „skrze starší jednoty církve".

Není pravda, že bratí ímské knží nepokládají vbec za knží;

pokládají je ovšem za knží jednoty svta, v níž pebývajíce posluhují.

„Protož jakož shromáždní toho lidu, kteréhož sou knžími, jest podlé

rodu tlesného a podlé svrchních služebností a obyejuov, též

i knžství jich jest podlé téhož zpuosobu podlé svrchních služeb-

ností" (f. 226*^). V dob apoštolv a njakou dobu ješt po nich

bylo možno rozeznati církev svatou od roty, ale nyní, ponvadž

se v rot dje na zevnjšek všecko tak, jako v církvi svaté, proto

lidé se matou. Praví údové církve svaté pokládají se za kacíe.

Proto rozdíl tch církví a dvojích knží pozná jen ten, komu to

Bh dá poznati. Bratí doufají, že Bh jim dá setrvati pi knzích,

které on sám posvcuje.

Bratí velice se diví, jak misti mohli napsati ve svém list,

že v rozmluv s nimi shledali, že bratí nemají „nic stálého, nic

pevného, nic nic pravé víry blízkého" (227^)-, ježto pi rozmluv té

u pítomnosti bratí doznali, že v podstatných vcech spaseni

mají názor správný, t. že jest to milost, „kteráž se stala od

Boha skrze Krista Ježíše" (227^) a že „v ouastnost té milosti

I To jest citát z listu, který misti poslali na Moravu, nebo v list, jenž

jest v ,,Manuálníku" Korandov, se nenalézá.

- Cituje se patrn list poslaný na Moravu.
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vcházejí lidé, když picházejí ku poznání pána Krista a k víe

a k milování a k ustavení úmysla srdce v poslušenství božím

a z toho se ustavují v nadji spasení" (228^). Co mže býti

stálejšího a pevnjšího, ^než poznati Boha, viti v Boha a nadji

míti v Boha?" (228^).

Dále popírají bratí tvrzení mistr, že prý k jejich potup
(mistr) mluvili, že nebyli s to s nimi disputovati.

Misti ve svých listech prohlašují prý bratí za odsouzené a ne-

ústupné, vyzývají králek aby je vykoenil, a napomínají knží, aby

ped nimi lid varovali. To je kivda, nebo bratí chtli, aby jim

misti dali písemn to, z eho je vinili, tak, aby bratí mohli se

poraditi s tmi, kdo je poslali, o odpovdi; to však jim bylo ode-

peno. Že misti usilují bratí zniiti nebo vypuditi ze zem, nena-

svduje jejich kesanskému smýšlení. Pokládají-li bratí za koukol,

nech je nechají rsti až do žní.

Nazývají-li misti bratí slepými a vdci slepých, není to

pípadné-, spíše by se to hodilo na knží ímské a podobojí, ježto

bratí zachovávají boží pikázání.

K výtce, že se bratí ve všem kolísají a o všem pochybují-',

odpovídají, že nemají pochybností o vcech spasitelných, které

Bh oznámil skrze proroky, Krista a apoštoly, více, že kdo to

iní, co oni hlásali, bude spasen, že Bh odpouští rzné nedo-

statky lidské, jestliže lovk má upímný úmysl, a že svátosti

úinkují, když se zachovává pi nich úmysl boží a ád Nesprávné

je pokládati za kolébání užívání nestejných forem vnjších obad
a vcí, „kteréž sou uvedeny duomysly lidskými bez duovoduov

písma a píkladuov prvních"... (232^).

Vytýkajíce bratím zlý smysl pi ktu, svátosti tla Pán
a pi knžství, mli misti uvésti též píiny, pro se bratí v tchto

vcech odchylují od církve ímské a podobojí. Bratí byli a jsou

ochotni to odvodniti. Jestliže misti pijmou a zavedou ády první

církve, které sami vychvalují, bratí se k nim pipojí.

39. (Výklad na slova sv. Jana.) Do doby, kdy Jednota bra-

trská pekonavši první kvašení svého vzniku a ustavení jako

samostatná církev i tžké pronásledování posledních let krále Jiího,

' To jest snad nedorozumní, nebo v list zachovaném v „Manuálníku"

Korandov praví se, že se svolením královým misti vyzývají vící, aby mezi

sebou bratí netrpli. Možná ovšem, že v list na Moravu poslaném byla taková

výzva — ke králi Matyášovi.

- Patrn v list poslaném na Moravu.
^ Srov. pozn. 2.
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zaala volnji oddychovati (na poátku vlády krále Vladislava)^

spadá Výklad na slova sv. Jána v první Kanonice v kapitole

první položená {AI 1. 204^). Jest to zbožné rozjímání urené ku po-

uení a povzbuzení tch, kdo chtjí dospti k dokonalosti ctnost-

ného života. Obsahuje výklad o schopnostech lovka a cest, po

které k tomuto cíli mže dospti. Doporuuje vyznávání hích
a pokání, nedvru k vlastním silám a odevzdání se Bohu. Spis

svým tónem, slohem a náladou, jež z nho prokmitá, podobá se

spism bratrským psaným v prvních dobách vývoje Jednoty

bratrské. Také jeho starobylé formy jazykové, v A I zachované

tomu nasvdují. Klid, jaký celý spis ovládá, ukazuje na klidné

doby Jednoty — a tomu dobe odpovídá pípisek ke konci trak-

tátu, že byl sepsán v post roku 1474. Spisovatel niím se ne-

prozrazuje. Od vzntlivého slohu ehoova liší se sloh „Výkladu"

patrn, a ovšem eho v pedveer své smrti (t 12. srpna 1474)

mohl také psáti klidnji. Proto není vylouena možnost, že „Výklad"

sepsal on. Pro autorství ehoovo svdil by draz, který se

v sepsání klade na dležitost Nového zákona pro kesana u po-

rovnání se zákonem Starým (srov. str. 109).

Vycházeje od slov, jimiž poíná 1. epištola sv. Jana a jejichž

smysl jest, že každý lovk od pirozenosti jest híšný a že pouze

Kristus jest spravedlivý, vysvtluje spisovatel, pro sv. Jan tak

píše. Prý proto, aby každý se ze svých hích vyznával, by mu
je Bh odpustil. Je potebí vdti, koho oišuje krev Kristova

a za jakých podmínek. lovku jest plniti vli boží tak, jak Bh
ji kdy dával na jevo, nebo jinak to inil v dob zákona piroze-

ného, jinak v dob zákona Starého, jinak v dob zákona Nového.

V Novém zákon nabývají jistoty a odpuštní svých hích ti, kdo

iní to, co Bh lidem zjevil a oznámil skrze Krista a Ducha Sv.

Tato cesta k spasení je namnoze velmi trpká, ale již v Starém

zákon mnozí spravedliví radji trpli než by porušili zákon boží.

Tím spíše to musejí initi kesané. Nestaí jen kivdy své vy-

znávati a dostávati falešné rozhešení, nýbrž potebí initi i oprav-

dové pokání, vrn boží ei zachovávati a pro Boha vzdáti se

toho, co je lovku nejmilejší. „A pokánie jest híchuov- želeti

a ostati, a jinak nemuož, le sám sebe zapie a svuoj kíž vezme"

(f. 207^). lovk musí umíti híchm, t. j. nedávati jim místa ve

svém tle. Ale to mže dokázati s užitím násilí sám na sob.

Zkrátka lovk musí na tle trpti, aby pekonal své náklonnosti

a návyky. Chce-li lovk opravdu nabýti jistoty, že jsou mu híchy

odpuštny, musí býti živ ctnostn a opravdu kesansky, a zejména
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odpouštti viny svých bližních. ,Bez toho všecka sú falešná po-

kánie i daremné vyznávanie híchuov i všecka rozhešovánie na

zpovdech sú zklamánie' . . . (f. 208^). Lid se svými knžími pi-

ítá odpuštní híchv úinku rozliných výmysl lidských, knžským
posluhováním a žehnáním. Neví, co je pravé pokání a nedá se

pouiti.

Tak i Židé domnívali se, že jsou spravedliví pro své mnohé
služebnosti starozákonní, ale klamali se. Vždy i sami apoštolé

piznávali se, že heší. Ten, kdo se pokládá za híšného, ned-
vuje svým silám a vnjším obadm. Více je opravdu kajících

lidí mezi zjevnými híšníky než mezi tmi, kteí jsou na oko spra-

vedliví.

Málo jest tch, kdo opravdu iní pokání a picházejí k ob-

rození života. Takovým prospívá vyznávání hích. Z tch, kdo

též své híchy vyznávají, ale zstávají v služb híchu, nkteí
jsou zjevní híšníci a jiní jsou pokrytci. Tací iní falešné pokání.

Ale bez Krista nemohou míti živé víry a pravé lásky, z nichž po-

chází všecko, co je užitené k spasení. Lid a knžstvo jeho neznají

pokání, jež záleží v tom, že lovk ume híchm. Nerozumjí

ani, co to jest híchm umíti a spravedlnosti živu býti. Tací

vrným kesanm ubližují více nežli pohané a Židé. Ale pece lze

je rozeznati od pravých kesan podle jejich skutk.

Pravých kesan jest málo. Vybírají se z národ híšných,

jako již Noe, Abraham a Mojžíš a ti, kdo se jich drželi, byli vý-

jimkou mezi mnoha nespravedlivými. Podobn se dje i v Novém
zákon s tím rozdílem, že lidé Nového zákona budou trestáni

více, ježto Bh trpliv eká na jejich pokání. Vrný kesan nemá

se íditi podle Starého zákona, ve kterém Bh lidem leccos ješt

dovoloval a trpl, co je v Novém zákon proti víe Kristov.

Každý má vrn kráet cestou, kterou Kristus zaal. Jest veliký

rozdíl mezi služebníky zákona Starého a Nového. Oni ídili se

podle zákona psaného, tito však mají se íditi Duchem božím,

který pebývá v jejich srdcích. Jsou oištni krví Ježíše Krista,

který v nich pebývá a oni v nm. Tací jsou dokonalí a nalézají se

v milosti boží. Kdo ei boží ostíhají, tm Bh odpouští jejich híchy.

Nestaí pouhé vyznávání hích, nýbrž je potebí „hiechy

s žádostmi mrtviti a Bohu živi býti a tak nadji míti, že nám

prospje naše híchuov vyznánic . .
." (213''). Kdo se nepolepší,

bude zatracen.

Spravedliví neheší, nýbrž mohou dobré skutky initi, „neb

siem, moc slova božieho a múdrost Ducha Svatého, zachovává je.



142 Výklad na slova sv. Jana.

dokudžkoli oni pebývají v sprostnosti Kristov snažni jsúc a pilni

zachovati ei jeho" (214«). Takoví, kdo již jednou byli založeni

a vkoenni v Kristu a odpadnou, budou trestáni nad jiné více.

Tm, kdo pokání dosud neinili, poád zbývá ješt as, nebo
Bh neustále vybírá sob vyvolené jako po zrnéku. Všichni vy-

volení boží na svt tvoí jednotu církve svaté zárove s prvními

i budoucími vyvolenými. A jsou spravedliví skrze víru Krista Je-

žíše, pece žádný z nich nemže íci, že nemá híchu. Ale pi-

rozené zlo je ovládáno Kristem, pebývajícím v srdci lovka,

takže nemže srdce otráviti. lovk ovšem musí pi tom spolu-

psobit, bojovat proti své zlé pirozenosti a zvykm. Když by

lovk pece zhešil, mže dosáhnouti odpuštní skrze Krista a na

pímluvy svatých, „když se v tom sám ádn má, želeje a zdrav

žádaje, vinen se dává ped Bohem i Kristem Ježíšem, z jehož

pímluvy nadji má, také se vyznává ped tmi, kteiež místo nho
poselstvie požievají v úad apoštolském a také žádá jich, aby

za prosbu inili ku pánu Bohu, a tak maje se v upímnosti

v srdci ped Bohem i bližním v sprostnosti, zlého se všeho vy-

stiehaje, s pilností péi maje a snažnost dobré skutky initi a eie
božiech ostiehati a tak nadji míti nepochybnú, že jest nabyl ži-

vota zdravého z milosti božie skrze Krista Ježíše..." (215^— 215^).

To je svátost pokání s vyznáním hích vrným kesanm.
Toho lid svtský nezná. Má pokání pouze jako Židé nebo pohané.

Ale pes to nkteí asem k pravému pokání picházejí podle

pedzvdní božího.

Ti, kdož žijí spravedliv, rmoutí se z toho, že nedovedou

dokonale initi dobré a varovati se zlého, a to pro tlesné od-

pornosti, které pekážejí vnitnímu životu duchovnímu. Ale tento

vnitní nepítel má ten dobrý úinek, že potlauje pílišné sebe-

vdomí a sebedvru v lovku. Kdo tak se chová a za takovýchto

podmínek své híchy vyznává, tomu Bh je jist odpustí. Kdo
Bohu spravedliv slouží, toho i Bh zajisté odmní, jak slíbil.

„Výklad na slova svatého Jana" vyjaduje nepochybn
mravouné zásady Jednoty bratrské, vlastní touhu a cíl té vroucí

hluboké zbožnosti, jež zakladatele Jednoty vedla k tm opat£ním,

v nichž spatovali prostedky k dosažení tohoto cíle.

D. Kusy ojedinlé.

40. (List knzi Mikulášovi.) Komu jest psán list tento (na-

lézající se v AI f, 332^—338^ a v rukopise národní knihovny

v Paíži . 29 fonds slav a v opise odtud poízeném v knihovn
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musea král. eského sign. V A 22)\ vyjádeno jest hned v první

vt^ pisatel však se nikde nejmenuje. Z obsahu lze souditi jen

tolik, že byl laik"^ a že adressát ho žádal, aby mu nco krátce

napsal k jeho polepšení. Pisatel mluví nejprve o ádném a pravém

pisluhování knží svátostmi, kteréžto má potírati svtské zloády

a neesti, vyluovati híšníky „od ouastnosti všech svatých"

(332*^). Svt nemže míti posluhování, a má-li je, tedy toto není

pravé a udluje se knžími nepravými. Takové utvrzuje svt v jeho

bludech. Knží tací jsou loti.

Ale zloády knžské a nepravé pisluhování asto nelze po-

znati, ježto i zlí knží mají mnoho práce se zlým svtem, konajíce

zevn mnohá ustanovení a zvyklosti staré církve, na p. zpovdi.

Ale práv z astého opakování pokání je vidti, že lid asto smrteln

heší, že nemá pravého úmyslu a piinní, aby^se skuten po-

lepšil. Proto jim také Bh híchy neodpouští. lovk musí míti

tak pevný úmysl nehešiti, aby byl ochoten radji ztratiti všecko,

co má, píze lidí, statek i život tlesný, než aby se dopustil híchu.

K pokání je potebí zachovávati všecka pikázání boží. Kdo

pestoupí boží pikázání, dopouští se smrtelného híchu, kterým

ztrácí z duše milost boží.

Pokání bez polepšení je klamné a škodlivjší než híchy, ježto

lidi udržuje v domnní, že jsou spravedliví. Praví knží musí se

varovati falešných pokání. Nemohou-li lidi pivésti k pravému

pokání, mli by se takových, kteí se kochají v život neestném,

radji zbaviti. Posty, které mnozí neestní zachovávají, je nepolepší.

Ovšem knžím je výhodnjší pokání falešné, ježto mají aspo
se svtem pokoj. Ale tací knží neužívají klív a tyto jim ne-

náležejí. Nedovedou ani rozeznat dobré od zlých. Tací knží jsou

zlodji a loti a rovnž i jejich vící.

Knží mli by tak pisluhovati, aby lid utvrzovali v zákon
božím, ale i aby vylouili neisté od úastnosti na božských vcech.

Mli by rozeznávati pravé a nepravé, isté a neisté. Tím by ovšem

mnohé lidi proti sob popudili a zpsobili si jejich pomsty.

Pisatel brojí dále proti víe v oistec, která lidi podporuje

v jejich neochot initi na zemi pokání a polepšovati se. Kázati

oistec znamená lidi lživ o duše klamati (338^. Uení o oistci

' Viz LISTY FILOLOGICKÉ 1898 str. 259—260.
- „Žádost spasenie vzkazuji knzi Mikulášovi, pitcii našemu v pánu Jezu

Kristovi" {A I f. 332a).

=*
. . . což má chudoba a ucnioc nuiož statiti, kteráž daleko jest od toho,

aby knži uila" {AI f. 332a).
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jest nesmyslné, ježto kdo se kaje z hích smrtelných, dovede se

zajisté oistiti i z hích všedních.

Myšlenky zde vyjádené siln pipomínají názory Petra Chel-

ického^; sloh a dikce ukazovaly by pímo na Chelického, jakožto

pisatele. V AU I 229*^—23P nalézá se jeho list psaný dvma knžím,

Mikulášovi a Martinovi-, v nmž je Chelický napomíná, aby

náležit provádli církevní kázeí u svých vících tak, aby sami je

vedli, kam chtjí, a nebyli naopak svým stádem strhováni na bez-

cestí, a dále aby neposluhovali lidem nehodným a nenásledovali

píkladu knží nepoádných. Jest tedy pedmtem tohoto psaní

v hlavní vcí totéž jako „Listu knzi Mikulášovi". Proto jest

pravd velmi podobné mínní Gollovo (Quellen II, 69), že „List

knží Mikulášovi" jest druhým listem Chelického tomuto knzi.

V nm Chelický ku pání Mikulášovu, jenž asi s povdkem pijal

první list jeho, obšírnji rozvíjí základní myšlenku listu prvního.

Ne-li knz Martin, zajisté asi knz Mikuláš náležel ke kruhu pátel

a známých Petra Chelického, kteí jej pokládali za svého rádce

a uitele a s ním obas osobn se stýkali. Kdy byly oba výše zmí-

nné listy Chelického knzi Mikulášovi psány, nelze uriti pro

nedostatek píslušných fakt — snad kolem roku 1450.

41. (List knze Martina Lupae z r. 1466.) Jest to nepo-

chybn odpov na dotaz nkterého lena Jednoty, jak Lupa
smýšlí o svátosti tla a krve Pán. Datum r. 1466 piinné v nad-

pise znamená asi dobu, kdy Lupa svj projev uinil. O tom, že

bratí byli v pátelském pomru k Lupaovi, k nmuž nejednou

o radu se obraceli, jedná se v pítomných Aktech /, str. 6—

8

pozn. 2. Tamže vyjaduji své mínní jak o významu listu Lupaova

z r. 1466, tak i o podobném jeho projevu z r. 1456, obsaženém

v rukopise Mikulovském N. 24 f. 29^—30^ a otištném v Aktech I,

492 pozn. 1.

42. (Prpovdi Sextový.) V AI I 340^ nalézá se sepsání ne-

soucí nadpis: «Tyto ei plné moudrosti boží peložil jest knz
dobrý jménem Rufín k prosb jedné panny z ei ecké v la-

tinskou", jehož zaátek tvoí ada mravouných a kesansky vzd-

lavatelných sentencí, jež odpovídají zbožné nálad, jaká vtším

dílem vždycky asi ovládala leny Jednoty bratrské. Jakého pvodu
jsou tyto sentence, bylo možno pomrn snadno najíti podle výše

1 Podle GOLLA (Quellen II, 69) opakuji se tu myšlenky pronesené v „Re-

plice" proti Rokycanovi. Srov. též CHELICKÉHO, Postila I, 52, 103, 272—273.

Viz VLEK, Dj. lit. eské I, 175.

- „Psáni toto jest Petra Chelického dvma knžím, kteréž tu jmenuje."
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uvedeného nadpisu. Jsou to sentence neznámého jinak novo-

pythagorejského filosofa Sexta. Kdo je z latiny peložil do eštiny,

nelze uhodnouti. Ponvadž fragment jejich, který v AI jest zapsán,

jest tam pomíšen s kusem, jejž jsem uril jakožto sepsání Martina

Lupae („Zdali zlý kr.z posvcuje") — viz str. 109—110 — zdá se,

že opisova sentence Sextový nalezl v njaké chatrné pedloze po-

hromad se spiskem Lupaovým, takže by vznik eského pe-

kladu byl asi souasný se sepsáním Lupaovým. Zpsob, jak se

dochovaly do vzniku I. svazku „Akt Jednoty bratrské" Sextový

sentence a spisek Lupav, vrhá zajisté zajímavé svtlo na otázku,

jaké pedlohy ml po ruce opisova druhé ásti I. svazku.



. f. 342 b
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1470.

Odpovd bratí starých na psáni mistra Jana z Rokycan . . f. 236 b, str. 493.

Spis o ouzké cest Kristov f. 77 a, str. 206.

Koncem roku: Traktát brati starých o církvi svaté . . . f. 107 «, str. 267.

1470—1471.

Panu Albrechtovi f. 74«, str. 197.

1471.

V dubnu: Kterak se lidé mají míti k církvi ímské . . f. 130i>, str. 309.

Okolo 10. srpna: Pánuom purgmistru atd. msta Vysokého

Mejta f. 84b, str. 223.

Na podzim : Pánuom purgmistru atd. Starého Msta Pražského f. 101 a
, str. 257.

1468—1471.

Psáni o moci svtské f. 290», str. 504.

1471—1472.

Též pámiom Mejtským f. 87 b, str. 230.

1472.

5. ledna: List všem víibec f. 101b, str. 264.

1474.

Mezi 27. únorem a 10. dubnem : Výklad na slova svatého Jána f. 204 « , str. 440.

1478—1479.

Odpovd bratí starých na psáni mistruov Pražských . . f. 223 b, str. 473.

Bez data.

Prpovdi Sextový f. 340 b, str. 581.

Názvy spis v knize uvedených.'

Albertus Miliolus, Liber de temporibus et aetatibus et Cronica impcratorum.

Ed. O. Holder-Egger: MGH., SS. t. 31. Hannoverae 1903.

Aristoteles, Politika: Aristotelis gracce cx recensione Immanuelis Bekkerí edidit

Academia regia Borussica, sv. H., Berlin 1831.

Bernheim Ernst, Lehrbuch der historischen Methode, 6. vydání, Leipzig 1908.

Bidlo Jar., Jednota bratrská v prvním vyhnanství, svazek I., Praha 1900 a svazek III.

Praha 1909.

' A s pipojenou ímskou íslicí {AI. AI! atd.) znamená Akty Jednoty

bratrské a píslušný jejich svazek.

Akty s pipojenou ímskou íslicr {Akty I) znamená pítomnou edici .Aktu

Jednoty bratrské".H — eský asopis Historický.M = asopis eského Musea.

MGH, SS = Monumenta Germaniae Historica, Scriptores.
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BiCKERiCH W., Lissa und Herrnhut: Zeitschrifl íiir Brudergeschichte 1908.

Blahoslav Jan, O pvodu Jednoty bratrské a ádu v ni . . . Vvedenie i tekst

s ukazatelem, St. Peterburg 1902: Sborník Oddlenija russkago jazyka islovesnosti

imp. akademii nauk t. LXXI. (vydal N. V. Jastrebov).

Cvrek Jos., Archiv Jednoty bratrské v Herrnhut : asopis eského Musea 1897.

CzuBEK J., Katalog r^kopisów akademii umiej^tnošci w Krakowie, Kraków 1906.

elakovský Jar., Traktát podkomoího Vaka Valeovského proti panování knžstva

:

Zprávy o zasedání král. eské spolenosti nauk 1881.

erný Kar., Rozpravy Chelického v rkpc Paížském: Liaty filologické 1898.

lHULA Jos., Pomr Jednoty bratí eských k Martinu Lutheroví: Vstník král.

eské spolenosti nauk 1897. . IV.

Decretu.n\ MAGISTI Gratlani. Edítío Lípsíensis secunda. Post Aemilii Ludovici

Richtei curas ad librorum manu scríptorum et editionis Romanae fidem recognovit

et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg: Corpus iiiris canonici pars

prior. Lipsiae 1879.

DoLLiNGER JoH., Die Papstfabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte.

Stuttgart 1890.

Elter Ant., Gnomíca I. Sexti Pythagoricí, Clitarchi, Evagrii Pontici sententiae.

Lipsiae 1892.

Erben Kar. Jar., Výbor z literatury eské, díl druhý, Praha 1868.

FiEDLER Jos., Todtenbuch der Geistlichkeit der bohmischen Brúder: Fontes rerum

austriacarum I. Scriptores, Bd. 5., Wien 1863.

Fontes rerum bohemicarum, svazek V., Praha 1893.

GiNDELV Ant., Geschichte der bohmischen Bruder, svazek I. a II., Prag 1857 a 1858:

Bohmen und Mahren im Zeitalter der Refonnation.

— , Dekrety Jednoty bratrské, Praha 1865: Monumenta Bohemiae historica I.

GOLL Jar., Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der bohmischen Brúder.

Hcrausgegeben von . . ., 2 svazky, Prag 1878, 1882.

— , Archiv ochranovský: asopis eského Musea 1876.

— , Rokycanova postilla: asopis eského Musea 1879.

— , Jednota bratrská v 15. století: asopis eského Musea 1883—1886.

— , Nové spisy o Valdenských: Athenaeum 1888.

— , O Pibramov spise „O poslušenství starších a o jednot kesanské" : Zprávy

o zasedání král. eské spoleností nauk 1877.

Hartmann Ludo Moritz, Geschichte Italiens im Mittelalter, svazek III., 2,

Gotha 1911.

Haškovec Prok Mil., Rukopis Rokycanova Výkladu na evangelium svatého Jana:

Listy Filologické 1902.

—
, Rukopis Rokycanova Výkladu na evangelium svatého Jana. Rozbor jeho podává . . .

:

Program reální školy v Pardubicích 1902—3.

Herben Jan, Klenovský-Paleek : Sborník historický 1883.

Higden Ranulphus, monachus Cestrensis, Polychronicon : Rerum britannicarum

medii aeví scriptores sv. XLL„ London 1874.

Hilarius Litomericensis, Disputatiocum Rokyczana coram Georgio rege. Pragae 1775.
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HiLARiUS LlTOMERlCENSlS, Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemoruin, Ar-

gentinae 1485.

HiLARlUS LlTOMÉlCKÝ, Traktát k panu Janovi z Rosenberka. Vydal Zd. V. Tobolka:

Archiv historický vyd. I. t. eské Akademie . 13. Praha 1898.

— , Traktát o nejsvtjšim pijímání lidu obecného pod jednou zpsobou. Vydal

Antonín Podlaha: Editiones archivii et bibliothecae s. f. capituli metropolitani

Pragensis, sv. II. Pragae 1905.

HoFLER CONST., Geschichtsschreiber der hussitischen Bewegung, Theil II.: Fontes

rerum austriacarum. I. Scriptores, Bd. 6., Wien 1865.

Hus Jan M., Sebrané spisy eské. Upravil K. J. Erben, díl I, v Praze 1865.

Hus JoANNis ET HiERONYMi, Historia et monumenta. Noribergae 1558.

Chelický Petr, O boji duchovním a o trojím lidu. Vydal Kamil Krofta : Svtová

knihovna sv. 916.—918. Bez místa a roku.

— , O trogiem lidu rzec — , o duchovných a o svtských. esskij tekst s vvedenicm

i russkim perevodom. S. Peterburg 1903: Sborník Otdlenija russkago jazyka

i slovesnosti imp. akademií nauk t. LXXVII.

— , PostíUa. K vydání upravil Em. Smetánka. 2 díly v Praze 1900 a 1903: Comeniuni

XIV. a XVI., Vdecký odbor íslo 8 a 9.

— , Si viry. V Praze 1912: Comenium XXII.

z Janova Matéj m., Regulae Veteris et Noví Testamcnti. Vydal VI. Kybal.

Svazek III., v Inšpruku 1911.

Jastrebov Nik. Vl., Bratra Jana Blahoslava spis o pvodu Jednoty bratrské:

eský asopis Historický 1902.

— , Ejudy o Petre Chelickom i ego vremení: Iz istorii gusitkoj mysli. Vypusk I.

S. Peterburg 1908.

JlREEK Jos., Rukovt k djinám literatury eské, díl II., v Praze 1876.

— , Duchovní styky echv a Maarv za XIV. a XV. vku a uherští husité:

asopis eského Musea 1885.

Jungmann Jos., Slovník esko-nmecký. Dii III. V Praze 1837.

Kalina Tom., Václav Kižanovský: eský asopis Historický 1899.

Koranda Vácslav M., Manuálník t. ., rukopis bibliothéky Klementinské. Pepsal

a vydal Josef Truhlá. V Praze 1888.

Krofta Kamil, Petr Chelický. Bez roku a místa. Nákladem spolku pro zbudo-

vání památníku Chelickému v Chelicích se sídlem ve Vodanech.

—, Václav Koranda mladší z Nové Plzn a jeho názory náboženské : Sborník

mstského historického musea v Plzni, III. (1913).

— , O spisech Václava Korandy: Listy filologické 1912.

LUKASZEWICZ Jos., O košcíolach braci czeskich w dawnej Wielkiej Polsce.

Pozna 1835.

Martimiani aneb ímská kronika, Praha 1488.

Martinus Oppaviensis, Chronicon pontificum et imperatorum : MOH., SS sv. 22.

Hannoverae 1872.

Martinus Polonus, Codex saecuii XllI. Teplensis. Ed. Ph. Klimeš. Pragae 1859.
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Mayer Ernst, Die Schenkungen Constantins und Pipins: Deutsche Zeitschrift

fiir Kirchenrecht 1904 (sv. 14.).

MiGNE J. P., Patrologiac cursus completus. Series graeca. Tomi 13., 48., 56., 57., 58.,

Parisiis 1862, 1859, 1859, 1862, 1862.

— , Patrologiac cursus completus. Series latina. Tomi 17., 22.. 94., 192., Parisiis

1879, 1864, 1850, 1855.

MiRBT K., Quellen zur Geschichte des Papsttums. Dritte Auflage. Túbingen 1911.

MONUMENTA HISTORICA UNIVERSITATIS CaROLO-FERDINANDEAE PRAGENSIS. Tomus I,

pars 1. Pragac 1830.

MOller Jos. Th., o souvislosti obnovené cirkve bratrské se starou Jednotou

bratí eských: asopis eského Musea 1885.

— , Zpráva o archivu Jednoty bratrské v Lesn polském: Sborník historický

1885 (III).

— , Das Bischoftum der Briiderunitát, Herrnhut 1889.

— , Geschichte und Inhalt der Acta Unitatis Fratrum (sogenannte Lissaer Folianten)

:

Zeitschrift fur Briidergeschichte 1913 (VII.).

Nejedlý Zd., Prameny k synodám strany Pražské a Táborské (vznik husitské

konfesse) v letech 1441—1444, Praha 1900.

— , Djiny husitského zpvu za válek husitských, Praha 1913.

Palacký Frant., Djiny národa eského, 3. vydáni (Kalouskovo), díl IV. a V.

v Praze 1877—1878.

Pal'mov Iv., K voprosu o snošenijach echov-gusitov s vostonoju cerkovju v polo-

vin XV. veka, S. Peterburg 1889.

— , ešskie brafja v svoich konfessijach do naala sbliženija ich s protestantami

v konce pervoj etverti XVI. stoltija. Tom I, vypusk l.a2. Praga 1904.

Patrono C., Studi bizantini. Dei conflitti tra Timperatore Maurizio Tiberio ed il

papá Gregorio Magno: Rivista di storia antica XIII, 1909.

Pešek Jos., František Vladislav Hek a Jiráskv „F. L. Vk": Králohradecká Ro-

enka II, 1913.

PÍSEMNÉ PAMÁTKY EVANJELICKÉ MINULOSTI ESKÉ. . 1 a 2. (Pardubice) 1906, 1907.

PÍBRAM Jan M., Život knzi táborských: asop. katol. duchovenstva IV. 1863.

Raffay J.. Die Husiten in Ungarn: Zeitschrift fiir wissenschaftliche Theologie

svazek 35.

Realencyklopaedie fiir protestantische Theologie und Kirche. Begriindet von J. J.

Herzog. In dritter verbesserter und vermehrter Auflage . . . herausgegeben von

D. Albert Hauck. Svazek I, II!, IV, VI, XI, XVII. Leipzig 1896—1906.

Sedláek Auq., Hrady, zámky a tvrze království eského. Díl II., Praha 1883.

Sedlák J., O táborských traktátech eucharistických : Hlídka 1913.

Schulz Ferd., Petr Chelický: Osvta 1875.

ŠlMÁK Jos., V., Neznámé inkunabule bratrské?: Listy Filologické 1912.

Tomek V. V., Djiny msta Prahy, díl IX., v Praze 1893.

Uberweq-Praechter, Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums,

10. Auflage, Berlin 1909.
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Vlek Jar., Djiny eské literatury. Díl 1. ást 1. V Praze 1897.

Volf Jos., Jaíetv .Druhý traktát" Hilaria z Litomic: asopis esk. Musea 1911.

— , Rokycanv traktát proti Hilariovu Luišti pekelnému : asopis esk. Musea 1909.

— , Píspvky k zakoupení tak zv. ochranovských foliant : asopis esk. Musea 1914.

ZÁMOSKÝ G., Frant. Vlád. Hek: Listy Filologické 1914.

ZóCKLER O., Hieronymus. Sein Leben und Wirken. Gotha 1865.

ZÍDEK Pavel M., Spravovna. Vydal Zd. V. Tobolka: Historický archiv eské
Akademie. Praha 1908.





[První list k mistru Rokycanovi.] ^
f. l^

Miste^ Jene z Rokycan! Oznamujem tob tiemto psaním

žádost nášie od mnohých let i nynie nejlepšieho dobrého, v tomto

asu i na vky, vdni jsouc které's nám vci oznamoval v svých

kázáních, vystiehaje nás od bluduo Antikristových, kterýž pišeh

ve všelikém svodu nepravosti^ a svt ustavil v bludu a ve lži (neb

tak hodné bylo, ponvadž jest svt nepijal lásky pravdy, aby jemu

Buoh poslal initele bluduo, aby vil Iži^ a aby súzen byl vešken,

kterýž jest nevil pravd, ale povolil nepravosti), jako's i ty svdil

v svých kázáních,- že ve všecky svátosti ábel vkroil a všech

k svému užietku požievá. A v tom kázaní vypravovas, kterak

které požievá, ustavuje jimi lid v mylné nadji. Také oznamovars

a Nadpis v hranaté závorce psán jest rukou Blahoslavovou (B), písmem

zbžným, kdežto vlastni tekst jest ádný istopis. Místo slova ,první' jest

v originále pouze íslice (1.). Nadpis v A II zni: Prvni list od bratí mistru

Janovi Rokycánovi.

b AII: vili lži.

a Od eho mistr Rokycan bratie odvozoval. A.

§ AII: Antikrist zlé svodi. Rukou Komenského. (K).

1 Kus tento nalézá se též v AII f.la~2b. Výatky otiskl GOLL vM
1884, 45.49.51.471 a M 1885, 69-70. Citát v nmedém peklade viz

u GINDLYHO, GBrl. 39-40, ve znni pak pvodním 1. c. 497. Obsah podává
PAL'MOV, Braja I, 1, 63—64. Vlastním autorem tohoto i ostatních šesti list

bratí Rokycánovi jest nepochybn bratr eho. Srov. GOLL vM 1884, 170.

Datum nalézá se na konci listu: 2. kvtna 1468.

' O kázáních Rokycanových GOLL, Quellen 13, vM 1884, 44 si. a

v lánku „Rokycanova Postilla' vM 1879. Krom citát bratrských GOLLEM
vM 1884, 44 si. sebraných zachovány jsou zlomky kázání Rokycanových

zvlášt v sepsáni VAVINCE KRASONICKHO, obsaženém v rkpe musea král.

eského V F 41, f 7b —9^: {Rokycana) pidal k prvním doktorm (t. k Matjovi
z Janova, Píbramovi a j.) na ímskou církev, že jest holý Antikrist, \ilcný ábel-

vrch pekelní, kivé luišt, sliny rouhání, hích více než proti Duchu Svatému.

Ten o zavedení církve mnoho vypravoval, píklady pivod o velikém mst vy-

páleném, ssutém, pustém, dívím a rákosím porostlém, až se tam zrodila litá zv.
Kdo by chtl to msto zase vystavti, co má prvé poínati, rumovati-li, i-li tu zv
vypleniti drápavou a kousavou. Takf se jest piliodilo tomu mstu krásnému,

cirkvi svaté.

Též piklad o korábu na moi boulivém, když by marinái a plavci na nm
se svadili, tak až by se i bili. v jakém nebezpeenství ti lidé byli by. Takf jest

1
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v témž kázaní, kterak jich vrní kesané mají požievati k užietku

svého spasenie a dovodirs toho písmy apoštolskými a píkladem
první církve svaté. A tak v mnohých tvých kázáních, jakož nám
známo jest, oznamovas mnohé vci, kterak lid zle stojie v víe
i v skutcích, a zvláš toho roku, když král mladý kraloval.^ A my

pišlo v církvi svaté, aby knží plavci rozdvojili se aneb roztrojili a více, kážíce

jedni na druhé a lidu ponoukajíce k bitvé, tebas jedné víry, vojsko císaské a

uherské, kaplane v stáních mše sloužíce v obra vojskou, stavjíce v nadji ví-

tzství a posilujíce každý svých a co od samé hlavy, totiž od papeže, kruciaty

s kíži s kladbou vydávajíce na ovce své, aby jedni druhé zmordovali a tebas

zahladili.

Tyto mnohé a jiné vci slýchajíce nkteí sstrašili se a zhrozili, žádostiví

souce spaseni býti a zatracení ujíti a jemu se, t. Rokycanovi jako poruili a pi-

kázali a v elednost vešli a s ním mluvení mívali, kdež mnoho o zavedení vy-

pravoval ka: „Co mníte, že sou toto praví kesané? Ba zhola pohané v vod
omáení. Jako onenno malovaný Petr daleko jest od sv. Petra, jako jest v nebi.

Však ve lži a v bludu se ktí i svátostí všech ve lži a v bludu požívá lid a jsou

jim svátosti most do horoucího pekla."

A mezi tím tm, kteíž se ho pidrželi, ukázal, aby sob tli knihy Petra

Chelického, velikého mudrce, jehož on sám požíval v kázáních i v jiných po-

tebách. Neb mu psal ka: „Nepohybuj se tvé umní, udeím-lif z hloupá jako

sedlák palicí." A bratí, kteíž se ho pidrželi, dkovali mu z toho, že teprve po-

znali zavedení svtleji z jeho knih. A když mladý král umel, již se nebál smrti

jako prvé a ti bratí, kteíž se ho pidrželi, napomínali ho, aby v tom zavedení,

kteréž poznal a o nmž kázal, nestál, ale z nho vyšel. A on ekl : „Není snadné,

však by všecko jako zevrub obrátiti musil." A nkdy se na n okikl: „Tak-li

hned chcete míti všecko pojednou?"

A oni se potom jemu opovdli, že my v tom nesmíme státi, v takovém

nebezpeenství, co si dvodn zhanl a dovodil i oznámil. I odstoupili od nho,
kteíž se v té hromádce drželi pospolu, uení i neuení a sprostní, jako byl bratr

eho krejí, zemanského stavu a ádu, Matj mladý z Kunvaldu, Eliáš mlyná
a jiní. Z uených Halar bakalá, Jíra Ptikostelský, uený a moudrý. Veliký Vít

a jiní latinnící, jako Tma Pelouský, potom Jíra bakalá z Jindichova Hradce. —
Jiný výrok Rokycanv, jejž uvádi Krasonický 1. c. f. 79 a, pejal BLAHOSLAV,
O pvodu (vyd. Jastrebov) 12. Podle Krasonického (1. c. f.

12a) bratr Ambrož.

Krasonického vrstevník, ml exemplá kázáni Rokycanových ; odtud asi Kraso-

nický erpal. Vypravováni Krasonického užil BLAHOSLAV ve své práci „O p-
vodu Jednoty bratrské a ádu v ni" (vyd. Jastrebov) str. 11—19. Již Hilarius

ve své polemice s Rokycanou vytýkal mu jeho výroky o církvi ímské.^ (Srov.

VOLF vM 1911, 59. pozn. 3.). Vyiatky z kázání Rokycanových nalézaly se

též v polemice bratra Šimona s faráem Hranickým, z niž výpisky zachoval

Boh. Balbín. Viz ŠIMÁK, Neznámé inkunabule Jednoty bratrské? v LISTECH
FILOLOGICKÝCH 1912, str. 40. 42

^ Mini se král Ladislav Pohrobek, jenž od íjna r. 1453 do listopadu 1454

dlel v Praze za píinou své korunovace. Té doby asi také týká se narážka-

(GOLL vM 1884, 43.)

i
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ty vci slyšíce, zamúceni^ sme bývali « a v myslích roztržití a ne-

mohli sme svého'' svdomie dobrého zachovati a tak v nadji

spasenie svého ustaviti se práv, s vámi knžími i s lidem iníce

to, co's za zlé oznamoval, a nemohúce dojíti toho, co's za dobré

chválil. A v tom sme jediné u vrtkání'^ byli, slyšíce mnohotvárná

uenie, ano oni jinak uie a oni jinak. A v tom nevdúce, kterak

uiniti, než kteí se nám zdáli knží nejschválenjšie,' od tch sme

služebností požievali, jakožto od Vilémovských a od Divišovského.^

Ale že sú oni to sob odporn mluvili v svém uení, nesmli se

jim doviti,'* než vždy tob, jakož to vdomo tob samému.'*

A v ten as chváliPs nám Petra Chelického.-^ A my sme potom

s ním mluvili a piesma jeho tli a z toho poznali sme mnoho
viece zlého pi knzích i pi lidu tak, že i o tob pochybili sme,

že to iníš, což za zlé máš. A o to sme s tebú mluvili. A zv-

dvše, že to jinak nemuož býti, než/^ že se chceš radji svta držeti

a nás se pustiti (jakož's sám ekl dvma z nás v kapler: / „Viem, f. 1'

že ste praví,
^•^

ale bych vás chtl zastávati, musil bych sám v témž

pohanni býti")^ — my pak nevdli sme se kam' jinam obrátiti,

než ku pánu Bohu, na modlitbách >' žádajíce, aby nám oznámil

líbeznú vuoli svú ve všech vcech, abychom hodn chodili jemu,

a A II: zarmouceni. ^ V AU chybí: sme svého.

c A II: uvrtkáni. <i V AII chybí: doviti X samému.
e AI: praví, A II: praví. f Následuje neplatné: díti.

a Mistr Rokycan kázáními svými bratíc na zámutky pivedl. A.

/? O Rokycanovi pochybili bratie. A.

Y Na konci stránky (/. 1 a) pipsány jsou erveným inkoustem, rukou

nepochybn B vedle sebe tyto dv poznámky (latinská v levo, eská v právo):

1) Occasioncs, quibus nostri impulsi šunt ad defectioncm a papatu uni Christo.

2) Kdo koho opustil, Rokycan-li naše, i-li oni Rokycanu. Touž rukou (B) psána

jestpoznámka {erveným inkoustem) nad textem f. I ^ : Quo modoque prodibat (?)

Christus (?) d. inter nostros.

'J A II; Co inili, by ho poznali? 1. modlili se pánu Bohu, za 1. K.

' Novoesky zajisté: nejvychválenjší.

2 Knz Divišovský slul Jakub. Jména Vilémovských nejsou známa (GOLL

vM 1884, 40). Tyto styky bratí klade GOLL (1. c. 44) do r. 1454—1455.

3 O stycích Rokycanových s Petrem Chelickým GOLL L c. 42.52. Styky

brati s Petrem zaaly se r. 1455. GOLL 1. c. 44.

Novo. bylo by : praví.

' O tomto výroku Rokycanov v kapli (nepochybn chrámu Týnského)

zmiuje se též APOLOGIE z r. 1503, br. Lukáš ve spise .0 obnovení církve"

(GOLL,M 1884, 48) a Blahoslav, O pvodu (vyd. Jastrebov) str. 20.
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múdrostí" jeho zpravujíce se, v rozumu duochovním.^ Jakož i uinil

z svého velikého milosrdenství, vzezev na náši chudobu a zámutky

mnohé, jemuž bu chvála na vky. Amen.

A tak v tch prodlených^ asuov let,^ jakož vám známo jest,

(v kterémžto asu zámutky a protivenství a trápení trpli sme

a tázáni sme od vás o mnohých vcech/- a nejvíce, kterak držieme

o svátosti tla<>' božieho), vydali jsme poet o pijímání tla a krve

pána- Krista pod zpuosobem chleba a vínaC a v tomi? ve všem

poddávali sme se k opravení, jestliže bychom v em vyvinuli

z viery aneb z skutkuo kesanských, nejposléze u vás v domu.

Z jiného's nám viny nedal, než z vejtržky v mraviech, poblúzení

v tom, že sme ntco jinak obyeje promnili pi posluhování svá-

tostí. K tomu sme se znali, neb vz, miste, že by byl chtl nás

pokojn vyslyšeti, že sme mli úmysl ve všech vcech sviti se

vám v prostnosti«= srdce, což pi nás bylo, bez trápenie a muení,
kteréž se na nás stalo. Neb bychom toho rádi i dnes ostíhali

s pilností, abychom ve všech vcech v sprostnosti Kristov pe-
bývali, a cožkoli zlého na nás mluvie, aby to nebylo na nás shle-

dáno.*^

a AÍI: pedložených, b Melo by patrn býti: letech. c AU: sprostnosti.

a Od Boha oznámení vuole jeho hledali sou bratie. A.

^ AII: vyslyšali. K.

Y AU: 2. trpli. K. ^ Colloquium nostrorum cum Rokezana. B.

e Marginální pípisek po levé stran: nb. C All : 3. poet dávali. K.

7j V em {O, erveným písmem) od mistra vinni sou bratie. A.

All: 4. slyšeni žádali. K.

' Narážky v tomto odstavci obsažené týkají se nepochybn událostí, sou-

visících s prvním pronásledováním bratí r. 1461 (o nmž GOLL vM 1884,

447 si.). Vysvítá to z tvrzení ehoova, že Rokycana pi tehdejším vyšetování

z nieho jiného bratí nevinil, le „z vejtržky v mraviech, poblúzení v tom, že

sme ntco jinak obyeje promnili pi posluhování svátosti". „Poet o pijímáni

tla a krve pána Krista pod zpuosobem chleba a vína", zde dotený není nic ji-

ného, než odvolání, které bratí po svém zmuení r. 1461 (nkdy v ervnu)

v kostele Týnském veejn uinili. Kus tento zapsán jest bez názvu v AI f.

342b-344a: GOLL otiskl jej vM 1884, 466—468.

Také zmínku o tom, že se bratí „poddávali k opravení*" . . . „nejposléze"

v Rokycanové obydlí, vztahuji podle celé souvislosti tekstu k pronásledování

r. 1461 a mám za to, že to byla jakási rozmluva na rozlouenou s Rokycanou

po uinném odvolání, pi které bratr eho nebyl, ponvadž on neodvolal

a po jisté lht odešed z vzení, pirozen Rokycanu již nevyhledal. Myslím

tudíž, že nelze s GOLLEM (M 1885, 60) ztotožovati tuto rozmluvu bratí

s Rokycanou s tou, o které eho píše ve svém list njakému Janovi (AV

f.
266a sL).
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A jakož vieš, že sme i králi psali i po pániech^ a prosili'^

pro Buoh a pro spravedlnost, aby nám bylo dáno ádné vysly-

šenie, poddávajíce se k opravenie, jestliže by co dovedeno bylo

na nás neádného viery nebo skutkuo aneb poslušenstvie.^ To se

státi nemohlo. Již pak pánu Bohu se dovivše my spolubratie, ^

kteiež sme'' tiem zpuosobem naped povdným puovod vzali,*'

v tom asu shromáždili se v jednotu víryr mnozí (kterúž podleni

sme v spravedlnosti Boha Otce a spasitele Ježíše Krista, nemajíce

své spravedlnosti, ale tu. kteráž jest z viery Jezu Kristovy, kteráž

z Boha jest u víe, to jest v poznání jeho a v moci vzkíšení

jeho), abychom byli tovaryší utrpení jeho, pipodobnní smrti

jeho a tak abychom'^ vzali vzkíšení a život vný. Amen.

Miste, nedomnívejte se, bychom se od vás lúili-í obyejem
táborských bratie pro nkteré uenie aneb ustanovenie pípadné.

-

a AIÍ: pohanich. ^ V Aí následuje zbytené: se.

c Následuje: a, jež ruší smysl. <' V AI dvakrát: abychom.

« Bratie se volali k ádnému slyšení. A.

/í O puovodu a poátku jeho. A. y AII : shromáždili se v jednotu viry. K-

d Oddlenie bratí nestalo se obyejem Táboruov. A.

> O tom, že bratí krále písemn i prostednictvím nkterých pán pro-

sili, aby jim poskytl ádného slyšení, asi ve form disputace, ve které by brati

mohli své poínáni náležit odvodniti, jsou etné zmínky v písemných projevech

bratrských (srov. AI f.
74b. 84a. 96a. wSa. Ugb. 138b. 139a. I68a. 169a.

172b
.
325a

. 359 b). Znní listu brati králi Jiímu se nezachovalo, pouze v Alf.
103a cituje se, tuším, z nho malinký výatek. Takénení známo urit, kdy bylpsán.

Brati praví pouze, že psali jej , ta léta pokojná' , to jest ped válkou s jednotou

panskou a s králem Matyášem, ili ped koncem r. 1466. Podle PSANÍ KNZE
MARTINA VZN {AI f.

325a) a podle HÁDKY KNZE MARTINA (AI f.

346b) nkdy již v r. 1461 brati „psali králi v ceduli, kteréž pan Mrzák {t. j.

Sobslav Mrzák z Miletínka) podal". Srovnávaje mezi sebou jednotlivá místa,

kde se naráží na to. že bratí králi psali, zejména podle listu PANU AL-

BRECHTOVI {AI f. 74 b) soudil bych, že bratí, ne -li jindy, psali králi po

disputací Rokycanov s Hilariem. tedy asi na jae r. 1465. Nic neodporuje

domnnce, že brati králi psali vícekrát, než jednou. Srov. ostatn Alf. 74 b

a 86a
. Ze král byl již ochoten dovoliti bratím takové slyšeni, o tom v kuse

BRATI ZA KRÁLE JIÍHO, AI f.
359b

. Do které doby náleží pímluva Bu-

riana Trky z Lipnice u krále (ku podntu Lupaovu), nelze pesnji uriti.

Srov. GOLL vM 1884, 457. 470. 471.

- Smysl toho jest asi ten, že Táboí zavedli sice ve své církvi mnohé

zmny v obadech bohoslužebných na znamení, že s podobojimi nesouhlasí co

do pesvdení náboženského, ale ve skutenosti nebylo mezi obma stranám'

podstatného rozdílu, ob strany opíraly se o základy nesprávné. V AI f.
72a

vykládají bratí, co rozumjí vcmi pípadnými a podstatnými. Srov. v AI

f. 74a.
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Tohof nenie.« Neb když bychom mohli ostíháni býti u viee pana

Krista neposkvrnné a v skutcích kesanských, sami bychom proti

sob uinili a proti svému spasení. Neb my držíme o poslušenství

kesanském, a kdož by proti nmu uinil, sám by se vylouil

f. 2=^ a z lásky by vypadl. Protož vz, že pro odporné^ / vci víe a skut-

kuom/^ kesanským od vás se louíme, abychom s vámi to iníce

a svolujíce zatraceni nebyli. Núze spasení našeho nás k tomu pi-

pudila, neb sami víte, že zle stojíte i s lidem, jakož ty sám i jiní

knží na^ kázaní vyznáváte. Dejž vám pán Buoh svou moudrost

i sílu, abyste mohli ty vci lépe poznati a od nich se odtrhnouti,

kteréž se jemu nelíbie pi vás, a v tch ostíháni byli,*^ kteréž se

jemu líbie

!

Miste, vždy nás tiem ohyžují knžie, pravíce,/ že pravé

víry nemáme o tle božiem, a tak mnohý lid proti nám v ne-

návist i vraždu*^ uvodie. A vzte,'^" miste, že tak víme, jakož pán

Kristus ekl a rozkázal initi a apoštolé napsali a první cierkev

toho ostiehala.e Než pi tom v duchu neoblibujem a ústy neádi
bychom^ vyznávali, což jest pi tom jinak smyšleno aneb nad to

aneb k jinému požievánie.^ než Kristus rozkázal. Neb's ty to nej-

lépe chválil, kto by v sprostnosti vil tak, jak Kristus ekl. A bera

k tomu e DavidaC ekls: „Tak^ pipravenie jeho. Tak. jakož

chtl, ráiel*^ a muož etc." Neb i knz Martin Lupa, když sme
mu vyznávali, kterak víme, nepohyzdil toho. Také Petr Chel-

ický mnoho o tom psav, to za nejlepší položil tak viti,'; jakož

Kristus ekl a k tomu požívati, k emuž rozkázal, a tak napsal

ka : Jakž se knz jinak s tiem kam hne, než Kristus rozkázal,

v nebezpeenství upadá a lid u vrtkánie uvodí.^-

a AI: odpornee. b aII: v. c aII: býti.

^ AU: \ vraždu. ^ AII: a neádi bychom ústy. f AII: požíváno.

g.4//; tak jest. h ^//; ráil.

« AII: Píiny oddleni. A'. /? Pro sou se oddlili. A.

Y AII: Za tím šlo hanní. K. o De eucharistia. B {erveným písmem).
£ AII: jak má býti veno. K. ^ Ž. 111,5.

r^ A se toho sám potom neuvaroval, když proti Táboruom psal.' B (er-
veným písmem.)

''/ Citát tento není, tuším, doslovný. Místo pouze podobného znní na-

lézá se v Chelického spise ^e a zpráva o tle božiem" (vyd. Karásek)

str. 18: „K emu jest je vydal X na palici je piviežiece."

' Blahoslav míní nepochybn Chelického polemiku s Biskupcem.
- Mínní a tvrzení odprc bratrských, hlavn knží podobojích, že ne-

mají ,pravé víry o tle božím" opíralo se o to, že bratí odpírali klekati a

klanti se ped svátostí oltáni jednak pi pozdvihování, jednak když tato
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Protož pro nás jinak berete? Však ste toho neshledali pi
nás, abychom kde jinak mluvili aneb uili a psali. Než známo
nám jest, že sme k tomu lid pivodili v echách i v Morav,
aby o tom pravú víru mli, jakož Kristus ekl. A ktož by o tom

nechtl viti, nechtli bychom s ním úastenství míti. Neb všecky

v monstranci byla slavn nošena a vystavována (o božím tle). Z toho vy-

vozovali odprci jejich, že brati vbec nevi ve skutenou (reálni) pítomnost
Kristovu nebo lépe tla Kristova ve svátostném chlebu. Bratí tvrdili, že vi
prost slovm Kristovým, nechtjíce ovšem rozumovati, jak jest Kristus ve

svátosti svého tla a krve pítomen (srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKY-
CANOVI, AI f.

15

a

—I5b), ale byli pece nuceni díve, než dospli k vlastni

formuli (svátostné nebo sakramentální pítomnosti Kristov — což jest vlastn

formule Chelického — viz jeho Repliku vyd. Annenkovem str. 479.481),

odhaliti ponkud záclonu svého skuteného nazíráni. Již z POTU O PIJÍ-
MÁNÍ TLA A KRVE PÁNA KRISTA (t. j. z odvolání bratí r. 1461), AI

f.
343b jest vidti, že nevili v pítomnost Kristovu v svátostném chleb

v monstranci a pi pozdvihování, „než toliko když se vrným kesanom dává

od knze vrného." Tak smýšlel podle HÁDKY MISTRA ROKYCÁNA . .

.

S KNZEM MARTINEM {AI f.
347^-347

b ) knz Michal i knz Mariin.

(Srov. i AI f 32.5b). Podle GOLLA (M 1885, 71) bratí teprve v ŠESTÉM
LIST K MISTRU ROKYCANOVI (AI f 23a), po vydání veejného listu Ro-

kycanova z r. 1468, opustili ponkud své negativní stanovisko, ale slova, ze

kterých on to vyvozuje, vidíme již v odvolací formuli z r. 1461 (viz výše)

i v diskusi Martinov s Rokycanou. Já bych ekl spíše, že ono mnohokrát
bratími osvdované negativní stanovisko (mínni) jejich mlo krýti vlastní posi-

tivní jejich mínní, které od obecného mínní církve podobojí pece jen se znan
rozcházelo a pi nejmenším se podobalo „pikhartskému", zejména svými
praktickými dsledky. Bratí ovšem odmítali obviování toho druhu, zejména

že by svátostný chléb pokládali za pouhé znamení tla Kristova [v kuse

BRATÍ ZA KRÁLE JIÍHO, A I f.
385b). Srov. A I f. 388a.

Uvádím jednotlivá místa A /, kde se vyjaduje názor Jednoty bratrské

o eucharistii: f.
13a—14a.l4b — 15a. 21b. 22b—23a. 122b ~123a

. 239^ ^240b

.

323 b.325b —326 b .
346b si 385 b

.

GOLL v M 1885, 69 sL vnoval bratrskému uení o veei Pán
zvláštní exkurs, kde cituje nkolik míst shora uvedených. V QUELLEN II, 15

si. a vM 1881, 11 si. GOLL probral rzná mínní a formulace z doby hu-

sitské, hledící k otázce pítomnosti Kristovy v eucharistii. Jak Rokycana smýšlel

o té vci, o tom GOLL vM 1879, 65. Bratí nkolikrát se Rokycany dovo-

lávají pro své „negativní" stanovisko {AI f.
222a. 326 a. 348a- 348b

.) Srov.

i NEJEDLÝ, Prameny k synodám 12—13 . 24—28.

MARTIN LUPA — brati píší tak všude dsledn — volený suffragán

Rokycanv, byl jeden z nejvýznanjších a nejpokrokovjších theolog husit-

ských strany Rokycanovy. Úastnil se význaným zpsobem jednáni s koncilem

basilejským o kompaktáta. Tikráte byl za tím úelem v Basileji. Po tetí byl

tam v lednu 1434, kdy sám jediný jednal jménem celé zem. Na to úastnil

se též jednáni ech s králem Sigmundem (1435). Dne 21. íjna 1435 zvolen

za biskupa (spolu s Václavem z Mýta) a ml býti suffragánem Rokycanovým,
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spisy a traktáty opovrhli sme více než od osmi let a vystieháme

se od nich, a zvlášt od'' Martinkových a od Biskupcových i'' od

jiných všech. ^ Než piesem nového zákona i jiných Bohem vdech-

jakožto arcibiskupa. V této dob byl faráem v Chrudimi. R. 1452 objevuje se

jako fará v Klatovech. R. 1466 byl by býval faráem v Chotboi (jak lze

souditi z kusu v AI f.
236a nadepsaného „Léta Rán tisícího tyrstého šede-

sátého šestého. Knz Martin Lupa z Chotboe.'). Po zrušeni platnosti kom-

paktát papežem Piem II. (1462) napsal Lupa proti nmu ostrý spis CONTRA
PAPÁM a r. 1465 hájil pijímáni pod obojí proti Hilariovi Litomickému
spisem CONTRA SEX ADVERSARIOS.

V otázce pítomnosti Kristovy ve svátosti oltáni choval se negativn
k rzným sporným názorm, zavrhoval rozumováni o tom, zamítal klanní
{viz BLAHOSLAV, O pvodu, vyd. Jastrebov, str. 31), ale neschvaloval též

rouhání. S bratími udržoval styky pátelské. Brati se k nmu asto utíkali

o radu. Tázali se ho tedy také, jak soudí o jejich víe v píin svátosti

oltáni. Lupa vyjádil se slovy zapsanými v AI f.
236a. GOLL, jenž otiskl

(vM 1885. 65) toto dobrozdání Lupaovo. má za to, že rozdíl mezi názorem
brati a Lupaovým tkvi v Lupaov dodatku .„ješto sedí na pravici boží" —
ale tato vložka nemá podle mého mínni toho významu, že by, jak Goll mini,

vyjadovala jistou reservu vi víe bratrské. Je to jen pleonasmus, kterým

Lupa snad pouze velmi jemn a opatrn chce íci: Bezpen pravé jest

to tlo, které sedí na pravici boží — pokud se týe tla božího pítomného ve

svátosti oltáni, o tom nic nevíme. Výslovn praví však: Nevíme, jakým zp-
sobem je pítomno tlo Kristovo, ani to, jež sedí na pravici boží, ani to, jež

jest ve svátosti oltáni. Podle Blahoslavova spisu ,0 pvodu jednoty" , opíra-

jícího se o starší prameny, zvlášt pak o Krasonického. vypovdl král Jií

Lupae ze zem „pro mistra Rokycanu, neb on smysl rozdílný pi svátosti od

Rokycana ml a s pravdou se sjednávající" {vyd. Jastrebov str. 31). V rukopise

Dietrichsteinské knihovny v Mikulov sig. 24 II f. 29 b
. 30 a nalézá se list

Lupav z r. 1456. (Otiskuji jej níže v poznámkách k tomu projevu Lupaovu,
který jest zapsán v AI f. 236 a). Odtud je vidt, že o deset let díve Lupa se

pokusil o samostatný výklad, kterým se blíži k tm, kdo svátost oltáni po-

kládali za pouhé znamení tla Kristova. Podle Krasonického {srov. GOLL
vM 1878. 400. rkpis mus. V F 41 f.

14b sL a BLAHOSLAV, O pvodu
str. 31) Lupa pímo pobízel bratí k tomu. aby si založili svj vlastni ád
knžský.

Životopis Lupav napsal Z. NEJEDLÝ v Ottov Nau. Slovníku sv. XVI.

Viz též PAL'MOV, Brafja I, 1, 383 si., kde jest uvedena literatura o Lupaoví
a seznam jeho spis bez znalosti lánku Nejedlého. O stycích bratí s Lapaem
GOLL vM 1884, 449. 470. 471. a vM 1885, 48. 64 si Srov. i GINDELY,
GBr. I. 31.

^V AII chybí. b a II: a.

' Knz Martinek Húska. eený Loquis. sepsal nkolik traktát o eucha-

ristii, jež se nezachovaly. Obsah jejich jest znám pouze z výatk Pibra-

mových. (Srov. PALACKO'. Djiny III, 2, 14 sL a VLEK Djiny lit. eské I.

1, 140). Z traktát Biskupcových znám byl do nedávná pouze traktát zaí-
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nutých, tch rádi k zpráv požieváme a dovodíme jimi, co máme
viti aneb initi a tak k^ všemu, k emuž sú od pána Boha

vydána.

Prosíme, milý miste, pijmi od nás v sprostnosti, neb sme

psali pro výstrahu, abyste se^ nedomnívali jinak, než jest pi nás,

a zda by mohla sstavena býti kivá svdectví, kteráž na nás vám
mluvie a na kázáních knží hlásají. Neb se bojíme, by proto nešly

rány na tuto zemi království eského, že pravd místa nechcete

dáti a v hiešiech ste se rozmnožili a na vrch vyrostli. Staviž to

zlé pán Buoh z milosti své!

Psán léta 1468 a dán mistru Rokycanovi na svatého Zigmunda.^

[A to již bylo rok anebo*' okolo toho po zízení ádu a vy-

zdvižení knžstva."^ Amen.'^ j
^ -

najici slovy „Ad magnificationem" a výatky z eského traktátu „De sacra-

mento eucharistiae" , z latinského „De non adorando corpore Christi" a z trak-

tátu poslaného Chelickému. Novji SEDLÁK (v HLÍDCE 1913. 433 si.) do-

mnívá se. že v kodexu Mikulovském nalezl dva dosud neznámé traktáty Bi-

skupcovy, z nichž jeden velice jest blízký jeho traktátu „De non adorando""

a druhý má nadpis .,De adoracione quadruplici" , jejž stotožiiuje s traktátem

„O tyech bytech", kterýž znal a pipomíná Chelický.

Co se týe jiných traktát eucharistických. nejvtší dležitost ml z nich

traktát Jana Nmce ze Žatce, pod jehož vlivem nalézal se sám Biskupec. Pak

zasluhuji zmínky traktáty Paynovy. Sedlákem objevené. Srov. SEDLÁK, O tá-

borských traktátech eucharistických (HLÍDKA 1913). NEJEDLÝ. Prameny k sy-

nodám str. 24 sL GOLL. Quellen U. 60—64 a v M. 1885. 69 si.

Nkdy r. 1459 nebo 1460 bratí uinili „Svoleni o svátosti tla božího"

.

(GOLL vM 1885, 70). — O bratrském názoru v piín eucharistie viz.

pozn. 2 na str. 6—8.

a A II: ke. b a II: aneb. ^ AU: knžstva. ^i V AU: chybí.

e Co jest v hranaté závorce, psáno jest rukou B. V A II ob dv poslední

vty jsou psány jinou rukou (C), než ostatní lekst pedcházející.

a A II: cil psáni. K.

* — 2. kvtna.

' Že si bratí zídili vlastní ád knžský r. 1467. zjištno jest psaním

jejich královn Johann z r. 1474 (AV f. 276 si), kde o sob praví, že „se

odtrhli od posluhování knžského toho léta, v kterémž války vznikly" (t. války

krále Jiího). Uritjší však datum této události není známo. (GOLL vM
1885. 59.)
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f. 2^ [Druhý list k mistru Rokycanovi.] ^

Miste^ Jene, žádostiv žádáme i za to se pánu Bohu modh'me,

aby vám ráil dáti poznati to dobré, kteréž známo inil a nepe-

stává i v tento as initi lidu svému vyvolenému, pivod jej na

cestu známosti vuole své, tajemství víry zjevuje, lásku neomylnou

v srdce vlévaje a v nadji živé postavuje a tak obnovuje církev

svou v novot Ducha svého Svatého, aby duchem jemu sloužili-^ a

vespolek sob skrze lásku ducha, aby tak v posledních asích,-

jako na poátku víry apoštolské, mnozí jedno srdce a jedna duše

byli. a ne tak v hojnosti daruov a v potu rozmnoženém, ale

v umenšení a v chudob, jakož písma oznamují/5 o posledním

asu, ale vždy v jednom duchu a v též pravd. Jedna moc božie

prvních i posledních i múdrost s huory sstupující, i v též milosti

spolu pebývají i ke všem lidem ^ mají, pána svého Krista Ježíše

a Nadpis v AI psán jest rukou B a vypadá vlastn takto: 2. list k mistru R.

V A II zni: Druhý list týchž bratí k mistru Rokycanovi.

^ V A I! následuje: ji.

a A II: Descriptio verorum membrorum Christi. K-

/5 Descriptio verorum membrorum Christi. B.

1 Kus tento nalézá se též v AU f. 2b— 3a. Malý výatek otiskl GOLL
vM 1883, 514. Obsah podává PAL'MOV. Brafja I, 1, 65. 66. O autorství

viz str. 1 pozn. 1. List psán byl mezi 2. kvtnem a 29. ervencem 1468, jak t.

jsou datovány 1. a 4. list brati Rokycanovi; tedy snad ješt v kvtnu r. 1468.

Jak z poznámky c na str. liaz poznámky C na str. 11 jest vidti, pokládali

opisovai AI i A II dv ásti tohoto listu za dva rzné listy, ale Blahoslav

,

tuším, to byl, jenž poznal, že jest to list jeden.

- Názor, že doba, ve které bratr eho a jeho soudruzi a pívrženci žiji,

jest poslední vk svta, o nmž mluví Apokalypse, opakuje se ve spisích bra-

trských té doby tak asto, že neni ani potebí ona jednotlivá místa zvlášt

uvádti. Z nich nabyl jsem jistoty, že jednou z hlavních píin, jež bratí

pohnula k tomu. aby si zídili vlastní církevní ády, bylo práv pevné jejich

pesvdeni, že konec svta jest blízký, a že tudíž oni jsou povoláni a povinni

utvoiti uprosted všeobecné zkázy mravní ten kruh, v nmž obnovená pravá

církev bude uchována až do nedalekého skonání svta. Tento chiliasmus

prvních bratí ovšem neni nic zvláštního, nebot o nedalekém konci svta pe-
svdeni byli asi všickni, kdo prožili pohnuté události doby husitské. Že

to bylo pesvdením Chelického, jest známo dostaten. (Srov. GOLL
vM 1881, 37). Píbram projevil týž názor ve spise .0 zamúcenich' (viz

VLEK. Dj. lit. eské I, 136), Rokycana ve své postille {viz GOLL vM
1879. 67) i ve svých kázáních {viz AI f.

43 a). Že pesvdení to bylo asi vše-

obecné, je vidl z AI f. 118" . Že bratí se pokládali za lid zvlášt povolaný

a vyvolený k zachránní pravé víry, toho jsou dosti etné doklady v písem-

ných projevech bratrských té doby. Srov. Alf. 83" .
142a

.
244a

. 326 a
. 331 b

.
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následují na cest úzké, skrze trplivost bžie, hanní jeho nesúce,

vzdlávají se na základ apoštolský a prorocký na nejvyšším

úhelným kamení Kristu Ježíši,^ aby víra jich a nadje byla v Bohu,

a duše své aby istili v poslušenství lásky bratrského milovánie

v sprostnosti srdce ve spolek se milujíce snažnji, druhé jsúc na-

rození ne z semene porušítedlného, ale neporušítedlného skrze slovo

Boha živého a zuostávajícího na vky.§ Otevi pán Ježíš srdce tvé

a dej známost líbezné vuole své, aby srdcem neblúdil, v hnvu božiem,

v hiechu a v smrti pebývaje, jako tito národové mnozí, o nichž

písmo die: Tito vždycky bloudie srdcem a nepoznali cest mých,y

a k témuž ^ pán Ježíš die: Zlost se rozmuož a láska zstydne a

budu se vespolek zrazovati a nenávidti ^ a povstane lid proti lidu

a království proti království,^ ale aby vás hodné uinil v stránku

losu svatých v svtlosti,^ aby s tiem pokolením pevráceným ne-

zahynul, ale s vyvolenými božiemi pozdvihl hlavy své vda, že

brzo pijde skonání a nemilostivým pomsta vného zatracenie,

ale spravedlivým blahoslavené vzkíšenie, kdyžto stkvíti se budu,

jako slunce v království Otce svého nebeského. Sta se to z mi-

losti božie pro zasloužení pána Krista tob i nám se všemi

svatými. Amen.*^

Miste, známo nám uinno skrze spolubratra našeho,C kterýž f- 3^

listu dodal i s vámi o to mluvil, pro jest oddlenie naše od

úadu služebnosti knžské, kteiež skrze moc papeže pijímají úad
k posluhování, a druhé, v em sme se ustavili a odkud jistotu

máme, že sme se v pravd pána Krista utvrdili. A eks: „Když

jest vám zjeveno, pro nám nepovíte ;
poznáme-li, že jest pravé,

také pijmeme." I pravil nám, že jest s vámi o ty vci ntco^y

mluvil, ale o zjevení, kteréž nám Buoh zjevil, odložil, aby se

s námi o to poradil.^ Pak my z spolené jednoty'^ tomu sme po-

a AU: k tomuf. b V originále dvakrát: a nenávidti.

c K /4 // následují 3 ádky pelepené proužkem papíru, pod nimž možno

ísti tato slova: tcti list témuž mistru J. R., kterýžto list dán jest mistru i s tím

se vším psánim, v nmž se poet vydává z viry i ze všech svátosti.

^VAII následuje: i.

« Ef. 2, 20. /? 1 Petr I, 23. y Žid. 3, 10.

>) Mat. 24, 7. 12. Luk. 21, 10. s Kol. 1, 12.

C Na f.
3a nahoe nad tekstem 'nalézá se poznámka psaná rukou B:

haec cum praecedentibus debent coniungi, ut sit una epištola.

ry Revelacio, de qua alibi. B (erveným písmem.)

' Zjeveni nebo vidni njaké ml bratreho nkdy r. 1467 v dob, kdy brati

zamýšleli si zíditi svj vlastni ád církevní a vlastni knžstvo. Vidni loto po-
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volili, aby tob bylo zjeveno o všech vcech, kteréž sú pi nás,

ale že sme nevdli k tomu slušnjšího pístupu^ snažšieho, než

sepsánie uiniti a z jednomyslnosti vydati od mnohých, pak již

sme napsali, ale chtli bychom rádi ješt od vás slyšeti," kterak

se chcete k tomu míti a mohli-li byste to zachovati u sebe, tm
nevydávati, ani praviti, kteiež by nás chtli lapati a jinak pe-

vraceti a protiviti se a zlostn potupovati.^ Ale ty, miste, že by

peetl, a jestliže*' by se co nelíbilo, že by nám to [najznamenal

aneb napsal o tom. [Tak]*" chtli bychom se sviti v tom ve všem,

aby porozuml, které vci sou pi nás, podlé toho, jakož's žádal,

cht zvdti k lepšiemu a ne k horšiemu tob i nám. A[le]'* jestliže

by kdo co pravil jinak o tom,?' aby nevil, ale^ jist vdl, že jest

tak pi nás, jakož písem. ^ Protož žádáme odpovdi. Navštviž pán

Buoh srdce tvé milostí Ducha svého Svatého, aby jí ukázal i k nám

neužiteným sluhám jeho. A dej nám odpovd po listu.

kládal eho i brati za boží pokyn, aby své zámry uskutenili. V em záleželo,

ze souasných pramen se nedovídáme, a se ho dotýká TVRTÝ LISTKMISTRU
ROKYCANOVI (AI f.

9b ) a BRATI V OUZKOSTECH (AI f.
402 a). Teprve

prameny znan pozdjší vidni to dosti podrobn lii. Krasonický v rkpe mu-
sejním V F 41 f. 16°^ praví toto: „A když se to stalo {t. že zvoleni byli 3 knzi
a na Matje pišlo, aby držel mezi nimi první místo), tehdy bratr eho po-

vdl, že vidl ve spaní osobu Matjovu k tomu místu volenou. A tak se ten

pvod od Boha ukázal a dokonal." Ale od tohoto zjevení, jehož se bratru e-
hoi dostalo ve snu, dlužno rozeznávati, jak to také správn iní BLAHO-
SLAV, O pvodu (vyd. JASTREBOV) str. 33, njaký .div" , na njž se naráží

ve VRTM LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
9b slovy: a pi tom

ukázal pán Buoh moudrost a moc svú v nás tak, že sme všichni poznali itedln,

že pán Buoh navštívil nás a ku potvrzení uinil veliké vci. A bylo se více sešlo

než šedesáte bratí." BLAHOSLAV v té redakci svého spisu „O pvodu", jež

se nalézá v rkpe musejním V F 41 f.
67a si., dokládá po vt (vydání Jastre-

bovova str. 33): Tu nkteí praví, že by se stal div pi tom" tento doplnk:
„Ale o tom žádný z tch, kteíž pítomní byli, psaného nic nepozstavil a neádi

o tom hlásali pro píiny mnohé. Jakož v listech Rokycanovi toho se dotýká".

Otázkou tradice o vidní ehoov obírá se GOLL v QUELLEN 18 si. 30 si.

a vM 1885, 48 sL, 57 sL

^VAII následuje: a. b /}//; jestližef.

c Opraveno místo: a. d Opraveno místo: by.

e V AII chybí: ale X píšcm. Kontekst celého tohoto odstavce jest rz-
nými opravami sice znan popleten, ale s pomoci A II lze jej rekonstruovati

a Hoc scriptum, cuius fit mentio, non exstat. B\
P AII: na jaký zpsob chtli zprávu dáti. K.

Y Nechtli perel ped svin metati. B.

' Tato poznámka Blahoslavova je mylná, neboí doteným „sepsáním"

není nic jiného než TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI.
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I dal a ka: „Nedej mi toho Buoh, ktož mi se v em sví,

abych ml v tom neprav uiniti. Nikdy sem ten nebyl, aniž ješt,

doufám Bohu, budu".^

[Tetí list k mistru Rokycanovi.] '^

Miste' Jene dobrotivý a dobrého žádostivý, prosíme pro

milost božie a pro jméno pána Krista Ježieše : Pijmi od nás toto

napsánie podlé sprostnosti našie, neb sme psali upímn tak, jakž

jest pi nás, aby nic tebe tejno nebylo. Neb, by to bylo mohlo

býti i odpoátka až do dnes, byli bychom ped tebú nic netajili «, / f. 3^

nebo vieš, kterak sme se mli prvé k tob, ve všech se vcech
tebe dotazujíce. A když nám písma dodávali cheliští bratí a zvláš

Jan Kolá z Vitanovic/5 (jakožto o obrazu šelmy nkolik sexternuov

bylo), prvé kázali sme je dáti tob, aby ty je peetl. Potom
knížky o moci svtské, opt sme je poslali k tob, kteréž sme
mli od nich.- A by ty byl nám*^ zhyzdil, nevíme, bychom byli

a V originále není tento odstavec oddlen od tekstu vlastního listu. Jest

to nepochybn pozdjší pípisek, který však byl již v pedlohách, z nichž opi-

sovai AI i A II opisovali.

^ V AI zní nadpis vlastn takto: 3. list k mistru R. Psán jest rukou B.

V A II jest tento nadpis: Tetí list témuž mistru Janovi Rokycanovi, kterýžto list

dan jest jemu i s tím se vším psaním, v nmž se poet dává z víry i ze všech

svátostí.

<^ V AII následuje: to.

a Na konci f. 3^ nalézá se poznámka psaná erveným písmem rukou

B: Multum profecto tribuebant boni viri sycophantae huic. Táž poznámka nalézá

se v A II po stran, psaná též rukou B.

§ Rokycan opustil bratí. C.

' Týž kus nalézá se i v AII f.
3b—4^ . O nm GOLL, Quellen a vM

1883. 515. Výatky otiskl GOLL v CM 1884, 52 aM 1885. 60-61 a PAU-
MOV, Brafja I. 1, 66—67, kdež zárove podává i obsah jeho. O autorství

viz str. 1. pozn. 1. Napsán byl nedlouho ped 29. ervencem 1468. jak da-

tován jest tvrtý list bratí Rokycanovi.
~ Brati chelití byli pátelé Petra Chelického. lidé s ním stejn smý-

šlející, z nichž nkteí snad trvale v Chelicich bydleli. Nebyli zvláštní stranou,

ani sektou náboženskou. (Srov. GOLL vM 1884. 41.51 si.). Jedním z bratí

chelických byl Jan Kolá z Vitanovic (xfesnice u Ml. Vozíce), který asi lenem
Jednoty se nestal. O píinách toho a o osob Koláov více viz u GOLLA
vM 1884. 170 si. O stycích bratí s Chelickým dovídáme se m. j. zvlášt

z listu bratra ehoe Janovi (AV f.
266a).

CHELICKÉHO spis O ŠELM A OBRAZU JEJIEM jest vlastn ada
traktát, mezi nimiž nalézá se na p. traktát O ANTIKRISTOVI. Knížkami
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pijali. Protož muožeš rozumti tomu, že ne my sme se odlouili

od tebe, ale ty's nás odlúil od sebe dopustiv nás-^ hanti^ a za

bludné potupovati a raden nám nechtrs býti, ani v tch vcech

zpraviti dobrotiv, kteréž sme vznášeli na t. Ale již za to máme,

že jest nám pán Buoh skrze to obmyšloval lepšie vci, kteréž již

mezi námi zpuosobiti ráil z milosti své, ješto víme, že mnohým
prospjí k životu vnému. I tob toho žádáme i všem bychom

lidem páli, aby pravd místo dali a ctnostn živi byli.^ Protož

tak toho psánie svujem [kteréžf vydáváme], jako i prvních od

Petra Chelického. Pak-li by emu nedorozuml aneb v em ne-

postíhal, aby zpraven byl od toho bratra, kterýž poselství k tob
jedná i s tebú prvé mluvil.^ Neb písmo mohlo by vzato býti tak

neb jinak. Ale již on vie a rozumie, kterak jest pi nás, protož

by t zpravil podlé toho úmyslu a v tom rozumu, v kterém jest

psáno. Také bychom rádi a za to vás prosíme, aby Královu Milost

zpravil v tom, co jemu slušie vdti pi nás, aby se jinak nedo-

mnieval o nás, než jest, ani komu vil a mohl-lif by nás trpti^

v tom jakož muožeš rozumti, co jest pi nás, z tohoto psánie,

akoli víme, že jinak nebude, než tak, jakž jest pán Buoh uložil

postaviti srdce královo k nám. Neb tak bylo i prvním, Mojžiešovi,

Jeremiášovi i jiným v novém zákon, jako svatému Pavlu. Ale

však vždy, což na nás jest, máme se pánu Bohu modliti a slovem

i psaním píinu dávati, aby pán Buoh srdce obmkil, aby se

neprotivil Kristu Ježíši i lidu jeho a hnvu božieho na se nevzbu-

zoval i na toto královstvie. Neb muožeš vidti, miste, kto se

protiví uložené vuoli božie [a v tom dílu božímu], cof^ na se uvede,

jakož i prvních píklad máte v starém zákon i novém svdectví.

Neb muožeš na to pomysliti,'^ [že jest to pánu Bohu odporné

a proti pikázaní pána Ježíše Krista, jenž jest^ ekl: Kde se zberou

dva nebo ti ve jméno mé, ját sem mezi nimi etc. r

o moci svtské dlužno rozumti polemický traktát známý pode jménem O TRO-
JÍM LIDU nebo O MOCI.E O ŠELM vyšla tiskem již nkdy okolo roku

1530. Spis o trojím lidu vydal JASTREBOV ve SBORNÍKU OTDLENIJA
RUSKAGO JAZYKA I SLOVESNOSI IMP. AKADEMII NAUK SV. n-jPetro-

hrad 1903) a KROFTA ve SVTOVÉ KNIHOVN . 916^918 (v Praze,

bez roku).

a A II: vinního. b a II: strpti. c AI: to.

d Následuje: miste, ale jest oznaeno jako neplatné. ^ V AII chybí

.

a Rokycan opustil brati. C. /? A II: eho žádají. K y Mat. 18, 20,

i To jest pi dorueni prvního listu. Srov. DRUHÝ LIST K MISTRU
ROKYCANOVI, str. 11.

I
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A toto již pak od nkolika let zápovdi veliké v tomto krá-

lovství netoliko v mstech, ale i ve všech. ^ I tu ješt knží nemají

(na tom dosti), aby se nikdež nescházeli ve mnoze, ani v mále,

a kdež by se sešli, aby je zjímali, trápili a vzili. Protož, miste,

pomyslte na to], dobe-li jest to, že tak tvrdé zápovdi staly se

v tomto království, aby se nikdež nescházeli ve mnoze, ani v mále

ve jméno pána Krista, aby sob zákon tli a o dobrém mluvili,

pánu Bohu se modlili, a kdež by /se sešli, aby je zjímali, trápili f. 4^

a vzili. Ale scházenie ke zlému svobodu velikú má ve mnoze
i v mále tchto let bez pekážky; taneníci, opilci, kostkái, cizo-

ložníci, smilníci a pak zlolejce [i všichni^ jiní híšníci]. Tak jest

Buoh dopustil, že iedko kdo mluviti muož bez šeredného láni

a bez písah, a to bez studu a bez bázni netoliko mužie, ale^t

i ženy, také i dti. A kde by dva anebo tí mluvili o dobrém,

hned djí, že sú pikharti,/? neb pikharty po tom nejlép znají, že

s nimi neheší a že nemají obyeje jako oni písahati, láti, oplzle

mluviti a lháti a že nechtí se mstíti, ani cizího bráti.

Protož, miste, pomyslte na to, pro tyto rány jdou na tuto

zemi. Bylo by potebí, ktož milují dobré, aby se obrátili ku pánu

Bohu s postem a s pláem a na modlitbách bdli, aby pán Buoh
stavil to zlé z milosti své,>' aby se nestalo tomuto království jako

Egyptu aneb Babylonu, neb se již tak zlost rozmnožila, jako bylo ve

dnech Noe a Lotových. Protož bylo by lépe, nad sebú lítost majíce,

v tchto nebezpených asích spomáhati jedni druhým od toho

zlého a jedni za druhé se modliti, aby pán Buoh dal moc k do-

brému. Neb vz, že my nehledáme žádných rot, než rádi bychom,

kohož bychom mohli, k tomu pivedli, aby se hiechuov káli a

svta nemilovali, ale pravdu inili a v lásce rostli. Jakož sami

žádáme pebývati v tom, tak i jiným toho pejeme a rádi bychom
toho spomocníci byli podlé milosti nám od Boha dané, pokudž

^ A/f: všickni.

a Ano tedy bylo rovn, jako nyni. B.

/? V A lí postranní pípisek: co se dje? K.

Y Nad to že se nyni toho obávati. B.

' Nejprve bratím zapovdna bohoslužebná shromáždni v Kunvald.
nejspíše již r. 1460. Na to scházeli se tajn na panství svého píznivce pana
Jana Rychnovského, snad i v Rychnov {nad Knžnou) samém. V Praze v beznu
1461 pekvapeni a zateni bratí pi svém shromáždní. Pronásledování brati

po krutém zahájení pozdji ponkud zmírnno. Zesíleno bylo zase, když Ro-

kycana na dobro s bratimi se rozešel {po výmn list s nimi). Bratí tedy

dosáhli spíše opaku toho. co doufali od pímluvy Rokycanovy.
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bychom mohli. Zpuosob pán Buoh milostí svú srdce vaše, abyste

tomu dobrému na pekážku nebyli, ale radše^ radni a pomocni,

abychom spolu odplatu vzali a život vný. Amen.

[Tento tetí list dán mistru s tímto dále položeným vydáním

potu z víry i ze všech svátostí.]^

[tvrtý list k mistru Rokycanovi, poet vydávající]"^ [z víry a z na-

dje i z jiných vcí kesanských, zvláš o svátostech.] '^

«

Ve jméno' pána našeho Jezu Krista poet vydáváme z tch
vcí, které sú pi nás, tiemto psániem, miste Jene, a nejprve

z viery našie a z nadje i z jiných vcí, kteréž píslušejí k ke-

sanskému životu, a pede všemi vcmi, že víme o pánu Bohu

f.
4b a pánu Bohu a v pána Boha- tak, jakož ^ písma / prorocká a apo-

štolská i kterážkoli Bohem vdechnutá oznamují. A tak vyzná-

váme: „Vím v Boha, Otce všemohúcího, stvoitele nebe i zem,
i v Jezu Krista, Syna jeho jediného, pána našeho, jenž jest poat
Duchem Svatým, narodirse z Marie Panny, trpl pod pontským

Pilátem, ukižován umel i poheben,^ sstoupil do pekel. Tetí den

vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce

a AU: rade.

b A II: Tento list dán mistru s tímto dole položeným : Vydání potu z víry.

Pipsáno asi rukou B.

c Psáno rukou B, a to erven slova: poet vydávající.

d Psáno rukou O. V A II zni nadpis tohoto kusu takto: tvrtý list mistru

Rokycanovi. v nmž poet vydávají z víry a z nadje i z jiných vcí kesan-

ských, zvláš o svátostech.

e A II: jakž. f A II: pohben.

« Poet z víry. C.

' Nalézá se též v AI! f.
4a—19a, Výatky otiskl GOLL, Quellen 10.

87—91 (ve znní orig. i v nmeckém peklade) a vM 1884, 45—46. 463.

1885, 70, 1886, 127. 305. Celý list otiskl podle ne bezvadného opisu, chovaného

v knihovn musea král. eského PAL.MOV, Brafja I, 2, 1—13, nepihlížeje

k tekstu A II. U PALMOVÁ i. c. I. 67—70 nalézá se struný obsah listu.

O obsahu a cen listu se zetelem k otázce zízení vlastního ádu knžského

bratí GOLL, Quellen 9. 11. 14. 15. 18 sL 32. 34.

Autorem jest nepochybn bratr eho (viz pozn. 1 na str. 1). Dne
29. ervence 1468 odevzdán byl Rokycanovi ; sepsán byl tedy o nkolik dní

díve. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI skládá se ze dvou ástí.

z nichž druhá má samostatný nadpis (f.
12a): POET Z VÍRY O SEDMERÉ

SVÁTOSTI. Tato byla hotova podle str. 12 již ped druhým listem Rokycanovi.

- Takovýto rozdíl víry v Boha iní Hus ve svém VÝKLADU VIERY,

kap. VI. (ERBEN I. 7.)
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všemohúcího, odtud píd soudit živých i mrtvých. Vím v Ducha

Svatého, v^ svat církev obecnú, svatých obcovánie, hiechuov od-

puštní, tla z mrtvých vzkíšenie i život vný. Amen."

A tak o všech vcech víme, jakož Buoh chce veno míti

podlé piesma a píkladu první církve svaté, na základ apoštolský

a prorocký vzdlané v Kristu Ježíši, a o tch vcech dolejí psáno

bude.

Ale nejprve'' o tom, pro my nemuožem se doviti spascnie

života vného spolu s zborem ímské « íše. kteréžto hlava jest

papež. To jest proto, neb nesvdí písma apoštolská a prorocká

a první církve píklad, by ml tak býti nejvyšší biskup kesanský,

kterak on jest, jakož [to] •= skutkové jeho zjevní i dvoru jeho, kar-

dináluov, biskupuov i jiných, kteiež se jeho pidrží, [ukazují]. Neb
jest jed vlit v tu církev, bohatstvie, rozkoš, chvála^ a duostojen-

ství svta, ^ a tak hiechové [zjevní] smrtedlní místo mají a pravda

Kristova i život jeho od nichr potlaen '^ jest, a ktož by chtli za-

chovati pravdu a v pikázanie božiem se ostíhati, za kacíe je

mají a životy jich odjímají, neb ponvadž to, co Kristus inil a

kesfanuom vrným initi rozkázal, ktož tak iní, za kacíe je mají

a praví, že smrtedln hešie. Ovšem pak zámysly své pravd Kri-

stov odporné provedu^ za^^ pravdu a hiech za spravedlnost etc.

Bychom pak o tom šíe psali, není potebí, neb máme za to, že

to líp i šíe víte. Také i mnohá písma o tom již sú ped námi,

kteráž tú mnozí lidé, než my což jest pi nás a což dotýe nás,

tof oznamujem.

Protož, miste, nejprve o tom, jako's slyšal i ješt mnozí,

jednomysln písem, pro nejsme poddáni v tch nkterých vcech

knžím, kteíž z moci úadu papeže pošli sú.

To jest proto, neb sluší více poslouchati Boha než lidi, ^

kteíž proti vuoli božie líbezné rozkazují a k tomu mocí pudie,

trápíce i životy odjímajíce. A toho píklad máme a nauenie ve-

liký oblak svdkuov v starém zákon a nad / to mnohem více f. 5'

^ V AII chybí. b AU: ncjprv. c Opraveno inisío : sú.

d A II: potlaena. e aII : provodí.

a Papež a jeho rota. C. § Jed vlit jest v církev. C.

y Pravda potlaena. C. d Zámyslové jich. C.

£ Sk. 5, 29. Pro toho nepijímáme? C.

' Narážka na stedovkou legendu o tom, jak zhoubný úinek mlo pi-

jetí císae Konstantina Velikého do církve papežem Sylvestrem. Níže v ŠESTÉM
LISTU K MISTRU ROKYCANOVI f.

26a vykládá se tento názor obšírnji,

na tom míst také piiuji širší poznámku o té vci.

2
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v novém svdectví první církve až do nás. Množství nesíslné

proto jsú trpli i životy složili, než by poddáni byli proti vuoli

božie, nechtíc^ s svtem zahynuti. Též i my pro to. A taková roz-

kazovánie Bohu odporná s trápením iní moc, o niež sv. Pavel

mluví, od niež také i trpl. A nyní toho hlava jest císa a papež.

«

Protož neádi bychom vám toho páli, byste s nimi v té úast-

nosti byli, jakož se to i tohoto asu stalo v okolních zemiech i zde

v echách, jako v Praze na hrad u sv. Václava, že sú umuiti

dopustili lovka vrného až do smrti k vuoli faráe Nepomuckého
proto, že nechtl služebnosti kostelnic jeho užievati a vyznávati

po jich^ vuoli, kterýžto díve eený fará mnoho zlého proti to-

muto království mluvil a vzbuzoval, pána svého na to veda i do

íma jezd, jednaje zlé vci proti králi i tob.^ Také zpraveni sme,

že k rad Jošta, biskupa Vratislavského, r kterýž také zle posloužil

k^ tomuto království, trápili nkteré z nás tžkými mukami, tak

že žádali nkteí zemíti.^' A tak sme poznali tchto asuo vyvo-

leným božiem tžká zamúcenic^ a nesnesitedlná trápenie muením ^

tžkým a dlouhým vzením, že, by to mohlo býii, i vyvolení

a A II: necht. ^VAII chybí. c a II: zarmauceni.

a Císa. C. /í Fará. C. y Jošt. C. d Trápení. C.

^ Faráem Nepomuckým (jméno není známo) mini se nepochybné ten,

kterého Zdenk ze Šternberka ješt se temi jinými posly vypravil r. 1466

nebo 1467 do íma, aby papeže popouzeli proti králi. (PALACKÝ, Djiny
IV, 2, 374). Umuen byl mladík Tma z Nepomuk, jenž od Zdeka ze Štern-

berka byl jat, nejprve na Zelené Hoe vznn a na to poslán do Prahy, kdež

na hrad na skipci umoen (GOLL vM 1884, 161).

- Stesky tyto týkají se prvního pronásledování bratí r. 1461, o nmž
viz GINDELY I, 28—30 a GOLL vM 1884, 449 sL V dodatcích (L c. 460 si.)

sebral GOLL adu doklad, objasujících toto pronásledování. Podncování

a rady jiných mly podízený úinek na krále Jiího, jenž byl vlastním p-
vodcem strastí, bratím psobených, ježto chtl dokázati, že chce plniti svou

korunovaní písahu církvi. Že knzi domáhali se potlaováni hnutí bratr-

ského, o tom v kusu KTERAK SE LIDÉ, AI f.
138a. že u knzi psobily

obavy ped ztrátou píjm a robot vících, to dosti jasn vysvítá z AI f.

28a .220b. 313 h . Rad Joštov piítá se to i v list PÁNUOM PURGMISTRU
A RAD I STARŠÍM STARÉHO MSTA PRAŽSKÉHO, Alf. 103a a v list

bratra Tmy pánu ze Šternberka (GOLL vM 1884, 464).

O zmuení pti bratí zmiuje se bratr eho v list k podkomoímu
Vakovi Valeovskému. AI f.

319a, o mueni „nkterých" brati katem v PSÁNI
KNZE MARTINA VZNÉ. Alf. 329 b. Také v odvolací formuli, kterou bratí

tu nkdy v ervnu r. 1461 v kostele Týnském, praví o sob, že jsou již „tžce

zmueni" (AI f.
343a).

Srov. i spis BLAHOSLAVV, O pvod (vyd. Jastrebov) str. 23 si.

a rkpis musejní VF41 f.
9b (KRASONICKÝ).
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božie byli by svedeni. " Neb kdyby bylo smrt podstoupiti v krátkém

asu, snáz by se toho opovážili, neb jest vždy umíti, ale toto co

muož tžšieho býti než to, když lovk radji by smrt podstoupil,

než-li by tomu co k ohyzd promluvil neb uinil, což jest ped
Bohem pravé a vrným spasitedlné. a vždy násilím tištn bývá

k tomu a eí lahodnou a chytrou veden. A tak se piesma plní

a zvláš v Zjevení s. Jana. A druhé, že asové nebezpení, v nichžto

mnozí pod tvárností/? dobroty pišedše a pod jménem Krista Je-

žíše onde i onde Krista ukazují a jiným svobodu [k spasení] sli-

bují, jsúce sami sluhy porušenie a k každému skutku dobrému

nehodní. A tak písma oznamují, a skutkové toho knžstva i lidu

ukazují, že již Antikrist [pišel] r ve všelikém svedení nepravosti

tomuto lidu, kterýž lásky pravdy nepijal, ale inní bludu

a lži ví.^

Protož, miste, vz, že tchto asuo poznali sme zjevn, že

není užietka^' spasenie lidem skrze moc úadu papeže i v tom ve

všem duostojenství a knžstva rozmnožení, kteréž z moci úadu
jeho knžstvie požievá a moci ducha božieho nemá / a moudrostí í 5^

shuory sstupující se nezpravuje, pána Ježíše Krista v skutcích ne-

následuje, ctnostn^ živi nejsú, úzkou cestou nejdou, nic nechtí

pro Krista trpti a též pomsty vedu a zlé za zlé iní jako jiní

svtští a moc svtskú na to vzbuzují, aby trápili ty, kdož jim

poddáni býti nechtí, a vespolek jedny proti druhým postavují^ a

k nenávisti a k vraždám popouzejí i piesma jim k tomu tú a pi-

vodí. Jakož nyní tomu posloužili, královy poddané zbouili, tak že

byvše jako jedna eled v pokoji, již sob vespolek všecko zlé

dlají, pále, hubie, mordují.- Muožeš tomu, miste, porozumti,

kterak to knžstvo ten úad pijímá a od koho potvrzení bére

a kterak jeho požievá a kterak v nm živo jest, a muožeš íci,

že sá mažie tlesni, chválu a est milujice a zemské vci e-
nichajice, jichžto Buoh bicho jest a chvála v pohanni a konec

zatraceniX A jsúce nepietelé kíže Kristova, osobují sob zaslúžení

a AU: povstavují.

a Mat. 24, 24. /í Tvárnost dobroty. C y Antikrist. C.

o Papež. C. t Zli knží co iní. C. : Fii. 3, 19.

' Naráží na 24. kapitolu evangeliu Matoušova, kde se mluví o konci

svta, a na 1. epištolu sv. Jana (kap. 2.), kde je e o Antikristovi.

- Mínn jest zajisté odboj strany katolické proti králi Jiímu. V lét 1468,

kdy 4. list jest psán, byl zápas králv s odbojniky eskými a zvlášt slez-

skými, jakož i s králem Matyášem uherským v plném proudu ; v ervnu sve-

deny vtší boje u Tebíe a u Turnova (PALACKÝ, Djiny, IV, 2. 454 si.).
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jeho a úad apoštolským odpoívajíce pod služebností kostelní

i s lidem, hiechu a smrti poddaným, v kteréžto služebnosti

bezpeí se i lid spaseniem a v mylné nadji postavují. Jakož's

i ty, miste, ekl, že to jest obraz šelmy, lid hovadný, tlesný,

slovem božiem se nezpravuje a Ducha božieho nemá, chodí do

kostela, klanie se, modlí se a svátosti pijímá, klaní se šelm,

modlí se Antikristu a iní sob obraz šelmy, to jest mylnú nadji

k spasení.^

Protož, miste, vz, že ta jest píina,^ pro kterúž sme od

knží tohoto svta i od lidu, kterýž zpravují, odtrhli se, neb sme

poznali zjevn, že knží i s lidem obecn v nemilosti pebývají

a v smrti, a které sú vci podstatné k spasení, tch nemají. Nejsú

peneseni od smrti v život.r Nepijali daru milosti a nevešli v po-

slušenství pána Krista, ale zuostávají živi v starém lovku, hiechu

poddaném, aniž tomu rozumjí, co jest to hiechuom umíti«>' a

spravedlnosti živu býti,^ aby již ne sob živi byli, ale jemu, jenž

za n umel, aby staré stvoenie pominulo a nové z Boha uinno
bylo.^ Neb ktož má spasen býti, musí starého lovka svléci s jeho

iny a obléci se v pána Krista.íj A ten jest kest v Kristu Ježíši,

v smrti jeho poktnu býti a s nim pohebenu^ skrze kest v smrt,

aby, jakož Kristus vstal v sláv Otce svého, takéž aby v obno-

veni života chodili, jsúce spolu štipenie^ v podobenství smrti

jeho, aby lovk vetchý ukižován byl a zkaženo bylo tlo hiecha
í- 6^ tak, aby / nebyli poddáni hiechu,-''^ slúžíce jemu, ale pemohli

smrtedlné životem i poslúchali spravedlnosti k životu vnému.
Neb i ten lid, ješto se zdá býti nco nábožného promniv nkteré

tvárnosti, od svta se oddliv postav i rouchem, posty mnohé
in, i v žíni chod, almužny dávaje, svátosti asto pijímaje a

mnoho se modle/ toho nezná obecn,'^ ím by< v sob mohl pe-
moci smrtedlné zlé, z ducha neistého pošlé, aby se v tom zlém

sami poznali, sebe zapeli, svuoj kíž vzali a pána Krista násle-

dovali.^ Neb lid, kterýž má spasen býti, musí ty vci znáti a^ míti

slovo pravdy, moc božie v srdce své vzíti a tomu vuoli poddati

^ AU: pohbenu. b AU: štípeni,

c V AU následuje: ?i. d V AU chybí,

o. Co sob osobují? C. /S Píina oddlení. C. y 1 Jan 3, 14.

d Aniž rozumjí. C. e 1 Petr 2, 24. C 2 Kor. 5, 15. 16.

ry Kol. 3, 9. 10. y'i ím. 6, 3.-6. í Slepota. C. x Spasenci. C.

1 Místo toto lze s GOLLEM (M 1884, 45) pokládati za citát z Roky-

canových kázání.

Mínny jsou mnišské ehole.
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a dovrným srdcem v službu se podrobiti, což slovo živé chce,

aby tomu poddán byl v duchu svém, oblibuje to, což se Bohu

líbí, znaje, vždycky hotovost i skutenost k tomu maje, a tak

aby-t se zmocnil u víe pána Ježíše Krista, skrze nižto/? se

v spravedlnosti ustavuje, kteráž z Boha jest^ [a] u viee v po-

znání božiem a v moci vzkíšenie Ježieše Krista [záleží],^ a tak

skrze vieru a pravé milovánie aby se pidržal vného Boha a

pebýval v Kristu, Synu jeho. A to jest království'^ nepohnuté v mi-

losti božie, skrze niž lid sloužie Kristovi, s bázní a s poctivostí

a líbí se [Bohu].*' A to jest zákon napsaný v srdcích, duch života,

kterýž vysvobozuje od zákona hiecha a smrti. Takových jest

vitzstvie viera,r neb v sob mají vtieho než jest v svt, protož

pemáhají v sob všeliké zlé, hnv, nemilost, a hiechom umevše,

mrtvie údy své mocí viery z slova pravdy. Protož duostojn chodie

v svém povolánie ve vší pokoe a tichosti, '^^ jsúce zdrželiví, dobro-

tiví, trpliví, milostiví, lítostiví, milosrdní, skrovní, istí, stydliví,

pokojní, dobrého žádostiví, povolní, ke všelikému skutku dobrému

zpuosobní a hotoví.

Neb my tak tomu rozumíme, že ktož má vieru božie dobru,

pravú a živu, ten má moc, aby mrtvil v sob ^ zlé a inil dobré,

neb die: Viera skrze láska dlá': totiž, co se Bohu líbí, všeliký

skutek dobrý a*^ bližním užitený a sám vede život ctnostný.

Nebo ctnost jest moc v duchu viery a lásky z slova pravdy, v že

lovk zdrží se od zlého, k emuž pirozenie jeho náchylno jest,

a píleží [jejmu zlé mocn v tle, však proti tomu svému pi-

rození moc ukáže, ^ tak že sa pirození neistého, bude istého

a jsa klopotný a popudlivý, bude zdrželivý a krotký, [tichý, istý

etc.]'^ A tou vrou podleni sou kesané, kterážto: jest nejsv-

tjšie, v níž se ostiehají v spravedlnosti Boha Otce a spasitele

Ježíše Kri/sta, kterýž zrazen pro hiechy naše a vstal pro ospra- i. 6'

vedlnní náše.^- Protož ktož sú pišli k užietku zasloužení pána

^ v AU chybí. ^V AU chybí.

^ V AII chybí: království X Boliu. V AI: Bohu opraveno místo: jemu.

d 1/ y4// chybí. e AU: ukazuje.

a Vypsání pravého kesana. O. li Z viry a spravedlnosti její. C.

r 1 Jan 5, 4. o Parafrásc Ef. 4, 1. 2. t Moc víry -jaká. C.

C Gal. 5, 6. r, Ctnost co? O.

V AU postranní pípisek rukou B: ím 8. v. 1. 4. 5., Galaí. 5. v. 24. 25.

i V té ostíhají se v spravedlnosti Boha Otce. C.

y. ím. 4, 25.
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Krista, 3 odpuštní hiechuo mají skrze nho, « a poznavše jeho

práv, v nm dovrným srdcem stojie, v duchu milujíce, jeho se

pidržiec, majíce rod nový v sob z semene slova božieho, a tak

sú v spravedlnosti Boha Otce. A tif nejs slouhy hícha,^ ale

spravedlnosti,/^ neb od ehož kto pemožen jest, toho i slouha

jest.Y neb království božie jest spravedlnost, pokoj a radost v Duchu

Svatém. Vzdlavše se v píbytek božie, nejsú pod zákonem, ale

pod milostí, neb kdež jest Duch Pán, tu jest svoboda,'^ že od-

kryt tvái slávu Pán spatují, v týž obraz promnni bývaji

od <^ svtlosti v svtlost od Ducha božieho ^ a ti z milosti dobe
iní duchem jsouce vedeni. Neb nepijali ducha služebnosti opt
v bázni, ale Ducha zvoleni synuov, v nmžto volaji Ote, Ote. Z

Protož, ktož sú pišli 55 k té milosti a ustavili se v té spra-

vedlnosti majíce tu služebnost, ti sou došli milosrdenství božieho.

Protož všecky spravedlnosti a služebnosti tvárné, kteréž'' se tlem
konají, neužitené sou k spasení bez této v Duchu synovské.

Také ta spravedlnost ukazuje se na lovku, když odporné vci

sob a kivdy, kteréž jemu' sahají na statek, na est i na život,

pokojn strpí v milosti, maje to v sob, že tak má býti a že to

jest spravedlivé, abychom ty vci na sebe brali, kteréž na Kristu

byly. Neb tak pán Buoh náš chce, v nhož víme, a on jest Otec

náš, a my jsouce z nho, úastni jsme jeho božského pirozenie,

a on jest všemohúcí a stvoil všecky vci. A Kristus Ježíš, pán

náš, jenž jest Syn jeho jednorozený. Duchem Svatým poatý a

z panny Marie narozený, plný milosti a pravdy, jsa blesk slávy,

a zpuosoba podstaty jeho, nesa všecky vci slovem moci své,

a jest v ^ velebnosti na výsosti v sláv Otce svého/- sám sebe

ponížil, zpuosob služebníka pijav poslušen byl Otce, a ty všecky

vci pro nás podstúpil, hannie, posmívanie, rouhanie, potupovánie

a za svuodci a za ábelníka souzen, pro nás jsa zrazen, svázán,

biován, uplván, zášijkován, trnovú korunu korunován, s lotry vy-

veden na šibenici kíže, a jsa na kíži obšen mezi lotry umel
bolestn. Tak dokázal poslušenství skutkem, dielo dokonav, kteréž

a v AU následuje: a. b AII : hichu.

'^ V AII následuje: a. d AII : u.

a V AII postranní pípisek: ti poznávají moc vzkíšení jeho i spolenost

utrpení jeho, 'pipodobujíce se k smrti jeho, Filip. 3. v. 10.

/? Kdož v té spravedlnosti Boha Otce jsou, jsou služebníci spravedlnosti. C»

Y 2 Petr 2, 19. Z milosti dobe iní. C. s 2 Kor. 17, 18.

C ím. 8, 15. OJ Užitek. C. Spravedlností tvárné. C.

i Jiná znamení spravedlnosti z víry t. trplivost. C. y. Žid. 1, 3.



tvrtý list k mistru Rokycanovi. 23

mu Otec dal ; když miloval své, až do konce miloval je « i za

nepátely se modlil. Protož spravedlivé jest. abychom my trpli, f. 7^

cožkoli dopustí a vzloží na nás Otec náš nebeský, neb to iní

pro naše lepšie, miluje nás, neb ponvadž Synu svému nejmilej-

šímu neodpustil pro nás, protož i my máme trpti z milosti pro

své i našiech bližních spasenie i nepátely milovati a jim dobré

vci obmejšleti a tiem spravedlnosti, kteráž z viery jest, /^ a poslu-

šenství Bohu Otci našemu dokázati, neb nejsii hodná utrpenie

tohoto asu k budoucí sláv, kteráž bude zjevena v nás.r

Tu sme nco povdli o kesanech pravých i o tch, kteíž

v hiechu a v smrti pebývají. Protož, miste, muožeš porozumti

z tchto eí, co za vieru máme a za spravedlnost a za ctnost a

kteí sou skutkové té viery a služebnost Bohu vzáctná a k spasení

užitená a eho se pidržíme a eho se varujem a pro"* se vzda-

lujem od služebnosti kostelní ímské a úastnosti vuobec s lidem

nechcem míti. Neb toho úastni býti nechcem. v em oni základn'''

stojie, vkoenni jsúce a založeni v hiechu a v smrti, a tak to

v sob podstatn mají, co jest pišlo v Adama závisti z moci zlého

ducha, a to zjevn skutkové jich i ei ukazují. Neteba se domní-

vati ani posuzovati, neb s. Jan dí : V tom zjeveni sú synové božie

a synové áblovi; ktož hešte, z ábla jest, a ktož spravedlivý

jest, z Boha narozen jest, a nižádný vás^ nesvo,^ totiž by jinak

bylo. Protož nemuožem íci bílému erné a ernému bílé. jako ti,

kteiež ve tmách rukama šámajíc praví tak, že skutky dobré iníce

a ctnostný život vedúce majie víru zlú, ale oni svtští lakomí,

pyšní, svárliví, opilí, nemilostiví, [nemilosrdní] nebloudie, ale mají

víru dobru. Pro jest to, že tak mluví, že ten, ktož ukazuje víru

dobru skrze skutky dobré a život ctnostný, že jí nemá, a kdož?

ukazuje nevru skrze život hiechu a smrti poddaný, že má víru

dobru? To jest proto, že zlost oslepila oi jich, aby vidlice ne-

vidli a slyšíce neslyšeli^ a srdcem nesrozumli,'^ jako oni misti

a zákonníci a knžie, kteíž pána Krista potupili za zlosyna a za

svuodci odsoudili. Též i nyní na skonání svta, jakož bylo na skonání

starého zákona, že se jim Kristus nepihodil k jich úmyslu a nebyl

pilen zachovati toho, co oni u sebe za dobré soudili, a odporný
jim byl život jeho, tak i nyní jest, že vyvolenie božie nejsú jim

a /4 /.- pec. ^ AI : nás.

". Jan 13, 1. /i Dokázati. C. y ím 8, 18.

d V em stoji lid v církvi ímské. C. e 1 Jan 3, 7.— 10.

: Pevrácenost. O. o Slepota. C. Mat. 13, 13.
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píhodní a nejsú pilní zachovati ustavení papežských, soudíce za

lepšie ostiehati pikázaní božiech: protož jich nenávidie, neb
f. 1^ i viery nechtí vyznávati podlé úmyslu jich, o kte/réžto víe jich

nenie psáno v zákon, a v první církvi nic nevdli o ní, od

apoštoluov až do nkolika set let, a proto dobru vieru mli ke-
sané vrní i ješt po mnohých zemích o ní nic nevdí. A ktož

nechtí vyznávati té viery jejich podlé zámyslu jich,'^ djí, že zlú

víru má, skutkové a ctnosti nic neprospjí. A tak neznajíce viery

božie, pro svú vieru omylnú potupili živu vieru božie, skutky

dobrými/^ i ctnostným životem dokázánu.

Tak jest pánu Kristu bylo i jeho milým prvním svatým i dnes

musí býti od téhož ducha v svt povýšeného a nejvíce od tch,

ješto spravedlnost svú ustavují z rozumu písmar podlé smysla^

svého, berúce jedno litern a druhé duochovn, jakož se jim které

pihodí k zámyslu jich a ku potvrzenie toho, což chtie, a Ducha
božieho nemajíce, všeliká písma Duchem božiem vdechnutá smyslem

tla svého, múdrostí a umním^ emeslným vykládají a tiem spra-

vedlnost svú za spravedlnost božie provodí,^^ smysl viery své za

vieru božie, službu svú^ za službu božie, poctivosti, chvály a slav-

nosti své za božieC a toho mocí ukrutnú dovodí. Neb to jest

duovod ímské církve: moc mee k pipuzení k víe své. Protož

zákon jich jest moc jich nemilostivá,'? neb by pohaníni byli od

moudrosti božie, kterúž Buoh dává vyvoleným svým. A tak moudrost

tla a umní emeslné nestatilo by jim, jak onm nejvyššiem

knžím a zákonníkuom proti pánu Kristu, ale moc statí, jako

i onm statila proti pánu Kristu i jeho milým apoštoluom a prvním

svatým až do dnes. Neb o tom písma svdí prorocká i apoštolská,'^

lak že [jakož] Kristus, hlava, musil trpti od moci svta, tak

i všickni údové až do posledního vyvoleného božieho skrze trpli-

vost musí bžeti po cest ouzké, zlého za zlé neiníce, ani po-

kládajíce sob moci v rameni pirození svého, ale v moci božie,'

a A II: smyslu. b a II: uením.

a Víra jich. C.

§ Neznají víry boží pro svou víru omylnou a potupnou. C.

;' Z eho svou spravedlnost ustavují. C.

ij Postranní pípisek na levé stran v AI: Smysl víry své za víru boží. C.

s Spravedlnost svou za spravedlnost božie provodí. C.

C Postranní pípisek na levé stran v AI: Moc svta. C.

rj Církve ímské ušlechtilý dvod. O.

Postranní pípisek na levé stran v AI: Kristus trpl od moci svta. C.

t Postranní pípisek po levé stran v AI: v moci boží. C.
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v kteréž se ostiehají skrze víru na spasenie. Také múdrosti tla,

vtipuov a rozurnuov a umní'^ emeslného nedbají, ale istého srdce

a svdomí dobrého s pilností ostiehají a moudrosti shuory žádají,

aby ten, jenž ve tmách svtlo osvítil, zasvítil v srdcích jich svtlo

umní jasnosti božie v tvá Krista Ježíše. Také chvály, cti, duosto-

jenství a zbožie nežádají, ale umrtvenie a pohanní pána Krista

na svém tle nosí a ode všech vcí zemských minulých milost

srdce svého odtrhují a milostí božie je ustavují. Neb nemajie zenie

k tm vcem, kteréž se vidie, ale k tm. kteréž se nevidí. / Neb í-

které se vidí, asné sú, ale které se nevidí, vné sú.

Protož to za podstatné [u sebe] k spasení máme, mocí viery

státi a múdrosti božie se zpravovati/^ a lásku r Ducha Svatého

v srdcích míti, a ktož v úastnosti '? toho nebude, spasen být^

nemuož. Protož, miste, opatte se, ím stojíte i s lidem, abyste

mocí svta nestáli- a múdrosti tla, kteráž z umní emeslného

pochodí, nezpravovali se. Neb bojíme se za vás, abyste umním
v tom" rozumu písma bez Ducha božieho nezklamali se i lidu

o své spasenie, zastierajíce se zasloužením pána Krista i prvních

svatých<= v život starém Adamov, v hiechu poatém, ustrnuvše

v asných vcech milostí" srdce. Jakož to zjevn skutkové uka-

zují pi knzích i pi lidu, že to za nejlepšie své dobré mají, o to

pilnost a snažnost vynakládají a nepokoj i sváry vedu. Ale vrní

kesané toho, jehož nevidí, miluji, v nhož i ví, v Krista Je-

žíše, pána ', svého '> , v nmž pebývají, a on v nich, a více ra-

dovati se budu veselím nevýmluvným a oslaveným.'-

Protož, miste, a již muožeš vdti z eí naped povd-
ných, pro sme se odlúili a v em sme se ustavili, však ješt

krátce^ vz, že pro to: Neb se bojíme jha vésti s svtem, abychom

s ním nezahynuli. Neb die : Vyjdte z nho, lide muoj, abyste ne-

byli úastni hiechuov jich a nepijali na se ran jich.'- A my
z milosti božie že sme tomu hlasu srozumli, proto sme z Baby-

lona vyšli. Také máme napomenutí apoštola, kdež die: Vyjdte

z prostedka jich a oddlte se od nich, die Pán, a neistého ne-

rote se dotýkati, a já pijmu vás a budu vám za otce a vy bu-

a AU: býti. ^ v AU následuje: a. c V originále: starých,

a Znamení. C. /? Vci podstatné. C. ;' AU: moc viry. K.

d nb. t AU: moc svta. K. X Milost svta. C.

fj Milost Krista. C.

'? AU : Vrných kesan vlastnosti. B.

t 1 Petr 1, 8. y. Píina. C. ?. Zj. 18, 4.
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dete mi za syny a za dcery, die Párf všemohúcí. o. Protož ta

majíce zaslíbeni, nejmilejšie, oisme se od každé poskvrny tla

i ducha konajíce posvceni v bázni božieý Protož, miste, rozsu
to sám u sebe podlé svdectví svého, [které's]^ mluvifl]*^ na ká-

záních, že svt pln jest poskvrn v tle i v duchu. Kterak pak my
to muožem z víry uiniti, znajíce to z jich skutkuov i z slov,

abychom s nimi z jednoho chleba jedli '^ a z jednoho kalicha pili

a abychom s nimi jedno tlo byli? Ó byste ^ práv rozsoudili, jak

byste nám za zlé nemli! Nebo naše oddlenie jest tresktánie^

knží zlých i lidu skutkem, neb od nich toho initi nechcem, ani

s nimi pro jich život zlý a vieru omylnú. A také mli byste nás

v tom laskav snésti, neb my skrze to pohanní Kristovo na svém

f- 8 ^ tle nosíme. A ponvadž to na prvních kesanech za pravé / sou-

díte, pro pak na nás zas zlé? Však vieš, dokudž sme od vás

pijímali, že sme za dobré r jmíni byli a byla nám mnohá svo-

boda v svt a tak pohanní kíže Kristova byli sme prázdni. Neb
sme s mnohými hiešníky jednotu ukazovali, protož sú nás mi-

lovali. Ale lépe jest nám zde na krátký as trpti, než bychom

s svtem vn zahynuli podlé ei pána Krista, jenž die: Budete

v nenávisti všem lidem pro jméno mé a vylúí vás a ohyzdí

a vyvrhli jméno vaše jakožto zlé pro syna lovka a kú na vás

všecko zlé, Ihúce proti m. Raduojte se a veselte se, neb ej, od-

plata vaše mnohá jest v nebesích.'^

Pak v em sme my se ustavili a ím, že dobe '^ v pravd

víry pána Krista stojíme, ujistili?

Tiem, že písma Bohem vdechnutá tomu svdectví vydávají

a píklad prvních kesanuo vrných, kterak mají vyvoleni býti

a v em a co na n má pijíti, že se v tom nalézáme. Protož

nadji pevnú jako kotvu duše máme a též i o svtském lidu,

kterak o nm piesma svdí, že je také v tom vidíme, že sú' v té

nepravosti, což se v piesmích svatých za zlé pokládá, to se na

nich nalézá, jakož i na prvních, kteíž sú srdcem blúdili a Bohu

^ V AU následuje: B. b Opraveno místo: kteréž,

c Opraveno místo : mluvíš. ^ V AU chybí.

e V originále: Abyste. f AU: trestáni. s V AU chybí.

^ AU: za dobré. i AU: se.

a 2 Kor. 6, 17. 18. /? 2 Ko. 7, 1.

Y Kteí je prv milovali, již nenávidí; a pro to? C.

d Mat. 10, 22. Luk. 6, 22. 23.
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nevili a v hnvu božiem byli, Židé i pohané.^ Tak i nynjšie

pod jménem kesanským vždycky se uie a nikdy k umní pravdy

nepicházejí, lásky ^ pravdy nepijali,^ a protož pravdy neiní. Byt

eí božiech ostihali, uedlnici by Kristovi byli, pravdu by po-

znali a pravda by je vysvobodila z moci satanovy, ^ aby hiech

v niech nekraloval. Neb se nemuož tajiti, kdo kde rozkazuje a

vládne, buto k životu neb k smrti, zjeví se ovoce ducha neb

skutkové tla. ^ Potom má poznáno býti devo le dobré, le zlé,

jakož die pán Ježíš, r

A jako's nám ekl, abychom povdli, co jest nám zjeveno,

to vz, miste, že my to za nejvtí zjevení-^' máme, když sme

pravdu pána Ježíše poznali v duchu a v nm užitek svého spa-

senie, neb ktož sú jej poznali, tii sou jej pijali a dal jim moc

syny božími býtifi Neb múdrým a opatrným nezjevuje se, ale ma-

likým,C ješto sú chudí duchem a pokorní srdcem, ješto nízkým

povolují v sprostnosti Kristov. A takovým'^ zjevuje Otec [Syna

a Syn Otce], aby jej poznali samého a pravého Boha a Ježíše

Krista, Syna jeho, a to jest život vný. A jakož sme svrchu na-

psali, abychom v nho srdcem vili a v duchu milovali a všecko

své doufanie v nm položili, a což se jemu líbí, to inili, i toho

sme vdní zjevenie, když nám pán Ježíš otevel smysl, abychom

písmu rozumli a v pravém smyslu požievali ku poteb svého

spasenic* etc. O zjevení pak, kteráž pán Buoh prvním kesfanuom

inil, též i nynie v duchu vytrženie a vidnie, kteráž Buoh vypl-

uje, což prvé ukazuje, v jistot ty vci k našemu potvrzení a

potšení Buoh i v ten as iní, k / užietku a ádu, [zízení] lidu f.
9="

svému, kterak se mají míti. Jakož i v starém zákon Ezechielovi

o chrámu vzdlání,^ tak nyní o chrámu zboru svého, kterak se mají'^

vzdlávati, a kto má k tomu první býti. Pak, bychom to psali, co

Buoh dává u vidní sluhám svým, mnoho by písma bylo a také

kto by tomu uvil? Snadby spieše nkteí áblu to pidali, co se

Duchem božiem dje, a tak by upadli v hiech proti Duchu Sva-

a v AU chybí: lásky X nepijali. b V AU následuje: neb.

c Následuje neplatné: se. ^ V Af následuje: našeho.

a Pod jménem kesanským. C. (i Jan 8, 31. 32.

;- Mat. 12, 33. r; Zjevení. C. € Jan 1, 12. C Mat. 11, 25.

/, Ez. 40. '5 Vidní. C.

' Bratí dívají se, jak patrno, na svj pomr k církví ímské, jako na

pomr prvních kesfan k pohanskému státu, tedy podobné názory, jaké vy-

jaduje Chelický ve svých spísích. Srov. GOLL, Quellen //, 23.
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tému, neb i mezi námi mohli by nkteí pochybovánie a vrtkání^

míti pi tom. '5! Protož my pi všem držali'' sme se zprávy apoštolské

a píkladu prvních svatých, abychom všecko inili ve jméno pána

našeho Ježíše Krista v slovu i v skutku.^ Protož my více slibuom

jeho (jakož ekl : Cožkoli budete prositi'^ Otce ve jméno mé, dá

vámfi a opt die : Kdež se zberú dva anebo tie ve jméno mé,

já sem mezi nimir a zakoli prositi budu, svoléce se,^ stane se

jim),^ a tak my v ten as vzali sme ped*^ se toto: Chce-li pán

Buoh, abychom se konen odtrhli od moci úadu papeže a tak

od jeho knžstva a druhé abychom ád zpuosobili mezi sebú

podlé zízenie první církve a tak dále pi kterých osobách má
všeliká pe rozsúzena býti a na nich pestána^ a žádný mimo to,

což rozsúdie, aby jinak tiem nehýbal, ^ než za pravé držal a s mi-

lostí poddán byl, pak kteí mají posluhovati a kto má první místo

držeti v moci úadu podlé toho, jakož die: Tob dávám klíe,' a

opt: Komuž odpustíte, bude odpuštno, a komuž zadržíte, bude

zadržáno.v A o to sme se mnozí svolili z ech i z jiných zemí,'^

abychom se za to pánu Bohu modlili, chce-li to pán Buoh tento

as míti, aby nám to ukázal podlé píkladu téhož, jakož uinili

apoštolé, když volili dvanáctého. A tak kázali sme se za to pánu

Bohu modliti i postiti bratiem všem po krajinách. Pak mnozí

sešli sme se a modlili se za to pánu Bohu, aby nám to ukázal,

chce-li to míti ili nic mezi námi v tento as. I pišlo tak, že

chce. A tak sme uvili tomu, že jest tak vuole božie, aby to bylo.

I dali sme tomu prodlený as, aby se za to pánu Bohu modlili

i s posty, hned-li to chce míti toho roku a které osoby k tomu

chce míti, aby ukázány byly skrze touž píinu jako i prvé. A tak

když sme as k tomu mli, opt sme se sešli mnozí z ech
i z Moravy a modlili se za to pánu Bohu s týmž dovením jako

i prvé i vyvolili sme jich devt, a z tch devíti aby byli tí, pak-li

dva nebo jeden; pak-li ješt pán Buoh toho léta nechce míti, aby

a AU: vrtláni. b aíJ: drželi. c A 11: prositi budete.

áV AI chybí. e AI: pes. f AI: pestává.

a A II: Nezaložili na zjeveních ac enthusiasmis, sicut anabaptistae. 5.

/? Jan 14, 13. 14. r Mat. 18, 20, d Mar. 11, 24.

e A II: Primarius in (?) tehdaž pevný byl. B.

C Mat. 16, 19. rj Jan 20, 23.

i9 AI i AII: V jiným pak exemplái takto stojí: A o to se mnozi svolili

z ech, z Moravy i z jiných zemí, z Nmcuov Valdenských. V AI rukou A,

v AII rukou B.

1 O zjeveni viz pozn. I na sir. II.
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nebyl žádný. A by by^ bylo nepadlo na žádného, byli bychom

ten rok beze všech knží, a tak" až by vždy nám pán Buoh

ukázal k modlitb a k víe, že již chce to míti, a osoby, které se

jeho milosti líbí, aby ty byly. Ale ponvadž'^ sme se konen
pustili knží, kteíž pocházejí z moci úadu papeže, z víry víc
tomu, že Buoh nechce, bychom k nim zenie mli o posluhovánie, / í-

9''

protož sme vieru piložili, že Buoh uiní nám, za prosíme.

I uinil pán Buoh k víe a k modlitb, že pišlo na všecky ti, a

pi tom ukázal pán Buoh múdrost a moc svú v nás [tak], že sme

všickni poznali itedln, že pán Buoh navštívil nás a ku potvrzení

uinil veliké vci. A bylo [se] více [sešlo] než šedesáte bratie.

A to sme s velikým dovením pijali a s radostí ducha svého,''

dkujíce pánu Bohu, že navštívil nás v poslední asy a dlá

dieloa své.

Dále pak o potvrzení jich v úad knžský spolu sme mlu-

vili, kterak by nejslušnji bylo bez úrazu lidem, a sme vili

beze všeho pochybovánie, že sú již posvcení a potvrzení od pána

Krista, jakož nám to ukázal pán Buoh.^ Avšak obmejšlejíce dobré

vci netoliko ped Bohem, ale také pede všemi lidmi, což na nás

jest, hledali sme toho skrze prvního, kteréhož sme mli od ím-

ských ped tiem, a druhého od Valdenských (ješto mají puovod

^ V Aí chybí. ^VAII chybí: a tak.

^ V AII následuje: již pece.

d V originále : svatého. Srov. f. 401 >>

.

a Jaké a jak vyvolili. O.

' Týž názor vyslovuje se v kuse KTERAK SE UD, AI f.
142a. Ve

SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIIíCH velmi obšírn dovozuje se theorie

a princip, že není opravdu knzem ten, kdo není ,v jednot tla Kristova"

(48a), t. j. ten, kdo svým ctnostným životem nedokazuje, že jest uvnit po-

svcen, že v nm pebývá Duch Svatý. (Srov. Alf. 20 b. 31 a, 120^ a j.). D-
sledek nevyslovený od bratí urit jest ten. že ctnostný lovk vlastn již jest

skuten knzem, tak že obad posvcení nebo potvrzení na knžství jest pouhá

formalita, kterou se vlastn žádná moc knžská neudili. Vždy beztoho zlí

knží nemají úinné moci knžské, jak bratr eho obšírn dovozuje ve

SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNZIECH. Viz níže pozn. 2 na str. 39.

Tam, kde bratí formuluji pro veejnost své dogmatické názory o knž-

ství a svcení nebo potvrzováni na knžství, vidíme, že formální obad po-

tvrzení pokládají za potebný. Tak již v dogmatické ásti TVRTÉHO LISTU

K MISTRU ROKYCANOVI, AI f 12 a., ve SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH

KNŽIECH, AI f 49b. 57a., v TRAKTÁTU BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI

SVATÉ, AI f 120a, 121b,, v ODPOVDI BRATÍ STARÝCH NA PSANÍ

MISTRUOV PRAŽSKÝCH, AI f.
216a.
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od první církve)/ o kterémž sme nadji mli, že by v milosti

božie byl a nejstaršie z nich jest v letech. I ta oba dva tak pi-

jali sme ku potvrzení tch tí, jestliže to pán Buoh chce, aby

ukázal. I modlili sine se pánu Bohu, chce-li to potvrzenie míti

skrze Valdenské, aby tomu staršiemu milost [v srdce] dal k tomu,

aby z milosti a z viery^ [to] uinil. I dal jemu to pán Buoh, že

uinil s dovením a potvrzuje nás v tom mluvil dobré vci,

chvále pána Boha z toho ka, že toto uinil pán Buoh k užietku

spasenie našeho. I stalo se potvrzenie od nho'' tm tem skrze

vzkládanie rukou podlé ádu první církve a zprávy apoštolské

s modlitbami.

Pak o tom, jakož pán Ježíš ukázal z výsosti o tech a zvlášt

o jednom, kterýž z nich ml první místo držeti, mluvil jest ten, "^^

komuž jest ukázáno, ka, že tak jest, vte tomu úpln !- Avšak

^ V A/I následuje: i. ^ V A/I petrženo: od nho.
c 1/ /!// dvakrát podtrženo.

a A II: B. eho mluvily cui in somnis seu visione hoc fuit revelatum. B.

Pípisek tento jest opaten ervenou závorkou, zajisté na znamení své dle-
žitosti.

^ O svých stycích s Valdenskými zmiují se bratí podrobnji v kuse

KTERAK SE LIDÉ, AI f.
139 b—140 a; srov. též AI f. 331 a. Jinak viz do-

klady uvedené GOLLEM v Quellen I a mimo to spis BLAHOSLAVV. O p-
vod jednoty (vyd. Jastrebov) str. 35. O tom, co z pramen lze vyvozovati,

též GOLL, Quellen I, zvlášt na str. 30—31 a Quellen II, 37 si. a GOLL
vM 1884, 162—163. Srov. též GOLLV lánek „Nové spisy o Valdenských"

v Athenaeu V (1888) 97 si. O názoru bratrském, že Valdenští souvisí s prvotní

církvi kesanskou, jaká byla ped Konstantinem Velikým, viz píslušnou
poznámku k f. 26 a.

- Podle postranního pípisku v A II (viz hoejší poznámku a) jest vidti,

že tato vta týká se zjeveni, jehož se bratím dostalo, jak se o tom zmiuji
v svém DRUHÉM LISTÉ K MISTRU ROKYCANOVI (AI f.

3 a str. 11).

Kdyby tohoto pípisku nebylo, sotva by to kdo, tuším, poznal. Ponkud ze-
telnji jest to vyjádeno v kuse BRATÍ ZA KRÁLE JIÍHO V OUZKOSTECH
{AI f.

402a). Podle TETÍHO LISTU K MISTRU ROKYCANOVI bylo by lze

souditi, že posel bratrský Rokycanovi ústn vyložil, jakého zjevení se bratím
dostalo, ale podle str. 27 sL jest patrno, že brati o tom teprve v list 4. po-

dávají zprávu písemnou; dlužno ovšem se domnívati, že doruitel 4. listu

Rokycanovi ústn pece cht necht povdl více. Že bratí ve svém písemném
sdlení (ve 4. list) a v jeho zpracování nepovdli více, dlužno piísti pro-

zíravosti a vysplé intelligenci ehoov. Ovšem jest velíce možné, že když

posel bratrský Rokycanovi již pi doruení listu 1. (srov. str. 11 a 14) se zmínil

o zjevení, jehož se bratím dostalo, Rokycana nepodržel toho u sebe a že tudíž

bratím se doneslo, že to, emu oni velikou váhu piítali (srov. str. 11), na

jiné nepsobilo. Proto eho, autor 4. listu, a svého vidní se v list nemohl ne-

dotknouti, pece hlavní váhu klade na dvody rozumové a dvodu mystickému
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bratí pro vtšie ujištnie dovili se pánu Bohu skrze modlitby:

chce-li, aby ten byl, píd na. I pišlo na. I stalo se potvrzenie

všem tem s modlitbami. Také i jednomu z nich, aby první místo

držal v puovodu úadu knžství, jakož bylo v první církvi. A ten

vyvolen jest nejprv od mnohých za staršieho mezi bratími a potom

vyvolen jest též od mnohých, aby byl jeden z devíti, i pišlo na,
aby byl jeden ze tí, kteréž sob Buoh vyvolil z tch devíti. Potom
skrze modlitby a dovenie pišlo na, aby byl první. '^ Neb tak

pán Buoh chtl míti, protož zjeviv to i dokonal, neb jest také

dobré svdectví ml od rodiuov i od okolního lidu, že od d-
tinstva vždy svat obcoval a potom dále když pišel k letuom,

v dobrém prospieval, stoje u víe pána Krista bez vyvinutie a až

do dnes zachován jest bez poskvrny hiecha smrtedlného v dobrém

svdomí. A to jest nám za veliký dar od pána Boha, že toho vy-

volil k tomu, ješ/to jemu rovn nevíme podlé svdectví a sv-f. 10

domie jeho, neb nám ve všem zjeven jest od mladosti své. A tak

všickni tí sú dobrého svdectví i svdomie, ješto, by pak nebylo

zjevení božieho o nich ani skrze vieru a modlitbu dovenie
k Bohu, hodné jest bylo podlé zprávy apoštolské k tomu jich vy-

volenie.^

(citovému) piítá význam podízený. eho nechce Rokycanovi a lidem s ním

stejn smýšlejícím (to se týká zpracování 4. listu nadepsaného BRATR/ ZA
KRÁLE JIÍHO — AI f. 350^ si.) vnucovati viru ve své vidni a hledí, tuším,

tenám vsuggerovati mínni, že bratí hlavn zdailé losováni pokládají za

projev božské vle. O tom ovšem nelze pochybovat, že píznivý výsledek lo-

sování mocným dojmem psobil na všecky úastníky shromáždni, takže všichni

pi 3. shromáždni „poznali itedln" , že je pán Bh navštívil (str. 29).

Zdá se, že eho ani na bratí nechtl psobiti svým vidním, podle

všeho, teprve když všecko již bylo hotovo, jim o nm vypravoval. Když složitá

procedura se zdaila, pak nabyl asi pesvdeni, že vidní nebylo pouhým
peludem, nebo psobením zlého ducha. Pozdji však pece zase nabylo v nm
pevahy reálni nazíráni nad mysiicismem. Pihlédneme -li k výrokm eho-
ovým, které ve svých pozdjších písemných projevech uinil o argumentech,

vedených ze zjeveni a zázrak (AI 170 1> —171. a 244 a), nabudeme, tuším, pe-
svdení, že eho sám své vidní nepeceoval nebo lépe ím pozdji, tím

cenil mén. Srov. str. 11 pozn. 1.

Další události ukázaly, jak rozumn eho jednal, že své vidní nestavl

do popedí dkaz pro správnost víry a jednání brati. Rokycana ve veejném
list svém z r. 1468 poítá jim za všetenost, že se dovolávají svého zjeveni

od Boha. (VÝBOR II. 735).

a AII: t. B(ratr) Matj Konvaldský. B.

^ Toto místo jest nejpvodnjší a nejdležitjší svdectví o tom, jak si

bratí zídili své vlastní knzi (knžský ád) a jakým zpsobem tito byli po-

tvrzeni (posvceni, ordinováni). K nmu druží se místo z kusu BRATÍ ZA
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Ale však ani oni, ani my z sebe a od sebe nic nejsme, ani

co dobrého dostateni sme pomysliti a nalézáme se neužitené

slouhy pána Krista. Neb pro svú nestatenost a nezpuosobilost,

nedostatky i hiechy nkterých z nás hodni sme byli zavrženie od

pána Boha. I to také vyznáváme, že sú se o nás pokúšeli lidé

KRÁLE JIÍHO V OUZKOSTECH (který jest jen novým zpracováním TVR-
TÉHO LISTU K MISTRU ROK\'CANOVI) f.

400a sL Již v tomto, asov po
tvrtém listu nejbližším svdectví jsou patrný vcné rozdíly ne nedležité.

Vnjší rozdíl obou tekst jest v naší edici patrný z tekstu kusu BRATÍ ZA
KRÁLE JIÍHO. Krom tchto dvou zpráv nejdležitjších, jest ada zpráv

jiných, od událostí, jichž se týkají, více nebo mén vzdálených. Jsou sebrány

a kriticky probrány v GOLLOVÝCH Quellen I, 17 si. a 87 si. Z AI jsou to

tyto kusy: KTERAK SE LIDÉ MAJÍ MÍTI K CÍRKVI ÍMSKÉ, AI f.
141a si.

a 166b si. a ODPOV BRATÍ STARÝCH VŠEM VUOBEC NA PSANÍ
MISTRA JANA Z ROKYCAN atd.. A! f.

241b. 242a. K pramenm pozdjším

dlužno piísti ješt KRASONICKÉHO dvojí sepsání v rkpe musea král.

eského, sign. V. F 41, jež má podrobnjší zprávy než to jeho sepsání,

jež se nalézá v rkpe Zhoeleckém (z nhož výtah otiskl GOLL vM 1878).

O Krasonického se opírá z veliké ásti spis BLAHOSLAVV, O pvodu
jednoty bratrské a ádu v ní (vydaný N. V. JASTREBOVEM ve SBORNÍKU
OTDLENIJA RUSSKAGO JAZYKA I SLOVESNOSTI IMP. AKADE.MII NAUK,
sv. 71, Petrohrad 1902— srov. lánek JASTREBOVV, Bratra Jana Blahoslavá

spis O pvodu atd. v H. 1902 (VIII). 52 sL).

O tom, jak ze zvolených 3 knzi bratr Matj byl ustanoven za biskupa,

vypravuje Krasonický (v rkpe mus. V F 41 f.
15b ) takto: „A myslili, který by

první místo ml míti a jiná dva po nm. A že drahná práce byla v tom jednání.

ekl bratr eho: .Zanechejme nyní, ale poodpoite a posilte se'. Potom pak to

ídili. Nebyl sem v tom zpraven, losem-li opt mezi temi tmi i jak jinak. Než
pišlo na b. Matje nejmladšího."

Po pokusu GOLLOV (v Quellen I, zejména str. 30 a násl. a vM
1885, 49 sL a 57 si.) sotva bude lze nco zmniti v obraze, který on podal

o prbhu volby a potvrzení prvních knéží bratrských, jakož i o zízeni prvního

biskupa. MULLER v REALENCYKLOPÁDIE F. PROTESTANT. THEOLOGIE
III. 450 si. pijímaje názory Gollovy, vykládá zásadní píiny, které bratí

vedly, že si zídili svj vlastní knžský ád. — Ordinace bratrských knzi
biskupem Valdenským byla výsledkem kompromissu dvou mínní, jednoho,

že staí potvrzení knzem (že mezi knzem a biskupem není podstatného roz-

dílu) a druhého, Ipéjícího na t. zv. apoštolské posloupnosti. Podle Mullera

bratí této vci pipisovali pouze formální význam, ceníce více posloupnost

smýšlení a víry. V práci své Mas Bischoftum der Bruderunitdt" (Herrnhut

1889) obírá se MULLER otázkou, Ize-li vbec pi biskupství brati eských
mluviti o njaké „apoštolské sukcessi" ve smyslu katolickém a dospívá k vý-

sledku, že nikoliv. Bratí nezachovali nepetržité posloupnosti ani toho svcení.
'

kterého se dostalo jejich biskupovi od Valdenského biskupa Štpána, nebo
r. 1553, kdy jediný jejich biskup Augusta dlel v žalái, zvoleni byli a bez okolk
hned fungovali jako biskupové brati erný a ervenka. Otázka apoštolské

posloupnosti biskup bratrských má hojnou literaturu. Srov. na p. lánek
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zlých smysluov u víe, zkažení v milosti tlesné. « A tak nkolikrát,

by byl pán Buoh nedal nkterým z své zvláštní moci a múdrosti

poznati toho a tomu odpierati, byli bychom od nich pemoženi

a zklamáni, že bychom bídnjší byli všech lidí, neb což na nás

zlého mluví, bylo by to shledáno. Ale pán Buoh, jenž jest bohatý

v milosrdenství svém pro pílišnú lásku svú, skrze pána Krista

z milosti své a ne z zaslouženie našeho zachoval nás, ochránil

a shromáždil jako pták ptaátka svá pod kídla a dal moc

i múdrost, abychom ten lid tresktali a k pravé víe navodili.

A koho sme nemohli pivésti ku pokání a k pravé víe, od nho
sme vystiehali, jakož i podnes.^ Protož kteréž vci zpuosobil pán

Buoh mezi námi, tak víme, že jest to uložil v své tejné božské

rad, aby tak v tchto asích naplnil, neb jest to i skrze proroky

pedpovdl. Budiž jemu chvála na vky vkuov. Amen.

MULLERV, O souvislosti obnovené církve bratrské se starou Jednotou brati

eských vM 1885. Viz též GOLL, Quelíen I. 4—5 pozn. 2.

Pro potvrzení od biskupa Valdenského nepijal pímo zvolený bratr

Matéj, nvbrž prostednictvím bratra Michala, vysvtluje MULLER (v Realency-

klopadii III, 452) tím, že Matéj neml býti vysazen nebezpeí, spojenému s od-

chodem k biskupu Valdenskému. O biskupovi Valdenském viz MOLLER, Bi-

schoftum 8 si. a GOLL v ATHÉNAEU 1888 (V), 106. 107.

Co do osob tí prvních knzi bratrských, jmenuje KRASONICKÝ (v rkpe

mus. V F 41 f.
25b) Tmu krejím z Pelouí a Matje Kunvaldského synem

sedlákovým.

Podle téhož svdectví (1. c. f. 26 a) brati své knzi volili losem až asi

do r. 1530.

a AU: Rota milovná. B (erveným písmem).

' O tom, že k živlm, z nichž Jednota bratrská vznikla, dlužno poítati

i t. zv. pikharty, t. pívržence krajních názor, které již kesanskými nelze

nazývati, s ímž zárove souvisely i mravní jejich výstednosti, viz GOLL
v M 1884, 162 a GOLL. Quellen I, 9. Pes to bratí se píležitostn

ohrazovali proti tomu, aby s pikharty nebyli ztotožováni (srov. AI f.
95a.

123a. 137b. 222a. 223b. 319a. 356b). Podle ODPOVDI BRATÍ STARÝCH
NA PSÁNI MISTRUOV PRAŽSKÝCH (AI f.

223b) zdá se. že slovo pikhart

mlo význam nkolikerý, nejmén aspo dvojí. Možno íci, tuším, že byli pik-

harté vlastn a nevlastn tak eeni. Slouti pikhartem bylo vždy nebezpené.

Bratí nechtjíce platiti za pikharty vlastní nebo skutené, karakterisují sami

skutené pikharty (AI f. 223 b) jakožto Jidi nejhorší, kteí o pánu Kristu nic

nedrželi a o vzkíšení nevili a protož híchu za hích nemajíce, v plné svo-

bod tla a žádostí jeho chodili jsou" . . . nebo (Alf. 319a) jakožto lidi, Ješto

v Boha neví, ani zákonem starým ani novým se zpravují, o z mrtvých

vstáni neví, samým pirozením se zpravují". Tmito slovy se nepochybn

míní proslulí „brati svobodného ducha"

.

3
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Protož vz, miste, že sme té žádné vci, kteráž mezi námi

jest ku posluhování víe pána Krista a k vzrostu života duchov-

ního a obcování kesanského, neinili klopotn v brzkém asu,

ani drze, ani všeten, ani kterého lovka návodem, ani s kterú

lehkostí aneb nevážností, ale s bázní božie hledíce o to mnozí

ku pánu Bohu, v jednomyslnosti dovili sme se pravd slova

jeho více, že se tak stane, jakož se jeho milosti líbí a nám
k spasení užitené jest. Protož nesmli sme jinak uiniti, než tak,

jakož nám pán Buoh oznámil k víe a k modlitb. A tak pán

Buoh, Otec nebeský, skrze pána Krista posledních asuov obrátil

srdce naše k otcom milým apoštoluom, jakož o tom prorokováno,

obnoviv vieru v duchu našem. Také i posluhovánie svátostmi

chtl míti^ obnovenie podlé líbezné vuole své k užietku spasenie

našeho. Budiž jemu chvála na vky. Amen.

Kdož se pak tomu protiviti bude a za zlé pokládati, má v-
dti zajisté, že se protiví dielu Ducha Svatého. A nynie neví

f. lO^a nevie, ale potom zvie, / že jest z Boha, z Krista Ježíše, jakož

sú oni zvdli, ktož sú se jemu protivili i jeho milým apoštoluom.

A my [pak] již na tom s pomocí božie míníme své životy složiti,

jsúce toho svdkové mnozí bratie, že jest to pošlo z Boha.a

Ale aby se nedomnieval, miste, že by to pi nás bylo, že

bychom tiem odsuzovali a k zatracenie potupovali vešken lid, kdež

jest po všem svt, že by nemohl spasen býti, ktož není s námi

v tom svolenie a ziezenie, toho pi nás nenie, aniž toho držíme,

ani mluviti máme, odstup to od každého kesana vrného! Neb

když jest pán Buoh nalezl Abrahama vrného sob a poslušného

mimo jiné, jehož vyvolil zvláštn a slib jemu uinil a dal jemu

znamenie obezánie, proto jest Abraham nepotupil jiných, též

i Mojžíš i jiní proroci. Též také i dvoje pokolenie, kteréž zuostalo

pi Jeruzalému, nemohlo jest potupiti z desatera pokolení vyvo-

lených božiech, rozptýlených po všem svt. A tak až do Krista,

kdež sú koli byli v kterých zemích Židé neb pohané, kteiež sú

nalezeni byli u víe Abrahamov poslušní Boha, s vrným Abra-

hamem byli sú v zaslíbení, jakož die: V semeni tvém požehnáni

budu všickni národové,^ totiž synové viery Abrahamovy. -A tak

vyvolenie došli spasenie "^ z Židuo i z pohanuov až do Krista;

u víe pak pána Krista, jakož die: Ktož uví a poktí se, spasen

bude\r pak podlé zprávy apoštolské, skrze nž viera rozhlášena

^ V AIl chybí. ^ V orig.: došlo z spasenie.

a Stálost. C. § 1. M. 22, 18. r Mk. 16, 16.
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jest, ktož sú v té víe a v tom poslušenství až do dne soudného,

spaseni budou, kdež sú koli po všem svt pod kterýmžkoli po-

slušenstvím a mocí i mezi pohany, nemajíce žádného posluhovánie

svátostmi, ani písma, než zákon napsaný v srdcích, slovo pravdy,

moc boží a také pod kterýmikoli posluhováními, kterýmžkoli oby-

ejem svátostmi posluhují v kterémkoli lidu a v kterémkoli po-

volání, v kterých stavích, rádiech, obchodiech neb v prácech

a mohu zachovati vieru pána Krista neposkvrnnu podlé toho

(jakož die: Uiece je zachovávati všecky vci, které sem vám
pnkázaí),'^ jakož o tom nahoe psáno jest,^ spaseni budu, víme
o nich. Oni tak ^ první až do Krista a tito až do dne soudného,

jimž všem spolu poteno bude k spravedlnosti véicim v nho,

kterýž zrazen pro hiechy naše a vstal pro ospravedlnni naše. §'^

Protož tak ospravedlnní jsúce všickni vyvolení božie a smí-

enie s Bohem skrze pána Krista, mjmež pokoj ! Neb nezaali

sme víry jiné, ani žádných vcí nových, kteréž zachovány býti

mají od vrných kesfanuov pro spasenie jich, ale v té víe pána

Krista rádi bychom / se ostíhali i ve všech vcech, kteréž se líbí í. 11*

milosti jeho a nám prospšné k spasení sou, jako i jiní kesané
vrní od poátku i nynie, kdež sú koli, jichž žádáme úastni býti

a v jednot ducha s nimi pebývati. Neb die : Jedno tlo a jeden

duch, jakož povoláni ste v jedné nadji povoláni vašeho, jeden

pán. jedna viera, jeden kest, jeden Buoh a Otec všech, jenž

jest všecko nade všemi, po všech i ve všech nás. r Protož tou

jednotou církev svatá v lásce pebývá, jedni druhé milujíce, jakož

a v A II chybí.

a Mat. 28, 20. /í íin. 4, 25. y Ef. 4, 4.-6.

' Str. 35.

2 Názor o církvi, již tvoí dohromady vyvolení boží po rzných kon-

inách zem roztroušeni, k nimž ovšem brati také sebe poítají, spojuje bratí

pímo s Husem, jemuž církev jest spolenost pedurených k spasení. Názor
bratrský vyložen jest dosti obšírn ve SPISU IliŽ O ZLEJCH A DOBREJCH
KNZ!ECH, AI f.

72a~73a a f.
75b— 16a. Mimo to lze jej vyísti z mnoha

míst ve spisich pocházejících z let. blízkých zízeni vlastního církevního a knž-
ského ádu bratrského (AI f.

43b. SI a. 82a. 82b. joob. 105b. 109b. 127 a si-

129b. 133 b. 166b. 171b. i83b. 184 a
. 211 b

.
212a

.
214b

.
215a

.
363b). Optné

a optné opakování vývod s tím souvisících nasvduje tomu (nehled ani

k dokladm jiným), že zásadní otázka, co jest vlastn církev, byla vedle otázky,

zda-li zlý knz posvcuje, pro bratí té doby nejaktuelnjší otázkou. Na míst
shora uvedeném (AI f.

75b) nalézá se též výklad pojmu „vyvolení boží" ; jsou

to lidé, kteí .se ostihají v podstatných vcech, k spasení od Boha vydaných",

t. ,v jednot víry a lásky, skutkuov dobrých a ctnostného života"

.

3*
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Kristus miloval je, a vespolek sob posluhujíce skrze lásku ducha.

Také ti spolu mají písmuom viti, Bohem vdechnutým a o všech

vcech mysliti^ tak, jakož oznamuje zpráva apoštolská. Svátostmi

nemají pohrdati, když je mohu míti podlé vuole božie, le by

beze lsti nemohli míti neb dojíti a v kterémkoli lidu. A u^ kte-

rýchkoli zprávcuov a pastýuov pijímá kto nauenie a svátosti

bére, má poslušenstvie z viery zachovati, svornost a jednotu

v svazku pokoje. Ponvadž s nimi ukazuje jednotu v*^ nauenie

a pijímaní svátostí, má s nimi býti vnit v pravd jedno tlo

a jeden duch. Protož ve všem v tom má se spolu s nimi ostíhati

i ve všech vcech, kteréž sú k zachování té pravdy vnitnie i tomu

zboru k vzdlánie a ku polepšení, má býti. Ty sú všecky vci ku

poteb spasenie lovka, neb neposlúchaje posluo Kristových, ne-

poslucha pána Krista a nejsa poddán jim, není poddán Bohu. Neb

sám die: Kdož vás slyšie, m slyšie, a ktož vámi hrzi, mnou
hrzi, a kto mnú hrzi, hrzi tiem. jenž mne poslal. « A opt die

:

Komuž odpustíte, bude odpuštno, a koho svižete, '^ bude ^ svázán. P

Jakož die apoštol : A a ste co odpustili, i já v osob Kristov, r

Tof všem zuostává až do dne soudného, kteíž poselství pána

Krista požievají. A k tomu sám pán Ježíš dí : 5 vámi sem po všecky

dni^ až do skonání svta.^ Neb tak dal moc sluhám svým a pa-

stýuom, aby v nich pebývaje to inil, aby i oni skrze nho
a v moci jeho to všecko, což iní, inili. Jakož opt apoštol die:

Aíy z Boha ped Bohem o Kristu mluvíme a tak z moci jeho

a z mudrosti jeho a milostí Ducha vedeni jsouce. £ Jakož die

:

Zs milosti^ božie sem to, což sem, a milost jeho ve mn prázdna

nebyla, a já nic nesmím, co by ve mn Kristus nedlal. ^

Protož lidé mají se doviti ve všech vcech úpln takovým,

a což djí, tak zachovati a za pravé pijíti. Neb jim zaslíbil pán

Ježíš a ka: Zakoli prositi budete Otce ve jméno mé, dá vám.^^i

Protož každý má toho s pilností ostíhati, chce-li spasen býti, což

zprávce vrní uie a rozkazují, buto když se rozkáží postiti neb

a A II: smysliti.
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v který den nedlati díla tlesného, / ale '^ v nauenie a v slyšenie t. IP
slova božieho a v pijímaní tla a krve pána Krista pod zpuo-

sobem " chleba a vína a v modlitbách aby ten den strávili k chvále

božie mimo jiné dni. A tak ve všech vcech mají poslouchati,

neb ti zprávce jsú jich vuodce a pastýi, kteíž mají cestu božie

vdti a jí jíti a na pastv zdravé ovce pásti, to, což jest k chvále

božie a k jich spasenie, aby první sami v tom pebývali a tak

jiným rozkazovali na sob ukazujíce a kúce: „Jakož na nás vi-

díte a od nás slyšíte, tak ite a budete míti život vný." A pak-Ii

kto nechce poslúchati toho, ^ což jest k vzdlání zboru a k spa-

sení jeho, spolu ostiehati a initi, tak mají s ním uiniti, jakož

uí zpráva apoštolská, neb neposlušenství jest hiech proti lásce,

protože vzbuzuje nemilost a ruší svornost a iní nepokoj. Protož

vrní kesané mají spolu tch vcí ostíhati, kteréž sú k vzdlání,

a ty vci initi, které sú ku polepšení.

Ale (to)^ poslušenství, kteréž jest nyní tchto asuo, miste,

pi vás knzích*^ i pi lidu, píliš jest odporné poslušenství ke-

sanskému, ješt i zízenie pohanskému. Neb jest nám to svdomo
široce, kterak to knžstvo jedno proti druhému pýchu se nadýmá,

jedni druhé ohyžujíc'^ a potupujíc a každý sám se nco býti

ukazuje a jiné^ ponižuje, v závisti pebývajíce a z toho sváry, ne-

svornosti, zlobivosti, hokosti mají etc. A lid, jemuž posluhují,

uhyzdie,* zjevné^ jich hiechy ped oi kydajíce, do pekla po-

tupují, a proto^ jim vždy svátostmi posluhují a služebnostmi ko-

stelními, spaseniem (je)*" bezpeí. Takéž i lid mezi sebú píliš ne-

svorný, hadrovny, svárlivý, [lživý], nepokojný, jedni druhé potu-

pujíce a odsuzujíce, i na svých knžiech nic dobrého neostavic,

jich život spatujíce lehký, prázdný, lhostejný, lakomý, [smilný],

rozkošný, jakož obecn íkají, sodomský, protož kterak v sloviech

i v skutcích je shledávají, tak je potupují a ohyžují, a proto^

vždy spolu od nich svátosti pijímají, z jednoho chleba jedie a

z jednoho kalichu pijí. Jsú-li pak tlo Kristovo, zvdí, když toho

as pijde.

^ V AU chybí. ^ AI : x; AII : o. ^ AI: knzích.

d AU: ohyžujíc. AI: ohyždiujíc ^ A/I: jiného,

f V originále: uhyzd. _ g/4//: zjevné,

h V originále: se.

a K tomuto místu v AI piinno jest po stran znamení: ^ ?

' Dlužno rozumti: pes to.
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Ó miste, by ty tomu mohl rozumti, kterak jest pezlé

knžstvo^ i lid píliš daleko od života kesanského ; by jeden byl

z tisíce v pravé víe živé! Ale vz, žef o to'' neádi mluvíme, neb

se nám tím nesluší zamstknávati, nébrž i na jiných to stavujem,

kdež muožem, nad to sme pak nepsali, než te tob krátce. Neb
lépe jest nám za n se modliti ku pánu Bohu, aby je ku pokání

f. 12^ obrátil a ku poznání pravdy pivedl etc. / Ale toto vz, miste,

by nebylo žádné jiné*^ píiny, než ta, nám by nelze bylo zstati

pi knzích i s lidem v služebnosti kostelní s dobrým svdomím
a s nadjí spasenie. Neb i ktož zuostávají bojíce se pohanní,

statku ztracenie, vzenie etc, znajíce to zavedenie, v pokrytství

pebývají a zlé svdomie mají. Neb knží kesanští mají býti

dobrého svdomí i svdectví, jakož o nich píše sv. Pavel k Timo-

teovi a k Titovi,« a lid, kterémuž^ posluhovati majie, k tomu

jej mají pivésti, aby kesansky obcovali, jakož o tom nahoe
psáno stojí.^

» [Poet z víry] o sedmeré svátosti.fa

Najprv o svátosti knžství tak vyznáváme,/^ jakož sme i od

vás slejchali, že má býti lovk dobrého svdomí i svdectví (jakož

sme o tom svrchu psali)^ a má býti od vrných vyvolen a v ten

úad žádán. A když tomu s milostí povolí, má býti potvrzen od

biskupa, kterýž jest od kesanuov vrných k tomu zvolen ku po-

tvrzení jich s modlitbami a s posty. A rukou vzkládáním to inie.

A má tu býti, kdež ho staršie dadie; pak-li kam pošlí, jíti, úad
konaje podlé povolánie svého. A má býti opaten potebami podlé

3/4/: knžstvo. ^ AII: o tom. c y aíI chybí. ^ AU: kterému.

^V AI následuje pípisek psaný rukou A : Dán mistru Rokycanovi léta

1468 v pátek po svatém Jakubu, Jest však peškrtnut. (V AÍI tento pípisek chybí).

Na to následuje v AI pípisek psaný rukou B, který rovnž jest peškrtnut:

Huic epistolae adiuncta erant, quae sequuntur, ideo vše se to za jednu knihu poítá

spolu. Mimo to nalézá se tam nepeškrtnutý pípisek, psaný rukou B, vztahu-

jící se se ku pokraování: Poet z viry.

f Celý nadpis psán jest tuným písmem a znl pvodn: Psaní bratí

o sedmeré svátosti k mistru Rokycanovi. Slova však vytištná proložen,

jsou v originále petržena a nad slova: Psaní bratí pipsána jsou rukou O.

slova : Poet z viry. V A II zní nadpis pouze : Poet z víry,

a 1 Tím. 3, Tit. 1.

/? ízení knžie. O (erveným písmem).

' Vztahuje se asi k TVRTÉMU LISTU, kde se mluví o volb prvních
• knží (f.

10a) i k poslednímu jeho odstavci (f.
12a).
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hodné píiny a také osobami, s kým má jíti nebo býti, aby

ostriehán byl. A ten nejprv má míti služebnost slovem božiem

a modlitbami a pi tom svátostmi. A jestliže by upadl v hiech

anebo v blud a v tom pisluhoval a oni by se toho nedopatili,

proto by ten lid vrný nehynul,^ neb skrze vieru a modlitbu církve

i tch, kteíž pijímají posluhování, pán Buoh napluje (své sliby)

skrze Krista Ježíše. Ale nebezpeenství a umenšenie s strany knze
jest. Neb nepomáhá skrze vieru živu a modlitbu^ a slovo pravdy

z duchu, neb viera jeho mrtvá jest, jehož modlitby Buoh neslyší

a slova pravdy, moci božie nemá v srdci svém, protož nemuož

jim poslúžiti v pravd, než vcmi jalovými a mrtvými posluhuje

z hlasu, z pamti, z umní a z litery písma. Protož pilná poteba

jest knží spatovati, kterak sú živi, a od píin je^ varovati a vy-

stiehati. A když by jej zvdli v híchu nebo v bludu, již jím

mají pohrdati, [jako zlým] a vyobcovati a tresktati, nechtí-li / ho í- IS''

úastni býti v tom zlém.^ A když by pokání uinil a zkušen byl,

bylo-li by hodné, aby zase pijat byl; pak-li by nebylo hodné, ale

úadu aoy zbaven byl [podlé rozsouzení pravého] od zprávcuov

staršiech [etc].-

a /!//: nezhynul. ^AJ: se.

a Pi nm jest škoda. D.

' Na tomto míst naráží se nepochybn na funkce soudc zborových,

kteí mli bdíti nad životem bratí i knží, a byli vlastn pomocníky knží ve

vcech svtských. O povaze úadu tohoto v dobách nejstarších není zpráv; lze

si jej pedstaviti pouze na základ zpráv ze století 16., kdy již asi byl rozvitjší

než pvodn. Srov. GOLL vM 1886, 302-303. BIDLO, Jednota I, 78. 150. 196.

SKALSKÝ vydal v PÍSEMNÝCH PAMÁTKÁCH EVANJ. MINULOSTI ESKÉ
. 1. a . 2. nkolik dležitých pramen, k otázce této hledících. Srov. H.
1907. 355.

- Místo toto. týkající se úinné svátostné moci zlého a dobrého knze, jest

zajisté nápadné, nasvdujíc jistému kolísáni v názoru a pesvdeni. Ku podivu,

že podobné místo nalézá se i ve SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNZIECH
(Alf. 59^ , srov. též Alf. 128^), kterým se obšírn a mnohostrann dovozuje,

že zlý knz „neposvcuje" , a ve kterém jsou nkterá místa, svdícío pevném
stanovisku a ustáleném názoru (srov. AI 30"-. 51 b. 56b. 58b). Srovnáním místa

našeho s doteným místem SPISU O DOBRÝCH A ZLÝCH KNZIECH vy-

chází, tuším, na jevo, že bratí pokládali k úpln úinnému psobení svátosti

za potebnou souinnost dobrého knze (obadem a snad ješt více celým jeho

jednáním, životem) s dobrými leny cir-kve. (Totéž vysvítá i z AI f.
227b-—228a).

Chybí-lí jednáni (úkon) dobrého knze, není úinek svátosti dosti vydatný, ale

vícím úkon (jednání) knze zlého neškodí. Jak patrno, souvisí tato vc tsna
s otázkou psobení svátostí. Bratí zaujímajíjakési opposiní stanovisko k zásad
.ex opere operato" . ale pece ješt (a vbec nikdy potom) nevymanili se z ped-
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[Pak o svátosti ktu, kterak]^ knžie vrní mají ktíti ty, ktož

vie v pána Krista a nauení pijímají skrze zprávu apoštolskú

od posluov Kristových skrze slovo boží, a to podlé dobrého sv-
domie dotazovánie víry, kterúž v srdci mají a ústy vyznávají,

v Boha Otce i v Jezu Krista. A knz má slova mluviti, jakož

zachovávali v první církvi. Má je poktíti ve tomu, že knz svrcho-

vaný Kristus ktí je v Duchu Svatém a v smrti své a oišuje [je]

krví svú od poskvrn hiecha, omývaje kúpelem vody v slovu**

života a obnovuje v duchu druhého narozenie. A tak má vodu

obliti a viti i knz i ti, ktož se ktie, že tak vrou oišuje srdce

jich, dávaje jim Ducha Svatého. Tak držieme o ktu první církve,

ješto se ktili z Židuov i z pohanuov, kteréž navedli k víe a na-

uili; i v tento as muož býti.

A dietky vrných kesanuov, jakož sú pijaty bývaly v první

církvi, tak i nynie držíme, že má býti ; v nadji vyvolenie božieho

k spasenie mají poktni býti jako prvé ve jméno Otce i Syna

i Ducha Svatého, jakož sme svrchu napsali,^ v té pravd i s tmi
potebami, kteréž posluhují tomu, a což polepšuje a vzdlává.

A pi tom se mají dieti modlitby k Bohu, aby oistil od poskvrny

hiecha pirozeného a vlil Ducha svého Svatého. A'^ ruokojm [pak]

mají býti za diet tí, jestliže by otec a mát co obmeškali*^ neb

zemeli, aby je ruokojm na práci vzali^ a k dobrému vedli. A když

by dorostlo a pišlo k rozumu, aby mohlo samo za se odpovídati,

tehdy je mají pivésti ped pastýe svého a to o nm svdectví

vydati, kterak se jest zachovalo v moci ktu a nauenie pijalo.

Také tázáno má býti, chce-li tak trvati u víe pána Krista a v na-

uenie zprávy kesanské, skrze apoštoly vyhlášené. A když sroz-

um[jí],^ že hodné jest [je] pijíti podlé svdectví ruokojmí i jeho

ústnieho piznánie, pfjítis je mají] do zboru a skrze ruku vlo-

ženie potvrdi[ti],^ modléce se, aby dal pán Buoh shuory moc

stavy, že svátosti jsou potebné, ano nezbytné, tebas že úinnost jejich jest pod-

mínna vnitní hodnotou lovka. Ale to jsou staré problémy theologie dogma-

tické i morální, související s problémem svobodné vle lovka. Srov. pozn. 1.

na str. 29. Jak Chelický o té vci soudil, viz GOLL, Quellen II 32—33.

a V AI slova v hranaté závorce tvoí jakési záhlaví odstavce, jenž násle-

duje. Ale ponvadž níže to není provedeno dsledn, odchyluji se v té vci od

originálu.

^ AI: v slova. t V A II chybí. <^V AII následuje: a.

e >!//.• pijali. f Opraveno místo: sxozumUx.

g Opraveno místo: pijali. 'i Opraveno místo: potvrdili.

' Viz pedcházející odstavec.
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k setrvání, i dáti^ jemu políek na znamenie, že má pro Krista

trpti. A to slulo potvrzovánie bu starých nebo mladých a nynie

íkají [tomu]^ bimovánie v ímské církvi. Pak-li srozumli, že ne-

zachovalo moci ktu v víe pána Krista a že miluje svt a nechce

pohanní trpti pro Krista etc, nepijali jeho, ale nechali mezi

národy. Pak o moci ktu kesfanuov vrných svrchu více jest na-

psáno^ i také o knžiech,^ / protož sme krátce dotkli, neb o tom f. IS^

nahoe šíe jest položeno.

A takoví '^ vrní kesané pijati mají býti k obcování tla

a krve pána Ježíše Krista, jakož apoštol die: Chléb, kterýž lá-

meme, však jest úastenství tla Pán, kalich požehnáme, jemuž

dobroeíme, však obcovánie krve Kristovy jest, neb jeden chléb

a jedno tlo mnozí sme všickni, kteiež z jednoho chleba a

z jednoho kalicha úastnost bereme.^ A opt dále die : Já zajisté

vzal jsem ode Pána, což i vydal sem vám, že pán Ježíš, v kteráž

noc zrazen bieše,^ vzal chléb a diky in lámal ka: „Vezmte
a jezte, to jest tlo mé, kteréž za vás zrazeno bude. To ite na

mé spolupamatovánie." Též i kalich, když veeal ka:^ „Tento

kalich nový jest zákon v mé krvi, to ite, kolikrátkoli piti

budete na mé spolupamatovánie. Neb kolikrátkoli jísti budete

chléb tento a kalich píti, smrt Pán zvstovati budete, až
i píd". Protož ktožkoli jísti bude chléb [tento] a kalich [Pán]
píti nehodn, vinen bude tlem a krvi Pán. Ale zkus sebe sám
lovk a tak z toho chleba jez a z kalicha pí, neb ktož jie a pie^

nehodn, soud sob jie a pie, ' nerozsuzuje tla Pán. (^ Protož

knz i lid, kteíž mají spolu jísti a píti, má každý zkusiti sám

sebe, jest-li v druhém narození, ne z semene porušeného, ale skrze

slovo Boha živého, r a tak svlek-lis jest [s sebe] lovka starého

s jeho iny, a oblek-li" se v nového lovka, aby jej nosil na

svém tle v pohanní a v umrtvení, [v ponížení] svat živ sa,

sám sebe zapev, svuoj kíž vzem a následuje Krista Ježíše. Tif

mají moc jísti z toho oltáe, jakož sv. Pavel die: A ti' hodn
jedie z toho chleba a z kalicha pijí, majíce rozsúzení tla Pán,
v sob jej poznávajíce a na sob ijíce, a ktož toho nemají, ti

a v originále: dali. b AII : tomu ikaji.

c V AII v ele tohoto odstavce tun psaný nadpis: O tetí svátosti.

d AII: bíše. ^ AII: ekl. f AII: pi.

g AII: svlékl-li. h AII: oblékl-li. ' AII: tu.

a 1 Kor. 10, 16. 17. /S 1 Kor. II, 23.-29. r 1 P^tr 1, 23.

' Viz f. 12 b. ^ Viz f. 12 a.
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moci nemají jisti z toho oltáe, neb sú nevyšli z stánku, starého

lovka, v hiechu poatého, protož nehodn jedí a pijí, jsáce

vinni tlem a krví Pán.f^ A tak o tom víme a vyznáváme, jakož

píší evangelistov Matúš, Marek, Lukáš a Jan, všecko úpln, jakož

chce pán Kristus veno míti.

A dále o posluhování svátostí víme a vyznáváme, že se

má dieti od knze toho, o kterémž lid pítomný má dovenie,
že jest posel Christv^a k tomu vyvolen od lidí vrných a od

biskupa potvrzen, o nmž mají nadji, že jest v milosti božie bez

hiechu smrtedlnho i bez bludu a že jest srdce istého a sv-
i-13'' domie dobrého a viery neomylné. A tak všickni kesfa/né, kteiež

to spolu inie, mají se spolu o sob domnívati toho dobrého a že

sú v lásce jednoty ducha v svazku pokoje jedno tlo a jeden duch

i s knzem. A to posluhovánie knz má initi podlé hodné pí-

iny'' asem a místem tak, kterak by bylo k vzdlánie a ku po-

lepšenie, a má"^ pi tom býti rozmlúvání slova božieho a spolu-

rozjímání života Kristova a váženie zasloužení jeho, a kterak nám
jest k užietku trpenie jeho. A pi tom mají býti modlitby a prosby

všech spolu žádajíce, aby Otec nebeský podlé bohatství slávy své

dal jim shuory moc ku posílení^ skrze Ducha svého, aby Kristus

Ježíš ^ pebýval u vnitním lovku skrze vieru v srdcích jejich,

aby byli vkoenni a založeni v lásce, aby mohli stihnuti se

všemi svatými, která by byla vysokost a hlubokost, dlúhost a ši-

rokost, a v božská plnost aby byli naplnni.!^ A tak mají žádati

íkajíce: Ote náš, jenž si v nebesích, posv^ se jméno tvé, pí
království tvé, bu vuole tvá, jako v nebi, i v zemi, chléb náš

nadpodstatný dej nám dnes a odpust nám viny naše, jakož i my
odpouštíme našim vinníkuom i neuvo nás u pokušenie, ale zbav

nás od zlého. Amen. r

A mají viti, že je Buoh slyší, a za prosí, uiní, a jakož

ekl Kristus Ježíš, že se tak stane jim. Protož knz má u víe

a v tom úmysle ta slova mluviti, od pána Krista vypovdná,
maje ty zpuosoby k tomu, kteréž píležie tomu posluhovánie tak,

jakož jest k chvále božie a ke cti pánu Jezu Kristu a jim ku po-

teb užitené. A tak ped tiem, pi tom i po tom modle se pánu

a AU: Kristv. "o V AU chybí: podlé hodné píiny,
e Následuje zbytené: býti. ^ AII: posilnni.

^ V AI následuje: [skrze viru], ale je to rozmazané; zdá se, že je

neplatné. ^ AI: posvt.

« Žid. 13, 10. /í Ef. 3, 16.^19. y jMat. 6, 9.— 13.
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Bohu s vru, vždy mezi tiem o to dobe rozjímajíce, co jim uinil

pán Buoh skrze Krista Ježíše k životu vnému. A tak ví, že

pijímají pod zpuosobem chleba a vína tlo a krev pána Krista,

ten živý ^ chléb shuory sstupující, kterýž Otec dává podlé zaslí-

benie pána Krista, kterýž ekl : Mé tlo práv jest pokrm a krev

má práv jest nápoj, a ktož jie mé tlo a pie^ mú krev, ve mn
pebývá a já v nm. «

Prosíme, milý miste, aby nás v tomto psáni zle nebral, neb

jest o tom tžké psáni a s bázní to iníme, vdúce pi tom nebez-

peenství veliké v písmiech i v sloviech od mnoha let v ímské

církvi. Neb v jednom ujímají a v druhém pidávají a jedni jinak

smysle a jiní jinak. Jedni umenšují pravdy a jiní zvelebují vidomé

zpuosoby, za Boha Otce všemohúcíhu majíce i za Krista Ježíše

i Ducha Svatého, a opt že tu jest lovk celý, s kostmi, s vlasy

i se všemi údy; by pak nejhoršie knz ta slova mluvil neb Jidáš

z pekla, že jest vždy tak. To knžie tvoji mluví / i dkanové f. 14''

Prokop Chrudimský, Kíž Skutecký, Gabriel Prostjovský i jiní.^

A aby se tomu klanli všickni i modlili, a ktož nechce, že jest

kací a k upálenie, jeho potupují. A tak pro takové smyšlenie a to

vypravovánie a cti pidávanie a nerozumné zvelebovánie vidomé

svátosti mnoho kesfanuov vrných v ímské církvi zmordováno

a spáleno. A pak proto, že sú ujali jednu zpuosobu té svátosti

lidu obecnému, vespolek se zabíjejí a krve množství s obú stranu

vylévají. A to jest všecko Buoh dopustil pro hiechy knžie i lidí.

Neb poznavše Boha, ne jako Boha ctili a Krista Ježíše obt ve-

zdejšie potlaili. A tak ohavnost opuštnie stoji na miste svatém,

kdež nemá, jakož die Daniel prorok./^ Kdo te, rozamj.r A vrní

kesané, kteíž sú vyueni Duchem Svatým všeliké pravd a jiné

lidi uie, aby poznali samého pravého Boha i Ježíše Krista, Syna

jeho, ti padají v me a v plamen, u vzení i v lúpež dní.^ Též

tito od nepravých kesfanuov, jako oni od pohanuov, nechtic pi-

^ AI: z viry a nad tím: živý. b A/I: pjé.

a Jan 6, 55. 56. (i Dan. 11, 31. y Mat. 21, 15. '7 Dan. 11, 33.

' Že eská církev podobojí ped r. 1478. kdy veliký sjezd stavu a du-

chovenstva v koleji Karlov usnesl se m. j. obsaditi dkanáty, obnovila d-
kanské zízeni, o tom TOMEK, Djepis Prahy IX, 44—45. Zde máme doklad,

že moc administrátora církve podobojt sáhala i na Moravu. Jiný doklad v HI-

LARIOVK. Disputatio cum Rokyczana coram Georgio rege Bohemiae (ed.

Prague 1775) str. 86: „Unde tibi jurisdictio super clcro dioecesis Pragensis imo

et Olomucensis et Litomischlensis, qiiam iisurpas, decanos constitucndo, plebanos

institiiendo . .

."
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dávati stvoenie vidomému cti a chvály, kteráž slušie na samého
Boha, stvoitele vného,^ a proto nynie nkteí nášie bratie sou

u vzení.^ I my též úmysl máme, než bychom to inili, skutkem

aneb slovem vyznávali, radše trpti, což pán Buoh dopustí, i ze-

míti, doufajíce pánu Bohu, že nám setrvati dá. Neb na též pi
trpíme a pro túž vc jako první [od pohanuov], « a pod jinú tvár-

ností, slovy Kristovými pikrytu. Neb nejvíc proto muedlníkuov

bylo v starém zákon i v novém svdectví.

Protož, miste, neádi bychom [vám] toho páli, by byl

v úastnosti té nevstky opilé krvi svatých,^ neb sme od tebe

mnoho dobrého slýchali a vdní sme toho i dnes. Protož chceš-li

se toho uvarovati, musíš se dobe opatiti, neb's ty hlava knží
v tomto království, na t prvotn jde, neb na tob nejvíce záleží-

A muožeš rozumti, žef se mnoho lidu chystá, než by to inili

neb vyznávali neb povolovali, radše chtí zemíti. A také knžstvo

nepestává hanje, zloee, kivé vci skládaje, bluduje, kaceuje.

A lid svtský to slyše v zlosti se zapaluje v nenávist a v vraždu."

Protož, miste, teba prodíti k tomu, kde se ta vc vzala, ponvadž
jie nebylo v církvi první apoštolské a ješt i papežské od Kon-

stantina^ za mnoho let a ješt až dosavád v nkterých zemích

mezi kesany toho není a pán Buoh toho nepikázal, aniž k tomu

máte písma Bohem vdechnutého. Protož pomysl na to, odkud to

pišlo a skrze které a k komu a kterak toho požievají a kterak

v tom živi sú knží i lid pravíce, že se Bohu klanjí, modle

f. 14^ a slúžie, / ale skutkové jich i ei svdectví vydávají zjevn, že sú

a Pro trpíme. O {erveným písmem). (3 Zj. 17, 6.

1 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI (AI f.
2a, str. 6).

V píin víry brati o eucharistii viz pozn. I na str. 8.

- Z tohoto místa jest patrno, že druhé pronásledování bratí zaalo se

ped veejným listem Rokycanovým proti bratím, vydaným po tvrtém listé

bratí k Rokycanovi. Nkteí dkanové podobojí dozvdvše se, že jednota si

založila svoje vlastní knžství, dali asi sami podnt k pronásledování bratí

od jejich vrchností. V ŠESTÉM LIST K MISTRU ROKYCANOVI (AI f.
21b)

piítá se podnt pronásledování sice Rokycanovi, ale píslušná slova: „z tvé

píiny" pipsána byla Orlíkem. Ostatn usmrcení brati mohlo se státi již po

doteném veejném list Rokycanov. Tato persekuce snad byla bratím pod-

ntem, že se obrátili k Rokycanovi, zda-li by jeho pispním nedosáhli, aby

aspo byli trpni, ne-li zákonit uznáni jakožto zvláštní církevní spolenost.

Ponkud jinak líí vc GOLL vM 1885. 55. 56.

3 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
2a (str. 6.).

* Viz pozn. 1 na sir. 17.
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sluhy hícha. Také praví, že Boha pijímají, pijímajíce vidomú
svátost. A jestliže jest tak v pravd, tehdy sú chrám Boha živého

a Kristus pebývá v nich. a pak-li jest jinak, nech se v tom
opatie. Neb Duch múdrosti nepebývá v tle poddaném hiechu.

Protož, miste, potebí k tomu pizíti i nad tím bdíti a za to se

pánu Bohu modliti, aby to poznal a Královu Milost vystiehl, aby

krve nevinné nevyléval, domnievaje se tiem Bohu sloužiti a v tom
na se i na t a na království toto více hnvu božieho^ nevzbuzoval.

Neb vz, [miste], žef sú mnozí lidé nad tiem vzdychali pánu

Bohu se modléce, i s posty bdíce prohledali i poznali to pehrozné

zavedení ímské církve, že to dobré od Boha skrze Krista zpuoso-

bené a rozkázané k životu vnému, to pak obráceno k smrti

asné i vné. Kdož'' mli Kristuov život pijímati, pak pro tu vc
životy bližních svých na se beru, trápiece je a mordujíce. A kdež

mli oištní bráti skrze vylití krve Kristovy a posílenie k trpli-

vosti, tu pak rozncují se a vzbuzují k zlosti, aby krev bližních

svých vylévali a se poskvrovali. Jakž's'= sám, miste, pravil, že ve

všecky svátosti ábel vkroil duchem svým a všech k svému užietku

požievá, a tak jest.^ Ale této k nejvtímu zlému, neb mla býti

k nejlepšiemu dobrému, k chvále Boha všemohúcího a k zvelebení

Syna jeho Ježíše Krista, Pána našeho a k vzrostu vyvoleným jeho.

A tak jest bylo v prvním lidu židovském, že kteréž jim pán Buoh
vci dával a rozkazoval k jich dobrému, potom v prodlení asuov
pro jich srdce nedovrné a duch neupímný*^ a pro híchy jich

dopustil pán Buoh, že je ábel svedl a to ve zlé obrátil, jakož

vám o tom známo jest, kterak ty vci byly etc.

Také vzte, žef s tmi lidmi nejsme, aniž^ povolujem, kteíž

mají pi tom smysl zlý, nerozumjíce slovuom pána Krista a v jiném

je smyslu berúce, protož rozkázanie jeho sob nevážie a užietku v pi-

sluhovánie skuteném neznajíce od vrných knží, protož u vy-

znávaní umenšují, pravíce, že jest památka « veee, aneb opt, že

ten chléb dal Požehnaný na památku svú, ukázav na své tlo;

a nkteie ^ praví, že ten chléb jest znamenané tlo Kristovo, ' kteréž

^ AÍI: božího hnvu více. ^ A/: kdež.

c A /I: jakož's. ^ All: neupímý.

^ V AU následuje: jim.

^ V AU chybí: a nkteí X tlo Kristovo.

a Tch smysl bratí nepijali, ale sprostn vili. B.

' Viz PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI AI f. M (str. 1 ). Srov.

VÝBOR II, 736.
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sedí na pravici Boha Otce.^ Protož ta'' všecka smyšlenie jinak,

než Kristus ekl, a umenšovánie pravdy slova jeho svatého a ži-

vého nám se nelíbie, jakož sme nkteré slyšali i spisy tli. Pak

f. 15^ kteíž sú koli takoví, my se«/ jich varujem a od nich vystie-

háme.'' A jakož pravie o jídle beránka u veliký tvrtek, že by se

k nmu scházeli a jedli [njací]^ lidé, myf o tom nic nevíme, než

slyšíme o tom lidi mluvíce, což od knží na nás slyší a na nás

obracují, a toho z nás žádný netoliko by jedl, ale ani vidl. ^ Ale

toto jest pi nás, že my víme v sprostnosti srdce slovuom pána

Ježíše, že sú pravá a život vný, a což jest vysvdil a ekl, že

jest tak v pravd tlo jeho svaté pod zpuosobem chleba k po-

krmu/? a krev jeho svatá pod zpuosobem vína k nápoji.

[Pak] o modlení Kristu v svátosti, myf k vidomýmr vcem
zenie nemáme v srdci svém, ani ustrnutí vru, ale k Bohu v-
nému. Otci nebeskému a nedlíme modlitby od Krista Ježíše,

Syna jeho, v nhož nevidúce víme, jehož i pijímáme, chléb živý

nebeský, neb plnost božství v nm pebývá tlesn, protož se jemu

klaníme i modlíme tu pítomn, když pijímáme v jednot Ducha

a A//: til. i' Opraveno místo: nkaci.

a Na konci f.
14 f> poznámka: A tak hle, tedy pan Karolostadius nic nového

nevynesl, než staré hadry sšival, tak, jakž všetených lidi obyej, aby dávno potvr-

zená kacíství kísili. B.

^ K tomuto místu vztahuje se postranní znamení: . ?

y Adoracio. B (erveným písmem).

' Zdá se, že zde bratí vyjadují jádro názor Haškových a Biskup-

cových o veei Pán. Srov. str. 8 pozn. 1.

- Srov. „První list k mistru Rokycanovi", kde se bratí odíkají zejména

traktát Haškových a Biskupcových. (AI f.
2a, str. 8).

' Na bije tato narážka, lze poznati z ODPOVDI BRATRSKÉ NA
VYZNÁNÍ JANA LEŽKY atd., jež se nalézá v AVI f. 121 « si. Tam se praví

o Ležkovi: „Item pravil, že sme jedli beránka u veliký tvrtek k potup Kristov ve-

ei a že jest jeden z nich starší myl nohy všem bratím, kteíž sou jedli beránka." Od-

pov bratí na tuto pomluvu zní: „Co se tkne jedení beránka etc, to všem všudy

známo, že klam jest. Což pak se tkne mytí noh, tof bratí zachovávají ne na ten as
památky veee Pán, jako ímané iní, ale kdyžkolí poteba káže pocestným neb

jiným. Neb bratí drží, že ti, kteíž to iní u veliký tvrtek, že ti kest Kristv neb jej

potupují neb znovu iní, neb pán Ježíš nektným své veee nedával a prvé ped
tím nikdež se nete, by jich poktil, nežli tuto. A zvlášt když tak znamenité ei
iní o tom, kteíž se umytí obecnému nepitrefí." Pomluvy Ležkovy obsahují podle

všeho snšku všelikých lidových povídaek a jsou po stránce kulturní zají-

mavou ukázkou tehdejší úrovn lidového vzdláni. Venkoncem nepravdivé asi

nebyly, ale nesnadno vybrati z nich pravdivé jádro. Srov. GOLL vM 1886,

122 127.
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s Otcem. Než když býváme tázáni, abychom povdli,'^ kterak jest

ta svátost tlo Kristovo, neb opt kterak jest Kristus v té svátosti,

myf toho vypravovati a vymovati nesmíme pro své svdomie, /^

neb pán Kristus nepovdl, ani apoštolé, kterak jest, než tak,

jakož ekl, víme sprostn, a k emuž vydal, požieváme. Pak nad

to nebo mimo to nesmíme viti, ani k jinému požievati. A máme
k tomu na svdectví nkteré knží i t,^ miste, že ste nejlépe

chválili v sprostnosti srdce viti, jakož Christus ekl, a takto si

iekal: „Kto vypravuje, kterak tu jest v té svátosti, velmi pyšný

jest, a ktož vytazuje, všetený jest, jako by na se chtl vešken

svt vzíti, cht vdti tejné vci božské, sám se nevda." I ekKs

ješt: „Víš-li, kterak's veliký byl, když se^ narodil, a mnoho-li

tebe v roce pibylo, vieš-li, a pro jest vrbový list podluhovatý

a úzký a dubový list široký? Tch vcí nevíš, které sú pítomny
tebe, a chceš pak toto vdti, ješto jest v tejnosti božské skryto."

A tu's pi té ei mluvil bera e Davida, že pipravil Pán pokrm

bojícím se sebe :r „A. tak jest pripravenie jeho. Kterak? Tak, jakž ekl,

chtl a muož."^

Dobe's, miste, vystiehl nás, vdni sme toho, neb's nás vy-

stiehl od propasti hluboké, abychom v ni neupadli. Neb tiem

vypravováním, k jinému požievánie(m) a jinak, než pán Kristus

rozkázal, nejhoršie se vci djí tak, že zradí bratr bratra na smrt

a otec syna a svarové se djí, vespolek nenávidíce sebe, jakož

sme o tom / šíe napsali svrchu, co se zlého dje skrze to.- Neb f. 15''

by bylo potebie o tom vdti, kterak jest, '> byli by apoštolé toho

nezmeškali a zvlášt sv. Pavel. Byli by ntco v první církvi ohlásili

o tom i také napsali a byli by rozkázali tak a k tomu požievati,

k emuž nynie požievají, když by se toho pánu Bohu líbilo a

k spasení prospšné bylo. Není to podobné, by tak byl obmeškán

lid kesanský prvotní za nkolik set let i ješt v nkterých zemích,

aby s sebú pána Krista nemli, ale vili sú milí apoštolé i všickni

vrní kesané, že s nimi jest, když se zberú i kdež sú i kamž

jdú, že jest s nimi pán Buoh jich a Kristus Ježíš pebývá v nich

a AU: t a nad tím: tebe. ^ Aff: kdyžšse. c A/í: pítomné.

u Kterak jest. C. (3 AU : d. de inodo praesentiae. B.

Y Z. \\\, b. íí nb (erven).

' Slova menším tiskem vytištná nalézají se v PRVNÍM LISTK

K MISTRU ROKYCANOVI (f.
2a, str. 6). Srov. vbec tento výrok Rokycanv

s výrokem jeho, citovaným na uvedeném míst. Viz i pozn. 2 na str. 6.

- Srov. f. 14 a, str. 43.
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a oni v nm a že se mohu modliti v každém míst vzácn Bohu
skrze pána Ježíše v duchu a v pravd. A také sú toho skutkem

dovodili, že jest s nimi a v nich, súce živi jemu a pro nho,
zpravujíc se slovem jeho a ostíhajíce pikázaní jeho.

Také ješt toto povieme, že nkteí uení z ímských, když

sú s námi mluvili, z toho sú nás nevinili, bychom viery nemli
aneb o pijímání tla a krve pána Krista zle vili; ale z toho

vinili nás, že má býti poslušenství otci svatému zachováno i s jeho

zborem, a tak pravíce, že to jest církev svatá a že se Duchem
božiem spravuje a má jie poslúcháno býti jako pána Krista a apo-

štoluov. Ale o tom, jakož my držíme, tak sú k nám mluvili, že

jest tak bylo v první církvi i ješt v nkterých zemích jest.^ Ale

v echách pak knží praví, že my víry nemáme a o tle božiem

nevíme, a jinak mnoho zlého, odsuzujíc nás viery i všeho do-

brého. A tak odsuzujíce nás, odsuzují pána Krista i vešken zbo
apoštolský prvotnie církve i všecky kesany až do tch papežuov

i jiné potom, kteíž nedržie tch ustavení, kdež sú koli v kterých

zemích, bu v Indi, bu^v ecích. ^ Podlé jich odsuzovánie a duo-

voduov písma hanním, bludováním a hyždním^ etc všichni (sú>

Samaritáni, svuodce bludní, kacíi. A tak potupujíce k smrti od-

suzují, jakož první Krista Ježíše, tak i oni nás.

Kéž pak tak djí, jakž jest, že papežuov nechtí poslúchati

i nás,^ jakožto Urbana a jiných, ješto ty vci zamyšlovali,* pra-

a A II: hyzdnim.
' Že brati o svých názorech a zásadách astji diskutovali s mistry

a knžimi obojí strany, toho dotýkaji se i jinde (AI f.
26b. 75 a, 79a, 95a,

96a. 137a. 140a. 360a). Nkteré podrobnosti, zvlášt pak styky bratí s Ja-

koubkem ze Stíbra a s Martinem Lapaem vypravuje Krasonický (rkpis mus.

V. F 41 f. 13 a sL).

- Jak smýšleli brati o církvi ecké a indické, o tom viz poznámku

k AI f. 44 a.

^ Nejasná stilisace zavinna neobratným konstruováním nepímé ei
což jest ve starších památkách literárních dosti obvyklé. Místo toto mlo by

zníti po zpsobu novoeském takto: „Kéž pak tak djí, jakž jest, že papežuov

nechceme 7. my bratí) poslouchati i jich {t. knží Rokycanových) ... a že od

nich nechceme pijímati pravice, že v to knžstvo nevešli dvemi..."
* Týká se papeže Urbana IV.. jenž r. 1264 -zvláštní bullou naídil slav-

nost božího tla v církvi ímské. Ponvadž však ješt téhož roku zemel, ne-

bylo jeho naízení náležit šeteno, tak že papež Klíment V. bullu jeho ješt

jednou uveejnil na koncilu Viennském r. 1311. Jan XXII. naídil konáni slav-

ného processi, takže teprve bhem 15. století slavnost tato dospla k rozkvtu

stavši se slavností lidovou. Srov. REALENCYKLOPEDIE F. PROTEST. THEO-

LOGIE sv. VI., 298.
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více, že není jistota jich ustavenie, neb s byli bohatí a svtští

a také'' svatokupectví zamyšlovali i jiné zlé vci a pod jednu

zpuosobú posluhovali a že od nás nechtí pijímati*' pravíce, že

sme v to knžstvo nevešli dvemi, totiž skrze Krista, ale skrze

papeže a také že ho zle požieváme a sme v nm živi tlesn!^

Kéž tak djí, k tomu bychom se znali! Ale jinak mluvie, neb se

pána Boha nebojie, ani koho jiného, ani se stydí za to. Ale píd
soudce spravedlivý a mocný, ješto to moude rozsoudí mezi f. 16^

námi a mezi nimi a moc svú ukáže nad vinnými. Ale lépe by

bylo zde se báti a leknuti té ei, ješto die: Zastyte se nemi-

lostiví a dovedeni bute do pekla ! Nmí bute rtové lstiví, kteíž

mluvíte proti spravedlivému nepravost v pýše a v ohavl Ale

dejž jim Buoh ku pokání se obrátiti a ku poznání pijíti, neb

snad nevdí, co mluví, ani co inie.

[Pak již o pokání]/ il Když by kto zhešil z takových ke-

sanuov pijatých il v zbo a piveden byl zase k želenie aneb

sám se rozpomenul a obrátil, má se vyznati toho, komu se sluší

doviti; jest-li tejn, tejn, pak-li jest zjevn, tehdy zjevn, aby

i ti vdli, že se kaje, kterýmž byl zjeven v tom hiechu. A když

by ten zprávce, komuž se vyznal, znamenal pi nm, že se práv

ku pánu Bohu obrátil a srden toho želé a chce rád dobe živ

býti, i pozná, že není hích k smrti pi nm, a tak podlé nau-

enie sv. Jana apoštola, jakož die: Máme prosby, jichžto žádáme,

a uziš-li bratra svého '^ hešícího ne k smrti, pros za a bude
Jemu dán život, neni-li hiech k smrti, a bude jemu odpuštno, P'

a tak má uiniti knz, když ho zase pijímá v zbo kesanský

:

rozkázati, aby se pokoil ped pánem Bohem a ped tmi, s nimiž

má jednotu v božských daiech. Jest-li zjevn, tehdy zjevn, pak-li

tejn, tehdy má íci: ,,Což sem koli zhešil proti pánu Bohu

i proti vám, jakož pán Buoh zná i tomuto zprávci sem zjevil,

vinen se dávám pánu Bohu i vám a žel mi toho jest, prosím,

odpuste mi, a proste za mne pána Boha, a mi odpustí." Tehdy

má knz i lid odpustiti a za se nebo za ni pánu Bohu modliti

více, že mu odpustí podlé toho, jakož apoštol dí k zboru ko-

rintskému : Co ste odpustili, i já v osob Kristov [odpouštím], r

a AI: tak. ^ V Af následuje: proto.

c Co Je v závorce hranaté, psáno Jest rukou C. Slova: Pak již o pokání

tvoi nadpis pro následující odstavec. Tak i v A II.

d A II: tvého.

« Ž. 31, 18. 19. ^ 1 Jan 5, 16. y 2 Kor. 2, 10.

' Viz pozn. 3. na str. 48.

4
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A již jej nebo ji mají míti za spoluúd církve, a že jest v úa-
stenství s svatými svatých vcí, neb má odpuštnie hiechuov

skrze pána Krista Ježíše, a již ho neb jie nemajie potupovati, ale

milovati jako bratra v Kristu Ježíši.

[O manželství].^ il Dobrá jest vc manželství zachovati a

i. 16-' spal sení své v tom obmyšlovati. Když pacholek nebo dievka,^

vdovec nebo vdova, takoví kesané, o nichž svrchu eeno jest,

nenalézají se dostaten a ádn zachovati v stavu zdrželivém neb

panenském i svolé se k stavu manželskému, aby v nm ádn
stáli (a to uiniti mají s povolením rodiuov neb tch, jimž v po-

slušenství poddáni sú), a pak podlé úmluvy ádné a nauenie

zdravého zprávy apoštolské mají spolu býti. A pi tom oddávaní

mají se modliti pánu Bohu i s tmi, ktož je*^ smlúvají, aby jim

dal pán Buoh v tom stavu ádn se zachovati bez poskvrny hiecha

smrtedlného, a budú-li míti dietky, aby je pán Buoh k spasení

vyvolil. Pak t dv osob mají se míti mocn v duchu, aby jich

žádost zlá nepemohla v tlesné milosti a libosti, aby duše

neposkvrnili. Také tvárností tla nemají sob dávati píiny
skrze dotýkání, vzhledání, mluvenie, okrašlovánie. A tak všech

vcí, kteréž by jim dávaly píinu k zápalu, a zvlášt v posteli

spolu leháním, mají se varovati, neb to jim bývá k rozpálení

mrzkého hiechu. Protož apoštol die: Ne v ložiech, aby nebylo

stydkosti.o- Protož potebie jest jim takových vcí se vystíhati,

aby se mohli mocn míti v tle i v duchu, aby tlem svým vládli

v posvcení a v poctivosti, aby se nedali pemoci hnutím tla a

trápením žádostí. Ponvadž chtí spaseni býti, musí údy své mrtviti,

smilstvo, neistotu, zlá žádost,^ a tak se zachovati od poskvrny

ducha i tla, chtie-li zstati v Kristu a v církvi, neb tak mají

milovati mužie ženy své, jako Kristus církev. A to jest veliká vc
tak se zachovati a od žádosti tlesných zdržeti se, kteréžto ryt-

ují proti duši.r Neb tak bude srdce neporušené a duch smierný

a pokojný, jenž jest ped obliejem božiem bohatý. Než pak na

as má jich scházení býti z spoleného svolenie obú osob pro

výstrahu hiecha nezdrželivosti pes moc zlého pirozenie a ábla
zklamánie a také m.ajíce milost, aby dítky mli a je k dobrému

vedli. A tak viti mají, že jim toho pán Buoh za hiech nepoítá.

a Slova v hranaté závorce rukou C napsaná tvoi v AI i v AII jakési

záhlavi k následujicimu odstavci.

b AII: dvka. c AI: se.

a ím. 13, 13. /? Kol. 3, 5. r I Petr 2, 11.
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ani váží, ponvadž se ostíhají v nauenie zprávy apoštolské, za-

chovávajíce asy nemocí i thotnosti. A také tch se vcí nedo-

pouštjí, jsúce pemoženi žádostí zlú a milostí tlesnu k chlípnosti,

kochánie(m)^ v mrzkostech, ale pebývají spolu jeden druhému
k zachování srdce istého a svdomí dobrého. By pak bylo psáti

o nynjšiech manželech ímské církve, musilo^ by mnoho písma
býti, ale vy k tomu dosti písma máte a sami na kázáních íkáte,

že vcházejí v svobodu smilstvie.''

I O poslední svátosti, jenž jest skutek dobrý, jakož pán Ježíš H í- 17'

die : Byl sem nemocen a navštívili ste mne ^ a svatý Jakub uie

:

Jest-li kto nemocen mezi vámi, uved knžie zboru a modlte se

nad nim, mažice jej olejem ve jméno Pán, a modlitba viery

uzdraví nemocného a polehi jemu Pán, a bude-li v hiešiech,

budou jemu odpuštnieP To máme za dobré a rádi bychom toho

ostiehali pi nemocných, kdež bychom mohli. A dále pi tom
potvrzovati u víe a napomínati k milování pána Boha i všech

lidí v doufání a v nadji života vného postavovati, aby nepo-

chybovali ani vrtkali,*^ než že do království nebeského puojdou.

A k poteb pohodlné tla mají skutky milosrdné initi, jakož

potebie jest. A jestliže ume, slušnú poctivostí tlo pochovati,

chváléce pána Boha, že dal setrvati v dobrém až do konce u víe,

v lásce a v nadji. To vše píslušie vrným kesanu om zachovati

podlé hodné píiny ku prospchu jich spasenie, s nimiž i my
v té viee svrchu psané i v tchto posluhováních k vzrostu viery

našie a lásky až do smrti trvati míníme v dostatenosti,^ kterúž

nás Buoh posiluje skrze Ježíše Krista pána našeho, k jehožto

milosti vzdycháme žádajíce a prosíce, aby nás zpuosobil ve všem
dobrém, abychom inili vuoli jeho, in to v nás, což se jeho

milosti dobe líbie. Protož víme, že nám dobe uiní i zmocní

a potvrdí až do konce.^

i Ješt i z tohoto poet vydáváme, jakož praví na nás, žCh

nechcem poslouchati moci nejvyššie, krále i od nho postavených

úedníkuov až do nejmenšieho. Ale známo jest to mnohému lidu

a zvlášt úedníkuom, hejtmanuom, purgrabiem, rychtáuom i kon-

^ AI: kochánie; AU: kocliáním. "^ AU: muselo.

c V AU jest mezi tímto a následujicim odstavcem mezera asi 3^1 2 ádk.
^ AU: vrtlali. ^ AU: s dostateností.

f Po tomto odstavci jest v AI asi ^/.5 stránky prázdná. V AU následuje

nad následujícím odstavcem záhlaví: O poslušenství moci povýšené.

a Mat. 25, 36. ,? Jak 5, 14. 1 5.

4*
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šeluom, že kdež sú koli v echách i v Morav lidé spolu jednoty

kesanské s námi, že sú poddáni mimo jiné všecky lidi pokorn,
f. 17'' poslušn, s milostí, dobromysln, bez / reptánie, pikázanie ostíha-

jíce, k každému skutku dobrému hotovi jsúce.*^ Neb tak zpráva

apoštolská uí vrné kesany, protož mají se v tom s pilností

ostíhati, aby dobré svdomí zachovali, tlem posluhujíce v robo-

tách a statkem v daniech.^ Neb ponvadž je Buoh ustavil nad lidem

v moci a v obran ku pomst zlým a k chvále dobrým, mají

poddáni býti. Neb die : Kdo se moci protiví, sám sobe zatraceni

dobýváý^

Než tento nedostatek vyznáváme na se, že se nám pihází

s strany bázn trpní na tle, bití, vzenie a tak dál, že druhdy

uteem neb se schováme a nejvíce proto, bojíce se mdloby své,

abychom nebyli pemoženi a pipuzeni nkterú vc uiniti aneb

promluviti proti svému svdomí a tak proti pánu Bohu. Neb mají

poddáni býti pro Buoh ve jméno pána Krista vrní kesané v slovu

i v skutku tak, jakož nauenie apoštolské ukazuje každému lo-
vku i knzi netoliko dobrému, ale i zlému ve všech vcech po-

hodlných tlu,^ jakož slušie, i v poctivosti, "^ kdež sú koli mezi sú-

sedy, v desátcích i v daniech.'' Neb tomu chce moc povýšená a nenie

proti Bohu. Protož ve všem poddánie má býti, v em se muožem
zachovati pánu Bohu v dobrém svdomí. A pak, miste, o to by

^ AU: V danch. b AI: tla. c A II: poctivost. d a II: daních.

a Tit. 3, 1. (i im 13, 2.

^ Podobným zpsobem vyjaduji brati svj pomr k moci svtské jinde,

na p. ve svém {LISTU VŠEM VBEC) z r. 1468. AI f.
104a. Jinde všeobecn

osvdují svou poddanost (Alf. 119a. 298a. 298^). Popírají moci svtské však právo

zasahovati do vcí, víry se týkajících, zejména pak právo nutiti nkoho k urité

víe. To jest podstatný obsah listu ehoova panu Valeovskému (AI 315a sL,

zvlášt pak f. 317b a 326b si.) a listu knze Martina Rokycanovi (Alf. 324b sL):

srov. též Alf. 351 b
. Prvotní názory bratrské o moci svtské vyjaduje též

ponkud pozdjší PSÁNI O MOCI SVTSKÉ (Alf 290 a sL). Hierarchii a knžím
katolickým i utrakvistickým pisuzuji bratí moc pouze svtskou a osvdují, že

jim proto také chtjí býti poddáni, ovšem jen v mezích, jež podle jejich mínní
píslušejí moci svtské. (Srov. AI f.

33a. 113b. Jéóa. 317b). Jako Chelický (viz

GOLL, Quellen II, 23. si. a vM 1881, 31), i bratí pokládají za svou po-

vinnost „mocem vyšším" platiti dan a býti poslušná ve všech slušných vcech.

Že knžím písluší pouze moc svtská, to vyvozují bratí (jak z AI f.
33a ize

poznati) z domnlé donace Konstantina Velikého papeži Sylvestrovi a z jejích

následk (o ni viz píslušnou pozn. kf. 26a). Moc svtská jest bratím (podle pi-

kladu Chelického) tím, ím prvním kesanm byl pohanský stát. Pedstavují

si pomr svj k církvi a státu eskému jako stav kesan pod panstvím

tureckým (AI f.
317b).
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nám nemla býti nesnáze: Neb ty i jiní knžie od tolio ste vy-

stiehali, aby nebylo poddánie v tom, co jest proti pánu Bohu,

a to ste za zlé oznamovali písahati aneb na vojnu jeti samému

osobn s braní,^ aby jiné bil.^ Neb ponvadž kesan vrný má

nepátely milovati, kterak pak na n puojde bít jich, an se má

za n pánu Bohu modliti, aby nebyli zbiti v hiešiech, ale ku po-

kání aby pišli a také aby se poddali smíiti aneb utekli etc?

Ale tuto pak jíti, aby zabil a do pekla pomohl, apoštolská zpráva

neuí tomu, ani píklad prvotní církve kesfanuov vrných jest.

Protož poslušenstvie zlé jest i dobré a trpí zlí i dobí, a ktož chce

vytrhati koukol, vytrhá i pšenici. Tak, miste, držíme o poslušenství.

Pak-li bychom v em vyvinuli, neb emu nerozumli, chtli bychom

rádi zpraveni býti.

Pak mohl by íci, miste: „Ponvadž pravíte, že ste, jakož na

poátku bylo v první církvi, proež divuov a zázrakuov neiníte,

jakož apoštolé inili?"

K tomu odpovídáme, že se známe k též pravd víry a lásky,

nadje Krista Ježíše, ale daleký rozdiel posledních od prvních

v daiech zjevných etc, jakož písma oznamují o prvních a po-

sledních. Také nenie písma v prorocích o tom, by v poslední

asy poslové pána Krista^ divy a zázraky mli initi, ale o prv-

ních bylo prorokováno. Takéž i o posledních v tyto asy, což

jest o nich pedpovdíno v písmích Bohem vdechnutých, tak se

plní a pl/niti bude. Ale z toho se radujem, že se na nás ty vci f. 18^

shledávají, kteréž psány sou o posledních kesanech vrných tak,

jakož "^ sami muožte tomu rozumti, hlediece k povolání našemu

tchto let, kteraké protivenství trpíme pro spravedlnost od svt-

ského lidu i duochovnieho, kterak proti nám zlostn povstávají

a nenávidí darmo. A my bychme poslúžili každému rádi s milostí

i za n se pánu Bohu modlíme a tak dál. Protož nenie z pod-

staty spasenie všech asuo divy a zázraky initi, ale toto jest

z podstaty posluov božiech: v moci božie skrze víru ostéhati se

a ctnostný živo^ vésti bez hiechu smrtedlného a trplivý a ku

pokání hiešného navésti a ku poznání pravdy pivésti. Jakož

3/4/; zbrani. ^ V AI následuje zbytené: a. ^ AU: jakž.

a nb.

' Pokud o názorech Rokycanových z jeho postilly lze souditi, nevyslovil

se Rokycana proti každému válení, nýbrž horlil jen, že echové se oddávají

válce ze emesla, že dávají se najímati každému, kdo více dá. Viz GOLL
vM 1879. 70.
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apoštol die : Vy ste list náš napsaný v srdcích našiech, jenž jest

znám a te se ode všech ; zjevné jest, že list Kristuov ste, po-

sluhovaný od nás ne ernidlem, ale Duchem Boha živého, ne na

dskách kamenných, ale na dskách srdci masitých, a

Protož, miste nám dobrého žádostivý, toiio tob žádáme

i za to se pánu Bohu modh'me, aby pán Ježíš napsal v srdci tvém

slovo života zlatem, lásku Ducha Svatého, aby v týž obraz pro-

mnn byl od svtlosti v svtlost od Ducha Pán,^ aby maje

dary božie, osvicenie, umnie jasnosti jeho, byl dobrý rozdavatel

rozliného daru božieho, kterýž pidává Pán,r aby byl tovaryš

tch, kteíž tmi dary posluhovali a posluhují, kteiež z plnosti

jeho pochodie, zde v milosti užitek pehojný pinášejíce k vné
radosti. Amen.

Dodán jest list tento mistru Rokycanovi anno 1468 [v pátek

po sv. Jakubu^].^

[Pátého listu jinde hledej na listu 217, tuto jest byl mejlkou

pominut.] ^

[Šestý list k mistru Rok(ycanovi),

jímž odpovd dávají na list jeho, kterýž proti nim vydal mistr

Rok(ycana) svým faráuom, vyhlašuje b(ratí) za kacíe a od nich

vystíhaje.] '^

i Miste^ Jene z Rokycan, žádost naše vám nejHlepšieho

dobrého v tomto asu i na vky! A jakož prosili sme [vás] žá-

a 2 Kor. 3, 2. 3. /í 2 Kor. 3, 18. y 1 Petr 4, 10. 11.

a Co Jest v hranaté závorce, pipsáno jest rukou O.
b Co je v hranaté závorce, psáno jest rukou B.VA IIposlední tyto dv vty

jsou napsány rukou Blahoslavovou, a tona lístku, pelepeném pespvodní text;

tento lze ísti proti svtlu: Šestý list brati mistru Janu Rokycanovi...
c Vše, co jest v hranaté závorce, psáno jest rukou B. V A II (f. 24 b) zní

tento nadpis takto: Šestý list od brati mistru Janovi Rokycanovi, jimž odpovd
dávají na list jeho, kterýž proti nim \7dal mistr Rokycána svým faráuom, vy-

hlašuje bratí za kacíe a od nich vystíhaje, jejž knží lidu na kázaní ítali etc.

1 29. ervence.
- Týž list nalézá se též v AÍI f. 24 b—34 b, Výatky uveejnil GOLL.

Quellen 92—93 (kde omylem se poítá za 5. psaní) a vM 1884, 47, I88i.

61—62, 70—73. Obsah promíšený delšími citáty podává PAL'MOV. Brafja I. 1.

70—77. O obsahu a významu 6. psaní viz též GOLL, Quellen 20. O autorství
'

víz str. 1 pozn. 1. Co se týe datování, má GOLL (M 1883, 517) za to.

že 6. list náleží do r. 1469. Já však myslím, že je tém souasný s listem 5.,

tak že jest možné, že psán byl ješt r. 1468. Kladu jej tedy stejn jako list 5. n a

rozhraní r. 1468—1469.
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dajíce, abyste se k nám milostiv mli a trpliv nás snesli v tom,

že se v / nkterých vcech s vámi knžími i s lidem nesjednáváme -18^

vuobec^ tchto asuo, protože pi tom poznali sme veliké nebez-

peenství spasení našeho, neb žádná vc nepudila nás k tomu,

než tato, že sme se báli míti úastnosti s [vá]mi,^ abychom ne-

zahynuli (a o tom známo jest vám skrze ústnie mluvenie i psánie

náše)\ pak z tohoto muože porozumti, v em se ustavujem, chtíce

rádi eí božiech ostíhati, jakož zpráva apoštolská oznamuje,

u víe i v skutcích. Neb muožte vdti o nkterých z nás, že jest

byla pilnost naše pi tom, abychom poznali vuoli boží a to, což

se jemu líbí, inili. A tak ve mnohém uptánie i kázanie mnohá
slyšíce, poznali sme to za nejbezpenjšie k spasenie, zákonem

božiem se zpravovati a v nauení apoštolském zuostati, neb tak

sú spaseni [první] vrní kesané, a v tom sme [se] tch[to]<= as
poddávali'^ i ješt poddáváme, pimísilo-li by se co v neumni
pi nás z hlúposti neb z nevdomie a rozuml-[ii] ^ by kto lépe neb

vdl, že chcem naueni býti a poslechnuti. Neb k tomu úmysl i dobru

vuoli máme a za to se [i]^ pánu Bohu modlíme žádajíce, aby nám
dal pi všech láncích viery kesanské v pravém smyslu pebývati

a o svátostech církve svaté práv smysliti a v tom úmyslu, v kterémž

sú [vydány], g jich požívati tak, jakož se pánu Bohu líbí a nám k spa-

sení prospšné jest. I ve všech vcech žádáme tak se míti, skuten
více každému slovu božiemu a nadji majíce v slibiech božiech.

Protož sme psali vám i nkteí z bratí mluvili sú s vámi od nás, pro-

síce vás za to, jakož^ sme svrchu psali. A povdli sú nám, že ste

ekli, abychom dovedli, co sme zaali, a že provedem-li písmem
jistým a stálým, že nám' místo bude dáno. A též i po druhé, když

jest s vámi mluveno, k tomu mluvili ste, abychom dovedli písmem

a A II: vuobec nesjednáváme. b Opraveno místo: nimi.

c Opraveno místo: tch. d Následuje neplatné: se.

e Opraveno místo: rozuml. f V A II chybí.

g Opraveno místo: zpuosobeny. h a II: jakž.

' V A II chybí: že nám.

1 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. 2^ a TVRTÝ
LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.

8a. Co se týe ústních rozmluv mezi

bratí s Rokycanou, dlužno rozumti^to, co poslové jejich s ním mluvili, pi-

nášejíce mu od nich první tyi listy (viz Alf. 3^ . 3^). Že s Roízycanou bylo

mluveno od bratí ješt po tvrtém jejich list, jest patrno z Alf. 19^. 88 a
.

218 a a 361a. Podle Alf. 88 a --88 b došlo k rozmluv bratí s Rokycanou

teprve po vydání jeho veejného listu (v lét 1468).
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jistým a stálým, => chcem-li místo míti k bydlenic.^ Ale, milý miste,

muožte rozumti, jacíf sú naši duovodové proti právuom a áduom
ímské íše, kterážto jde podlé umnie a vyuení mnohých písem,

stíhající smyslem skrze vtip a múdrost lidskú, a z toho slovy

bojují a hádají se a jedni druhé pemáhají a tak slovu slavní,

majíce v tom chválu od lidí. A což jim nestatí slova k pemáhaní,

mají k tomu moc svtskú do klády vsaditi i na skipci muiti

i k smrti vydati. A pak-li se jim kto mocn zprotiví, moc zase

proti nmu vzbudie, aby se vespolek zabíjeli, statky brali a pálili.

Ta sú práva a duovodové ímské církve, kterážto má víru tak

prostranná a lásku širokú, ješto to muož všecko initi bez sv-
domí hiecha, a ješt se tiem domnívá Bohu sloužiti. Ale kdož

í. 19='sú u víe pána Krista / a v lásce Ducha Svatého, tif sužují pi-

rození své hiechem nakažené, zapírajíce sami sebe. Tm víra ne-

poslúží k tomu, ani láska dopustí bez urážky svdomí netoliko

zabíjeti, statky bráti, páliti etc, ale ani se rozhnvati neb popuditi,

ani sváiti slovy zlostnými, ani bližnímu škodu za vejce uiniti,

aneb jím pohrdati a „rachá!"'' neb „blázne!" zpotupenie jemu <= íci.

Neb to vše uvodí vinu '* hiecha na lovka, majícího v sob víru

božie. Protož rozdielná jest viera i láska kesfanuo vrných od

áduov a práv ímské ieše. A tak by nám tžcí duovodové byli,

šlo-li by podlé toho, podobn jako oslu se lvem a beranu s vlkem,

[kterýž] kdež se koli vyskytne, tu jej pochytí. Taktéž i tuto jest.

lovk sprostný promluví-li [co jim] z písma neb bez písma,

všeho pohánjí, kúce, že není ten rozum, a dotkne-li se knží

aneb lidu, svdectví jim vydávaje, že skutkové jich zlí sou, hned

djí: „Potupuješ aneb odsuzuješ". Pak-li vydává poet z víry své

a nadje svde, tak že^ mají vrní kesané skutky viery dokazo-

vati a ctnostn živi jsce nadji míti, že sú došli vyvolenie božieho,

tehdy djí, že se chlubí a povyšuje. Pak-li nechce povoliti kterému

smyslu lidskému neb ustavenie aneb které form z slov složené,

cht zachovati nauení pána Krista v dobrém svdomí, kú, že zlú

víru má. Pak-li nepovolí neádnému požievání svátostí a zvlášt

tla a krve pána Ježíše Krista, kú, že víry nemá o tle božiem

» V All chybí: jistým a stálým. b AII: Rach.

c AII: jeho a nad tím: u. d Alf: vínu.

e AII: že tak.

1 Srov. DRUHÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f. 3^. První roz-

mluva byla pí odevzdáni PRVNÍHO LISTU a druhá rozmluva pi odevzdáni

DRUHÉHO LISTU K MISTRU ROKYCANOVI.
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a cti pánu Kristu ujímá. A tak všudy a ve všem súžen bývá a

pochycen; kamkoli se pohne v skutku nebo v slovu, ve všem zle

vzat bývá. Jakož vám známo jest, kterak sou se mli ku pánu

Ježíši Christu lapajíce jej v ei a skutky jeho potupujíce, a protož

jest nic neprovedl, tak že i po smrti za svuodci zstal ped nimi.

A tak se stalo i jeho posluom. Protož nám žádajícím pebývati

v víe pána Christa a v lásce Ducha Svatého píkladem prvních

kesfanuo vrných, od apoštoluov vyuených, abychom nadji

mli k životu vnému, [tžcí sou duovodové jistými písmy a

stálými], podlé toho, jakož povdli sme. [Ale] muožete-li se

schýliti k sprostnosti našie a s milostí s námi rozmlúvati v duchu

tichém, tak nám rozumjíce, jakž od nás slyšíte, že tak jest pi
nás, my chcem rádie písma povdíti aneb napsati, jimiž se utvr-

zujem v tch vcech, kteréž sú pi nás, a jestliže bychom v em vy-

vinuli, chcem [rádi] nauenie^ býti [i opraviti] podlé ádného
ukázanie.

Ale jakož pravíte, abychom dovedli, co sme zaeli,^^ my*-'

nevíme, bychom co nového zaeli<= v víe nebo v skutcích, než

toto jest, že sme se odtrhli od služebnosti svátostí ímského zí-

zenie tchto asuov, jakož víte, pro. A druhé, že bychom rádi byli

v zízenie ádu církve první,'' církve svaté, od apoštoluo vyuené- ^-^^^

A již víte, pro jest to pi nás, neb sme vám ústn povdli
i skrze psáni oznámili.- Avšak ste pes to listy rozpisovali po ko-

stelech, vystíhajíce od nás lidi, aby svedeni nebyli.' I z toho vám
chcem poet vydati a v tom vás zpraviti tiemto psaním, strptež

nás dobrotiv!

Ale nejprve ješt povíme o základných vcech, totiž o víe.

Jakž sme prvé vili i vyznávali, i k tomu se ješt nyní známe,

což srdcem víme a ústy vyznáváme, že víme v Boha Otce vše-

mohúcího i v Jezu Krista, Syna jeho i v Ducha Svatého.^ A to

jest viera obecná kesanská, od pána Krista pošlá, [od apoštoluov

vyhlášená], v nížto první kesané pebejvali, a tak v lásce i v nadji,

3/4//: naueni. '^ AU: zaali.

c V AU chybí: my X zacli. d A II: první církve.

• Vztahuje se asi na rozmluvu brati s Rokycanou po jejich TVRTÉM
LIST (srov. str. 55 pozn. 1.)

Týká se asi TVRTÉHO LISTU brati Rokycanovi a jejich rozmluvy

s ním pi jeho dorueni a snad i po jeho doruení (srov. pozn. 1 na str. 55).

' Narážka na veejný list Rokycanv proti bratím, vydaný v lét po 29.17.

r. 1468. otištný ve VÝBORU Z LITERATURY ESKÉ II, 734 si.

* Srov. Alf. 4b.
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jakož apoštol die, že nyiii zaostávají ty ti vci, víra. láska a

nadje, ale vti jest z tch láska. Kterážto víra skrze lásku, dlá
v lovku život ctnostný a skutky dobré, [kteréžto Bh pipravil

k životu, vnému, abychom zde v nich chodili.]^ A my se k tomu
piznáváme a toho následujem, žádajíce úastni býti všech kesfa-

nuov vrných v té víe obcujících. O kterýchžto vcech v prvním

listu maje psáno, ^ neslyšeli sme, by nás z toho vinil,^ když s vámi

mluveno jest; i potom nkteí tázali [vás]** o témž a pravili sú

nám, že nás z toho neviníš;'^ a víte, že na tch vcech záležie

spasenie jednoho každého lovka! Le nám již nevíte, by tak

pi nás bylo, jakož vyznáváme, [jestli]'' tomu nerozumíte, že jinak

pi nás nenie, než tak, jakož mluvíme, a tázali ste drahn^ nás.

Jinak sme nepravili, než tak, jakž jest pi nás, mohúce, [když

bychom opustili svdomí dobré], nco jinak povdíti, než pi nás

jest, kúc: „Tak jest, jakž vy diet", a tak zniknúti trápenie a

nkteí i smrti- a býti s jinými lidmi vuobec bez pohannie. Ale

ponvadž o nkterých vcech pípadných rovných, když bychom
nco povdli jinak, než pi nás jest, bylo by nám proti svdomie
[našemu], protož radše trpíme, než bychom proti svdomí uinili.

Ovšem pak o základných vcech nesmíme jinak mluviti, ani psáti,

než jakž jest v srdcích našiech, jichžto sám Buoh zpytatel jest.

Protož ti lidé nebezpen v soud boží kráejí, íkajíce: „Mluvie

tak, ale jiné v srdci mají." Atak nemuožete-li nám viti, nadarmo

by bylo naše mluvenie i psánie vám.

V tom pak všech nezastáváme, neb mohl by nkdo, boje se

statku ztratiti neb na život trpti, nco mluviti, ješto by tak ne-

bylo. Toho my nechválíme [a nechcem zastávati]. Neb má lovk
viery zachovati upímnú sprostnost Christovu v skutku i v slovu.

Protož, jakož víme, tak vyznávali sme a ješt vyznáváme i skrze

[toto] psánie známo iníme tak, jakož jest bylo na poátku v apo-

štolech, jakž od pána Krista vzali, tak sú inili i uili Duchem
Svatým poslaným s nebes a to sú i napsali, prorockú e k tomu

f.20^ pivodiec, z téhož Duchu pošlu. / A v tom jest slovo pravé a písmo

jisté a stálé. Což sú proroci pedzvstujíce prorokovali, to sú

a All: vinnil. Opraveno misto: nás. c AII : nevinniš.

d Opraveno misto: ješt-Ii. e AII : draze.

a 1 Kor. 13, 13., Gal. 5, 6.

'^Dlužno rozumti v pedešlém t. j. ve tvrtém listu. Co do ob-

sahu srov. toto místo s AI f. 5a— bb.

- Viz o nco niže f.
21b (str. 62).
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apoštolé lidem oznamovali a my je tak pijímáme a tak jim v-
íme, o emž kde píší, co máme viti, to viti, co máme ^ initi,

to initi. A my'' je tak pijímáme a tak jim víme, o emž kde
píší,^ a tak je pijímajíce v jich svdectvie víme o pánu Bohu

i pánu Bohu i v pána Boha, Otce všemohúcího, stvoitele nebe i zem,
i v Jezu Krista, Syna jeho jediného, <= pána našeho, a tak dál, jakož

v prvním listu psáno stojí.^ A pak, kterak máme ctíti Boha Otce

i Jezu Krista, Syna jehoM Ducha Svatého, píbytek jemu dávajíce

v srdci istém a v svdomí dobrém. Neb ta pocta prvotn záleží

na tom, jakož die pán Ježíš : Ktož má pnkázanie má a zachovává

je, ten jest, jenž miluje m, a ktož miluje m, milován bude od

Otce mého i já milovati budu jeho a oznámím jemu m samého. «

A takoví, znajíce jej, hodn a'^ vzáctn ctí, chvále, velebie jeho

a dieky iní jemu a klanjí se klekajíce, modléce se jemu v duchu

a v pravd. Též i o skutcích, kteréžto iníce víry doka[zují],^ že

jest živá, jakožto šest skutkuo milosrdných, aby je inili, to jest

laného nakrmi[ti],^ žíznivého napoji[ti],g pocestného v duom pi-

jí[ti] a jemu pohodlé uini[ti], nahého odie[ti], nemocného navštívi[ti]

a žaláného^ a potebami, kterýchž by poteboval, opati[ti]. A takéž

i v osmeru blahoslavenství se nalézati, což Pán blahoslaví, jakožto

chudobu ducha, tichost, Ikánie, lanost, žíze spravedlnosti, milo-

srdenitvie, istotu srdce, pokojnost, trpenie, protivenstvie pro spra-

vedlnost, zloeenstvie, vyvrženie jména, [vyobcování] i všelikú zlú'

povst trpieJ' i*^ pro jméno jeho, blahoslaví Pán. Také šestero

pikázanie pána Krista zachovati: 1. nehnvati se, 2. nehledti na

ženu oplzle, 3. nepouštti ženy bez píiny smilstva, 4. nepisahati,

5. nebrániti se zlému, 6. nepátely milovati. Také apoštol ozna-

muje ovoce ducha, lásku, radost, pokoj, dlúhoekánie, trplivost,

dobrotivost, dobrodienstvie, ' tichost, víru, skrovnost, zdrželivost,

istotu. Tmi vcmi i jinými k tm podobnými víra dokázána bývá,

že jest živá, dlající ty vci v lovku, ješto se pánu Bohu líbie,

a též zase mrtvieci ty vci v lovku, kteréž se jemu nelíbí. Jakož

^ V AI chybí. ^ V AU chybí: my X píší.

'^ V AII chybí: jediného >< jeho. d V A II chybí.

e Následuje neplatné: žijí zí. f Opraveno místo: nakrmili.

g Opraveno místo: napojili.

h A II: nemocného a žaláného navštíviti.

' AII: zlostnou. j A II: trpící.

^ V AII chybí. i AII: dobrodinství.

a Jan 14, 21.

' Srcyv. poátek TVRTÉHO LISTU. AI f.
4a. 4b.
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sú zjevní skutkové tla, smilstvo, neistota, nestydatost, smilnost,

modloslužba, trávenie, nepízn, svarové, nenávisti, hnvové, náh-

losti. nesvornosti, roty, závisti, vraždy, opilstva, hodovánie a tm
f.20'' vcem podobné, na nž se bída pokládá, tch se varovati / a tak

vše podlé písma initi: co za dobré oznamují, to za dobré majíce,

pidržeti se toho u víe a v skutcích, a též zase co za zlé ozna-

mují, to za zlé míti v víe i v skutcích a varovati se toho a vy-

stíhati, abychom u víe neblúdili a skutkuo zlých neinili. A toho

máme výstrahu i v starém zákon, jakož apoštol pivodí, že ti

srdcem blúdili a cest božiech nepoznali, kteiež víry nepidali

k slovuom botiem a tak sú hešili, protož sú zahynuli i s tmi,

ktož sú jim povolovali.^ Z toho i tohoto asu výstrahu máme,

abychom s tmi úastnosti nemli, kteíž v pravd víry nemají

a hešie. A to jest známo na knžiech i na lidu vuobec, že srdcem

blúdí a cesty božie nevdí. Neb to iní, což Buoh zapovdl, a

toho neiní, což Buoh initi rozkázal. A protož smc se odlúili

od nich, abychom svolujíce jim nezahynuli.^

My pak jistjšiech^a stálejšiech piesem nemáme nad apo-

štolská, což píleží podstatn lovku k spasení, v nichž se zv-

stuje každému život vný, ktož bude nalezen v tom, což se za

dobré pokládá, a též zase zvstuje se zatracenie, ktož to iní a

v tom se nalézá,^ což se za zlé oznamuje. A ponvadž se zjevn

vidí, že toho nemají, v emž se zaslibuje blahoslavenství a život

vný (a to se vidí obecn pi knzích i pi lidu, že v tom sú,

v emž se pokládá bída a zatracenie), protož my o tom jinak

smysliti'' neumíme, ani viti, ani vyznávati, než tak, jakož zjevn

písma apoštolská svdí. A jiných písem za základná a jistá písma "

nemáme mimo ta. A pak kteráž sú koli jiná písma, ješto by se

s tmito'^ sjednávala v smyslu, nezamítáme jich, alebrž pijímáme

za to majíce, že ktož tak ve initi bude, spasen bude. Ale toto

máme za nebezpenu vc a pochybující, pustiti se písma apoštol-

ského jistého a zjevného a ustaviti se a dovoditi sob písmy

smysluov lidských nejistých. A tm pak nemuožem viti, ktož sú

mluvili, psali a neinili, majíce i v tom vysteženie od pána Krista.

Neb vieme, k emu mnozí piesmo tiehnú,^ a co jím dovodí

a v em se s tiem nalézají, jakož sú zjevní skutkové jich. Neb

a Následuje zbytené: a. ^ A/I: smysliti jinak.

c V AII chybí, d a /I: tmiti. e aIÍ: thnou.

a Žid. 3, 10. 11.

1 Srov. AI f.
2a. 8a a 18b.
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ktož eí božiech ostiehají, ti uedlníci jeho sú. A to jest jistý

duovod, že sú uedlníci jeho, jestliže se vespolek milují tak,

jakož je Kristus miloval. Neb jest to pikázaní vydal církvi své

ka : Pikázanie nové dávám vám, abyste se vespolek milovali,

jakož sem já vás miloval.<^ A opt [dí: Tof jest pikázaní mé,

abyste se milovali vespolek, jakož sem já vás miloval.!^ A opt
:]

To pikazuji vám vespolek se milovati; a z toho poznají všickni,

že uedlníci moji ste, bude-li milováni [m]^ mezi vámi. A a
vás svt nenávidí, vzte, že m^ prvé v nenávisti ml; a po-

nvadž otce eledniho Belzebubem nazývali sou, ím více domácí

jeho?/ i Tato pikázaní sou pravá a vrná, od pána Krista vydaná, í-21

jehož uedlníci po tom mají poznáni býti, plníce je skuten.
A k plnní tch pikázaní píše sv. Jan ka, že pán Ježíš duši svou

za nás položil i my dlužní sme za bratie naše položiti životy

své. Kto má statek tohoto 'svta a uzí bratra svého núzi trpí-

cího a zave steva svá od nho, kterak láska boží v nm pe-
bývá? Nerote se milovati slovem, ani jazykem, ale skutkem

a pravdou a z toho známe, že z pravdy sme.'^

Protož, miste, muožete rozumti, že toto píleží tm, ktož

víru Jezu Kristovu mají, aby nalezeni byli v spravedlnosti božie

a v poznání Boha samého pravého i Ježíše Krista, Syna jeho, a to

jest život vný. A ti ostiehají pikázaní tohoto, v nmž jest život

vný, neb die sám pán Kristus: Ktož zachová e mú, smrti ne-

okusí na vky. £ O takových známo jest, že sú z pravdy a znají

pravdu a uie pravd, a takových bychom rádi poslúchali i ve

všem jim poddáni byli znajíce je po tom, když pinie to piká-

zanie, pokládajíce životy své za ovce Kristovy, a jsúce zde [živi]"^

vydávají se pro n v práci a v chudobu, pohannie a umrtvenie

jeho na svém tle nosí, jdúce úzkú cestu skrze trápenie, jakož jim

rozkázal Pán jich ka: Ktož mi sliiží, mne následuoj.^ Tak sú

milí apoštolé i jiní jeho poslové plnili toto nové pikázaní pro

spolubrati své vydávajíce se jako sluhy božie ve mnohé trpli-

vosti v zámutcích, potebách, v úzkostech, v ranách, v žaláiech,

v nepízni lidské. Tak jest pravé svdectví apoštolské a duovodové

jistí a stálí, kto sú uedlníci Kristovi a kto nejsú. A o to jest,

miste, rozdíl mezi námi a mezi knžími, pro nžto i ta trápení

jdú na nás. Neb to jest koen oddlenie našeho od knžie. Neb

a AU : mé. b AII : mne. c Opraveno místo pvodinho: s nimi.

a Jan 13, 34. /5 Jan 15, 12. y Jan 13, 35; 15, 17. 18; Mat. 10, 25.

d 1 Jan 3, 16.— 18. ^ Jan 8, 52. : Jan 16, 26.
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sme neshledali v knzích ímské církve, by to pikázaní plnili a

tak pána Christa následovali, i nemuožem o nich dovenie míti,

by z pravdy byli a pravdu znali a pravd uili a k užietku svá-

tostmi posluhovali.^ Protož nemuožem jich ve všem z viery po-

slouchati a od nich posluhování pijímati a tak s nimi se bez-

peiti spasením. Neb nemají písma jistého a stálého netoliko

knžími kesanskými býti, ale by sami v pravd kesané byli,

podlé svdectví piesem a skutkuov jich.

A jakož pak v to umítají [pravíce], že nevíme o tle božiem,^

miste, však vy to muožete vdti, že tak víme a tak vyzná-

váme i iníme, jakož pán Kristus rozkázal a apoštolé inili, uili

i napsali. A to se nejlép chválí skrze písma nkterých doktoruov,

f.21'' i [skrze nkteré mistry] [a]^ knží" tak sprostn / viti, jakož

apoštolé napsali.'' Než toto muož o nás eeno býti, že nevíme
o knzích, by byli v pravd tlo Kristovo duchovní [a oudové

z ouduov jeho] (jakož dí sv. Pavel vrným kesanuom: Vy ste

tlo Kristovo a údové z áduov jeho), « a zvlášt pak by byli

poctiví údové tla Kristava. A to jim není ke cti, že jsme jimi

proto pohrzeli, i iekají, že nectíme tla božieho.'' Protož ohledejte

to, o est-li pána Krista stojíte ili o svú. Neb pán Ježíš pro est

Boha Otce vydal se v pohannie a v trpenie až do ukrutné smrti,

ale toto jest jiná vc, samým ve cti svta pebývati a s ním jho

táhnuti a skrze nj jiné trápiti, kteréž ohyzdíte a v pohanní dáte

a skrze kivé svdky odsúdíte, jakož se toho nynie mnoho stalo,

že [z tvé píiny] ^ tohoto roku pt mužuov ukrutné smrti pod-

stúpili a jiní trápeni muením a dlúhým vzením.'' Protož, milý

miste, pohlete, kto jest svt a kto sú vuodce jeho a pastýi,

a Opraveno místo: i. b Opraveno místo: knžími.
c Opraveno místo pvodního: tmi píinami.

a 1 Ko. 12, 27.

1 Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
5a—6a.

2 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
2a.

^ Srov. pozn. 2 na str. 6.

* Srov. pozn. 2 na str. 6.

5 Podle kusu KTERAK SE LIDÉ... (AI f.
138t>) v druhém pronásle-

dováni Jednoty bratrské v letech 1468—1471 pišlo o život celkem 7 brati.

Pti usmrcenými bratimi „tohoto roku" (1469) dlužno asi rozumti 4 hladem

umoené brati Skuteské (o nichž o nco níže na f.
22b a též na f.

85 a.

222a. 350b — jiný doklad uvádí GOLL vM 1885, 74) a jednoho z tch dvou

upálených, o nichž se zmiuji bratí v 1. svém list k Mýtským (Alf. 85a) —
srov. GOLL vM 1885, 73—74. O druhém pronásledování vbec viz GOLL
vM 1885, 55—57, 72—74. Srov. též pozn. 2 na str. 44.
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jejž spasením bezpeí a v mylné nadji postavují skrze služebnost

svú, a kto svodie a koho svodie a od eho svodie a k emu vedu,

ponvadž svt sú a knžie jedno s svtem vuodce jich. A vede-li

slepý slepého, oba v jámu upadneta. -^ A jakož jim píšeš v listu

vystiehaje je, aby od nás nebyli svedeni, pivod k tomu písmo

svatého Pavla, ^ v nmž píše, že pnde Antikrist ve všelikém sve-

deni nepravosti, neb svt pravdy lásky nepijal, protož mu poslal

Buoh initele bludiiov, ješto se povýšil nade všecko, jenž slov
Buoh a co se cti,^ protož nech to rozsoudí e pána Krista, když

píd, aby odplatil každému ^ podlé skutkuov jeho, r koho jest poslal

a k komu poslal, má-li tento lid nynjšie s knžími pravdu víry

jeho a pebývá-li v lásce Ducha, abyste je vystíhali, abychom

jich od pravdy, viery a lásky neodvedli. Neb ktožv lásce pebývá,
v Bohu pebývá a Buoh v nm/'^ Protož pilná poteba jest vystí-

hati, aby nebyli zbaveni Boha. Neb svatý Pavel die, že svt nepijal

lásky pravdy, aby spasen byl, protož poslal jemu Buoh inní
bluduov, aby vil lži a aby souzen byl vešken, kterýž jest ne-

uvil pravd, ale povolil nepravosti.^ Protož, miste, množte

znáti, co jest svt, jakož sv. Jan die: Všecko, což na svt jest.

žádost tla jest, žádost oi a pejcha života, ješto nenie z Otce,

ale z svta, a svt zahyne i žádost jeho, ale ktož iní vuoli božie,

zuostává na vky.% k svdectvie jest s. Pa/vla, že tomu svtu f. 22^

poslal jest Buoh initele bluduo,*' ješto tlo nasycuje, v rozkoši

chovaje a zbožie miluje a shromažuje, est a chválu na svt má a

ji oblibuje, k nmuž ta e pána Ježíše píleží, ješto die: Bda vám
bohatcom, že máte utšenie své v svt. Bda vám, ješto ste nasy-

ceni, neb lanti budete. Bda vám, kteíž se nyní smjete, nebo pla-

kati a kvíliti budete. Bda, když chváliti budu vás lidé, neb podlé

toho inili sú prorokuom totiž" falešným'^ otcové jich. i Protož,

miste, by rozuml, komu's psal^ o tom, nikdy ^ by toho písma ne-

pivodil. Neb o nás nemohu vzata býti v pravd. A ta vejstraha,

kterú's uinil,- jiného v lidu nerozplozuje.s než zlost, nenávist a

vraždu. Neb mnozí z nich iekají : „Sám bych je spálil." A pak množ-
ství oborem^, uvedeno jest v kivá svdectví nad to mnoho více, než

^ V AII chybi. b ah: bludu. t V A II chybí.

d AII : falešným prorokuom. (^ V AII následuje: a.

f AII: nikdá. g /l//.-nczplozujc. h y AII chybi.

a Parafráze Luk. 6, 39. /? 2 Tes. 2, 10. 11.

r Mat. 16, 27; ím. 2, 6. d Jan 4, 16.

e 2 Tes. 2, 10.— 12. X 1 Jan 2, 16.-18. tj Luk. 6, 24.-26.

1 Srov. VÝBOR II, 733. - Sr&v. VÝBOR II, 737—738.
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si psal. Pak ti lidé, kteíž sú nás svdomi, že tch vcí není do nás,

také vzbuzují se na vás v nemilost a zloeenství. Neb knží i pi

tom listu nejednostejn mluvie lidu. Jedni nás chvále v ctnostech

i v skutcích, že sme laskaví, trpliví, tiší, pokorní a milosrdní a tak

dále, ale o tle božiem zlú víru mají.^ A druzí túce ten list všecko

zlé mluvie proti nám, že hiechuov za hiechy nemáme, cizoložstva

a vraždy i jiných hiechuov.^ Protož, miste, vzte, že ste zle poslou-

žili tomu lidu. Ale ktož trpí pro spravedlnost, [blahoslavení, a]

mají se radovati, že hojná jich odplata v nebi. Dejž vám se pán

Buoh poznati a odpus vám !

Nedobe ste se uptali o tch vcech pi nás. Máme za to,

by znal, že by toho neinil, ale radji by umel, než by skrze

to chtl chvály své ostéhati. Neb skrze to mohu mnozí k trápení

pijíti a mnoho krve spravedlivých vylito býti, trpíce muedlnictvo,

a všickni, ktož vám ví, úastni budou krve nevinné nynjší

i budoucí, jakož oni knží židovští ekli : Krev jeho na nás i na

naše syny."- A protof toto písem, majíce lítost nad tebou i toho

zlého. Neb rozuomíme, že's oklamán skrze svdky kivé aneb na-

veden od nkoho. A ješt by ty vci mohly k opravení pijíti,

dokus živ. Pak-li by se domnl, že bychom skrze to psánie

nco svého hledali,^ tohof nenie. Neb srdce královo jest v rukou,

božiech^ i tvé, a pohne jím, kam chce, a dopustí, což ráí na nás

a skrze kohož chce. Také mocen jest zachovati i prospch dátir

í-22h/a také písma se musí^ plniti.

A jakož v listu píšete,^ jejž tú knží na kázaní, i my chceme

rádi v tom dobrém se ostíhati v milosti a<= lásce i v úastnosti

Ducha Svatého a pi každém skutku dobrém, abychom víru za-

chovali a u víe pravé a poznalé abychom lehcí a vrtkaví nebyli

vdúc, že bez víry nelze se Ubiti Bohu.^ Také bychom rádi pevní

byli na cest božie, kterúž nám pán Ježíš zaal, cestu nov a živu,

a ta jest úzká. Také vdúce, že hiešníci širokú cestu kráejí a

neustaviní sú ve všech skutcích svých. Také bez písma svatého

jistého duovodu nechtli bychom na žádnu cestu kráeti, ani se

víry chápati jiné, než v té nejsvtjšie víe pebývati, jíž sú po-

a Správnji bylo by : ale že . . . máme. b AII: musí se. <^ V A II následuje: v.

u Mat. 27, 25. (3 Písl. 21, 1.

y Parafráze Žid. 2, 18. o Žid. 11, 6.

1 Podobné v (LISTU VŠEM VBEC). AI f.
84a. Srov. i str. 58.

• Dlužno rozumti asi: že se bojíme pronásledování.

' Srov. VÝBOR II, 738.
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dleni milí apoštolé i všickni vrní kesané, ješto jest v spravedl-

nosti Boha Otce a spasitele Ježíše Krista, o níž sme v prvním

listu napsali tob, miste, i také o svátostech církve svaté,^ kterak

držíme a jich požieváme.^ A jakož nás nejvíce dotyce pi tle

božiem, píšeš v listu, ^ že jest nesnáze a roztržka, to sme jist

shledali a tomu srozumli, že od mnohých let v ímské církvi

i mezi doktory byla nesvornost o tom, a zvlášt tchto let poznali

sme nebezpeenství veliká a zmatky, a vše skrze to zlé se vci

konají, jedni druhé kaceují a vespolek se zabíjejí.^ A druhé ktož

nechtí vyznávati tak, jakož kteí formu složie z slov, nenávidí jich

a ohyžují, zrazují, do vzení dávají, muí i smrti iní. Jakož tú

píinu Skutetí odepeli se listu v kostele, když ten byl, že jest

tu na oltái celý lovk s kostmi, žilami, vlasy i se všemi údy, a

z té píiny umoeni sú tyi a jiní trápenie. ^'^ Protož vdúce pi

tom rozdielné ei v naueniech i spiesích, "^ všech traktátuov a

spisv sme se varovali i všech cizích nauení i sami sme nechtli

psáti o tom z jednoty našie, než teprúv vámi jsúce jako núzí

pipuzeni rozumjíce, že o nás zle smýšlíte o tom, protože sme

nechtli vyznávati mimo mieru'^ od pána Krista vydanú a od

apoštoluov vypsánu. Neb víc než od XII^ let nkteí na tom sme

se svolili i utvrdili, abychom o tom sprostn vili i vyznávali. Neb

nejlép nám to chválili ti, jichž jsme poslouchali.^

A jakož píšeš v listu,'' i my tomu povolujem ; víme i vy-

znáváme, jakož o tom píší tyi evangelistov a s. Pavel ka: Já

a y4/.- té. b AU : trápeni. c a II: spisích.

d Tak v originále. e A!/: dvanácti.

' Srou. A I t.
6a (str. 20). 12a (str. 38). - Srov. VÝBOR II. 733.

^ Naráží se zajisté na válené události r. 1467 a násl.

Podle PÁTÉHO LISTU K MISTRU ROKYCANOVI (AI f.
222a) Zdenk

Kostka z Postupic, tehdy nejvyšší purkrabí Pražský a pední dvrník krále

Jiího, jsa porunikem držitel panství Rychmburského. k nmuž náležela

Skute, dal tyi brati umoiti hladem. Odjinud (AI j. 350b) lze souditi, že se

to stalo na Rychmburce. Ponvadž Kostka 2. íjna 1468 zemel, lze tedy podle

toho pibližn uriti zatení bratí Skuteských. Podle SEPSÁNÍMALÉSTRÁNKY
(GOLLEM vM 1885, 74 citovaného) bylo zatených a uvznných Skute-

ských pt: jeden z nich zstal na živu („drahn le). Srov. i AI f.
85a. 390b

. a

pozn. 2 na str. 44 i pozn. 5 na str. 62. Uvznných (a pozdji umoených) brati

Skuteských týká se nepochybn list v AV str. 742 (opis zemského archivu) nade-

psaný VZOM SKUTECKÝM JAKO ZMOENI. (Srov. GOLL vM 1885, 73).

' Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
2a (str. 6) a

DRUHÝ LIST MÝTSKÝM, AI f.
88a. Mezi obma místy jest odpor pouze

zdánlivý. Viz GOLL vM 1885, 70.

'"' Srov. VÝBOR II. 733.
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sem vzal ode Pána, což i vydal sem vám, ze pán Ježíš, v kteráž

noc zrazován byl, vzaljest chléb a dieky vzdávaje lámaljest^ a ekl:

„Vezmte a jezte, to jest tlo mé, kteréž za vás zrazeno bude."

f.23'' Též i kalich, když jest veeal,^ ka:
/
„Tento kalich nového sv-

dectví jest v mé krvi, to ite, kolikrátkoli píti budete, na mé
spolupamatovánie." a My pak poet vydáváme, že tak tomu roz-

uomíme, když knz pravý má posluhovati kesfanuom vrným,

podlé úadu svého má se modliti a smysl toho pravý míti a slova

[pravdy] "^ z viery srdce mluviti, z Ducha pravdy pošlá. Když se to

stane, již jest tlo pána Krista Ježíše, kteréž zrazeno jest, ku pi-

jímání pod zpuosobem chleba, kdežkoli leží svátost neb v ruku

knze, neb když podává,^ a to tak dlúho, jakož jest potebie k pi-

jímání. A vieru zachovávají k tomu tak, jakož pán Kristus ekl

v tom smyslu, že jedúce svátost vidomú, má veno býti [srdcem],

že nevidom skrze víru jedie tlo pána Ježíše pravé, kteréž zra-

zeno, a to jest v blahoslavené pann Mariji Duchem Svatým po-

ato, to i na kíži visalo a to jest s božstvím spojeno. Jakož die

s. Pavel : V nm pebývá všecka plnost božství tlesn, to víme,
že pijímáme, r Jakož dí pán Ježíš : l^ tlo mé práv jest pokrm

a krev má práv jest nápoj. A ktož jie tlo mé a pie ^ mú krev,

ve mn pebývá a já v nm. ^ A pi tom modlitby iníce Otci

iekají: „Ote náš, jenž si v nebesích", až do konce. Ctíme Syna,

jehož pijímáme, neb jest v sláv Boha Otce, v nebi i na zemi,

v jednot nerozdielné v Otci a Otec v Synu. a Duch Svatý po-

chodí [od]f Otce i [od]f Syna, nebs jeden Buoh jest. Protož ktož

slúží Kristovi, líbí se Bohu Otci,^ neb ve jméno jeho všeliké ko-

leno má klekati nebeské, zemské i pekelné a každý jazyk vy-

znávati, že pán Ježíš jest v sláv Boha Otce.^ A my vili sme

a víme i ústy vyznáváme s oblíbením, že pán Ježíš Kristus má
ctn býti i chválen a veleben s Bohem Otcem klekáním i mo-

dlením.' Neb die písmo: Hoden jest beránek, jenž zabit jest, pi-

jíti est i božstvie, moc a múdrost a silu a slávu a dobroeenie.'

'i^V AII chybí. b A II: veeel. c y AI! chybí. <^V AII chybí.

e AII : pjé. í Opraveno místo pv.: z.

g V AII chybí: neb X Otci.

a 1 Kor. 11, 23.-25.

/? K tomuto místu v A! postranní znamení: .
•

Y Kol. 2, 9. o Jan 6, 55. Fil. 2, 10 a 11. ^ Zj. 5, 12.

' Srov. AI f.
15a (str. 46—47).
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A ktož by koli sáhal na est pána Krista Ježíše, sáhal by na est

Boha Otce. Neb jakož vyznáváme vieru v Boha Otce, takéž

i v Jezu Krista, Syna jeho jediného, pána našeho. A vzte, miste,

že pi tom vše víme sprostn, jakož Buoh chce veno míti, ne

vysoko smysléce, ale pokorným pov^olujíce.^

A jakož píšeš, že sme se odtrhli ode všech knžie,"- známe
se, že bychom se rádi odtrhli ode všech / tch, kteiež nejsou 1.23'

v církvi svaté skrze pána Krista Duchem Svatým uvedeni v úad
[knžský],^ z jichžto nauenie a služebností lidé se nepolepšují

a skutky toho nedokazují, by byli poslové pána Krista, jakož dí

s. Pavel: My místo Krista poselství požieváme. A složil v nás

slovo smíení^ a pán Ježíš die: Po skutcích jich poznáte je:r

ale vz, miste, kteíž sú koli byli a ješt sú ímského svcenie

a skutky dokazují úadu svého a prospievají lidem ku polepšení

života zde ctnostného a potom vného, nepotupujem jich, ale

žádáme úastni býti [jich] i všech lidí, kteíž od nich posluhování

pijímají a v pravd kesané sú, pebývajíce v Kristu Ježíši. Ale

tchto asuov, kteráž sme shledali nebezpeenství s knžími i s lidem

vuobec, nemohli^ sme zuostati v posluhování jich, jakož sme
s vámi ústn mluvili i v listu psali.- A jakož také dotýe sC^ v listu

o ktu, že bychom bloudili dvakrát se ktíce,^ i my to za zlé

máme, kto by to uinil z úmysla, maje víru, že jest prvé poktn
v pravd. Ale ktož by nemohl viery míti o prvním ktu. kterýž inil

v nevdomie, a uinil (by) podlé toho rozumu, jestliže nenie první

kest v pravd, 3*^ aby se jemu stalo podlé rozkázanie pána Krista

na odpuštnie hiechuov a obnovenie Ducha Svatého, jakož tomu
písma apoštolská uie: Kteízkoli poktni sú v Kristu Ježíši,

v smrti Jeho poktni sú a s nim pohbeni^ sú skrze kest v smrti, '^

(nebloudíl by). A tak kest jest na to, aby mrtví byli hiechu a živí

Bohu, alovkznaje^ se od své mladosti, a jakž muož pomnti, že byl

mrtev Bohu a živ hiechu, a nemoha nadje míti o tch, ktož ho ktili,

by byl kest v pravd pro jich mrtvú vieru a modlitbu nevzáctnú

Bohu a (pro) slova toho, ktož jej ktil, neužitená, bez pravdy, a sám
ovšem nevda o ktu, než když (by) došel rozumu, srozuml (by), že

a Opraveno místo pv.: apoštolský, b Opraveno místo: nesmli.
c A II: dotýcš. , <^ V AII chybí.

e Opraveno místo: pohebeni. f Opraveno místo: znamenaje.

o. Výbor II, 735. § 2 Ko. 5, 19. y Mat. 7, 16. ^ ím. 6, 3.

' V piín víry bratrské o eucharistií víz pozn. 2 na str. 6.

' Srov. str. 6. ' Srov. VÝBOR II. 7i5.
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se ktie, i zvdl, že [jest] ^ také [ktn],^ (ale by k nmu v pravd
pistoupil, z tisíce nevíme jest-li jeden z lidu vuobec, aby jeho

moc ml k'= užitku spasenie): a takový vda, že sú apoštolé ktili

lidi rozumné v letech, jakž které pivedli k víe pána Krista a nauili

tm všem vcem zachovávati, kteréž jim koli pikázal pán Kristus,

tmi píinami [pro lepší ujištní povolání svého] (mohl by) obnoviti

sob kest v pijetie dovenie v smrti Krista Ježíše a oištnie
f. 24^ krví jeho a obnovenie Ducha Svatého, / aby v dobrém svdomí

slúžil jemu, ve hiechuom odpuštnie; takový pak kest tmi pí-

inami nenie blud, ani hiech, neb není proti písmu svatému. By
pak i první v pravd kest byl a on<^ o nm nevdl píinami
naped povdnými, držíme, že jest k dobrému. Neb se tu dje
hiechuov vyznání a dovenie slibuom božiem a úmluva s Kristem

Ježíšem, [aby ji držel], již ne sob živu býti, ale jemu, jenž za

nho umel. A pi tom djí se modlitby všech s dovrností*^ za

nho a on se doví tomu, že jemu prospje skrze Krista Ježíše

k životu vnému. Také není proti víe lidem tm ktíti se, ješto

sú v pravd [ktni],*^ pijemše Ducha Svatého, pro naplnní roz-

kázaní pána Krista [Ježíše k životu vnému.] Neb když se sám
ktil od Jana, ekl : Sluší nám všeliká spravedlnost naplniti. « A tak

má každý lovk ktíti se u vod, le by beze lsti nemohl dojíti.

Neb s. Petr vida muže a ženy, ani pijali Ducha Svatého, f avšak

[jejs kázal poktíti u vod. A již sú ti mohli prvé kest míti v smrti

Krista Ježíše v Duchu Svatém. Neb*' i'^*' ta e sv. Pavla „v smrti

jeho poktnu býti" mohla se již na nich naplniti v pravd, když

sú pijali Ducha Svatého. Neb on nemluví o jednom poktní, ale

die: Ktož sú [koli] poktni, aby hiechuom umeli,^ neb Kristus

za všecky umel jest jednu. Neb když bychme tak vili, že Anti-

kristovi poslové v hiešiech smrtedlných (posvcují) (jakož iekají,

že nejhoršie knz móž svátostmi' užiten posluhovati a ktíti,

i kací a což se die nejhoršie, to jest nejohavnjšiemi a nejvt-

šiemi hiechy zkažený, ješto je iní a v nich pebývá, a to jest

obecné na kázáních u knží);J ale že my tomu nevíme, neb jisté

a Mat. 3, 15. (i im. 6, 3. 4.

a Opraveno místo: se. Opraveno místo: ktil.

^ V AI chybí. d AI : z dovrnosti,

e Opraveno místo: líesfané. ^ V AII následuje: pro naplnni,

g Opraveno místo: jich. h AII : nebf. ch i/ a II chybí.

i Za tímto slovem následuje v AI i v AII nevhodné slovo: posvcuje.

j Te by mlo následovati závtí — asi toto: „pestávali bychom na

jejich ktu', ale místo toho se pechází k jinému pedmtu. A možná, že tentch
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jest z ei pána Krista [^ apoštolsiíé, že jest takových neposlal,

ale nejlepší vybírá k tomu ze všeho lidu, kteíž v skutcích jeho
následují a ctnostn živi sú, vzdlávajíce se v hodný píbytek
jemu. Neb sám ekl vdech na n: Pijmte Ducha Svatého, a komuž
odpustíte hiechy, odpuštni budu jim, a komuž zadržíte, zadr-
ženy^ budú.'^ Neb pi ktu má býti híchuom^ odpuštnie a skrze

víru oišování srdcí jich a dobrého svdomie dotazovánie podlé

ei s. Petra. /5 Tak spaseny iní kest. Protož tak držíme, jakož

písmo svdí apoštolské, že v první církvi žádný se nektil, ani

dítte, když nemohl míti nadje o knzi, že by bez hiechu

smrtedlného byl a dar Ducha Svatého ml, neb jinak by proti

víe uinil, neb jest proti zapovdí božie a tak proti víe. Neb e
božie jest, aby se zlého varoval. Pak toho za to žádati, an sám
toho nemá v pravd a neslíbil dáti skrze nho Buoh, ale / skrze í.

24*^

posly své sob hodné, jakož s. Petr die: Jakožto dobi rozdavai
rozliného daru božího, kteréhož pidává Pán.r Ale když by ne-

vdl a byl knz kesfanuov vrných dobré tvárnosti, nic zjevného

nemaje do sebe zlého, ješto by to li^ vdl, a že by takový knz
byl pokrytec, njaký hích'' maje tejný, smrtedlný aneb blud, a ten

by nevdl, ktož by ml posluhování bráti od nho, již víra jeho

a modlitba žádostivá k Bohu poslúžila by jemu s spoluúdy církve

svaté, neb Kristus ktí v Duchu Svatém.^ Než lidé mají zachovati,

což jim píleží k tomu podle úmluvy apoštolské mezi pánem
Kristem a lidmi. Když to zachovají, tehdy jistotu mají slibuov

božiech.

A jakož píšete, že bychom se njakými myšlenkami zpravo-

vali aneb zjeveními nejistými,- vzte, že toho není, neb my
žádným smysluom lidským a zjevením nevíme bez písma jistého

a stálého, prorockého a apoštolského, jakož muožeš znáti v tomto

psáni i v prvním,^ a podlé toho slibuom božiem víme. Také

bychom toho za dobré nemli, jakož píšete, že by nkto z nás

ekl: „Já jsem volený božie", ^ ale podlé hodných píin, skrze

anakoluth jest úmyslný, aby totiž brati nemuseli zejm se vyslovit, že

optuji kest.

^ V AI chybi. b AU: zadržíny. c AU: híchv.
d Opraveno miste: lovk. e AU: Uch.

a Jan 20, 22. <5 1 Petr "3, 21. y \ Petr 4, 10.

' Srov. pozn. 2 na str. 39. - Srov. VÝBOR //, 735.

^ Mini se TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI.
' Takto se vyjaduje pouze možný smysl jednoho misía ve veejném

list Rokycanové. Citát to neni. Srov. VÝBOR U, 735.
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psáni neb slova vydati poet z viery a z nadje, jakož s. Petr

uie. Neb což srdcem vime, to ústy vyznáváme k spaseni a z toho

se nadjem, že sme vyvoleni k spaseni, neb s. Pavel die: A
doufaní a slávu nadje až do konce pevnú zachováme.'^ A dále

jakož se domnieváte, že bychom e Daniele proroka brali v smyslu

jiném píšice vám,^ i vzte, že tak jie rozuomime v tom smyslu,

v kterémž pán Ježiš pivodil ji ve tení k tmto asuom posledním

tchto dnuov,- jakož i nkteí vykladai píši a k témuž ste mluvili

i vy na kázaní. A jakož také píšeš, že bychom ei tvé sob zle

brali a zlých smysluov jimi dovodili,^ ktož by to inil, zle by inil

a neobdržal by sob jiného, než hiech a hanbu. Než my se k tomu
neznáme. Neb když sme koli tvá kázaní mluvili, ješto mnohý lid,

kterýž u tebe býval na kázáních, též slyšal a též tomu rozumie

jako i my a tvá písma latinská i eská tomu svdectví vydávají.

Také nechtli bychom z oumysla a z vuole jinak mluviti ani psáti,

jakož sme nepsali, než'* tob, než, jakž by se pánu Bohu líbilo,

ješto byste tomu mli rádi býti, že by se rozšiovala e tvá

k užietku, a tof by nemjo býti tob k hanb, ani k zmazání.

Pak-li by to shledáno bylo, že by tak ei vaše kto bral z našiech

bratí, jakož píšeš, chtli bychom ho k tomu pinutiti, aby to

opravil, jakož byste^ rozkázali a slušalo [a ekli byste].

í-25'^ A jakož o nás písmo pivodíš/ s. Pavla, kdež die: Duch mi
zjevn praví, že v posledních asích odstoupí nkteí od viery

poslouchajíce bludných duchuov a uení ábelských v pokrytství

mluvíce lež a porušené majících své svdomie, zapovídajíce se

oddávati a vzdržeti od pokrmuovfi^ nám nepíleží o té vci^

kterúž vedete na nás. Jakož poád e jest a rozum písma

oznamuje, o em mluví, k nám se nepihodí, jakož je známo
mnohému lidu, ješto sú svdomí uení našeho a obcovánie. A také

my i jiní lidé rozumjí, o em sú a na kom se plní, a máme za

to, že by i ty, miste, neodpíral tomu, že jest tak, když by s vámi

mluveno mohlo býti o to. Než k tomu se známe, že bychom se

rádi uvarovali žádostí tla, žádosti*^ oí a pejchy života a to

z upímnosti proto, abychom s svtem nezahynuli.

Pak nkteré osoby jmenujete v tom listu,'^^ ješto nevíte, iivy-li

sú ili nejsú a [s námi-li sou ili nejsou]; by pak živy byly, než

a V A II chybí, b /í//.- byste. <^ V A chybí, d A II: v tom listu jmenujete.

a Žid. 3, 6. § \ Tim. 4, 1.—3.

' Srov. VÝBOR II, 736. - Srov. pozn. 2 na str. 10.

' Srov. VÝBOR II, 736. * VÝBOR II, 733. '> Srov. VÝBOR II, 735.
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nkterá osoba z nich, jiež ste dobe známi, chtla by se zpraviti

v tom ve všem^ podlé hodné píiny ped vámi.^

A jakož s. Pavla e pivodíš jim, jenž die k ímanuom

:

Prosím vás skrze jméno pána Ježíše Krista, abyste totéž mluvili

všickni a aby mezi vámi nebylo rozdlenie, ale aby dokonali byli

v témž smyslu a v témž umnie,<^ - ó by to pán Buoh dal, aby byli

tak v tom ti knží s lidem, jimž píšeš, jako ti byli, [jimž]^ psal

s. Pavel! Vzte jist, že bychom byli rádi zuostali s nimi v po-

sluhování svátostí a ve všech vcech jednomyslnost drželi i mlu-

vili a knží [takových] s milostí poslouchali i ve všem poddáni

byli takovým, když by tak byli, o nichž tudiež s. Pavel die: Jist

sem, bratie moji, i já sám o vás, že i vy plni ste milovánie,

naplnni všeho iimnie tak, abyste mohli jeden druhého napo-

mínati. /^

Snad, milý miste, nevieš, neb snad mezi lidmi nebýváš a jich

neslýcháš, k emu jedni druhých napomínají *= a co umjí a v em
se milují a k které dokonalosti tiehnú,'' jakú svornost mají vtom
smyslu, kterýž mají, jakož skutkové jich i ei obecn ukazují.

Zdali ste zapomnli, kterak ste o tom lidu vuobec mluvívali i jiní

knžie, kterak nebrzo kesana v pravd nejde, o nmž by nadje

byla k spasení?^ Ale muožeš rozumti, že ta písma nepílcží tomu

lidu, aniž se k nim smí znáti svt, kterak píší apoštolé prvním

kesfanuom, jakož se nalézá v jich eech, že psali milým božiem

svatým, vrným, vyvoleným, pedzvdným, v duchu posvceným
a tak dále. A takové sú napomínali, aby s radostí dkova/li Bohu, f-^S"

a AII : v tom ve všem zpraviti.

Opraveno místo pvodního: komuž. AII : k nimž.

c AII: napomínajíc. d AII: thnou.

a 1 Kor. 1, 10. (3 ím. 15, 14.

' Podle Vavince Krasoníckého (rkpis musejní V /' // /. 9b) Kakamenic
nebo, jak Krasonický píše, Kamerda, kteréhož Rokycana v svém list jmenuje

mezi pedáky Jednoty bratrské, byl umoen od krále Jiího na Podbradech
již v prvním pronásledování r. 1451. Brati tedy na tomto míst vytýkají

Rokycanovi, že jmenuje osoby, o kterých neví, zda- li jsou na živu. Dlužno tedy

této vt rozumti asi takto: Jmenujete (miste Rokycano) ve svém list nkteré
osoby, ale nevíte ani. jsou-li vbec živy a jsou-li s námi. Ale a jest tomu

jakkoliv, jedna osoba z tch, které jmenujete (t. bratr eho), chtla by vám
podati o všem. co jest potebí, píslušné vysvtleni.

' Srov. VÝBOR II. 738.

^ Srov. výrok Rokycanv v jeho POSTILLH o jelenu se zlatými parohy.

(GOLL vM 1879. 67 a vM 1881 48).



72 ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI.

Že je hodné uinil v stránku losu svatých v ^ svtl[osti]}' « a podlé

toho mnoho jim a o nich písma svdí. Ale svtu píleží ta e,
že nižádný neví, milosti-li hoden jest, ili nenávistiJ A opt,

jakož knží na kázáních iekají, všecky spravedlnosti naše jako

roucho ženy neisté. r Také se ta písma netrefí tm lidem [totiž] <=:

Omyli [sou] a zbílili rúcha svá [ve] krvi beránka.^ A opt: Vzáctné

nás uinil v milém Synu svém.- A opt: My víme, že sme pe-

neseni od smrti v život, neb milujem brati, a ktož nemiluje,

ostává^ v smrti. '^ Protož rozdielná sú písma jedna o tch, ktož

sú v hiechu a v smrti, a druhá tm, ktož sú pijali dar milosti

a jsou skrze pána Krista ospravedlnni a oištni.

A jakož dotýete v listu, že tiem bhem biskupy sob volivše,

že by jiní mohli též uiniti, opt jiní též,^ vzte, miste, že my
držíme o jednch knzích kesanských pravých, a ti mají býti

jednomyslní u víe pána Krista i jeden smysl [mají] míti jeho

i v skutcích jeho následovati i jednostejn uiti, aby jeden byl lid

v Kristu. Neb on jest sám biskup svrchovaný a puovod knžstva,

jsa s nimi 5? až do skonání po všem svt, kdež sú koli, a jsa pí-

tomen v nich, jich posiluje mocí síly své a múdrostí osvcuje

a Duchem pravdy uí, aby v pravd pebývali v skutcích i sloviech

a z milosti s jinými pracovali a z lásky posluhovali na sob pí-

klad dávajíce a kúce: „Následovníci naši bute, jako i my Kri-

stovi a ute se tak initi, jakož vidíte na nás a slyšíte od nás,

tak ite a bude vám život na vky".'? Protož podobn tm prvním

kesanští knží praví mají choditi v povolání svém, ve všie pokoe

a v tichosti, jsúce zdrželiví, skrovní, istí, trpliví, laskaví, milostiví

všickni, kdež sú koli po všem svt. A kteíž sebe pítomni sú, mají

poslušenstvie zachovati staršiemu svému a s pilností ostiehati

jednoty ducha v svazku pokoje. Jedno tlo a jeden duch, jakož po-

voláni sú v jedné nadji povolánie svého, jeden pán, jedna viera,

jeden kest, jeden Buoh a Otec všech, kterýž jest nade všecky a ve

všech jich. < A také o knzích, kteíž sú mezi námi, napsali sme

v prvním listu, kterak sú oni v knžství vešli i skrze koho po-

tvrzenie pijali,- ale vzte, že žádají se všemi jedno býti a v svor-

^ V AI chybí. b Opraveno místo pilv.: svtle.

c Opraveno místo pfiv.: ješto sú. ^ A II: zstává.

a Kol. 1, 12. § Kaz. 9, 1. ;- Iz. 64, 6. d Z]. 7, 14.

e Ef. 1, 6. C 1 Jan 3, 14. tj Kristus biskup. C.

.9 Parafráse Fil. 3, 17. i Ef. 4, 3.^5.

1 Srov. VÝBOR II. 738.

- Srov. TVRTÝ IJST K MISTRU ROKYCANOVI, AI ý. 9a si.
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nosti s takovými, o nichž se tuto píše. Neb zdá se to býti nám

proti víe kesanské roty rozmnožení podlé áduov a práv ímské

církve/ jakož Petr Ciielický o tom mnoho píše v knihách o síti

viery.^ Neb jest Kristus / hlava jedna tla církve. Takéž jedni pa- f. 26^

stýí mají býti té církve v jednom duchu, majíce rozliné dary

a jedni po druhých týmiž šlépjemi kráejíc. Jakož bylo od s. Petra

nejvyššiech biskupuo kesanských, ješto v chudob pebývali

a v ponížení na zemi bydlili, pohanní jeho nesúce, následujíce

jeho a od moci svta trpíce ke tem stem letuom až do Konstantina,

císae tináctého, od nichž trpli, jehož Sylvester^ pijal pod vieru

kesanská, s nímž došel moci svta a bohatstvie, povýšenie a duo-

stojenstvie císaského a rozkoší tla. Jakož i podnes jich úad
knžstvie^ základ má, jakož svdí list Konstantin s zlatu bullí,

skrze nhož potvrzenie mají a nad mnohými panují a nepoddané

sob trápí a mordují mocí svtskú. Ale první i s svatým Petrem

trpli sú od moci svta muedlnictvo i množství knžstva jim

poddaného i množství lidu obecného, jakož písma svdí tch

bhuov.

Pak, miste, ti knžie s Petrem Valdenským, kteíž zuosta[li]''

v prvním puovodu nepovolivše Sylvestrovi k tomu, což pijal jest»

zuostal-li jest pi nich puovod knžství a moc úadu a umní
klíuov? My nadji máme, že zstal pi nich prvotn i do dnes

zuostává, jakož stojie a sú knžie podnes po zemích s mnohým
lidem, neb sú oni zstali v puovodu první církve od apoštoluov.-'

a A JI: Sylvestr. ^ Opraveno místo: zuostavšc.

a Moc svta a bohatství, kdy se to zaalo v církvi. C
' Smysl zajisté jest ten. že to by bylo rozmnoženi rot. kdyby bratí ne-

chtli býti za jedno s pravými knžimi kesanskými.
- Není to odkaz k uritému místu v Chelického „Síti víry" . nýbrž pouze

narážka na základní myšlenku tohoto spisu, jehož druhá ást je vnována

..rotám"

.

3 Zde vykládají bratí názor, ve stedovku velice rozšíený, že tak

zvaná donace Konstantina Velikého byla píinou zkázy v církví, že

její bohatství a moc usnadnily Antikristovi pístup do ní. Srov. i AI f. V*

(str. 17), 14a (str. 44).

Donací Konstantinovou slov listina, kterou prý císa Konstantin Veliký

vydal papeži Sylvestrovi I. („constitutum domni Constantini imperatoris").

Obsah její (podle H. BÓHMERA v 'Realencyklopaedie f. protest. Theoloíiie

sv. XI, str. 2) jest tento: Císa ohlašuje „liquidam enarrationem" obdivuhod-

ných skutk, které apoštolé Petr a Pavel skrze papeže Sylvestra vykonali. Ale

ješt ped touto ..liquida enarratio" podává vyznání víry, kterému jej Sylvestr

nauil a napomíná ke konci jeho všecky národy, aby se obrátili k této víe
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Rozsutež to, kto by ml ztratiti úad knžství pána Krista, oni-li

a modlili se ke Kristu, kterého Sylvestr káže. Na to vypravuje císa', jak byl

od Sylvestra obrácen, poktn a uzdraven. Pi tom prý si vdomil, jakou moc
propjil Spasitel Petrovi. Proto ve srozumni se svými „satrapy" , senátory,

všemi optimáty i s celým národem ímským uznává „potestatem principatus"

nástupc sv. Petra a rozhodl se povýšiti sídlo svatého Petra nad svj trn
pozemský a propjiti mu „imperiálem potestatem" a t. d. Dále schvaluje

principát sídla Petrova nad jinými hlavními sídly, jako jsou Antiochie, Alexan-

drie. Caihrad a Jerusalem. Pak naizuje Konstantin, aby chrám Spasitelv,

jim v Laterán založený, byl ctn jakožto „caput et vertex omnium ecclesiarum

in universo orb" a sdluje, že založil chrámy též sv. Petrovi a Pavlovi a jim

že daroval svj majetek „in Judaea, Graecia, Asia. Thracia, Africa et Italia

vel diversis insulis." Pak daruje papežm palác Lateránský a udluje Sylve-

strovi císaský diadém, mitru, pallium. purpurovou chlamydu, purpurovou tuniku,

císaské žezlo, praporec, ili zkrátka celou „processio imperialis culminis."

Zárove udluje ímským klerikm hodnost senátorskou a tím zpsobilost

k patriciátu, konsulátu a ostatním „dignitates imperiales" . Papeži udluje vý-

hradné právo senátory svtiti za kleriky. Dále prohlašuje císa, že Sylvestr

nechtl nositi císaský diadem nad tonsurou ; proto že mu sám posadil na hlavu

bílou mitru a z úcty k sv. Petru prokázal mu službu „stratoris" t. j. pod-

koního. Aby stolice papežská nebyla ponížena, daruje jí císa nejen Luterán,

nýbrž i „ad imitationem imperii nosti" „potestatem et ditionem" nad mstem
ímem „et omneš /talie seu occidentalium regionm provincias. loca et

civitates" a penáší své sídlo na východ do Byzantia, kde si chce založiti

své sídelní msto.

Že listina tato jest padlek, poznalo se již v 15. století; zvlášt proslul

LAURENTIUS DE VALLA. jenž r. 1440 vydal spis DE FALSO CREDITA
ET EMENTITA CONSTANTINI DONATIONE DECLAMATIO. Novjší badání

dosplo k poznání, že padlek tento souvisí s donací krále Pipina a že vznikl

bu nedlouho ped cestou papeže Štpána II. do Gallie. t. ped 14,10 753, nebo

spíše (podle MAYERA v DEUTSCHE ZEITSCHRIFT EUR KIRCHENRECHT
1904 sv. 14.) po r. 756, nejspíše snad r. 765 nebo 766. O osob padlatelov
nelze íci nic, le domnnky.

Literatura týkající se donace Konstantinovy uvedena jest ve lánku výše

zmínném, jakož i v BERNHE/MOVÉ, Lehrbuch d. histor. .\íethode (5. a 6.

vydání) str. 347.

Kdežto pro církev ve stedovku donace Konstantinova byla základem

a východištm její moci a stoupajících nárok jejích, pro kruhy, které stály

v opposici proti ni. stávala se útonou zbrani, když na tomto základ vytvoil

se názor, že od doby Konstantinovy zanikla nkdejší chudoba a prostota ducho-

venstva a že Sylvestr pijetím donace dal špatný píklad, kterého pak ostatní

duchovenstvo hojn následovalo, takže církev sešla s té cesty, na které do té

doby se nalézala. Již ke konci 12. století vyskytuje se legenda, podle které

v tom okamžiku, když Konstantin papeži Sylvestrovi I. odevzdával kiž, kopí-

a korunu, slyšeti bylo hlas andla (nebo ábla), volajícího: „Dnes byl vlit jed

do církve."

Pedstava tato byla ve stedovku znan rozšíena, zvlášt mezi Ka-

thary a Valdenskými. Valdenští lombardští se domnívali, že Sylvestr pijetím
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ili« tito s mocí svta tohoto asu, jakož víte, kterací sú a co

dlají, jakož se stalo tohoto roku na nás v echách i v Morav
skrze moc úadu papeže.^ My máme za to, žef pilezle ten úad
lépe tm, ktož trpie, než tm, ktož trápie,^ lép tm, ktož v chudob
bydlé^ tla nenasycujíce k životu rozkošnému, roztylému a lho-

stejnému, také lépe tm, ktož sú v ponížení a v pohanní svta,

než k tm, ktož sú v povýšení a v duostojenství chvály a cti svta.

A také tchto let o papežiech,<^ kardinálech a biskupiech i jich

poslech my nemuožem nadje míti, by byli v pravd církev svatá

podlé toho, jakož víte, kterací sou. Neb když by pi'^ [nich toliko]'^

zuostaP puovod knžstva a moc úadu a umnie, tehdy by ho

dlužni byli ve všem poslouchati i jeho posluov, chtli-li by býti

kesané, jakož die pán Ježíš: Kto vás slyšie, mne slyšie, kto vámi

donace Konstatinovy vbec zniil církev. V 2. polovici 14. století pidáni Syl-

vestrovi soudruzi, kteí od císae nepijali bohatství. Tito pak spojují zakla-

datele valdenství, Petra Valda. se starou, ješt nezkaženou církví (GOLL,

Nové spisy o Valdenských v ATHENAEU 1888, 94). Pozdji Petr Valdes nebo

Valdesius (jméno Petr pidává se mu teprve r. 1368 po prvé) pímo uinn
soudruhem papeže Sylvestra.

Bratí pijimali pirozen legendu i dsledky z ní vyvozované jako prav-

divé podobn, jako to vbec inila jejich doba. což m. j. jest patrno u Chel-

ického (viz POSTILLA vyd. Smetánková I, str. 177. 178. a SÍ VÍRY vyd.

Smetánkovo 24 sL, 40 si., 48 sL, 58 si. — srov. též GOLL, Quellen H, 33,

42 pozn. 4), u Rokycany (srov. M 1879, 67) a z KRONIKY MARTIMIANI
(listy dlIII, dVIa, dVIb, g IXa). která sice teprve 1488 vyšla tiskem, ale

byla jist již ped tím známa tenástvu eskému. Zajímavo jest, že v BRA-
TRSKÉ KONFESSI z r. 1471-2 (AI11 f. 9 si.) cituje se na doklad vypravováni

o hlasu andlském, kterýž ohlásil, že jed byl vlit v církev. „Cestrensis"

(PAL'MOV, Braja /, 1, 104) t. j. Reginald Pecock, biskup chichester-
ský, jenž ve svém „í^epressoru" (r. 1450) dovozuje podvrženost t. zv. donace

Konstantinovy a píslušné její listiny. (Srov. DOLLINGER, Die Papstfabcln

115, 118). Naproti tomu práce Laurentia Vally byla bratím dlouho neznáma.

Pokud víme, teprve Krasonický a Lukáš ji znali (srov. .M 1878, 396). Podle

kusu KTERAK SE LIDÉ (AI f.
139b) Ue souditi, že vypravování valdenského

knze Štpána bratí utvrdilo v pedstavách „o puovodu první církve"

.

Legendy o donaci Konstantinov dotýkají se bratí na mnoha místech ve

svých písemných projevech. O Petru Valdenském, jakožto souasníku císae

Konstantina a papeže Sylvestra mluví též v AI f.
352b a 363°.

^VAII následuje: sou v povýšeni. b Orig.: bydlec.

<^ V AII následuje: a. d y AI chybí.

e Opraveno místo: pi tchto. f Opraveno místo: zuostalo.

a. Kdo ztratil úad knžství. C.

' Srov. AI j. 21b (str. 62).
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Í.2&' hrzi, mnou hrzi.^k opt: Koho svižete, bude j svázán.^ A jest-li

tak,^ že papež s kardinály a s biskupy, s posly svými sú církev

svatá v pravd, tehdy jest sloup a utvrzeni pravdy, jakož s. Pavel

die.?' Tehdy se ve všech vcech Duchem božiem zpravuje a nemuož

poblouditi, neb zakoli oni prosí pána Boha, slyší je a iní jim,

a všickni kesané vrní mli by jich poslouchati. Tehdy ekové
i jiní, ješto se odlúili od poslušenství [jich] ve všech zemích,

i v echách, ješto pod obma zpuosoboma pijímají, smrtedln by

hešili a v kacíství by byli, jako oni píšie i mluví. A tak by za-

traceni byli, neposlouchajíce Ducha božieho skrze papeže a pro-

tivíc se jemu, a neposlúchajíc pánu Kristu by se protivili.

Protož, miste, vz, kdyby tak bylo, my bychom chtli ho

ve všem poslouchati, a což za dobré rozsoudí, spolu toho s piel-

ností ostiehati, a což za zlé, za zlé míti a toho se varovati. Neb

oni mli by zákonu rozumti i všem písmuom, neb prvotn pi

nich mlo by prvotnost ducha veno býti, smysl víry v rozumu

osvíceném, a ktož by se od nich vylúil, nemohl by spasen býti,

neb by neostal v Kristu -a v církvi. A když by to provedeno bylo

jistým písmem a stálým, my bychom chtli pokání initi a jich

ve všech vcech poslouchati a jim poddáni býti. A dále, a sú se

o nás pokoušeli vtipní mužie a umlí v umní kolejském a sv-

domí v právích ímského zboru, oni sú nám toho ješt nemohli

dovésti aniž dovedu na vky, by byli církev svatá v pravd, neb

jest daleko jedno od druhého jako tma od svtla.^ A tetie, jakož

ohlásili tchto let od mistra Husi v Cechách i v Morav papeže

s kardinály a biskupy za Antikrista i jich^ posly, kteíž týmiž

šlépjemi kráejí a týmž duchem chodie, i ti, ktož jich poslouchají,

v témž se srovnávají, pak muož-li to provedeno býti, by ml
Antikrist<y úad apoštolský v moci pána Krista, aby církev božie

zpravoval a užiten posluhoval [lidem] k spasení, knžie jim po-

svcoval, svátosti rozdával a rozhešoval, my tomu nemuožem
rozumti, by tomu poslúžila víra kesanská pravá. Než tak tomu

rozumíme, že z svta jsú a o svtu mluvte a svt jich poslouchá.^

Neb nepodobné jest, by mohl vlk ovce pásti a nedáviti jich ; tak.

Antikrist aby mohl ostíhati ovec Kristových a nerozptylovati jich

a nemordovati.

a AII: také. ^ AII: s jich.

a Luk. 10, 16. § Mat. 18, 18. y 1 Tím. 3, 15.

(J Antikrist má-li úad apoštolský. C. s 1 Jan 4, 5.

1 Srov. pozn. 1 na str. 48.
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Protož, milý miste, / nám se rozumjí tyto vci nesnadné a i. 27^

nepodobné a neslušné, by to mohlo býti zpraveno a provedeno.

Bojíme se, že než nás v tom zpravíte, že na se^ hnv božie zbu-

díte, a my stálejšieho- duovodu nemáme, než ktož strpí až do

konce, víme, že spasen bude, nebo sme v nebezpené asy na

svt pišli.^ Ale ješt prosíme vás, což na vás jest, muož-li to býti,

nepekážejte nám pánu Bohu sloužiti a nebývejte píina sužování

tomu lidu, kterýž hledá z upímnosti srdce pánu Bohu se líbiti,

následuje pána Krista v nauení apoštolském, jakož zákon božie

svdí podlé píkladu první církve svaté, ale radše uite to pro

jméno pána Krista, pimluvte" se u Královské Milosti, a nám po-

peje obydlé v panství svém,^ a skrze to mocen jest pán Buoh

obrániti eské královstvie od nepátel a upokojiti a králi dobe
uiniti s jeho syny i všemu poddání Jich Milostí.'^ Neb nezaali

sme viery jiné, ani žádných vcí nových, kteréž zachovány mají

býti od kesfanuov vrných pro spasenie jich, a v té víe skrze

apoštoly vyhlášené rádi bychom se ostiehali i ve všech vcech,

kteréž se Bohu líbí, jako i jiní kesané vrní, kdež sú koli po

všem svt, jichž žádáme úastni býti ve všem dobrém. Protož

vzte, žef není toho, bychom co vedli zlého aneb víe odporného

aneb tak o sob smyslili, že bychom my jediné spaseni mli býti,

kteíž se spolu svolujem v služebnostech vidomých (ješto mohu

býti tak neb jinak, jakož by kde k vzdlání a ku polepšení bylo;

pak-li by kto nemohl jich beze lsti míti nikdy, proto by spasen

byl, pro ty vci nechtli bychom nesnází míti žádných), nbrž my
to máme za zlé, že ten lid rota jest, ješto hledají jedno sob
rovných v tom a jiné potupují, ktož se s nimi« nesjednávají

v služebnostech lidmi ustavených a v zákoních lidských, o nichž

die s. Petr: Byli sú falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi

budu misti lživí, kteížto uvedu roty zatracenie, a toho, jenž je

kupil, Pána, zapieraji uvodiece sob náhlé zatracenie, a mnozí

budu následovati jich smilstvo, skrze nž cesta pravdy bude

porouhána a v lakomství zamyšlenými slovy o vás budu kup-

itiJ / Protož my nenavodíme na to lidí prvotn, ani kým proto f. 27'

pohrdáme, když by jinak nalezeni byli v pravd spasitedlné, ale

každého hiešného rádi bychom ku pokání [obrátili] '^ [a] '^ ku po-

a A/I chybí: na se. b AU: pimlouvejte.

c Opraveno místo pv.: pivedli. <^VAIl chybí.

a Který lid jest rota neb sekta. C. /S 2 Petr 2, 1.3.

' Srov. pozn. 2 na str. 10. - Srov. str. IL Srov. sír. 9.
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znání Boha a Krista Ježíše [pivedli], a aby v lásce pebývali [a]
^

dobré skutky inili a ctnostn živi byli.

Protož tomu porozuomjte, že nadarmo nás viníte a za zlé

lidem ohlašujete
;
jediné sob hiechy obtžujete, jakož die pán

Ježíš: V nenávisti mli sú m darmo. '^ A opt: Já sem jim dal

e tvá a svt je v nenávisti ml.^ Protož vzte, že potebie se

jest vám v tom opatiti, abyste více a více na se i na lid hnvu
božieho nevzbuzovali a potom pomsty vné. Myf pak s dou-

fáním víme pánu Bohu, že nemuožete proti nám nic více, než

pokud [on] dopustí, a ktož trpí [co] pro tu pí[inu], pro spra-

vedlnost trpí, aby hoden byl v království boží, pro nž^ die s.

Pavel: Pak-li na koho z nás co zlého víte aneb vire odporného,

mluvte s nim o to v duchu" tichosti a naute z lásky. r Neb my
pro nižádnú jinú píinu neoddlili sme se, než pro nebezpeen-

stvie spasení s vámi v tch vcech nkterých.^ Neb písma apo-

štolská k tomu nás nutila, že chceme-li spaseni býti, musíme

z prostedka vašeho vyjíti a jha s vámi nevésti, vám v tch vcech
nepovolovati, ani lidu. Neb jsúce spolu v úastenství toho zlého,

kteréž jest pi vás i pi lidu, kterémuž posluhujete, bojíme se,

abychom s vámi nezahynuli a ohnm a sir mueni nebyli.

Protož, milí knžie, nebute se na nás, však bychom rádi

vašemu dobrému a lítost máme nad vámi, že ste píliš nebez-

peni spasením i s lidem, kterýž bezpeíte služebností svú, jakož

i sami íkáte. Protož pro se na nás hnváte a lid proti nám zbu-

zujete, aby nás nenávidli a z sebe vyobcovali a všecko zlé proti

nám mluvili ?2 Však vzte, že bychom vás rádi poslouchali a ve

všem poddáni byli, netoliko služebností vašiech vdní byli a v po-

ctivosti mli aneb inili, ale, by se to pánu Bohu líbilo, noh vašiech

šlépje líbali bychom a tak ve všech vcech podkloniti bychom
se chtli pro chválu božie a pro užitek spoluspasenie. Protož po-

tebie bázni božie, neb každý své bím ponese^ a za své skutky

odplatu vezme,^ jakož die písmo: Kteíž zlé vci inili, puojdú do

vné muky, ale kteíž dobe inili, do vného života.^ Protož,

jakož s. Pavel die: Nerodte ped asem saditi, dokudž nepíde

Pán a osvítí skryté vci temností a zjeví rady srdci [a tehdyt

bude chvála jednomu každému], ^i protož mli byste se toho vy-

a V AU chybí, b y a /I následuje: trpí jakož, c Následuje neplatné: v.

a Jan 15, 25. p Jan 17, 14. ^ Gal. 6, 1. -í Gal. 6. 5.

£ 1 Kor. 3. 8. C Mat. 25, 46. ^ 1 Kor. 4, 5.

1 Srov. sír. 6. '^ Srov. AI f.
22a.
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stiehati, jakož papeží inie, pro své poslušenstvie na zatracenie

odsuzují a potupují klnúce. Protož prosíme vás, milý miste

s knžími, neite nám téhož pro ustavení papežská a zámysly

lidské, ale pejte nám z lásky zákonem božiem zpravovati se

v rozumu zdravém, jakož apoštolé smyslili a první / církev toho f. 28^

ostíhala. My chcem rádi vás v poctivosti míti, nepotupovati a vše-

ten k zatracení nesouditi. A chcem vám rádi dani dávati, i v em
bychom se hodili, posloužiti i za vás se pánu Bohu modliti, akoli

neužitené sluhy pána Krista,^ z sebe a skrze se nic nemohúce
dobrého ani pomysliti, [ale všecka dostatenost naše jest z Boha,

skrze pána Ježíše Krista, jemuž chvála na vky vkuov, amen.

Léta 1471. Jinde 1469.]^

Spis o dobrých a zlých knžiech od bratie starých složený.''

íi Ve jméno- pána našeho Krista Ježíše*^ nkteré vci tuto I

nápisem,'^ ješto^ nás dotýí, kteíž sme se odlúili* od posluhování

a Co Jest v hranaté závorce, psáno Jest rukou C. Totéž v AU psáno Jest

rukou snad B.

Nadpis tento psán Jest tuným písmem barvy rezaté. V A III nad-

pis chybí. c A III: Jezu Krista, d a III: nápisem tuto. e aIII: ješto. f A III:

oddlili.

' Bratí, a to zde výslovné nepraví, naznaují pece dosti Jasné, že

chtjí knžim podobojím býti poddáni, pokud tito znamenají pro n vrchnosti

svtské. Toto své stanovisko vyložili brati Jinde. Srov. pozn. 1 na str. 52.

- Veliká ást tohoto traktátu, a to od slov: Protož sob dovodi knžie zlí

Jidášem (na Jol. 40a) až do konce Jeho (na fol. 65 a), nalézá se též v AI J.

244a—285b Jsouc nesprávn pilenna ke kusu nadepsanému: Odpovd bratí

starých na psáni mistra Jana z Rokycan (f.
236b si.). Úplný tekst Spisu o dobrých

a zlých knžiech, ale bez nadpisu nalézá se též v AIII f.
55a — 96b. Postranní

pípisek Orlíkv na f.
59b upozoruje, že tam poíná traktát: O zmaení slova.

Bez tohoto pípisku však by nikomu nenapadlo rozlišovati ást pedcházející

(f.
28a^ 59a) od ásti zde poínající, zvlášt když ani v tekstu AIII ani

v druhém tekstu AI se rozdíl neiní. ást oznaená Orlíkem Jakožto „traktát

o zmaení slova" poíná spojkou „ale" , takže se tsn a pímo pipojuje k první

ásti „Spisu o dobrých a zlých knžiech". Ponvadž však dekret Jednoty bratrské

z r. 1495 mezi spisy bratra ehoe poítá „traktát o církvi nebo zmaení slova"

(GINDELY, Dekrety 2), zdá se. že skuten tímto traktátem Jest druhá ást „Spisu

o dobrých a zlých knžiech" na J.
59b poínající (srov. GOLL vM 1883,

518). — Pi vydání tekstu „Spisu o dobrých a zlých knžiech" pihlíží se Jak

k tekstu AIII, tak i k druhému tekstu AI. Uvádje varianty z obou, oznauji
druhý tekst AI Jakožto tekst . Tekst a Jest první tekst AI (/. 2Sa sL), kte-

rýžto Jest základem tekstu vydávaného.
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ádu ímského kostela. A nejprve^ o tom, kterak smyslíme a roz-

uomíme o pravých knžiech kesanských, kteiež zuostávají

v pravd v puovodu úadu apoštolského, djíce poselství na míst
Kristov v moci slova jeho, majíce klí umnie k^ rozeznání zlého

a dobrého. Také i o tchto nynjšiech, pro se s nimi nesmíme

doviti spasenie svého *^ v Kristu Ježíši. Také o tom, jakož mluví,

že nejhoršie knz'^ jako nejlepšie má moc Kristovu na stolici

apoštolské k užitku posluhovati lidem slovem božiem i svátostmi,

a toho^ dovodiece* stolicí Mojžíšovu, že pán Ježíš ekl: Co vám
dji, ite,o. a dále, že Jidáš mluvil slovo božie i posluhoval

i ábel mluvil slovo božie a Kaifáš prorokoval Duchem božiem

jsa zlý a Pilát vládl tlem Kristovým jsa zlý a Josef dobrý uprosil

u nho tlo Kristovo.

A tak o tom napíšem krátce tú píinu, že by nkteí chtli^

rádi zvdti a nám porozumti, kterak se máme pi tom A my
toho žádost máme i za to se pánu Bohu modlíme, aby Buoh,^

nebeský*' otec mnohého milosrdenství, otevel srdce a oznámil

vuoli svú líbeznú tm všem, kteiež nevie kivd, ale povolují

pravd nenávidíce nepravosti a milujíce spravedlnost a žádost

majíce v ní pebývati (kterážto spravedlnost jest z víry*^^ pána

Krista Ježíše), aby došli života vného. Zpraviž to a nau Duch

Svatý múdrostí svú božskú k chvále slávy milosti své a k užitku

spasitedlnému tm, ktož ísti neb slyšeti budu, majíce milost místo

dáti pravd a nepravosti se vystieci. Prosímef pak.' strpte nás

dobrotiv, a by co komu bylo odporné J v mysli, ale aby pokojn
otázal a dobrotiv rozmluvil a tak porozuml, kterak my smysl

máme o tch vcech naped povdných,
f. 28*" I Ale nejprve o knžiech v úad apoštolském, v pravd i

poselství djících'' všecky asy, a také pro nemuožem viti, by

tito knží tohoto asu ímského svcenie vuobec' mli v pravd
úad poselství Kristova na míst apoštolském.

O obsahu „Spisu o dobrých a zlých knžiech" viz PALMOV I, 1, 77—78.

Výatky otiskl GOLL vM 1884, 47 aM 1885, 67—69.

Spis tento vznikl nedlouho po zízení vlastního knžského ádu bratr-

ského, tedy bu r. 1468 nebo nejdéle r. 1469. (Viz o tom v Pedmluv). Spiso-

vatelem jest nepochybn bratr eho. Srov. GOLL vM 1883, 518.

a AIII: nejprv. b V A III chybí, c A III: svého spasení. ^ V AI chybí.

e V AIII následuje: sobe. f AIII: dovodí, g AIII: že nékteí chtli by.

h K AIII chybí, ch AIII: z víry jest. • V AIII chybí. J AIII: odporno bylo.

^AIII: djíce. ' AIII: vbec ímského svcení.

a Mat. 23, 23.
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Tato jest píina, že nemuožem užitka viti v posluhování jich,

neb nezuostali na tom zái<ladu,« kterýž z Boha jest, totiž viery a^

lásky,'' a tak že nepebývají v Kristu Ježíši, v nmž sú všickni pokla-

dové múdrosti i umnie,'' z jehož plnosti všickni nabývají '^ všech

dobrých vcí k spasení užitených. Neb^ jest moc božie a múdros
božie, z nhož milí apoštolé prvotnost ducha pijali sou a té moci'

i múdrosti nabyli s a na tom se základu práv ^ ustavili viery a

lásky skrze poznání pána Krista Ježíše. Neb skrze to všichni'^'' vy-

volení božie picházejí zde k milosti a potom k životu blahosla-

venému. Protož hned psali apoštolé, kterací mají býti jich námst-

kové až do dne soudného, že budu týmž duchem choditi a týmiž

šlépjemi kráeti,' to jest též spolu s nimi smysliti v jednot ducha

a následovati šlépjí pána Krista Ježíše J v chudém a poníženém

život, trpíce pro spravedlnost*" a' zlého za zlé neiníce. A tak že

jich píkladem budou všickni ti, kteicž od Krista posláni sou

k užietku, spasenie lidem, skutkem i slovem následovati jich jako

oni pána Krista v život ctnostném, tichém, pokorném, zdrželivém,

stízlivém,™ istém, [pokojném], aby tak v pravd víry pána Krista

a lásky ducha jeho dokazovali v dobrých skutcích" pebývajíce

i jiné° témuž uili, na sob píklad dávajíce. Protož sú tak mluvili

i psali, aby jich následovali jako oni pána Krista Ježíše. A opt
tak psali tm, kteréž p uili, aby tak inili, jako na nich vidli a

od nich slyšeli, slibujíce,' že jim bude život^ na vky. A tak sú

v nadji jisté k spasení lidi^ postavovali, když budu tak initi,

jako" oni inie a uie. Neb oni slovem i skutkem tak sou se mli,

jakož od Krista vzali,^ kterýž nejprv inil a potom uil. Protož

svatí apoštolé tak sú budúcím zuostavili a skrze psánie oznámili,

že ti knžie, kteíž budu v moci úadu jich, prospjí k užitku

spasenie lidem, jakož'' apoštol píše,i' že uiní Buoh, aby ti, kteíž

skrze n pišli, prospli k užietku svdectví pravd,^ posluhujíce

a iníce ^^ dobrotivost skutkuov, kteíž sú spasení života vného./^

a V A III chybí, b v AI11 následuje: nadje, c V AIIÍ následuje: skryti,

d /!///.• nabývají všickni. e /!///.• nebf. f /I///; umni. ?. V A III následuje: sou.

h AIII: základu práv se. ch A III: všickni. ' A III: šlapati, i A III: pána Ježíše

Krista, k AIII: spravedlivost. ' V AIII chybí, m AIII: zdrželivém, stízlivém,

n AIII: v skutcích dobrých, o V AIII následuje: sou. P AIII: kteíž, r AIII

:

slibujíc, s v AIII následuje: vný aneb. t AIII: lidi k spasení, u AIII: jakož,

v AIII: vzeli. " AIII: jakožf. y AIII: ka: uíníf Bh. z AIII: v pravd,

aa AIII: iníc.

a Základ z Boha. C. (i Parafráze Žid. 13, 20. 21.
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Protož známo jest z eí apoštolských,^ že ti, kteíž v moci úadu
jich pebývají, v pravd slova božieho, užitení sú lidem k spasení,

sami toho skutkem'' dokazujíce, což uie, a takových majie'' se

pidržeti a poslúchati, i my rádi s milostí,

f.
29-'' Ale hne^ sú od jiných vystiehali kesany vrné, jakož

apoštol die: Vizte ^ psy, vizte zlé dlníky, vizte roztržku.'^ A málo

dále die,^ že mnozí chodie, o kterýchž^ sem^ vám asto pravil^

a nyní i s pláem vystiehám vás od nich, ne^^ sú nepátelé

kíže ' Kristova, jichžto konec zatracenie, neb Buoh Jich bicho

Jest a sláva i v pohanní, kteíž zemské vci^ enichají.^ Též

apoštol s. Judas píše v kanonice ka : Ale, vy nejmilejší, pamtlivi
bute na slova, kteráž sú vám pedpovdína od apoštoluov pána
našeho Jezu Krista, kteížto pravili^ vám, že v nejposlednjších

asích pijdou posmvai, podlé žádostí svých chodíce v nemi-

lostivosti. Ti"^ sou, kteíž sami se oddlují, hovadní, ducha ne-

majíce. Ale, vy nejmilejšie, vzdlávajíce sami se"" na nejsvtjší

víe vašie v Duchu Svatém, modléce se sami se v milování

božiem"^ zachovávejte,"^ -ekajíce milosrdenství pána našeho Jezu

Krista k životu vnému, r Protož hned milí apoštolé [jednomysln] "

se pánem Kristem^ oznámili,^ kterých se máme" pidržeti a kte-

rých varovati a kterak se máme^ míti v víe pravé kesanské
a tch se varovati, kteíž zemských vcí enichají^ a podlé žádostí

svých chodie^ a v nemilosti pebývají a oddlují se od jiného lidu

úadem svým^ a tvárnostmi svrchními, postav i ruchem, ducha

božieho nemajíce; protož takoví nic neprospjí^' k užitku spasení,

ale škodie a svodie. Protož^ od nich vystiehají. Ale následovati

a poslúchati velí takových, jakož apoštol píše, hned, k emuž sú

tehdáž pišli ^^ apoštolé, aby tak všickni potomní smyslili a v té

zpráv zuostali. A dále die: Následovníci moji bute, bratíc, a

následuojte tch, kteiež tak chodie, jakož máte píklad náš. C

Protož ješt die^^^^s. Jan k témuž, aby v tom zuostali, což sú od

a AIII : z ei apoštolské, b ^///; skutkem toho. c A III: majif. ^ AIII:

hnedf. e y AIII chybí: vizteX die. f AIII : o nichž, g V AIII následuje: já.

h^^///.- asto pravil vám. ch AIII: neb. ' AI: -Y; AIII: kíže, j AIII: chvála.

Následuje: jich. ^ AIII: zemských vcí. i AIII: pravíchu, m AIII: tif. " AIII:

se sami. ^ V AIII chybí. P AIII: zachovejte, r V AIII chybí, s V AIII násle-

duje: Ježíšem, t V AIII následuje: sou. ^ AIII: máme se. v AIII: meli..

X AIII: svým úadem, y AIII: neprospívají, z AIII: protož. aa AIII: pišli

tehdy, ^h AIII: di ješt.

a Fil. 3, 2. íi Fil. 3, 18. 19. ;- Jud. 17.—21.

rí Fil. 3, 19. £ 2 Petr 2, 10. : Fil. 3, 17.
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poátka^ slyšeli, ka: Jestliže v tom zuostanete, co ste od po-

cátka^ slyšeli, i vy v Synu a^ v Otci zuostanete, a totot^ Jest

zaslibenie, kteréž zaslíbil vám, život vný. '^ A tak sú to utvrdili,

aby nižádnému mimo íb jinak nevili, ktož pevracují ei '^ pána

Krista k svému úmyslu zlému. Protož die: By^ pak anjel^ z^ nebe

mluvil vám jinak, než sme^ mluvili vám,""^ prokletý "^ buJ A tak

tu e dvakrát opakuje pro utvrzenie, aby nikoli žádnému jinak)

nevili, ani se od toho hýbali, což sú na apoštolech vidli a od

nich slyšeli, kterak sú*" oni inili a uili. By' se / pak zdálo, že f.29'

by anjel*" z" nebe byl° a anjelsky^ mluvil a proroctvie znal

a tajemstvie božie vdl, ^r bu to vše proklaté,^ když' nenie

v pravd Ducha Svatého, jakož apoštolé mluvili. Protož sou íkali:

[Synákové^ zuostate v tom, jakož vás uí pomazání, a není

potebí], aby vás kto uil jinak, než to pomazánie,-^ to jest

z Ducha Svatého^' poznánie pravdy uí vás" k životu vnému."
A tak sú v piesmích svých zuostavili Duchem božiem vdechnutých,

aby v tom smyslu nauenie jich všickni budoucí [od nich jeho]

následovali tak, jakož oni, nejsvtjšie otcové, milí apoštolé, skutkem

i slovem y uili a svdectví pravd vydali i všem potomním ná-

mstkuom svým to zuostavili, aby v té pravd skuten se ostie-

hali a tak i ^ jiné uili skutkem i slovem y a spasením je ^^bez-

peili, zachovávajíce smlúvu s Bohem skrze pána Ježíše Krista,

aby svta nemilovali, ani tch vcí, kteréž na svt jsú, ale od-

ekli se každé zlosti i tlesných žádostí a ustavili se v spravedl-

nosti, ostiehajíce se v stiezlivosti, posíleni jsúce"'' ve všeliké ctnosti,

i pebývali v milostivosti a tak oekávali" blahoslavené nadje,

a ^///.- poátku. b^///;i. c^///;tof. d/4///.-e. ^AlUih^i. ^Alll;

andl. sAf/f:s. ^ V AIIl následuje: my. ^h A/If: vám mluvili, i Alf/: pro-

klatý. iVAin chybí, k a III: kterak by. ' A III: byf. m A III: andl, n A III: s.

o AIII: mluvil, p /I ////andlsky, r /!///.• vídal, s /4///.- prokleté. » AIII: kdyžf.
u Pvodní tekst v AI jest porušen nevhodnými opravami. Znl vlastn

takto: Synákové X není potebí,
\ aby vás kdo uil, to jest jinak než

to pomaza. < a vy pomazánie, kteréž ste pijali od nho, zsta
v vás a nemáte potebie, aby vás atd. To, co zde jest vytištno proložen
a oznaeno závorkou \ \, jest v originále (AI) petrženo: to, co zde jest pouze
proloženo, jest v originále podtrženo, ale toto podtrženi má nepochybn platnost

petržení. V AIII zni toto místo takto: A vy pomazání, které ste pijali od nho,
zijsta v vás a nemáte potebí, aby vás . .

.

v V AIII: následuje: z. ^ V AIII chybí, v AIII: slovem i skutkem.
2 V AIII chybí, aa AI: se. bb AIII: posilnni jsouc. " AIII: ekali.

a 1 Jan 2, 24. 25. (i Gal. 1, 8; srov. i Gal. 1, 9.

r 1 Kor. 13, 1. r; 1 Jan 2, 27.
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jsúc tak živi pánu Bohu svat i lid v témž postavujíce,^ kterémuž

posluhují svátostmi, a ped jinými a" jiným nesmli by'^ poslu-

hovati ani'^ co od nich bráti, když jim nemohu prospti slovem

božiem ku pokání a ku poznání pravdy.

Protož tuto duovod již jest povdín, pro sme my nad kn-
žími pochybivše od nich se odlúili, v jistot shledavše a poznavše,

že v tom základu*^ nestojie, v em'« jest puovod a moc úadu
apoštolského,^ to jest pána Krista, v kterémž s. Petr s apoštoly

ustavil se a založil a tak spolu ^ vzdlávali církev svat, jiež brány

pekelné nemohly odolati, neb^^ jest založena na pevné skále, to jest

vešken zbo vyvolených božiech na tom se založil, co*^^ Buoh Otec

zjevil a zpuosobil v apoštolech a' prorocích skrze pána Krista Je-

žíše v Duchu Svatém. Neb tak die apoštol vrným kesfanuom,

že ste mšané svatých a domácí božie, vzdláni jsúc na základ

apoštolský a prorocký, na nejvyššiem úhelném kamení Kristu Je-

žíši, na nmžto všeliké stavenie roste v i chrám svatý v^ Pánu, na

nmžto i vy spolu se vzdlávejte^ v píbytek božie v Duchu
1.30=' Svatém.^ Tak jest e apoštola"" o zboru božiem a"/ kesanském.

Protož chrám židovský byl jest podobenství toho zboru vyvolených

božiech, kterýž ° se má vzdlávati na pánu Kristu skrze ty dary,

kteréž pán Buoh dával apoštoluom a prorokuom i všem dává,

kteréž posílá až do dne soudného, neb pán Ježíš die: 5 vámi
sem po všecky dni' až do skonání svta.r A opt:^ V vás pe-
bývati budu a vy ve mn.^ Protož die: Zuostanete-li^ ve mn
a slova má v vás zuostanú-li, cožkoli budete " chtíti, " poprosíte,

z" stane" se vám a užitek mnohý pinesete. Neb beze mne nic

nemuožete uiniti, ale jako vtev uvadnete a odezáni budete

a sebráni a v ohe uvrženi, abyste hoali."^^ Protož C potebie^ zuo-

a A III: postavovali. ^ A

I

II: aneb. c Opraveno místo páv.: nemají.

d A III: aniž. e A III: základ, f A III: v emž. ^V AIII chybí, h A III: nebf.

ch A III: což. i A

I

II: i. Následuje: v. \ V AI chybí, k VA III chybí, i A III:

vzdlávejte se spolu, m aIII: apoštolská. ^V A III chybí, o A

I

II: který,

p V AIII chybí, r AIII: dny. s V AIII následuje: di. ^ V AIII následuje: vy.

^ V AIII chybí, v /i///.stancf. ^ AIII :s\\oU\\. y /I ///.-potebí f.

' Srov. AI f.
2a. 8a. 18b. 20b.

a Nestojí v tom základu, v nmž jest pvod u moc úadu apoštolského. C.

/? Ef. 2, 19.—22. r Mat. 28, 20. d Jan 15, 4. s Jan 15, 5.-7.

r Kdež pak v kterém knzi Kristus nepebývá, kterak v nm má býti moc

Kristova k užitku lidského spaseni? Svatý Pavel napsal Galat. 2, v. 8: „Nebo ten,

kterýž mocný byl skrze Petra z strany apoštolské, mezi Židy byl mocný i skrze

mne mezi pohany." A K. P. uedníkm doptávajícím se, pro nemohli vyvrci á-



Spis o dobrých a zlých knéžiech. 85

stati v pánu Kristu, ktož chce svému spasení i bližním prospti^

a vného ohn ujíti. Protož bez toho niehož nic sob k spasení

ani bližním neuiní, když nebée moci a múdrosti z Krista Ježíše

jako vtev z koene, aby ovoce pinesla. Neb Kristus jest pod-

stata, koen a základ každému k spasení v své víe živé a v lásce

neomylné. A tak ktož to mají, ti sob i jiným k spasení prospie-

vají. Neb víra skrze Lásku dlá,"^ to jest ke všemu dobrému lovk
moc má i umní a tak dostatenost dlati dílo božie. Neb^ z moci

viery a lásky ctnostn mohu živi býti a skutky dobré initi a od

zlého se vzdržeti, a což píd na lovka, strpti a vystieci se

umie hiechuov a žádosti v sob i s hiechy mrtviti^ muož a Bohu
živ býti v Kristu Ježíši. Neb o takových die apoštol: Jakož ste

pijali Krista Ježíše, v nm chote, jsúce vkoenni a založeni

v nm^ a vru utvrzení, jakož ste se i nauili, majíce v nm
hojnost, itež^ dieky pánu Bohu.r Protož duovod jistý jest, že

víra a láska v každém má pebývati, ktož má základ Krista Ježíše,

jsa v nm vkoenn a založen a vru utvrzen. Pak hned^ ta viera

živá vzrost dává lovku, to jest život ctnostný a skutený, jakož

die s. Petr vrným kesanuom: U víe všichni jednomyslní budte,

lítostiví, bratrství milovníci, milosrdní, stiedmí, pokorní, nižád-

nému zlého za zlé neodplacujíce.* Ješt k témuž mluví o užietku

ka: Všicku^ péi piložiece^ posluhujte ;^ u víe vašie moc a

v moci umnie a v umni zdrželivost a v zdrželivosti trplivost

a v trplivosti milostivost a v milostivosti bratrské milovánie

a v milování bratrském '^^ lásku. ^ Tyto vci zajisté budú-li s vámi
a pemohli,'^ nepostaví^ vás prázdných í ani bez užietka v po- '-30^

znání pána našeho Ježíše^ Krista. Ale pi komž'^ nejsú tyto

vci, slepým jes" šámaje se ve^ tmách. ^ To již má vdíno býti

z ei apoštolské o moci viery.

bclství, odpovdl, že pro nevru, Kdež tedy K. P. skrze viru v lovku nepe-

bývá, kterak v nm má pebývati moc Kristova? 2. Korint. 12. v. 9. Ale kdežf

jest moc Krista skrze viru, tu jest i milost bozi, kteráž to psobí, aby služebník

užiten pracoval. 1. Kor. 15. v. 10., ím. 15. v. 18. 19. O té moci vypravoval sv.

Pavel ped Agrippou a Festem. Actor. 26. v. 18. Té nemli oni zlí a falešní slu-

žebníci, o nichž Jerem. 8 v. 8. C.

a Al/f: bližních prospchu. ^ V A III chybí. c V A III chybí: v nm.
d y4/.- intež. s V A III následuje : že. ^ A III: všecku, g V AIII následuje :k vire.

h yl///.-posluhjtež. ch /I///; bratrstva. J V A III následuje: neb. j A III: pe-

mohou-li. k ^ ///; nepostavíf. A III: Jezu. m Alll: komi. n A III: slepý.

oV AIII následuje: a. P A III: v.

a Gal. 5, 6. /S Moc víry a lásky C. y Kol. 2, 6. 7.

5 1 Petr 3, 8. 9. r 2 Petr 1, 5. 9.
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K témuž i o lásce, kteráž // vie^ pebývá, že trplivá jest,

dobrotivá jest, láska nezávidí, neinie pevráceni, ^ nenadýmá se,

nenie'^ žádostivá své cti, nehledá, které vci jejie sú, nepopouzí

se, nemyslí zlého, neraduje se nad nepravostí, ale spolu raduje

se pravd. "í Protož z tchto eí jistých apoštolských duovod jest

pravý, že víra bez lásky nemuož býti živá, a kdež jest viera a láska,

tu'' jest život ctnostný a skutený, a tak od zlého zachovává, a

ktož nemá víry a lásky, ^ spasen býti nemuožJ By pak nevím

kterak krásné mluvil i andlskými emi i proroctvie znaje i ta-

jemství božie vda, by pak dar viery ml, tak^ že by jí^ hory

penášel,^ když této viery základné nemá^^ v moci slova božieho,

skrze niž v Kristu pebývá pídrže se'^ Boha v duchu lásky, mi-

luje jeho z celého srdce, nic plátno k spasenie není. By pak k tomu

velmi bohatý byl a všecko pro Buoh rozdal a mnoho trpl i své tlo

na ohe dal, i že by horaly nenie^ plátno.^ Protož známo jest ši-

roce™ z písma, že nenie spasenie nižádnému, než ktož jest za-

ložen" a vkoenn v lásce. Neb° to jest zpuosobenie božieP v lo-

vku k životu vnému, rod nový míti z moci slova jeho a v nm
ruosti, maje posilnní o nho, jakož die*^ apoštol: Pro tu vc
klekám na kolenu mú^ k Otci pána našeho Ježíše^ Krista, z nhož
každé ^ otcovstvo na nebi i na zemi sejmenuje, aby vám dal podlé

bohatství slávy své" moc ku posilnní'^ skrze Ducha jeho^ u vnit-

ním lovku pebývati Krista skrze víru v srdcích vašiech v lásce

Jsúce^ vkoenni a založeni v^^ nm^^r A opt k témuž die sv. Jan:

Ktd^"^ v lásce pebývá, v Bohu pebývá a Buoh v nm. ^

Protož z jistých písem a stálých eí pána Krista a apoštol-

ských, zdrav jich požievajíce, nemuož žádný netoliko knzem
býti, ale ani kesanem v pravd, nemá-li" tchto vcí naped
povdných. Neb die písmo, že v slepot pebývá šámaje se ve

tmách.^ Také žádný nemuož býti knzem kesanským, ktož nenie

prvé '^'^ v pravd kesanem. A tak ne/má-li života vnitního duo-f.3la

^V AIIl následuje: boží. b AIll: pevrácen, c AUl: neníf. d A lil: tu.

e V AUl následuje: Bohu se líbiti nemijž, ani. f V Alll chybí, g V AI11 chybí,

h Alll: penosil, ch Alll: nemá základné, i Alll: a pidrží se. j V Alll ná-

sleduje: taL k Alll: hoel, i Alll: neníf. m y Alll chybí n Alll: založen jest.

o Alll: nebo. pAIII: boží jest zpsobení, r V Alll následuje: opt. s Alll:

kolena má. t Alll: Jezu. u a lil: všeliké, v V Alll následuje: s hry. x AIH:
posílení, y Alll: svého. z Allí: jsouc, aa y Alll chybí, bb Alll: kdož.

cc A l/l: nemálif. dd Alll: práv.

a 1 Ko. 13, 4.-6. /5 1 Kor. 13, 1.—3. ;- Ef 3, 13.— 18.

o I Jan 4, 16. s 2 Petr 1, 9.
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chovniho (o nmž se die : Jakož Kristus vstal v sláv Otce svého,

takož^ i vy, abyste v novot života chodili,'^ a opt die^ : Dobro-

eený Buoh a Otec pána našeho Ježíše"^ Krista, jenž podlé

svého ^ milosrdenství velikého znova ^ porodil nás v nadji živá,

skrze vzkiešení Ježíše Krista^), protož ktož nemá toho, ^ ne-

muožfg žádný '^ moci úadu knžského pijíti. O tom sú zjevná

písma a jistá, široce bychom to provedli. A opt by byl nejsv-

tjšie žák a když by pijal ua^'' v pravd skrze svatého biskupa

a* když smrtedlnr shešíJ a v duši ume, tehdy úad jeho prázdný

jest a daremní, jímž nemž žádnému prospti,"^ ani sob užiten
k spasení. Ale takový Syna^? božieho kižuje a v posmch má,

jakož apoštol die: Kteí sú jedná osvíceni, okusili také daru

nebeského a úastni uinni sú Ducha Svatého, okusili sú^ také

dobrého slova božieho a moci veka budúcího a odpadli od ní,

opt obnoviti se ku pokání, znova kižujíce [sami v]'^ sob Syna

božieho a v posmch majíce ^^ A to° jest písmo jisté netoliko!^

knzi, ale o každém kesanu, kterýž by se odvrátil od toho

dobrého naped povdného skrze hiech nebo skrze blud: již'

není užitený a prospšný sob, ani* jiným k spasení žádnu

služebností, ale má^ jako suol zmaená potlaen býti, to jest po-

hrzín od kesfanuo vrných, neb takový netoliko nespomáhá, ale

škodie. Protož pán Ježíš i apoštolé též píší netoliko knze, ale

i kesana pro hiech smrtedlný vyobcovati a za zjevného hiešníka

i za pekelníka míti po ádném tresktání, kdyby" ku pokání

nepišel

Nebo"' tak písma apoštolská svdie, že mají knží býti

z vrných kesanuov z nejdokonalejšiech, ješto"^ dary božie mají,>

aby ím, kteíž je slyšie a posluhování pijímají od nich, byli

k nauení a k tresktání slovem i skutkem, na sob píklad dávajíce

dobrý,^ jakož to inili první ^^ vuodce kesanští praví.^bi Ale že

a /4///;takéž. ^ V Alíl následuje: s.PcXx. c ,4///.- Jezu. ^ V AI následuje

;bytené: velikého, e Alll: znovu. ^V Alll následuje: rodu. g A III: nemž.
1 V A III chybí, ch a III: úad pijal, i V A III chybí, j A III: heší, k aIII:

prospti žádnému nemž. ' V AIII chybí, "i Opraveno místo pv.: samým.
Také v AIII: samým; chybí: v. n AI: mají se. o AIII: to. P AIII: netolik

r AIIÍ: jižf, s AIII: i. t AIII: má. " A III: Myl by. v AIII: neb. x AIII: a.

y AIII: majíce. ^ AIII: dobrý piklad dávajíce, aa AIII: první inili, bb AIII:

praví vuodce kesanští.

a í/n. 6, 4. 8. /í 1 Petr 1, 3.

Y Kdo úadem svým neprospívá k spasení. C.

íJ Jinak v konfessi na str. 153. C.(?) b Žid. 6, 4.-6.

' Srov. pozn. I na sír. 2:1
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se tomu odporn písma ^ plní apoštolská i prorocká na nynjšiem

knžstvu vuobec, co jest prorokováno o falešných knžiech a ka-

zatelích^ a po em je mají znáti, jakož'' vrné kesany vystie-

hají*^ a<^ oznamujíce,' aby je po skutcích znali, ale bychom my
jich mnohých skutky vypisovali a jich zlé iny oznamovali, bylo^

f. 31''by/ mrzko psáti. A také ekl*' by nkto: „Hanjí se, oni je a oni

je." Protož toho se vystieháme v mluvení"''^ i v psaní,' ale tak

o nich smyslíme, jakož J nahoe'' psáno.' Protož tak bychom se

rádi mli, jakož písma Bohem vdechnutá oznamují, abychom se

zlých varovali a skutených a ctnostných abychom se pidrželi. A také

nemuožem éci zjevnému zlému dobré a dobrému zlé? Pak komuž

to pán Buoh dá, ten"' k nám milost míti bude a dobrého píti

i napomáhati, z ádu rytieského i z knžského i z lidu obecného."

Neb ktož° se bojí pána Boha, vzeptáP se i^ na ty vci, kteréž

se jemu líbie.

Pak dále^ jakož^ dovodie stolicí Mojžíšovu, že má i zlých

posloucháno býti, berúce e pána Ježíše Krista," jenž jest ekl

:

Na stolici Mojžíšov sedli sou misti a zákonnici. Což"' vám
dji, ite, ale podlé skutkuov jich nerote initi,'^ my pak k tomu

povíme, kterak tomu rozumíme a o tom smyslíme, iakož písma

o tom široce oznamují Bohem vdechnutá. Neb by byl pán Ježíš

v té ei kázal jich poslouchati apoštoluom'^ a tak vrným kesfa-

nuom, tch zlých knžie na stolici Mojžíšov, byla^ by jeho e^
odporná ^^i prost i/'' apoštolská e byla by proti tomu rozkázaní.

Neb"*^ sú oni sami nejprv" hned neposlouchali,'''' ani ^^ kterému

v Krista vícímu poslouchati rozkázali" v takových vcech,

jakož gg sob dovodie. Neb pán Ježíš mluvil jest vystiehate od

nich, ješto sedli na stolici Mojžíšov ka: Varuojte se od uenie

jich.r Protož jedna e byla by druhé odporná podlé smyslu'''' téch,

a AlU: že tomu odporn písma se. b Alll: kazatelech. c AUl: jakožto.

d Alll: vystíhajic. e y Alll chybi. f Alll: oznamují, g Alll: bylof. h Alll:

eklf ch Alll: mluveních. '^Alll: psaních, i /I///; jakožf. ^ Alll: naped,
i Alll: povdíno. m Alll: tenf. ^ V Alll chybi: i z lidu obecného, o Alll: kdo.

P Alll: vzeptaf. r V Alll chybi. s Opraveno místo pv.: k. t yj///.- jakož.

u Alll: Krista Ježíše, v Alll: cof x Alll: apoštolom poslouchati, y AlJl: bylaf.

z Alll: e jeho. aa V Alll násl.: sob. bb Alll: nebf. cc Alll: nejprve,

dd Alll: hned neposlouchali nejprve, ee AIII: aniž. ff Alll: kázali, gg Alll:

jakožf. hh Alll: smysla.

a Mat. 23, 2. 3.

§ Kdyby se to prost rozumlo, musela by býti odpornost. C
;- Mat. 16, 12.
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kteiež sob tak*'' dovodie. Neb tuto by kázal: Což'° vám dji,

ite, '^ a v jiném míst zapovdl'^ ka: Varuojte se od uenie

jich,^ jakož i jinde die: Varuojte se od mistmov.r to jest od tch
mistruov a zákoníkuov, ješto sedli na stolici Mojžíšov.

Ale jakož toho rozum jest, zdrav písma berúce/^ nenie'^ od-

porná e pána Krista Ježíše sob, ani^ apoštolská jemu, neb toho

asu sedli sú na stolici Mojžíšov knžie levitského pokolenie,

jakož jim ^ bylo od Boha skrze Mojžíše « ustaveno, aby literu písma

tli lidem, nic nepidávajíce,^ ani ujímajíce a tak všecko- initi,

jakož ta litera ukazuje. A to sú mohli zlí i dobí initi obé dvé,

i to písmo ísti i také obti obtovati. A pán Ježíš dokudž<=^ chodil

na svt, ješt neodtrhal / lidí' od toho knžstva. J Neb teprv'' když L32'

na kíži skonal, starý lovk umrtven a zákonu ' konec v jeho ulo-

ženích. Protož netoliko by koho vedl od " poslúchání^" a inní, jakož

sú oni uili z toho zákona, ale i sám tomu poddán byl, neb obe-
zován"'? osmého dne i obtován'' do chrámu i jiné vci inil

i mluvil p ka: Když obtuješ dar tvuoj k oltái, '"^ to jest berany

aneb ^ jiné vci, jakož ^ toho asu bylo. Také i malomocným ekl

uzdraviv je, aby šli a ukázali se knžím, a dali to, což jim pi-

kázal* Mojžieš. A tak ty vci i jiné pán Ježíš mluvil jest, jakož

píležalo" toho asu pod starým zákonem lidu židovskému. Neb
die: Nepišel sem zákona rušiti, ale [dojplniti.^ < Ale když jest

z mrtvých vstal, hned tomu>; neuil apoštoluov, ani^ apoštolé kdy

koho uili, aby jich poslouchali, ale smle odepeli^ tm knžím
v zákon ueným a mistruom umlým, když jim''- rozkazovali, aby

ve jméno ^ pána Krista nemluvili lidem.^^ Protož ktož te písma

zákona nového/^ v epištolách, v kanonikách i v skutcích apoštol-

a A

I

II: tak sob. b a III: cof. c a III: zapovídá, d Alll: ncni. ^ AIII:

aniž. f V AIII chybí, g AI: Mojžíši. h AIII : nepidávajíc, c" AIII : dokud,
i Opraveno místo pv.: jich. i AIII: knžstva, k AIII : teprv. AIII: zákona.

^ AIII: posluhování. ^AIII: obczoval. Následuje: se. " AIII: obtoval.

P AIII: mluvil i inil. ^ AIII: neb. s AIII: jest. t AIII: pikázal jim. u AIII:

píleželo. v Qpr. místo páv.: naplniti. " AIII: aniž. y AIII: odpírali. ''• AIII:

jménu, aa AIII: lidu.

a Mat. 23, 3. /í Mat. 16, 12. y Mk. 12, 38.

d Kterak není odpornosti. C £ Litera. C. T Do Kristovy smrti. C.

Tj Kristus sám poddán byl zákonu a poslouchal. C.

.9 Mat. 5. 23. t Mat. 5, 17

X Od Krista vzkíšení. C. / Neposlouchali jich. C.

!J. Odpírali jim. C.
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ských, ml by« poznati a srozumti,'* že sú apoštolé, ani vrní

kesané nezpravovali se ueniem z stolice Mojžíšovy. Akoli sú

ješt sedli za XL*''' let po umuenie pána Krista, túce písma literu

starého zákona, protof sú již kesané vrní nebyli povinni jich

poslouchati, ani k nim, když oni tli neb obti obtovali, choditi.

Ale tm Židuom, kteíž sú ješt nevili v pána Krista,'^ mohlo

býti užiteno poslúchati zákona starého, ktož by/^ koli v nm etl,

zlý nebo'^ dobrý. Neb'' jest v nm mnoho psáno o pánu Kristu,

o jeho vtlení, narození a na svt obcování i o dievích* jeho,

kteréž 8 inil i o trpní, že ml umíti a z mrtvých vstáti. A tak

dobe jest pán Ježíš ekl, aby toho zákona poslouchali a potom

aby mohli ku poznání jeho pijíti. Ale aby pán Ježíš rozkázal

kesanuom vrným poslouchati zlých,/- ten smysl jest zlý^ a rozum

cizoložný'^'' té' ei pána Krista Ježíše, aby mli zlých poslouchati

v nauení víry pána Krista J k užietku spasení.

Neb i to též sob dovodie obecn ímské církve knžie, ^ že

pán Ježíš"' rozkázal k oltái obtovati, to jest že by hospodái

mli' na každú nedli oferovati,'" a pak každý i'' otrok nejmén
tikrát do roka dlužen jespod hiechem smrtedlným, nebo° kou, p

že tomu uie pán Ježíš. Takéž i od zpovdi též sob dovodie aby

jim dávali, že ekl pán Ježíš: Ukažte se knžím^ a obtuj dar,'

^

í. 32^ kterýž ^ pikázal Mojžieš.^/ A tak mnoho ^ / jest tch duovoduov,

ješto cizoložn písma požievají starého i nového zákona. Také

i ono písmo s. Jana Ktitele, když mluvil rytieuom, aby na svých

žoldich dosti mli, žádného nepotlaovalt. "^ '^ A tiem dovodie lú-

pežuov a mordv pravíce, že neekl jim, aby nechali služby, ale

na svých žoldich dosti mli.^ Ale toho^' nepovdie, v který to as
mluvil s. Jan a komu, že ješt v starém zákon žoldnéom židov-

ským a pohanským, ješto toho mohli oboji požívati podlé dopu-

štnie božieho v zákon Mojžíšov.

a ^///.- rozumti b /í ///.• tyidceti. <^ V AIII násL: itlišt. <i A III: neb.

e A III: neb. f A III: divích. g V A III násL: jest. h A

I

II: zlý jest smysl to.

ch A III: cizoložný rozum, i V A III chybí, i V AIII následuje: Ježíše, k AIII:

knží imské církve obecné. ^ AIII: hospodái že by mli. m AIII: offerovati.

n AIII: i každý, o AIII: neb. P AI: rkúce. r V AIII násL: tvj. s y AIII

násl.: tob. t AIII: mnohof. ^AIII: nepotlaovati. ^ AIII: toho.

a Galat. 5. v. 2. 3. 4. C. (i Kdo mli poslouchati? C.

r Kde tu faleš? C. o Píklad o ofrách. C.

£ Jiný o zpovdi. C. " Luk. 17, 14.

r, Mat. 8, 4. 'V Luk. 3, 14. i O loupežích. C.

' Srovnej CHELICKÉHO Sí vie/y (vyd. SMETÁNKA) 118:
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Protož takoví duovodové velmi zle a pevrácen stojie v lidu

kesanském, jakož v jednom, tak i v druhém pi knzích i pi^
moci svta. Neb což písluší nejvyššiemu úadu císaskému v svt,^

to^ sú knžie nejvýše •= opanovali a sob osobili a na té stolici

se posadili, to jest v moci povýšené, od Boha císauom, králuom,

knížatuom a tak rytieskému ádu puojené. Také i poslušenství

osobili sob, k nmuž mají právo mocí puditi, ktož by jim nechtl

poddán býti.^ A to jest papež prvotn'* sob vzal s knžstvem
moc ízenie svta a k tomu vzali písma starého zákona,/^ kteráž

píležala^ toho asu, když byli knžie levitského pokolenie a druhá

zákona nového, ješto psali apoštolé o moci svtské povýšené.

A oni tmi písmy dovodie sob, ' že mohu i zlí držeti úad apo-

štolský a moci požívati v nm a jiné ku poslušenství puditi kúce,

že moc od Boha jest.r jakož píše s. Petr a s. Pavel, a že stojí

psáno, aby poslouchali a poddáni byli i zlým; bys pak byl nej-

horšie*^ papež neb kterýkoli knz v moci úadu skrze papeže, to

jest jeho biskupy, svcený, že hiechové, by^ pak nejvtie ml,
neuškodie moci úadné jeho

;
proto ^^ vždy má moc jednostejnú

jako nejlepší. Tak oni mluví i píší tohoto' asu, misti i doktoi,

k smyslu svému, který J mají z písem nkterých, ješto píležala""

knžím židovským, ješto tak tli v starém zákon, nepidávajíce'

ani ujímajíce."" A to tak mlo býti, že sú mli poslúchati i zlých

v tom, což v zákon psáno bylo, a tak berany i voly mohli ob-
tovati zlí jako dobí. Neb " v obem jim moc byla dána podlé

rodu tlesného, zlým i dobrým, že to mohli initi služebností

tvárnú.

Takéž ta písma, ješto psali apoštolé kesfanuom vrným, aby

moci povýšené poddáni byli, kúce :£ Všeliká duše mocem vyšším

^ AI/!: v svét císaskému. i' A///: to. c aI/J: nejvyšší. dA/IÍ

prvotn papež. ^ AHI: píleží. f AIII: sob tmi písmy dovodí. sAIíJ: by.
h A//I: by. ch a///: protof. i A//J: toho. j AI/J: kterýž, k A/!f: piležela.

• A//I: nepidávajíc. ^A/II: ujímajíc. " A/II: a tak.

a Knží posadili se na stolici svtskou, osobili sob moc. C.

§ Aby mohli statky íditi. C.

;- ím 13, 1; srov. 1 Petr 2, 13.

d Aby mohli zlí býti, že jim to aeškodí. C.

e Aby mohli rozkazovati. C.

' Zde se ozývá CHELICKÉHO „Si viery" (vyd. SMETÁNKA) str.

48 si. 62.



92 Spis o dobrých a zlých knéžiiích.

poddána bu,^ neb nenie moc, jediné od Boha a které véci od
í.33^ Boha sú, zízené^ / sú, protož ktož se moci protiví, božiemii zi-

' zenie se protiví, a ktož se protiví, sami sob zatracení dobývají.^-

A toho asu, když to s. Pavel psal do íma kesfanuom vrným,
kterýchž bylo velmi málo, byl Nero císa velmi ukrutný, kterýž

kesany trápil, s. Petra i s. Pavla zamordoval, nic se na to ne-

obrátiv,*^ že sú oni jeho poslúchati kázali i všech jeho úedníkuov

vtom ve všem, což píslušie moci, jakož je Buoh poddal. A k tomu*^

die pán Ježíš: Což^ jest císaovo, dejte císai, a což^ božieho,

BohuJ K témuž opt die pan Ježíš ^ svým knžiem: Viete-li, že

kniežata^ pohanská panují nad národy, a kteíž vtie sou, moc
ukazují nad nimi. Ne tak bude mezi vámi, ale ktožkoli bude

chtíti mezi vámi vtšie býti, bu váš sluha. A kto bude chtíti

mezi vámi první býti, bude váš služebník, s r

Protož*^ z tchto piesem povdných muož poznáno býti

podlé '^'^ skutkuov,*^*^ eho sob dovodie a ím, a také kterak veliký

jest rozdiel mezi tiem,<y v em záležie úad apoštolský i všech

knží ' pravých kesanských, že v moci slova božieho a v pravd
Ducha Svatého, a takéJ moc papežuo nynjšiech i knžie jich,

jakož písma oznamují jistá a stálá. Neb neposlouží písma "^ ta'

nynjšiem knžiem a moci úadu jich' i ku poslušenství, "^ kteráž

sú o knžiech pravých, kteíž sú v úad apoštolském postaveni,

le" je chtie kiv bráti a cizoložn vykládati, jakož to obecn"^

jest. AleP ta písma, kteráž sú o knžiech židovských, nco"" jim

posloužie. A pak ta nejvíce se jim pihodí, kteráž píležie moci

císaské nejpovýšenjšie i^ úedníkuom jeho. Neb to oni v skutku

držie, moc i úad, duostojenství, est, chválu^ i bohatství a tak

dále, od nejvyššiech až do nejnižších v lidu sú se posadili na

prvém ^ míst duostojenstvie moci " svta. A k svým duovoduom

a /4///.- bud poddána. ^ V A/JJ následuje: sou. c /í///.- neobrátil. ^ A///:

íomuf. e AIII: co. ^ V A/IÍ následuje: k. sV AU! toto místo Písma zní

takto: Králové pohanští panuji nad jinými, a kteíž moc mají nad jinými, úednici

šlovou. Ale vy ne tak. Ale kdož vtší jest mezi vámi, bud jako menší, a kdož

pedchdce jako služebník, h AIII: a tak. ch y AIII chybí. • AI: knžiech.

j AIII: tak. k AIII: písmj. i V AIII chybí. '" V AIII následuje: písma ta.

a V AIII následuje: t. o AIII: obecní, p AIII: než. r AIII: ntcof. s AIII:

chválu, est. t AIII: prvním. " AIII: moc.

a ím 13, 1, 2. § Mat. 22, 21. y Luk. 22, 25. 28

d V jaké moci úad apoštolský záleží. C.

£ A v jaké moci papežský úad a jeho knží. C.
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té požívají moci/ že jí vše provedu,'' jako i první císai, kterýmž

Buoh poddával lid na svt, jakožto Jeremiáš píše o Nabucho-

donozorovi.'^ Též'' i o^ jiných piesma svdí, kterak sú svtem
vládli mocí sob od Boha puojenú, v kteréžto moci' jest papež,

že i králi zemští jeho poslouchají.' A to jest již vc dávno uve-

dená a velmi zmocnla, že, by pak císa s nkterými králi chtl

tiem jinak hnuti, tžko § tomu co uiní, le by již pišel as
a plnost jeho od Boha uložená. Tehdy by skrze / kohožkoli cí-f. 33''

saství jeho zkaženo bylo a panovánie odjato. Ale dokudž nepíde

as, musí'' jemu poddáni býti. Neb knžstvo po všech zemích lid

bouie« a popúzí i*''' králuov jednch proti druhým, aby vždy svého

panovánie' dovedli skrz J poslušenství, k nmuž'' mocí pudie. By
pak mli velké '''' množství zemí popáliti i nesíslné zástupy lidí' po-

mordovati, vše"" oni provedu písmy podlé smysla svého pevrá-

ceného, kúce, že tiem Bohu slouží a muedlníci svatí sú, ktož

s jich strany zbiti budu. Protož ponvadž ta vc tak jde a musí

jíti, když" Buoh dopustil ° pro hiechy, nebp sou toho i figury

pedešly i ei jisté v piesmích položené, skrze Ducha Svatého

vdechnuté, že tak má nad mocným panovati to knžstvo tlesné,

na všem se lidu usaditi a jím, kam chce, hýbati a ktož nechtí

poddáni býti, zmordovati, což my pak dále máme^ jim'' odprati^ ?

Nikoli bychom nechtli v tom, v emž slušie, jakožto moci svta

nejvyššie, i také v litee písma, což nám píležie, jakož na ke-

sany sluší, ponvadž sú sob to osobili a opanovali moc svta

a literu písma a dovodie toho, aby jich posloucháno bylo, jedno

umním a múdrostí vyuení, a což jim to nestaie, mocí svta

pudie a trápie netoliko nás chudé a v svt ponížené, ale i mocné

krále i království kaziti chtí. A k tomu' duovody berou" vr starém

zákon, kdež se die, aby otcov poslouchali ^^ synové, a^ který''

a A III: moci požívají. ^ AIII: provodí, c /l///;Nabochodonozorovi. d A

I

II:

tak. ^V AIII chybí, f AIII: v tomf. g A III: tžkof. h a III: musejíf. ch v mu
chybí. ' A III: panování svého, j A

I

II: skrze. ^ A III: v nSmužf. ' A III: lidu.

m A III: všef. ^AIII: kdyžf. o a III: dopustil Bh. P A III: nebf. r A III:

máme jim dále. s aIII: odpírati, t aIII: tak. u AIII: mají k tomu. v V AIII

chybí. X /!///. kteíž.

o. Co iní knéží, aby svého panoyání dovedli. C. O ádek níže následuji

po stran íslice: 2. 3. 4., každá z nich o ádek níže napsaná.

/? Tm knžím náleží poddannost jakožto svtské moci. C.

Y nb. C. o \. dvod. C.

' Zde se ozývá CHELICKÍiHO „Sít viery (vyd. SMETÁNKA) str. 48.

62. Jak bratí smýšleli vbec o moci knžské a svtské viz pozn. 1 na str. ó2.
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by nechtl^ poslouchati, aby ho obcí vyvedli ^ a ukamenovali.

A z toho písma mluví i píší doktoi nynjšie kúce, že ponvadž
otcuov tlesných poslouchati mli*^ synové pod ztracením hrdla,

ovšem pak o mnohem více každý « syn, totiž kesan, má poslou-

chati papeže, otce duochovního, ve všech vcech. A ktož by ne-

poslouchal, což by rozkázáno bylo z moci úadu jeho, má'^ hrdla

zbaven^ býti a do pekla poslán na zatracenie. A tak podlé toho

smysla berú^ sob písma i jinás židovská. Druhé také list^ mají''

Konstantina císae, kterýž jim uinil pod peetí r zlatu, v nmž
jest tak napsáno'^'' císaská mocí, že pikazujem, aby ho všickni

poslouchali v okršlku svta lidé' pod ztracením hrdla i zatra-

f.343 cením duše i s t/lem do vného ohn.'

A tak sú ti duovodové, jakož také piesmaJ svdie kesanská,

že má moci svta ^ posloucháno býti i všech tch, ktož sú od nich

ustaveni. A ponvadž '^ císa dal první místo • papeži a^" moc úadu
jeho zvelebil, aby mu" sám i s králi ^ poddán byl a od nejvyššiech

do nejnižšiech, až i ve vsi rychtá aby knze ° poslouchal, my pak

rádi chtli bychom se zachovati v tom, v em píleží, moci svtské,

aby nás nemli z eho viniti, nebo psáno jest: Chceš-li se nebáti

moci,^ i^ dobe, neb^ moc jest ^ k chvále dobrým a ku pomst
zlýmX Takéž psáno jest: Kto jest. jenž by vám uškodil, budete-li

dobrého milovnici, a pak-li kto^ trpí" jako kesan, nesty se,

ale chval Boha v tom jméni^i protož'' píslušie kesanu vrnému,
aby s milostí* poslouchal, v emž jest postaven a což na slušie.

A pak-li by sáhli mimo to mocí, než^ slušie,^ pro úraz viery a

a pro svdomie dobré ped Bohem má ^^ radšé^*' trpti, neb pán

Ježíš ekl : Ale podlé skutkuov jich nerote initij- Protož neádi

bychom tch vcí inili, ani mluvili, kteréž se nelíbí pánu Bohu,"

podlé skutkuov jich zlých, ponvadž zapovdl pán Ježíš Kristus.

3- AIIÍ: nechtli, b aIII: otci vydali, c aIII: mli poslouchati. ^ AIII:

máf. e Allf: zahuben, f AIII: berouE. SAIII: i jiná písma, h AIII: mají list.

ch AIII: tak v nm napsáno. » Orig.: lidee. i AIII: písma také. ^ AIII: pon-
vadžf. 1 AIII: první císa dal místo. ^ y AIII následuje: tak. " /4///.- jemu.

o AIII: knží. P AIII: moci nebáti, r AIII: iníž. s AIII: neb. t AIII: jest

moc. u v^ AIII chybí, v AIII: trpíš. ^AIII: a tak. y AIII: což. ^ AIII:

nesluší, aa AIII: máf. bb AIII: radjší. « AIII: pánu Bohu nelíbí.

a nb. C. /? Druhý duovod. C. y List Konstantina císae. C.

d Písmo k tomu. C. s Svtskou poddanost. C.

C 1 Petr 2, 14. r, 1 Petr 3, 13.— 15. t? Kesan jest dlužen. C.

£ Excipe. C y. Mat. 23, 3.

1 Srov. ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI AI f.
26 a (sir. 73).
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Protož musí vrní kesané^ ty vci na se bráti, což^ Buoh do-

pustí od nich, jako i oni první, proto že nechtli podlé skutkuov

jich initi a nauenie pijímati a rozkázanie poslouchati a k jich

služebnostem o své s^pasení zení míti. Neb pán Ježíš neekl ""

knžím židovským na stolici '^ Mojžíšov: „Dám vám Ducha pravdy",

aniž '^ ekl papeži: „Na stolici moci svta dámf^ moc z výsosti a

Ducha múdrosti a umnie", ale ekl jest svatému Petru s apoštoly,

aniž'' o nm ekl: Vám dáno Jest znáti tajemství královstvie

božieho,^ ale svým posluom ekl,/' kteréž poslal i ješt posílá jako

ovce mezi vlky. Ale jiná« jest e pána Krista o tch, ješto sedli

na stolici Mojžíšov, kdež die ^
: Bda vám, misti a zákonnici,

pokrytci!^ Jakož s viii^ bíd vydal na n, a to jim mluv, že otcové

jich spravedlivým se protivili a hrdla*'^ odjímali, a k tomu ^ die:

/ vy naplníte mierii otcuov vašich, neb též initi budete posluom

mým.- K témuž s. Štpán o nich mluvil, kterýž byl mezi nimi

jako / ovce mezi vlky ka : Vy ste se vždycky Duchu Svatému f. 34"

protivili, jakož otcové vašie tak i vy. Kterému z prorokuov nepro-

tivili'^ se otcové Váši? A zhubili je, "^ kteíž pedpovídali" o píští

spravedlivého tohoto, jehož"^ vy nyní"^ zrádce avražedlníci ste.^

Protož tomu jest potebie porozumti," cop písma svdí Bohem
vdechnutá o tch, ješto sedí na stolici s. Petra, poselstvie pána

Krista djíce, a také o tch, ješto ^ sedie na stolici Mojžíšov a

v^ moci svta, jenž tchto asuov papež s knžstvem v nich"

první místo držie a dovodí sob, že jest na stolici s. Petra, stolicí

Mojžíšovu, skrze múdrost zemskú a nejvyšší'? moc císaskú, pikryv

se jménem pána Krista a zastev jako ruchem zlatohlavovým

úadem apoštolským na míst Kristov a' jsa* místo Boha na

svt, ^ vkroiv v písma kesanská^ duchem tohoto svta'' skrze

múdrost mnohých vtipných duomyslných v vii^ umní pohanském

a AUl: kesané vrní, u A lil: cof. c V A lil následuje: jest. d a lil:

dám vám. e Alll:\\nái. f Nad slovy : kdež die pipsáno jest rukou Orlíkovou:

a jest tato. Tak i v A lil. sAl/l: a tak. h a lil: osm. ch ^///.-životy. iVAlll
chybí: a k tomu. j V A lil následuje: sou. k A lil: zmordovali ty. • A lil: ped-

povídáchu. m A lil: jehožto " A lil: nyní vy. o A lil: porozumti potebí.

P A lil: cof. r A lil: kdož. s A lil: ještof. ^VAlll chybí. " A lil: na ní.

v /I///; kesanská písma ^ Alll: svta tohoto, y /!///.• sedmeru.

a ei Pán o Duchu Svatém jim nepináležejí. C.

/? Mat. 13, 11. /- Ale k sluhám jeho. C.

d Mat. 23, 13. K knžstvu pak jiná e P. C.

B Mat. 23, 32. C Sk. 7, 51. 52. r, nb.

' Srov. AI j. 177 a -177b. I88a - I88b. 3S9b—390a.
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vyuených, i hýbají písmem, kam chtie, a dovodie, co chtie, pi-
dávajíce Ducha Svatého, komuž chtie. Ale nikdy ^ jest s. Petr s apo-

štoly i s potomními námstky svými nesedl na té stolici moci
svta, povýšenie,'' chvály, cti, bohatstvie a^ rozkoši tla, ani na

stolici Mojžíšov jako biskupové židovští, jakož nynjšie«^ tím

obojím^ sob dovodie moci svta i stolici Mojžíšovu ^ skrze múdrost

zemskú a pomstu práv svtských. Tak my o tom smyslíme, jakož

k tomu písma jistá súk Bohem vdechnutá, kterak se ty vci mají

pi^ stolicích tech, kteréž nyní papež obdržal s knžstvem « k u-

žietku svému v svt, jakož zjevn skutkové jeho ukazují i knžstva
i lidu jim poddaného a poslušného.

iUešt dále k tomu povieme tak, jakož písma oznamušijí

apoštolská a prorocká i jiná Bohem vdechnutá, kterak mají zlí

knžie slovo božie a kterak nemají,/^ jakož o tom otázky bývají

na nás.

K tomu odpovd uiníme v tomto psáni tak, jakož nám dáno
rozumti, kterak o tom písma svdí, že i nejhoršie knz nebo

lovk muož míti slovo 'božie i mluviti, ponvadž bére v mysl

f.35' a v pamt slova hlasitá, kteráž sú mluvena skrze pána / Krista

Ježíše i jiné posly jeho Duchem Svatým, poslaným s nebes, a táž

slova mluví i nejhoršie, ješto'^''sú života vného, když byla po-

vdína v pravd Ducha Svatého v moci slova živého. Protož to

vyznáváme, že zlí mají formu slov hlasitú, smyslnú r a rozumná,

podobn jako svatý lovk. Ale že oni ta' slova J mluví bez

pravdy Ducha, nemajíce slova «' obživujícího, to jest toho, o nmž
pán Ježíš die*" ka: Slova má Duch a život jsú.^ Opt s. Petr die

k témuž: Pane, slova vného života máš. Z Protož 5? v tom jest

rozdiel veliký, kterak má dobrý slovo božie a kterak zlý, ' jakož

rozdiel jest mezi vcí živu a mrtvú,'" nebeskú a zemskú." Neb a-
koli zlý mluví slova, kteráž sú prvé mluvena ° skrze apoštoly

Duchem Svatým, ale on jsa zlý? mluví je v duchu svém bez

a /!///.• nikdyf. b A

I

II: povýšené. <^ V A III následuje: v. ^ A III:x\ym.

e A III: oboji, f AIII: stolice Mojžíšovy, g A III: sú písma jistá, h AIII: o.

ch AIII: ještof. i AI!I:]t. j V AIII chybí. ^ AIII: mluví. M///; a kterak zlý

slovo boží. m AI: mrtvú a živu. " AIII: zemskú a nebeskú. « AIII: mluvená.

P AIII : ale oni zlí.

a Ti stolice papež obdržel. C.

/? Kterak zlí knSží mají slovo boží. C.

Y Zlí mají formu hlasitou. C.

Bez pravdy ducha a slova obživujícího. C.

z Jan 6, 63. r Jan 6, 68. r, Rozdíl. C.
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pravdy slova božieho, protož nic sob nemuož prospti^ k užietku

spasenie ani tomu,'' ktož jej*" slyšie, neb mrtvá vc a jalová,

prázdná jako pleva neobživuje, ani posiluje, protože nemá v sob«
moci uiniti zplození '^života « vnitního, ani posílení ^ života no-

vého, § z Boha porozenho, '^ ponvadž'^'' jest z ducha tlesného

a z smysla' zatmlého. Slovo lovka zlého v form hlasu dobrého

nemáJ v sob v pravd semene slova božieho, kteréž v lovku
život vnitní zplozuje "^ neb' zplozeného posiluje. Neb co jest to

aneb který v sob rozdiel"" má vzíti" slova lovku° skrze nauenie

písma aneb skrze slyšenie jiného lovka a z toho lovk bére

v mysl, v pamt a v rozum? A to vše toliko bude vc? lidská

a lidmi poslúžená bez daru božieho. Ale když by k tomu pán

Buoh dal moc slova svého živého, již by lovk ml slovo božie''

v pravd Ducha jeho, kteréž^ by mohlo^ užitek uiniti jemu i jiným.

Ale když jest toliko lidmi vc poslúžená a lidsky nauená a pi-

jatá, nemá" v sob základu pravdy. A k tomu^ die pán Ježíš

k'' tm, ješto od nho mnoho slyšeli slova hlasitého, ješto mluvil

v moci Ducha Svatého, avšak oni když^ nemli zpuosobu vnit-

ního, nemohli v pravd slyšeti^ od Krista Ježíše slova božieho,

protož ^^ die : Nižádný nepide ke mn, jediné le Otec / muoj, i. 35''

jenž nine'°^jes^^ poslal, pitrhne jej :'^'^ psáno""^ jest v prorocích, že

badá všichni iienie božie, každý, ktož^^ slyšal od Otce a nauil

se, píde^^ ke mn.^ Opt die k témuž: Kto^'^jest z pravdy, slyšie''^

hlas muoj.r Protož bez poslúženie daru božieho nemuož lovk
skrze žádné mluvenie a uenie i umnie míti slova božieho v pravd,"

ani mluviti, ani kto jeho od koho'''' pijíti, by" pak nejlepšie

lovk """mluvil z Ducha Svatého aneb sám "" pán náš Ježíš. °° Protož

pán Ježíš když ml poslati posly své, kteréž Buoh Otec zpuosobil

k tomu hodné, dav jim slovo své živé a ekl takto k Otci : Slova,

a AIII: prospti nemohou, b AIU : tm. c AIII: je. d A III: vzplozeni.

e y4///.- lovka. f >í///; posilnni. g /4///.- lovku novému, h /4///; poraze-

nému, ch AIII: ponvadžf. ' AIII: smyslu. J AIII: nemáf. k AIII: vnitní

život zplozuje. 1 AIII: a. m AIII: rozdíl v sob. " AIII: vzetí, o AIII: lovka.
P AIII: e. r AIII: slovo božie ml. s AIII: kterýž, t AIII: mohl. u AIII:

nemáf. v AIII: tomuf. y- V AIII chybí. y AIII: když oni. z AIII: slyšeti

vpravd, aa AIII: protof. bb AIII: m. cc v AIII chybí, dd /i///.- jeho. ee/i///.

psanof. ff 1/ AIII následuje: jest. gg AIII: pijdef. hh AIII: kdož. i' AIII:

slyšif. Ji AIII: slova božího v pravd "míti. kk AIII: od koho jeho. •• AIII: by.

""" AIII: lovk nejlepší. "" '/ AIII následuje: Bh. oo V AIII chybí: pán

náš Ježíš.

a Litera zabiji. C /í Jan 6, 44. ;- Jan 18, 37.
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kteráž's^ mi'^ dal, dal sem jim,. a oni pijali a poznali práv, že

sem od tebe vyšel a uvili, žés ty m poslal. (^ Opt die k témuž:

Já jsem jim dal" e tvá a svt jich nenávidí.!^ TC jest o apo-

štolech prvotn. A potom dále též za oveky^ prosil hned^ ten

veer, když se v zahrad krvavým potem potil, in prosby za

apoštoly i také za budúcí všecky své zvolené ka:s Ne za n
prosím toliko, ale i za ty, kteíž uviti mají skrze slovo jich

v m, aby všickni^' jedno byli,"^^ jakož's' ty. Ote, ve mn a já

v tob, aby i i oni v nás jedno byli.r

Protož znamenej, jaké*^ jest«^ moci to slovo, ^ kteréž'" Otec

dává Synu a Syn dal apoštoluom a apoštolé tm, ktož je v pravd
slyšeli ušima vnitníma, jakož die pán Ježíš: Kto^ má uši k sly-

šení, slyš.^ A o tom ° jest pán Ježíš v podobenstvích mluvil? ka:
Podobno jest království nebeské kvasu,'' kterýžto vzemši žena

skryla jest ve tech micech^ máky, až i zkysalo všecko^ To jest:

až do posledního voleného božieho má* se tak" ploditi to drahé

sím slovo božie. kteréž pirovnal k kvasu na uenie ei své božské,

kterúž dal apoštoluom, ješto vieru uvodie^' v srdce lidská od Boha

a tak život vnitní zplozuje. Kteréžto slovo mluvili sú apoštolé

i všickni Kristovi poslové mluví ^ je v pravd v moci božie, o nmž
die : Slova, kteráž's^' mi dal, dal sem jim.fi To jest slovo, sím
viery rodu nového, života vného, o nmž die apoštol takto:

Dobré zvstovánie jest moc boží, každému vícímu k spasení. '^

K témuž opt die kesanuom vrným : Když ste pijali od nás

i.S6^ slo/vo slyšenie^ božieho, pijali ste je ne jakožto slovo lidské, ale

jakož jest jisté slovo božie, jenž dlá v vás, kteíž ste uvili. <

Protož známo jest z jistého písma, že slovo božie, ktož je má
a mluví i slyšie, v pravd užitek iní i tomu, ktož mluví, i tomu,

ktož slyšie, jakož die pán Buoh : Jakožto píval a sníh,^^ kterýž

sstupuje s nebe [na zemi], nenavracuje se zase, ale zapájí'°'° zemi""

a A 111: kterás. b a II!: mn. c aIII : dal sem jim. d aIII: tof. e a III:

všecky. ^ V AIII následuje: v. g AIII: i ekl. h AIII: všichni, ch AIII: byli

jedno. • /!///.• jako's. i AIII: af by. k AIII: kterakéf. i AIII: to slovo moci.

m AIII: kteréžf. n AIII : kdož. o AIII : tomf. P AIII : mluvil pán Ježiš v podo-

benstvích, r AIII: k kvasu, s AIII: micích. t AIII: máf. ^ V AIII chybí.

v AIII: uvodí víru. x AIII: mluve, y AIII: která's. z AIII: sluchu, aa AIII: snh.
bb A III: zalévá, cc a III: ji a svlažuje.

a Jan 17, 8. /? Jan 17, 14. y Jan 17, 20. 21.

d Moc slova od Krista daného apoštolm. C.

e Mat. 11, 15. C Mat. 13, 33.

7j Jan 17, 8. -í ím. 1, 16. t 1 Tes. 2, 13.
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a iní ji, aby plodila a ^ dala sím rozsívajícímu a jedúcímu chléb,

takéž'^ jest ^ slovo mé, kteréž^ vychodí *" z oust^ mých, nenavrátíš

se prázdné, ale uiní všecko, cožkoli budu chtíti, a prospje ^ v tch,

k nimžto já je pošlis^'^ Pxoioi takové slovo, kdež' jest posláno

a pijato, nejprve rozplozujeJ v lovku život vnitní, jakož die

písmo: Ktož uslyší hlas Syna božieho, by^ byl mrtev, oživ. ' /?

A k témuž die s. Petr : Druhé ste'^^ porozeni ne z semene poru-

šitedlného, ale neporušitedlného, skrze slovo Boha živého, r Opt
die apoštol k témuž: Když ste byli mrtvie hiechy, obživil vás.^

Protož známo "jest z eí tchto, že slovo božie, kdež se

v pravd mluví a slyší, užitek iní v lovku k životu vnému,
neb žádný lovk nemuož jinak ° k spasení pijíti, než skrze slovo

božie živé musí urozen býti znova.? Neb pán Ježíš die: Nenarodí-li

se^ kto z vody a z Ducha Svatého, nemuož^ vjíti do království

božieho, neb což^ se narodilo z tla, tlo jest. a co z ducha, duch

jest. ^ A tak jest rozenie i obmytí i krmenie k vzrostu i od hie-

chuov zachovánie z moci semene slova božieho. Protož die pán
Ježíš: Již vy istí jste"" pro e má," kteráž sem mluvil'' vám.':

A k tomuy také die apoštol, že oišuje církev svú koupelem^

vody' v slova^^ života, i Také krmí, neb die pán Ježíš : Ne samým
chlebem živ jest lovk, ale každým slovem božiem, kterž^^ po-

chází z úst božiech.'^ A k tomu" die apoštol: Posilte se v Pánu
a v moci síly jeho.' A tak vzruost dává, ktož**^ se posilují «^ chle-

bem živým, nebeským. Jakož" opt k témuž die s. Petr g& kesfa-

nuom vrným :
^^ Jako nyní porozená mláátka rozumná beze lsti

mléka^^ požádejte, ^i abyste v nm rostli k spasenie, a však oku-

sili ste, že sladký jest Pán.'- A tak nauenie slova božieho, ktož

je v pravd mluví a slyší, posiluje '''' a dává vzruost" v lovku

a A III: a aby. b aIII: takéžf. c a III: bude. d A III: kteréžf. e a III:

\7chazi. M/; cest. g AIII: nenavrátif. h /j///- pospj ef. ch /i /// pošli je.

i AIII: kdežf. J AIII: vzplozuje. k AIII: byf. 1 AIII: oživef. m AIII: jest.

n AIII: známof. o AIII: jinak nemž. P AIII: znovu, r AIII: nenarodíte-li se.

s AIII: nemžf. t cožf. ^ V AI chybí, v y AIII chybí. " AIII : mluvil sem.

y AIII: tomuf. z V AIII chybí, aa AIII: slovu, bb AIII: kteréžf. « AIII: tomuf.
dd AIII: kdožf. ee AIII: posilují, ff AI!/: jakožf. Sg A III: dí s. Petr opt k témuž.
bh AIII: vrným kesanm, 'i AIII: pokrmu, ij AIII: žádejte, kk AIII : posil-

uje 11 AIII : vzrst dává.

a Iz. 55, 10. II. /? Jan 5, 25.

r 1 Petr 1, 23. d Ef. 2, 5.

£ Jan. 3, 5. 6. C Jan 15, 3. yj Ef. 5. 26.

'í Mat. 4, 4. t Ef. G, 10. z 1 Petr 2, 2.
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vnitním i od hiechuo zachovává, jakož dí s. Jan: Každý, ktož

f. 36'' se jest z Boha narodil, hiechii neiní, neb sim / jeho v nm
pebývá, a nemuož hešiti, neb se jest z Boha narodil a ^ v tom

zjevní sú synové božie a synové áblovi.^ Protož známo jest

z jistého písma, že kdež jest to rozenie v nový život, tu^ jest

i oištnie i posilnnie '^
i vzrost života kesanského i od hiechuov

zachování, to vše z semene slova božího živého.

Ale tito zlí knžie slovem z nauenie a hlasem z pamti a

z rozumu, smyslem svým ^ z umnie mluvíce kterážkoli slova, by
pak nejlepšie/^ formy byla, ješto pán Ježíš mluvil, proto ^ nemohu
v sob užietka míti, ani jiným poslúžiti k rození novému a k oi-

štní, ani rozeným ku posilnní ^ a od hiechuov zachování, neb

nemohu tiem poslúžiti, ehož^ nemají, to jest lovka vnitního

v moci viery roda'' nového a tak slova živého z Boha pošlého,

jakož apoštol die o sob i o jiných, kteréž Buoh poslal: Složil^^^

v nás slovo smíenie, protož místo Krista poselství požieváme,

jak by Buoh napomínal skrze nás.r Protož' má vdti každý

lovk a tomu rozumti,^ ktož chce spasen býti, že v takových

poslech zpuosobných znovaJ rozených,'^ od hiechuo oištných,

ješto sílu z Boha mají a vzruost a od hiechuov se zachovávají

z moci semene slova božieho, užitek jest i jiným skrze n k témuž

v té' pravd slova božieho, ktož dávají místo jemu, pijímajíce"'

s oblíbením v srdce dobré.

a v AIII chybí, b AflI: tuf c A///: posílení, d A/U: rozumem smysla

svého, e /i///; protof. f /4///.- posíleni, g /4///. ehožf. h ^///; rodu. ^^AIII:

složil jest. i AIIÍ: protožf. i A IH: znovu. ^ AIII: zrozených. ^ AIII: též.

m AIII: pijímajíc.

a Jan 3, 9.

/? ím nemohou zlí knží posloužiti aneb radji k emu a nemohou lidé

z vlastního zkušeni a itedlného milosti boží požíváni sloužiti? Ani uením, ani

píkladem, než jen tím historickým, kteréž i ábel míti mže, umním, jemuž se

z knih a z samé litery nauili, ale když samé pravdy a mocí slova božího nepo-

žívají, prázdni jsou a marni v eech svých ; nebo nezáleží v eí království boží,

ale v moci, a takoví knží podobni jsou k tm, kteiž o slavných mstech neb

jiných velikých vcech umjí vypravovati to, což našli a tli v historiích,, ale když

se jich nkdo zeptá na nco, jak jest v tom mst, tebas i z strany nápadu po

pátelích, tedy umlknou, aneb nco selhou. Takf i zlí knží iní. O úastností

Krista a požívání zásluhy jeho z vlastniho zkušení nic nemohu v pravd uiti,

ale spíše tu budou klamati a to i jiné bludn mluviti a místo K. P. tebas i na

S(atana) aneb na vci povrné lidem ukazovati a tím je oklamávati. C.

r 2 Kor. 5, 19.

« V oris[inle : krcmu.
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Slovo, když se mluví hlasem lidským z pravdy vnitního lo-

vka, víru Krista Ježíše vzplozuje, a ktož je pijímá/ a tak v sob
místo ^ dává Synu'^ božiemu, jakož die s. Jan apoštol'': Ktož sii^

jej^ pijali, dal jim moc syny božiemi býti,^ kteíž uvili^ ve

jménu Syna božieho, kteížto ne ze krve ani z vuole tla, ani

z vuole muže, ale z Boha narodili se.^'^ Protož tak jest slovo jeho

mocné, že dává vnitní život z Boha rozený. To jméno drahé Kristus

Ježíš, když vru se s ním spojí "^^ a z milosti' srdce oblíbí, moc
synovství božieho se dává. A v tom se zachovává skrze víru toho

jména, božího Syna,J slova vného a [živého];*^ neb jakož jimi dal

moc nového rozenie, tak dává v tom zachovánie skrze ostiehaní

eí jeho, jakož dí s. Jan, že pikázaní jeho tžká nejsú, neb

všecko, což se narodilo z Boha, pemáhá svt, a to jest vítzství,

kteréž pemáhá svt, víra váše^ ^ K témuž die s. Petr: Kesfa-
miom znovu zrozeným, kteíž ^ ddictví mají v nebi I zachovalé, f- 37^

vám, kteíž^ se ostieháte skrze víru v moci božie [k spasení]

pipravenému, ješto"^ se zjeví v as poslední, v nmž se radovati

budete.r To? se o takových lidech mluví, ješto^ sú pišli z milosti

božie v^ moci slova Jeho" k životu vnitniemu, jakož die apoštol,

že pán Buoh podlé milosrdenství svého " velikého spaseny nás

uinil skrze obmytie druhého narozenie a obnovenie Ducha Sva-

tého, jehož ^ vylil na nás hojn skrze Ježíše Krista, pána y našeho,

abychom spravedliví uinni jsúce'' milostí jeho, ddici byli podlé

nadje života vného.'^ O takových ješt mluví ka: Kteíž se

Duchem božiem zpravují, ti synové božie sou. Neb nepijali ste

d.ucha služby ^^ opt v bázni, ale pijali ste Ducha synuov zvo-

lenie, v nmžto voláme: Ote, Ote. On zajisté Duch vydává^^ sv-
dectví duchu našemu, že synové božie sme. A ponvadž synové,

i ddicové: ddící zajisté božie, ale spoluddici Kristovi; a však

spolu trpíme, abychom i oslaveni byli spolu,"'' neb nejsú hodná

utrpenie tohoto asu k budiicí sláv, kteráž se zjeví v nás.-

a V A III chybí: a ktož je pijímá, b AIII : místo v sob. c V A III ná-

sleduje: neb slovu, d y AIII chybí, e V AIII následuje : koli. f AIII: jeho.

g V AIII následuje: tm, kdož ví ve jménu jeho. ^ V AIII chybí: kteíž uv-
ili X narodili se, ch AIII: spojuje, i AIII: v milosti, j AIII : Syna božího.

^ Opraveno místo páv.: mocného. ' AIII: naše. m AIII : ktcíf. " AIII: kteí,

o /I///.- ještof. v AIII: iot ^V AIII chybí, s a III : ]cšioí. ^ AIII: k. ^AIII:

božího, v /!///.• svého milosrdenství, x /i ///.- kteréhož, y /4///.- Spasitele. ^AIII:

jsouce uinni. ^^AIII: služebnosti. ^^ AIII: vydává duch. « AIII: spolu

i ospravedlnni byli.

a Jan 1, 12. 13. (i Jan 5, 3. 4.

Y 1 Petr I, 4. 6. '3 Tit. 3, 5.-7. e ím. 8, 14.— 18.
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Protož tuto '''jest e apoštolská, oznamující'' rod nový v mocí

jména Syna božíeho, slova jeho živého a vného, ješto kto je

pijímá skrze posly jeho, dává jím moc syny božiemí býti a hie-

chuom '^ odpuštnie a oištnie, vnitnímu lovku posilnníe a

vzruost k dokonalosti a od híechuo zachováníe a umrtvenie hie-

chuov s žádostmi a potom ddictvíe vné s Kristem Ježíšem,

kteíž zde s ním spolu trpíe, neb to drahé sím, slovo božie, pi-

nášie užitek v trplivosti, a ktož^^v nm setrvá až dokonce, ten^

spasen bude. Budiž toto k nauenie z milostí božie tm, ktož ísti

neb slyšeti budu tuto e, aby se neklamali zlými knžími v moci

svta ustavenými, ješto* sob dovodie stolicí" Mojžíšovu, aby jich

poslouchali a k užietku [svého] spasenie od nich § služebností po-

žievali jako od nejlepšiech. Neb to jest oklamánie z toho, že zlost

oslepila oi ^ jich, jakož pán Ježíš die, aby vidúce nevidli a sly-

šíce''^ neslyšeli a srdcem nerozumliJ Protož nerozeznávají' pravdy

slova božíeho z moci Ducha Svatého mezi slovem tvárnosti hlasu

pravdy, lidského mluvenieJ A tak nerozumjíce, též súdie slovo

f.37'' hlasu z ducha neistého, jako z Ducha Svatého / i domnievají se,

že by knz nejhoršie poslúžil slovem tm mrtvým, kteréž "^ má
v duchu svém zatmlém a v srdci' nepravém"' a že by z nho"'

mohl vynášeti pravdu slova božíeho z pokladu zlého, ano pán

Ježíš die proti tomu, že dobrý lovk z dobrého pokladu srdce

svého vynášie dobré vci a° zlý lovk ze zlého pokladu srdce

svého P vynášie zlé, neb z hojnosti srdce ústa mluvie. r Protož ^

radše^ víme* pánu Kristu i jeho posluom, milým apoštoluom,

i všem, kteíž v témž duchu slovo boží mluvili a ješt mluvie,

ale zlým knžiem nevíme v duchu cizím bez pravdy slova ži-

vého, by mohli míti úad apoštolský k užitku spasitedlnému, aby

mohli posluhovati k rodu novému ktem a" jinými svátostmi, aby

rozvazovali aneb svazovali. Bez moci slova božíeho a bez ^ umní
múdrosti Ducha Svatého, známo bu, že'' jest zklamánie.

Ale mužem éci tohoto asu, že se plní písma, jakož die pán

Buoh skrze Amosa " proroka : Pošli hlad na zemi, ne hlad chleba,

ani žíze vody, ale hlad slyšenie slova mého a puojdúy od moe

a Alll: tutof. b AllI: oznamujíc, c AlU: hichv. d Alll: kdožf. e Alll:

tenf. f AlU: ještof. zV AIII chybí: od nich. h aIÍI: srdce, ch A III: slyšíc,

i /4///.- nerozeznávajíf. j >1///.- mluvení lidského. ^ A III : kicréží. ^VAIII
následuje: slovo, m AIII: nepravé. " V AIII chybí: z nho. o AIII: ale.

p V AIII chybí, r AIII: protožf. s AIII: radjší. t AIII: véime radjší. " AIII:

nebo. :
v V AIII chybí. ^ AIII: žef. y AIII: pjdu.

a Moc svta staví proti moci boží. O. P' Mk. 4, 12. y Mat. 12, 35.
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až^ do moe hledajíce^ slova "^ mého"^ a nenejdii; v ten den zhyn
mládci a panny ^ v žizni.o- Ale zjevné jest, že slova ^ hlasu lid-

ského vždycky f hojnost [mly i ješt]- mají ve všech zemích i okolo

moe ímské církve, kteréž^ mluvie v form slova božieho, ve tení

a v epištolách a zvlášt pak v žaltái,'' i jiných písem Bohem*^*'

vdechnutých mnoho vytu do roka knží, mniší, žáci i jiní lidé

nábožní i ženské pohlavie. Ale když ' nemají slova života toho J

(o nmž pán Ježíš die:*^ Ktož zachová e mú, smrti neokusí na

vky, 1^ a jakož die apoštol:' Pijmte"" me ducha, Jenž Jest slovo

božiej 2i^ opt s. Jakub též die:" Pijmte" slovo vsáté, kteréž

muož uzdraviti duše i/áié-j;^ protož ktož p toho nemají, mrtví sou

hiechy i ty všecky vci, kteréž inie, v skutku i"^ slovu; protož

sú bez užietku^ jako vc jalová, ješto^ nemá v sob života. Neb"
sou též mli hojnost slova božieho v tvárnosti hlasu knží židovští,

misti a v zákon uení na stolici Mojžíšov, však proto jim pán

Ježíš ekl -."^ Aniž ste kdy hlasu božieho slyšali"^ ani tváiJeho vi-

dli^ a slova Jeho nemáte v sob pebývajícího.^ Protož mnoho "^

jest písma k tomu, že ^^ nemají slova božieho v pravd k užietku

spasení knží zlí.

Nebo [jakož i] v starém zákon knžie levitského pokolení

literu písma tli sú nemajíce pidávati, ani ujímati a proroci božie

nic jiného nemli mluviti, než to, což jim Buoh rozkázal, a jestliže

sú^^ co knží jiného mluvili, by nejlepšie slovo bylo podlé formy

slova, protof sú" neprospli, a též i proroci, kterýchž pán Buoh
neposlal "a slova svého v srdce jich nedal (a tch jest bylo velké'^'^

množství, ješto jich Buoh neposlal, za Achaba krále Izdrahelského;^'^

ve dnech Eliáše proroka božieho bylo jich puol devátá sta, kteíž

byli proti / prorokuom božiem, jakožto proti Eliášovi, Micheášovi, f-38

Izaiášovi, Jeremiášovi" v tch dnech za králuov Judských a Izdra-

^ v A/// chybí, b /i///.- hledajíc, e /I///; pokrmu, d >4///.- sob. ^A/ll
panny a mládenci, f A lil: vždy. g A//Í: kteréžto, h a/: žalái, ch A //I: du-

chem božím, i >l///.-kdyžf. i AI//: toho slova života, k a ///: di pán Ježíš. > A///:

jakož apoštol dí. m /!///.• pijmtež. n A///: též s. Jakub dí. o a///: pijmtež.
p /!///.• kdežf. r /i ///.- nebo. ^ A /// : užitka. ^ A///: icštol MA///:neh(.
^ A//I: ekl pán Ježíš, x a///: hlasu božího kdy slyšeli, y A//!: vídali, z A///:

mnohof. aa a///: žef. bb y a/// chybí, cc y a/II místo: protož sú X Buoh
neposlal nalézá se toto: Proto vždy lež byla, když jich pán Bh neposlal,

dd A///: veliké, ee Qrig.: Idrahelského; A///: Izrahelského. ff A///: Jeremiášovi,

Izaiášovi.

a km. 8, 11.-13. /? Jan 8, 52.

;- Ef. 6, 17. d Jak. 1, 21. s Jan 5, 37. 38.
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helských,^ ješto sú mluvili, íkajíce: „Toto^ die pán Buoh," ano

tak nebylo, ale slovem božiem prorok božie Micheáš^ o nich

ekl,^ že oklamávají krále Izdrahelského,^ tak že duch neistý ekl:

Puojdu a budu duch lživý v ústech všech prorokuov jeho, i ekla

odpovd božie skrze proroka: Jdi a oklamáš\o. takéž sú' v chrám
mnoho mluvili s pod jménem slova božieho falešní proroci lidu

izdrahelskému,'' ješto se jim zdála slova ^"^ božie dobrá, ale však

prorok božie Jeremiáš za lež potupil* proto, že jich Buoh neposlal

a slova svého nedal ani mluviti rozkázali): protož má známo býti,

že jest nyní' podlé téhož. Nebo*^ pán Ježíš mluvil i apoštolé, že

jakož sú byli v židovském lidu' falešní proroci, tak budu pod

jménem kesanským lživí misti a falešní proroci kúce: „Já sem'"

Kristus", a opt" že onde i onde budu Krista ukazovati kúce:

„Tamto Kristus jest a" ondeno jest."/? Takt písma oznamují o tch,

ješto ° sami bžali,P ano jich Buoh neposlal a slova svého nedal,

aby z nho polepšení brali i jiným posluhovali, neb ponvadž "^

jich Buoh neposlal, sami^ z své vlastnosti^ mluvie. Neb o tom die

pán Ježíš : Já " sem pišel ve jméno " Otce mého a nepijali ste

mne; pijde-li^ jiný ve jménu svém, toho pijmete, r A k tomu
die s. Jan apoštol: Oni^' z svta sú [a protož]^ o svtu mluvie

a svt jich poslouchá, ale ktož^^ z Boha jest, slyši^^násJ Protož

dí s. Jan Ktitel: Kohož Buoh poslal, slova božie mluví. ^ A to"

jest tak, jakož dí pán Ježíš: Ne vy ste, jenž mluvíte, ale Duch
Otce vašeho, jenž mluví v vás. C

Protož potebie'''' jest vdti, kto sú poslové pána Krista

s slovem jeho pravým a kto sú z svta, ješto sami bžie a svt

je pijímá a slyšie, neb mluví také týž zpuosob slov zevnitní,

jako i poslové božie. Neb byla toho figura, že když Mojžíš inil

divy a zázraky v Egypt, takéž inili i falešní proroci, že nemohlo

a A III: Izrahelských a Judských. b aIII: toto. c ^///; Micheáš prorok

boží. d /!///.• ekl o nich. e .4///.- Izrahelského. i V AIII chybí, s V AIII ná-

sleduje: sou. h /}///; israhelskému. ch >i /.- sláva, i V AIII následuje: ]est. i AIII:

rozkázal mluviti. k AIII: neb. • AIII: v lidu židovském, m AIII: tam jest.

n V AIII chybí: a opt X jest a. o AIII: kteíž. P AIII: bželi, r AIII: po-

nvadžf. s AIII: samif. ^ AIII: zvláštnosti. " AIII: jáf. v aI/I: jménu. '^ AIII:

pijdeli. y .4///."oni. z Opraveno místo pv.: í\. AIII: protož; chybí: a. aa AIII:

kdož. ^^ AIII: slyšit", cc AIII: tof. dd AIII: potebíf.

a 1 Kr. 22, 22.

/? Mat. 24, 5. 23. Mk. 13, 21. Luk. 17, 23.

Y Jan 5, 43. ó 1 Jan 4, 5.

£ Jan 3, 34. Z Mat. 10, 20.
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rozeznáno býti jedno od druhého [od]^ Hdu vuobcc, než oni sú

znali, kteiež poselstvie božie díli ; a tak falešní proroci íkali sú:

„Toto dí pán Bh," jako i dobí, mluvíce dobré vci lidu a lid

oborem hned falešným*' vil, '^ neb ''se zdálo jim,«^ že lépe* pro-

rokují § než[li] proroci božie Jeremiáš i'' jiní; protož sú trápili a

mordovali spravedlivé. Tak'^'' jest i tohoto asu; protož' známo jest,

že všech asuov ty vci byly sou, že zlí knží první místo drželi J

sú v lidu a moc svta vždy hledali sú sob získati, aby spra-

vedlivé utiskali a sami za dobré jmíni byli, jako onen falešný

prorok, ješto dal políek Micheášovi'' a ka: Zdali^ opustil m
duch I Pán a mluvil tob?'^ f.38''

Ale oznamuje písmo "^ Ducha božieho," že v zlovolná duši''

nevejde^ Duch moudrosti a' v tle poddaném hiechu nebude^ pe-
bývati, " ale ktož mají život ctnostný a skutky dobrými ozdobený,

ti jsú zpuosobni pijíti'^ Ducha Svatého>^ O nichž die apo-

štol: Vy jste chrám Ducha Svatého. r A opt die apoštol: My
z Boha ped Bohem v Kristu"" mluvíme.''^ Protož sú takoví pro-

spli^ sob i jiným k životu vnému. Neb sú poselstvie božie

díli,'' majíce slovo z Boha darem dané, jakož mluví s. Petr z sto-

lice pána Krista i napsal ^ knžím ka : Jakožto dobi vladai roz-

liného daru božieho, a kto mluví Jako ei božie, a kto poslu-

huje, jakožto z moci, kterúžto pidává Buoh.^ A k tomu > by

mohlo mnoho vedeno býti písma "^ jistého, že žádný knz nemluví

slova božieho v pravd, kterýž nemá Ducha Svatého, a také žádný

nemá Ducha Svatého, ktož nemá duše svaté, a ktož má míti duši

svat, musí 2^ míti život ctnostný. Bohu poddaný, v jehož ^^ srdci má
místo víra Syna božieho a láska Ducha Svatého, od niež jest duše

posvcena a život od hiechuov oištn, a ten muož míti dary božie

a k užietku spasenie sob i jiným muož posloužiti, jakož die: Aby
byli dobi vladai rozliného daru božieho, kterýž pidává Pán,""

a Opraveno místo pv.: v. b V Aí/I chybí ^ V A III následuje: jim.

d AlII: nebf. e AIII: jim zdálo. ' V AU! následuje: jim. 8 A III: prorokovali.

i^AIILa. ch^///.- takf. i /I///.- atak. iAIII:árh\\i: k /I ///.• Micliiášovi.

' V AIII následuje: jest. m AI: písma. " AIH: pravdy, o V AIII chybí: v zlo-

volnú duši. p AIII: nepebývá. r V AIII chybí, s AIII: k pijeti. * AIII:

božího. ^Alll: mluvíme v Kristu. v AIII: prospli takoví. ^AIII: dáli.

y AIII: a tak. '^AIII: mnoho by mDlilo písma vedeno býti. aa a III : musií.

bh AIII: jehožto. " y AIII chybí.

a 1 Kr. 22, 24. /? Moudr. 14. ;- 1 Kor. 6, 19.

') 2 Kor. 2, 17. ; Dobi knží. C. : 1 Petr 4. 10.



106 Spis o dobrých a zlých knéžiech.

a^ ktož mluvie^ jako slovo božie, posluhuje z moci," kteráž^ má
od Boha."^ A takoví^ v pravd mají slovo božie ^ i mluvie z daru

božieho.

A tomu 2 písma apoštolská i prorocká svdectví vydávají,

že se ty vci tak mají. Neb jakož písma svdí o služebnících,

takéž i o služebnosti, kterúž sú obdaeni služebníci. Neb die

apoštol, že hodné nás uinil služebníky nového svdectví ne literu,

ale duchem, neb duch obživuje, ale litera zabijiJ Opt k témuž

mluví, že vyvolil nás v nm, to jest Buoh Otec v Kristu Ježíši

ped ustavením svta, abychom byli svatí a neposkvrnni ped
obliejem jeho v lásce.;- Tak'^ sú byli od pána Boha zpuosobeni.

Takéž i kesané vrní, kohož *=^ mli za knze pijíti, takových osob

hledali k tomu vyvoliti, jakož píše [týž] apoštol, aby byli bez

hiechu smrtedlného a na píklad jiným v dobrých skutcích a

v ctnostném život, smírní, [stydliví], stízliví, zdrželiví, ' spravedliví,

svatí, pídržíce se ei té, kteráž jest podlé nauení vrného, aby

byli mocní J [i jiné] napomínati v zdravém nauení.'''

To jest již opt písmo pivedeno o"" služebnících kesanských,

kterak je pán Buoh vyvoluje a zpuosobuje k tomu úadu, a lidé,

kteíž chtí spaseni býti, na takové se uptávají, ' neb ti mají slu-

žebnost neporušenu od Boha, ale ješto'" zuostává v sláv. Neb
starého zákona služebníci" nebyli tak hodni uinni k služebnosti,

protož i služebnost mli porušenu, jakož die apoštol := Ponvadž
zajisté což ° se porušuje, skrze slávu jest mnoho p více, což z-

f. 39=* stává, I v sláv jest. Neb to knžstvo pokolení levitského nemli
[nic] jinak initi ani mluviti, než tak, jakž^ v zákon napsáno

bylo^ literami, a což by jinak promnili aneb uinili, od Boha

tresktáni byli a lidem nic neprospli. A to jest bylo obé* podlé

tla, i knžstvo" i zákon, protož podlé toho porušilo se, neb zlí

i dobí mohli posluhovati. Ale již služebníci i služebnost nového

svdectví^ jsú neporušení, ale zuostávají^ v sláv. Neb ti služeb-

a V AI11 chybí. b A III: mluví li kdo. c Mad: z moci pipsáno rukou

Orlíkovou: ti kdo jako. .4///; posluhuje-li kdo z moci. d yl///.- kteroužto, e A III:

takovíf. i AIIÍ: mají slovo boží v pravd. SAIII: tomuf. ^ AIII: takf. c^AIII:

koho. i ^///.- vzdrželiví. j AIII: aby mohli. ^ AI: v. i A III: vyptávají,

m AIII: ještof. n AIII: služebníci starého zákona, o AIII: co. P V AIII násle-

duje: zajisté, r AIII: jakož, s AIII: bylo napsáno, t AIII: obé bylo jest. " AI
:'

knžstvo. "^ AIII: svdectví nového, x AIII: zstávajíce.

a 1 Petr 4, 10. 11. /? 2 Ko. 3, 6. y Kol. 1, 22.

(í Parafráze Tit. 1, 7.-9. ^ 2 Kor. 3, 11.
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níci nový život mají duochovní, vnitní, z Boha porozený skrze

pána Krista, takéž i služebnost Duchem Boha živého v Kristu

Ježíši. Protož dí apoštol: My duchem Boha sloužíme^ [a opt dí:

Skrze lásku ducha posluhujte] sob vespolek skrze lásku ducha

sloužíce.^ § Opt k témuž die : Zjevné jest, že list Kristuov jste

posluhovaný od nás a napsaný '' ne ernidlem, ale Duchem Boha
živého, ne na dekách kamenných, ale na dekách srdci masitých.r

Protož jisté jest, že služebníci nového svdectvie duochovní

sú a duochovními dary posluhují, a ktož je pijímají, v duocho-

venství se vzdlávají, to jest v jednotu tla Kristova, aby mnozí

v Kristu "^ byli jedno tlo*^ duochovní, zuostávajíce v pevýšené

sláv. Protož co^ sú knží zlí a ím slúžie a komu slúžie a co

spolu jsú? Že^ jedno tlo a jeden duch svta sú,s v kterémž po-

sluhují sob. A ve se vzdlávají a co? Spolu sú se zlými lidmi,

jimž posluhují tiem, což mají. Ale kteíž sú v pravd poslové

Kristovi,*' sú stvoení nové '^'^ v Kristu Ježíši a' mají J služebnost

nového svdectvie, jakož o ní proroci prorokovali'' a apoštol pivodí

v epištole takto ka: Ale toto^ jest svdectvie, kteréž svditi
k nim budu,"" dí Pán, dávaje zákony mé, v srdcích"^ jich a v my-
slech jich napíši je. ^ Opt die : Buoh, jenž jest ekl, aby se

z temnosti svtlo osvítilo, zasvítil v srdcích našiech svtlo umni
jasnosti božie v tvá- Krista Ježíše!^ A tak k tomu die: Máme
tento poklad v osudiech° hlinných, aby vysokost byla z moci

božie, aleP ne z nás.^ To jest ta služebnost neporušená, ješto""

zuostává v sláv, kteréžto služebnosti podobenstvie byla jest slu-

žebnost starého zákona, jiež knží nesmli pidávati ani ujímati,^

[než tak, jakéž* byl zákon litery. Takéž služebníci nového zákona

nemají pidávati ani ujímati] v slovu ani v skutku, než všecko

initi i mluviti ve jméno pána Krista Ježíše, a jakož je uí Duch
pravdy a múdrost" božie vzpomíná. Neb tak pán Ježiš zaslíbil

a v Alf/ chybí: skrze lásku ducha sloužíce, b V A/íí následuje: od

nás a. ^V AIII chybí. <i V A/// následuje: Kristovo. ^Allhcoi. iVAÍIi
chybí. g AI//: sou svta. h A///: poslové Kristovi kteíž jsou v pravd,
ch A///: nové stvoení, i V A/// chybí. i A///: majíc. ^ A///: proroci oni

prorokovali; A/: oni. 1 A///: tof. m V A/// následuje: s nimi po tch dnech,

n A///: srdce, o A///: srdcích, p A///: a. r A///: ještof. s A///: ujímati ani

pidávati, t /I///; jakož. " /I ///; moudrosti.

a Fil. 3, 3. /? Gal. 5, 13.

r 2 Kor. 3, 3. c? Žid. 8, 10.

£ 2 Kor. 4, 6. C 2 Kor. 4, 7.
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všem, kteréž posílal, =* ka: Dám vám Ducha pravdy, jenž vás

nauí všeliké pravd a zpomene^ vám všecky vci a A tak v slovu

i v skutku mají*' se s pilností ostíhati v tom, což je uí, aby

jinak neinili ani mluvili,'^ než jakož je uí zákon Ducha'' života,

kterýž jest v srdce dán a v mysli napsán. A proto ^ die apoštol:

Já '•"- nic nesmím, což ve mn neiní Kristus. ^ Neb ^ opt die : Ne
f.39'' abych/me"^ dostatení byli co pomysliti' od sebe. Jakožto z sebe,

ale dostanost naše z Boha jest. r Protož potebieJ služebníkuom

nového zákona veliké bedlivosti a stiezvosti '' a asto se milému

Bohu modliti, aby je v tom zpuosoboval a zpravoval zpomínaje

a ue v srdci a v mysli, co ' mají initi a mluviti a kterak komu
mají posloužiti v as a v míru užiten k spasení. Protož apoštol

die : Nepestáváme modléce se za vás a žádajíce, abyste byli na-

plnni"^ poznáním'' vuole jeho ve všie moudrosti a V^ rozumu

duochovníni, abyste hodn chodili. Bohu ve všem^ se líbíce,^

v každém skutku dobrém plodíce se a rostúce^ v umní božiem.^

Neb není malá vc takovú služebností posluhovati zákonem Ducha,

a^ potebie" jest tu snažnosti a pilnosti, aby mohl pi všech vcech
tak se zachovati jako sluha vrný a opatrný, ustaven sa nad e-
ledí božie, aby jie^ obmyšloval ve vší poteb z daruo božiech

k životu vnému. Protož die apoštol, že my smysl Kristuo máme.^
A také '^ píše jiným knžím vrným i lidem ka:y Bute''- pevní

v smyslu Kristovu^^ a ty vci, které sú celé,^^ pravé a stydlivé

a isté, '^'^ spravedlivé a milé, ty ite. C

A toho '^'1 jest potebie prvotn tm, ješto^^ nad jinými sú, aby

tak smysl Kristuov mli a v tom smyslu pebývajíce tak rozsu-

zovali, které sú vci celé bez pimíšení zlého, ale úpln dobré

a pravé a spravedlivé. A toho "jest potebie pi všech služebno-

stech, aby pravda nalezena byla a spravedlivost z viery bez pi-

míšení nepravosti a v tom aby se ostíhal každý, maje stydlivost

a AIII: posílá. b AIII: vzpomene, c AIÍI: mají. d y AI/I chybí: ani

mluvili, e AIII: duch. f AIII: protof. gAIII: jáf. h AIII: a. ch AIII: než-

bychme. i AIII: pomysliti co. j AIII: potebí. k Pv. bylo napsáno: stiez-

livosti; AIII: stízlivosti. ' AIII: což. m AIII: naplnni byli. " AIII: poma-

záním, o V AIII chybí. P AIII: ve všech vcech. r AIII: líbíce se jemu.

s yi///.- rostouc, i V AIII chybí. " >1///.- potebí. ^ AIII: ]im. ^ AIII: tak.

y V AIII chybí. ^ AIII: butež. aa AI: Kristova, bb y AIII následuje: a.-

^cy AIII chybí, rid /!///.• toho. ee /}///.• ještof. " /I///.- tohof.

a Jan 16, 13. § ím. 15, 18. y 2 Kor. 3, 5.

>J Kol. 1, 9. 10. £ 1 Kor. 2, 16. : Fil. 4, 8.
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a srdce isté- i inil ty vci, kteréž pán Buoh oblibuje a miluje

i bližním k vzdlání a ku polepšení jest,'' a to ve všech služeb-

nostech, aby piavdu znaje inil ji, i jiné témuž uil, aby eí
Krista Pána*^ ostíhali a'' v skutku plnili. Neb pán Ježíš k tomu
napomíná « ka: Ziistanete-li v ei mé, iiedlnici moji budete

a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. a^ Neb ktož nezacho-

vávají^ ei pána Krista, nemohu uedlníci jeho býti ani pravdy

znáti a nejsú vysvobozeni z moci Satanovy '^ a šámají se ve tmách,

slepý slepého vede a oba v jámu upadáta, /5 ponvadž pravdy

nepoznali, [nepijali]' osvícení vnitních oí z poznání pravdy,

z ostíhání eí pána Krista, neb odtud mají všickni vyvolení' život

obnovený, posvcený i osvícený, když sú v sob slovu božiemu"

místo dali a v nm se zachovávají. Protož v tom se jest' každému

teba'" opatiti, ktož chce spasen býti, aby v tom nalezen byl na-

ped povdném a z toho v nadji postaven byl. Ale tlesný lovk
neporozumí tm vcem, kteréž / sú Ducha božieho, neb se mu f. 40^

bláznovství "i zdá, neb jedno po svrchku smyslí, jakož die pán Ježíš:

Tm, ktož sú vn, všecky vci v podobenstvích se dji.^^r

i; Protož p sob dovodie knžie zlí Jidášem,'^ že by'' také ml
úady biskupským a že by^ mluvil slovo božie i" ktil i tlo božie

pijímal. I ovšem tak^ muož býti, tomu'' neodpíráme, >' podobn
jako zlí£ knžie, jakož dovodí Jidášem, že on jsa zlý ml úad
Kristuov a posluhoval z nho. Ale k tomu ^C jest potebie^^pizíti

a zdrav rozumti, kým sob dovodí a co :^'' že zlí zlým Jidášem,

ješto byl zlodj a zrádce pána svého a mistra, kterýž ho zvolil"

na biskupský úad; a tiem'^^ dovodie sob,'''' že knz nejhoršic má

a A III: isté srdce. b A III: a jest ku polepšení. c A III: pána Krista,

d A III: a tak. e AIII : napomíná k tomu. f AIII : vysvobodí vás. g AIII

:

nezachovají. h AIII: Satanovy (SC-). • Opr. místo pv.: a. J AIII:

volení. Následuje: boží. ^AIII: slovu božímu v sob. ^AIII: jest po-

tebí, m V AIII chybí " AIII: mu se bláznovství, o AIII: se djí v podo-

benstvích, p Odstavcem tímto zaíná se soubžný tekst (b.) nalézající se

v AI f.
144 a si. ^ AIII i b.: jest. s AIII: biskupství. ^ V AIII i v b.

chybí: že by. u b.: a. v AIII í b.: takf. ^ AIII : tomuf. y AIII: neodpírám,

z AIII: tomuf. aa y AIII i v b. chybí, bb y b. následuje: a kdo. « AIII i b.:

volil, dd y AIII í v b. chybí.

a Jan 8, 32. /? Mat.' 15, 14. y Mk. 4, 11.

d Viz totéž potom po druhé napsané níže na listu 244. B. {Psáno er-

veným písmem).

£ Dvod z Jidáše. C. {Psáno erveným písmem). C NB.
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moc úadu jako nejlepší, z nhož muož dostaten poslúžiti slovem

božiem i svátostmi k spasení lidem, a to pravíce, "* že Jidáš po-

sluhoval jsa zlý, protož^ muož posloužiti takéž i'^ zlý"^ knz. Ale

ktož^ tak dovodie, mli^ by na to pomysliti, vk který as byl Jidáš

a co jest byl a jakú služebnost ml a komu posluhoval a jaký

z toho užitek^ byl. Nejprve "^"^ že byl' v starém zákon a byl Žid

zlý a služebnost ml, jakož psáno stojí, žea choval miešky s pe-

nzi a kupoval ty vci, kteréž potebný blechu J k jídlu, a tch
penz jest ukrádal. Ale jakož praví a píší, že by také*^ kázal slovo

božie i' ktil, jako jiní apoštolé,"' i ovšem známo '^ jest z jistého

písma, ° žeP sú apoštolé kázali i^ ktili i olejem mazali nemocné,

ale tomu také potebie jest porozumti,^ co^ sú ješt byli apo-

štolé* a v který as to bylo a komu" sú posluhovali a ím a

v kterém užitku. Nejprve'' že sú byli ješt Židé,'' ale volení již

k úadu biskupskému, ale ješt nebyl pišel y as, aby moc ml
jich úad,^ a také ješt toho nemli, ím by mli posluhovati z toho

úadu, ale byli sú v ten as k tomu, aby kázali pokání Židuom
pravíce^'' jim: ite pokání a piblíží^^se ván"^ království ne-

beské, P to jest, '^'^ aby se zpuosobovali, aby hodni byli ^^ uviti
v pána Ježíše "Krista, g- a že se již ten as blíží vykúpenie, to jest

z temností vytrženie a do královstvie ^^ Syna božieho penesení.

A k tomu sú ktili, jakožto i s.'' Jan, aby pokání inili, a také

i olejem mazali nemocné, jakož obyej byl Židuom, že bolesti ne-

mocných mastmi drahými mazali, JJ a ktož mohli míti, olejem bal-

šámovým,'''^ chudší i devným, neb sú ty vci k zdraví tla a

k ukrocení bolestí." Protož apoštolé v ten as také'"'" toho požievali

posluhovánie, aby píinu mli""k lidem mluviti, aby se hiechuov

a b.: pravic. b AIII: protof. c v AI11 i v b. chybí. ^ V A III chybí.

e AIII: kdožf. { AIII: mSIf. z V AIII chybí. h b.: užitek z toho. ch&.;nej-

prv. i b.: jest byl. i AIII i b.: bíchu. k AIII i b. následuje: tak, jako jiní

apoštolé. 1 AIII i b.: a. m V AIII i v b. chybí: jako jini apoštolé. " AIII

:

známof. o b.: z písma jistého. P AIII: že. ^ V AIII chybí. s AIII: jest

porozumti potebí; b.: porozumti jest potebí. ^ AIII: cof. t AIII: byli apo-

štolé ješt, u /4///.- komuf. v ft.; nejprv. x yi/// / ^.; židé ješt, y V AIII

chybí, z AIII: aby jich úad moc ml; b.: aby moc jich úad ml. aa ..- a

pravíce, bb AIII: piblížíf se. " y h, chybí, dd y AIII následuje: než. ce AIII

:

byli hodni. « AIII: Jezu. gg b.: Krista Ježíše, hh y AIII následuje: milování.
^'^ V AIII chybí. HAIII: mazali mastmi drahými; b.: mazali bolesti mastmi

drahými, kk AIII: balsámovým; b.: balsamovým. » AIII: bolesti ukrocují ; b.:

bolesti ukrocuje. mm AIII: tak. nn AIII i b : mli píinu.

a Jidáš i jini apoštolé že sloužili v zákon starém. C.

§ Mat. 3, 2.
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káli a zpuosobovali se, aby hodní jmíni byli v království božiem,^

to jest v zbo vyvolených božiech.

Protož ta jest služebnost byla'' toho asu od apoštoluov/

jenž / v'^ ten as ješt ^ byli Židé a posluhovali Židuom toliko f. 40'^

k tomu užietku, jakož povdíno, ponvadž ješt byli pod starým

zákonem, ješto i sám pán Ježíš poddán byl jemu podlé služeb-

nosti. Protož tiem žádný nic nebude moci dovésti v pravém smyslu,

neb i^ ty vci v ten as místo mly, dokudž Kristus netrpl. Ale

když pán Ježíš umel, teprvs apoštolé z jeho smrti moc-t ktu
vzali sú,*^ když práv uvili sú,'^'^ že z mrtvých vstal a že jest

v nm spasení. A když jest z boku' svého krev vylil J s vodu, tu"^

se' jest vykoupenie stalo a oištnie od hiechuov."' A když jest

pán Ježíš poheben," tu ° se jest stalo p apoštoluom i všem bu-

doucím kesanuom, aby pohebeni '^ byli [spolu] ^ s ním skrze kest

v smrti jeho také na smrt,' aby již ne sob živi byli, ale jemu,

jenž za n umel [a jenž z mrtvých vstal]," a tak'' hiechuom
umrúce^ živi byli spravedlnosti. Ale když jest z mrtvých vstal, -^

tu se jest stala moc y života obnoveného: tak, jakož Kristus vstal

^

v sláv Otce svého, takéž aby^^ v obnovení života chodili a tak

v spravedlnosti''" živi byli." Neb již spolu '^'^ vštipeni^^ sú v podo-

benství smrti jeho, spolu /" vzkíšeni budu, neb vetchý lovk
ukižován jest, aby zkaženo bylo tlo hiecha,^^ aby víc^^ neslúžili

hiechu. Neb ktož hiechu umel jest,'' spravedliv uinn jest od

hiechufi

To jest již povdíno o užietku Krista Ježíše, k kterémuž iJ

sú apoštolé pišli skrze jeho zaslouženie. '^'-^ Protož" když jest" na

kíži umel, obživil milé apoštoly i spolu s nimi vrné kesany.

A když svú krevr vylil, nové svdectvie zpuosobil a moc poru-

a &-• království boží. b ý..- byla služebnost, c ^. ; poshiov. '^ V A III chybí.

^V b. chybí. ^ V AIII chybí, g A III: tcprv; b.: tepruov. h A III: moc ktu

z jeho smrti vzeli sou potom; b.: z jeho X sou potom. ch y ij_ chybí. ' AI:

z z boku. i b.: vyléval, k
ft..- tuf. i V A II! i v b. chybí, m A III: a oištuí

od híchv stalo se; b.: a oištní od hichuov. " AI/I: pohben. » AIII: tut.

P AIII: se stalo; b. : jest stalo se. ^ AIII: pohbeni. s y h_ chybí, t V b.

pipsáno rukou snad Komenského: híchu. ^ V b. chybí. v ^. • umevše
híchom. ^ V AIII chybí: a tak X z mrtvých vstal, y b.: moc stala, z AIII:

z mrtvých vstal, aa AIII i b.: aby tak. bb AIII: v sprostnosti, cc AIII: živi byli

Bohu; b.: živi. dd y AIII chybí, ee b.: štípeni, ff AIII: i spolu, gg b.: tlo

hícha bylo. hh AIII: více. i' V b. chybí, ij AIII: k nmuž. ^^ AIII: zaslou-

žení jeho. " V AIII í v b. chybí.

a Kdy apoštolé vzali moc ktu a zaátek nového zákona. C.

/S ím. 6, 5.-7. Y Kristus nás obživil. C.
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enstvie« uinil novému knžstvu i zákonu jeho. Neb když jest

bok jeho otevín, tehdy jest opona chrámová se roztrhla.^ A to

jest [bylo] podobenství, že [ješt] byla ^zástra na srdcích apoštol-

ských, "= zatmly smysl, že sú [ješt] ^ písmu nerozumli, protož

nevili práv ješt a dokonale o pánu Kristu, ani o jeho z mrtvých

vstání, a protož ho ani byli' poznali. Protož ekl jim pán Ježíš

v ten veer,g když se mli od nho rozprchnouti ^^ a Petr zapíti:

lak dlouhý as s vámi sem^^ a nepoznali ste mne.'^P Ó byj byli

poznali, kdo*^ jest, nikdy' by jemu tak neodmlouvali, ani od nho
utiekali ekše neutíkati! Ale že ješt byli v starém lovku živi

i ukazovali ovotce jeho, ješt i"' jiné tepúce a klamajíce i v pí-

f. 41^ sáhu kivú" (a to jest hích smrtedlný) / i pánu Kristu nevili,

ale odpierali, když ekl: Uteete ode mne a zapHtej a oni ekli,

že toho neuiníme,^ vili více a ufali sob nežli p pánu Kristu, a

pán Ježíš písmo jim pivedl^ ka: Biti bndú,^ pastýe a rozprchnu

se ovce stáda^ a oni sú proto vždy [jemu]' nevili, ani písmu,

ani jemu," neb sú v se ufali. Protož die o nich pán Ježíš, že

nevlévají vina nového\v sudy^ staré kožené.^ Protož známo
jest jist z písma svatého, že teprve pán Ježíš =" po z mrtvých vstání

pivedl k moci víry své apoštoly a k užieiku > zaslúžení svého a

v tom jich potvrdil a korunoval na biskupství, dav jim moc slova

svého, kteréž byli pijali a jemu ^^ místo v sob dali. Neb když

jich pítomen byP^po z mrtvých vstání, vdechl" na n a ekl jim:

Pijmte Ducha Svatého; kterýchž odpustíte híchy, odpouštjíc^

se jim, a kterýchž zadržíte, zadržini^^ sú}^z A tu jim teprv^s ozná-

mil poselstvie úadu jich ka jim: Pokoj vám, jakož m poslal

Otec, i já posílám vás.'^ A tehdy jim otevel smysl, aby písmuom

^ AIII: se opona chrámová roztrhla; b.: jest opona chrámová roztrhla se.

b b.: byla ješt, c ^.; zástna srdcích i apoštolských. d b.: zatmný. ^Vb.
chybí. ^ AI: byli ani. Z A III: ekl jim pán Ježíš v veer; b.: ekl sám pán

Ježiš ten veer, h b. : když již mli od nho se rozprchnouti, ch ^. .- sem s vámi.

i A III i b.: m. i A III i b,: byf. k a III: kdof. > A III: nikdýf. ^V b. chybí.

n ÁIII i b.: s písahou kivou, o AIII: neuinimy. P b.: než. r AIII i b.: jim

písmo pivedl, s AIII: budu. t y b. chybí. " V AIII chybí : ani jemu; v AI
zdá se být peškrtnuto. "^ V b. chybí, x AIII : v lahvice; b.: v lahvice, y AIII

i b. : teprv. z V AIII chybí: pán Ježíš. aa y b. chybí, b y AlII i b.

:

pítomen byl jich. « b.: dchnul, dd b.: odpouštjí! ee 6. .-zadržínif. ff AIII : sou

jim. gg /I///.- teprv; ft. .-tepru.

o. Kšaft utvrdil. C. (i Jan 14, 9. y Mat. 26, 31.

o Mat. 26, 31. £ Mat. 9, 17.

C K moci viry a užitku zasloužení svého je pivedl. C.

Z Jan 20, 22. Jan 20, 21.
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rozumli/ a^ ekl'' jinT^ : Tak psáno jest, že miisil Kristus^ trpti

a vstáti z mrtvých teti den, * aby s kázáno bylo ^ ve jméno jeho

pokání a odpuštnie hiechiio mezi všemi národy, pomic od

Jeruzaléma. A vy ste svdkové tch vci a já '^^ pošli zaslibenie

Otce mého v vás, ale vy sete v msté, dokiidž nebudete obleeni

moci"- z výsosti a

TotoJ jes^ pán Ježíš mluvil po z mrtvých vstání, íd apo-

štoly v poselství a v tom je zmocuje a rozum dávaje Duchem
svým Svatým,' aby písma ""vykládali práv." A ješt jim ekl, aby

v Jeruzalém pobyli, až by je dokonal podlé zaslíbení Otcova.

°

A když ten as pišel, seslal na n hojn Ducha Svatého, že na-

plnni všickni dary a milostmi a mocí posíleni? a tak v úad
biskupském a apoštolském poselství dokonáni,^ aby jeho místo

Krista^ požievali a dary, kteréž od nho pijali,* k užietku pi-

vedli, aby jimi tžili," mnohé k jeho víe pivodíce, aby v nho
vili a poslúchali, eí jeho ostih ajíce.'-' Ale Jidáš tch všech vcí

ješt /^ jest [byl nedošel ani] ml,'' neb se jest^ obsil ped tmi^
vcmi ješt v moci starého zákona. Neb konec zákonu,^^ když^*'

Kristus umel, jakož apoštol píše ka'''': Umrtveni jste zákonu

skrze tlo Kristovo, abyšte^^ byli jiného, / toho, jenž jest^^lAl^'

z mrtvých vstal}^r A die dále: Abychoms^ slúžili v novot ducha

a ne u vetchosti litery.^

Protož ^'^ daremní sú'' duovodové a píliš nerozumní Ji-

dášem, že jest mluvil slovo boží aJi ktil jsa zlý. Však ten

kest ješt nebyl '^'^ v moci té, jakož die: Kteižkoli v Kristu

poktni ste, v Krista ste se oblékli.^ Neb die pán Ježíš apošto-

luom": Jan zajisté ktil jest vodu, ale vy poktni budete Duchem
Svatým ne po mnohých dnech c/?/o/""> to jest (mluvil) již"" po

a AIII : rozumli písmom. b V AIII chybí, c A III: ka. ^Vb. následuje:

že. ^ AIII: Kristus musil. ^ AIII: tetí den z mrtvých. ^ AIII i b.: a aby.

h b.: bylo i<ázáno. ch AIII: jáf. > V b. následuje : shuoxy. i AIII: to. ^ V AIII

i b. následuje: již. ' b.: svatým svým. m b.: písmo. Následuje: právS. " AIII

i b.: práv vykládali, o í>.
.- Otce. P Aíil i b.: posiinni. r AIII: v úadS biskup-

ském dokonáni a apoštolském poselství; b.: v úad dokonáni biskupském a apo-

štolském poselství. ^ AIII i b.: místo Krista jeho. ^b.: vzali. ^ AIII i b.:

tželi. "J V b. chybí, x Opraveno místo pv.: jest nemCl. y V b. chybí, z AIII

:

tmito, aa AIII: zákona, bb AIII: když jest. « y AIII chybí, dd v AIII násle-

duje: již. ee V AIII chybí, ff V b. chybí, gs b.: abychme. V AIII následuje:

iž. hh AIII: protof. » AIII i b.: sou daremní. Ji AIII í b.: i.
kk /,.. nebyl

ješt. " b.: k apoštolem, nim . .• tchto dnech, nn y &. následuje: bylo.

a Luk. 24, 46.-49. /? Jidáš neml toho, té moci a pravdy, kteréž mli apoštolé. C.

r ím. 7, 4. d ím. 7, 6. ; Gal. 3, 27. C Sk. 1, 5.
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z mrtvých vstání, když na nebesa vstupoval. A mluvil jim'* více

ka takto ^
: Dána miJest všeliká <= moc na ^ nebi i na ^ zemi, protož

jdúce ute všecky národy ktíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha
Svatého, uíce je zachovávati^ všecky vci, kteréžkoli pikázal

jsem vám. A^ aj, já s vámi sem po všecky dni^ až do skonání

svéta. a

Tato sme písma pivedli'' jistá a stálá, zda'^*' by milý Buoh
dal nkomu, kdož ísti neb slyšeti bude, porozumti tomu pe-
hroznému zavedení tchto asuo pi knzích ímské církve i také

v tchto krajinách zlým smysluom' a duovoduomJ lidí Táborské

roty. Neb sú se píliš rozmnožila písma, ve zlém rozumu z smysla

zatmlého*^ pivodíce' ty vci, kteréž byly v pirozeném zákon
a v starém zákon i v novém svdectví, •" k zavedení svému i ji-

ných. A již na to výkladové mnohých doktoruov sú a lid v tom

píliš utvrzen." Protož sob° dovodí Jidášem,? že by mluvil slovo

božie^ v pravd spasitedlné a že by i^ ktil v moci Ducha Svatého

a že také pijímal tlo boží. Ale^ známo jest z písma jistého, že

ktož pijímají tlo pána Krista Ježíše," že Kristus v nich pebývá
a oni v Kristu a jsú živi pro Krista a mají^ život vný. Ale

muož'' býti, že Jidáš pijímal, y jako i^ nyní pijímají zlí knžie.

Neb^^ psáno jest, že po skýv chleba vsel veií satan ^'^ a hned s tiem

odšel " zrazovat pána svého ^'^ Krista Ježíše. Takt" podobn nyní

zrazují ne toliko kesany vrné, údy^^ Kristovy, aby je trápili"

a vraždu zpuosobili, ale také i své pány, lidi svtské, když^s je-

diné ''•^ srozumjí" a po nem poznají, že nechtí trápiti tch lidí,

kteíž by se chtli rádi pánu Bohu líbiti zachovávajíce ei pána

a V A III chybí, b A III: takto více ka; b.: více takto ka. ^ b.: každá.
<i AIII: v. e /j/; zachovati, i V b chybí, g A III. ány. ^ b.: pivedli písma,
ch b.: zdali. • b.: smyslem, i V b. chybí: a duovoduom. ^ b.: smyslu za-

tmnného. i A II!: pivodíc. m Pvodní tekst AI, patrn nesprávný, zní

doslovn takto: kteréž byly \ pirozeném zákon a v starém (nad tím

r. O. jest nadepsáno: pirozeném) zákon a v starém zákon i v novém
svdectví. V A III jest tento tekst: kteréž byly v pirozeném zákon, v starém

zákon i v novém svdectví; v b.: kteréž byly v zákon starém i také v novém
svdectví, n A III: píliš utvrzen v tom jest; b.: utvrzen jest v tom píliš, o V*.

následuje: i. P b.: Jidášem dovodí, r b.: že by slovo boží ml. ^Vb. chybí.

t AIII í b.: a. u aIII i b: Ježíše Krista, v aIII: majíf. x aIII: mžf. y AIII:

že jest pijímal; b.: že pijímal. ^ AIII: jakož i; b.: jako. ^^^ AIII: nebo. •

bb b.: ábel. « AIII: a s tím ihned odšel; b.: a s tím odšel hned. dd AIII:

svého pána. ee y AIII následuje: vrné. ^^ AIII i b.: k trápení vydali, gg AIII:

kdyžf. hh AIII: jedno, 'i AIII: srozumívají.

a Mat. 28, 18.—20.
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Krista Ježíše a o své spasenie nechtí zenie míti k jicli úadu a

služebnosti, 2 poznavše, že nejsú jim užitení k prospchu spasenie

tmi vcmi, kteréž mají a posluhují. Ty se vci zjevn djí ve

všech zemích ímské církve.

I Také dovodie,^ že i ábel mluvil slovo božie. I ovšem f. 42^

mluvil ¥ podobn jako Jidáš a zlí knžie z stolice Mojžíšovy, neb

jim pán Ježíš ekl: Vy ste z otce dábla^ a žádosti otce vašeho

chcete initi; neb on jest^ vražedlník od poátku^ a v pravd
jest nestál, neb nenie pravdy v nm, ponvadž lež mluví, s z své

vlastnosti^ mluv'^^, neb^ Jest Ihá'^ i otec její.^^ To*" jest jistý

duovod z ei pána Krista,' že ábel nemá pravdy slova božieho;

a tak ani Jidáš, ani zlí knžie, ponvadž z téhož duchu" mluvie

a z" lháe plodie se lež, neb° jest otec jejie,p jakož pán Ježíš die.

Ale když^ neistý duch mluvil skrze lovka hlasem lidským roz-

umným týž^ zpuosob ei, ješto i pán Ježíš mluvil i apoštolé

Duchem Svatým, proto ^ jest nebylo slovo božie v pravd, neb

duch neistý nemá v sob" pravdy z Ducha'' Svatého; a tak i zlý

knz. Neb duchu neistému pán Buoh nikdy nedával'' Ducha Sva-

tého, P^ protož nemuož mluviti >' slova života vného. Ale že jest

mluvil o pánu Kristu a^ ka, že jest syn Boha nejvyššieho, opt^^

o apoštolech, že sú sluhy Boha nejvyššieho, ta jest e byla

dobrá ''^ podlé svrchního hlasu mluvenie" lovího,'i'M dnes ji

máme ^^ za dobru podlé toho, jakož jest pravda v form slova, ale

nebylo" jest v pravd slovo božie užitené k spasenie. Protožes se

pánu Bohu nelíbilo a pán Ježíš nenávidl toho mluvenie i apoštolé

i vyvrhli jeho. A tú píinu apoštol s. Pavel ^'^ a Sylas trpli sú po

šilinku [od tch mšan''], neb se rozhnvali proto, že jim užitek

tlesný JJ pominul, kterýž mívali skrze pedpovídání asuov té á-

a &.; k služebnosti. ^ V b následuje: i. c Poátek odstavce oznaený i jest

napsán tuným erveným písmem, d a III i b.: z otce ábla jste. e A

I

II: byl;

b.: jest byl. f AIII: poátka. g V A III následuje: sám. h aIII: z své zvlášt-

nosti; b.:z svého vlastního, ch y originále: mluvie. i AIII: nebf. j /;..• lhá jest.

k AIII : tof; b.: toto. i V AIII i v b. následuje: Ježíše, m A III i b.: ducha.

n6..-se. o ^///.- neb. P ib..- její otec. r V b. následuje: }cst. s^.též. ^ A III

i b.: protof. ^ b: \ sob nemá. v AIII: z Duchu, x AIII: nikdy nedával pán

Bh; b.: nedával nikdy pán Bh. l' V AIII následuje: z. ^V AIII chybi.

aa b.: a opt. bb AIII i b.: e dobrá jest byla. cc AIII : mluvení hlasu, dd b.:

lovckého. ee AIII: máme ji. íf AIII i b.: nebyla, gg AIII : protof. hh y AIII

chybi: s. Pavel. » AIII i b. : mšan. Jj AIII : užitek tlesný jim ; v b. chybi: jim.

a Jan 8, 44.

/S V b. po stran pípisek: Kdy pravda nebývá pravdou. C.
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belnice.« Protož známo jest, že jest byla zlá e ducha neistého,

neb nemluvil slova božieho z duchu dobrého, jakož i ti knžie zlí

nemluví^ i všickni proroci falešní,^ neb z úastnosti ducha ne-

istého jest jich základ skrze hiech. Ale že máme tu e za pravú

a za dobru, *•' co jest mluvil dábel, Jidáš, Kaifáš i zlí knží s^ sto-

lice Mojžíšovy: ne proto, že sú oni mluvili, za pravú ji máme, ale

proto, že jest mluvena skrze pána Krista Ježíše i apoštoly i jiné,P'

kteíž mluvili majíce^ v sob ducha dobrého a také že jest psána

z vnuknutie Ducha Svatého. Ale vrní kesané i všickni lidé ne-

mají viti duchu zlostnému, ani^ jeho ei za pravdu^ míti mají,"

neb'^" nenie ku poslouženie slova božieho z semene živého, nepo-

rušitedlného' k životu vnému, ale podlé svrchních vcí také^

muož poslúžiti o vcech asných.

^42*^ [O prorokování Kajifášovu.]*^ "Ale ješt mohl by nkto íci

o Kaifášovi, že jest on prorol>koval' Duchem Svatým.

K tomu jest odpovd tato, že známo jest z ei s. Jana, kte-

rúžto'" píše v tom míst," že zlým úmyslem mluvil jest to Kaifáš,

cht pána Krista hrdla ° -zbaviti pro závist, neb se bál, aby p nebyl

umenšen v svém úad ve cti"" a v užietku tlesném, neb ekli,

že nic neprospieváme.^ Aj^ veškeren'' svt po nm odšel.r a proto

nejvyšší biskup nenávidl jeho a z té nenávisti ekl knžím: Vy
nevité niehož'' ani"" se domyslíte, že užitené jest vám, aby jeden

lovk umel za lid a veškeren^ lid aby nezahynul.'^' A tak mluvil

jest tu e^ v tom úmysle zlém, ale proto naplnilo se, což^^Buoh

chtl, aby vešken lid nezahynul, ale on mohl mluviti, nevda co.

Neb die s. Pavel: By^^ byli '^'^ poznali ti ^'^ knížata, nikdy ^^ by pána
slávy byli neukižovali. " ^ Ale že die piesmo, že toho sám od

sebe neekl, ale když byl biskupem léta toho,^^ prorokoval jest,'''-

že Ježíš ml umíti za lid: ale že by nkdo" ekl, že jest proro-

a b: nemliivi knéží zli. ^ A III: falešní proroci. c A III i b.: za dobrou a

za pravou, d AIII: z. e aIII i b: majíc. f AIII: aniž. g A III: pravou; b.:

pravú. h AIII i b.: mají míti. c^ AIII. neb. i b: neporušeného, j AIII i b.:

takéf. k V AIII i v b. chybí, co jest v hranaté závorce. • Poátek odstavce

oznaený | psán jest tuným erveným písmem, m AIII: kterouž; b.: kterúž.

n AIII: mst, o AIII : života. P b.: by. r V b. chybí: ve cti. s A líh nerospí-

váme. t V b. chybí: Aj. " /;. vešken. v b.: niehehož. x AIII i b: aniž.

y AIII i b.: vešken. ^AIII: tu e mluvil jest. ^^ V AIII následuje: jest.

bb ^///; byt. ccz,..-byla. dd&.;ta. ee yq///.- nikdýf. ff /I///.- nebyli ukižo-'

váli ; b. : nikdy by pána slávy neukižovali byli. gg b. : toho léta. hh y b. chybí.

ii AI : nkde.

a Sk. 16, 14. sl. § nb.

Y Jan 12, 19. C Jan 11, 49. 50. £ 1 Kor. 2, 8.
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koval'' a že sám toho od sebe neekl, i ovšem tak'' jest. Neb byl

nejvyšším biskupem <= toho léta v úad knžstva levitského poko-

lenie, ješto mohli '^ býti nejhoršie, neb bylo knžstvo tlesné i zákon

[tlesný],'^ jakož písma svdí ^ apoštolská. A tak z toho Kaifáš mluvil,

což Buoh chtl. Zdali « pánu"^ Bohu nesluší uiniti, co chce, ana''''

oslice mluvila proti pirození svému lidským hlasem, když vuole

božie byla, aby mluvila a proroka tresktalaP-^ Ale protof tu'

žádný duovod nenie, aby knžie zlí mli v pravd i slovo božie,

neb nete se o tom, by Kaifáš je*^ ml, ani by mluvil Duchem
Svatým. Ale jisté jest z eí apoštolských, že jest' on neml'" slova

života, ale ml slova smrti z závisti nepítele zlého, neb nenávidl

pána Krista Ježíše."

Protož sú to duovodové nebezpení, že by knz zlý mohl°

prospievatiP jako dobrý slovem božiem a svátostmi lidem k spa-

senie, dovoditi toho Kaifášem, Jidášem a áblem. Kde jest toho/^

jistota, by oni komu posloužili k životu vnému, bráti sob tu

e Kaifášovu k duovodu, že jest prorokoval? Též"" bychom mohli

mluviti tchto let, ^ kteréž^ se vci pedpovídají od nkterého lo-

vka a potom se stan, že toho sám od sebe" neekl,^ neb to

nenie'' lovka^' vc pedpovídati budúcí vci.^ Ale proto^^^nesmíme

éci, by ten lovk ml Ducha Svatého, když nenie duovodu ji-

ného založeného''" v písm Bohem vdechnutém. Neb známo jest

nám, že jeden lovk ;- znamenitý uený mlu/vilcc králi Václavovi 'M. 43^

i ped jinými lidmi rytieskými o tch vcech, kteréž se staly za

mistra Husi i'''' za Žižky, o císai Zigmundovi, kterak zase do zem
pijat a brzo ume, také i" o Albrechtovi, že ml kralovati a brzo

umíti, a" o jeho synu též, a že potom ss povstane král z Kunstátuov

a bude se jemu i^'' šastn díti, ale" nedlouho, a žeJ'za jeho kralo-

vánie povstane lid bez mee a ten '^'^ prospje. To jest nám známo

a V b. chybí: jest že X jest prorokoval. ^ V AI i v b. chybí, c a II! i b.:

biskupem nejvyžšíin. d b.: mohlo, e Opraveno místo páv.: porušený; b.: po-

rušený, f b.: oznamují, g b.: zdaliž h V b. chybí, cii aIII i b.: ano. ' /;..• to.

j AIII: v pravd mli. k a III i b.: je Kaifáš. ^ V AIII i v b. chybí. ^ AIII

/ ..- neml on. ^ AIII: Ježíše Krista, ob.: ml. P AIII: prospívati mohl.

r b.: takéž. s AIII i b.: tchto let mluviti, t AIII i b.: které. " A III: sám toho

od sebe; b.: sám od sebe toho. v AIII i b.: nemluvil. x AIII i b.: není to.

y AIII: lovcká. z AIII: vc. aa /I ///.- proto. bb b.: založení. « AIII i b.:

mluvil jeden lovk znamenitý, uený, dd /, .- a. (^^ V A III a v b. chybí. " b.: i.

sg b.: potom že. hh b.: mu. i" b.: a. jj V b. chybí, kk /;. .• tcn.

a 2 Petr 2, 16. íi nb.

Y Manhol mistr. O. o V b.: Mistr {B) Manholt. C.
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od toho, kterýž toho'' byP« pítomen, a když zvdl o nás, ekl,

že se již to všecko naplnilo <= a že on to prorokoval jest.^ Myf
proto'' nesmíme íci, by on^ ml slovo božie v pravd.

Také mistr Rokycan ^ asu toho mluvil na kázaní § na ono
tení o lodice, když apoštolé na moi usilovali" a tma byla a

moe se zbúilo*^" a tehdy se jim pán Ježíš ukázal a oni se do-

mnívali,' že by obluda byli i kieli, tak vedl k tomu doktora,

že mluví o asu nynjším v podobenství, to jes" o posledním

vku, že když se bude zjevovati pravda' Kristus, tehdy se budu
domnívati lidé,*" i ti, ješto by se rádi pánu Bohu líbili, by blud

byl a budu proti tomu mluviti. Ale když" se k nim piblíží, to

jest poznání toho, o emž slyšeli prvé,*^ i p zvdí,' že* pravda jest,

a AIII i b.: tomu. b b.: jest byl tomu. c /\//í i b.: to všecko naplnilo již.

d V b. chybí. ^ V b. následuje: proto, f V b. chybí. S AIII: mluvil na kázaní

asu toho; b.: mluvil toho asu na kázaní, h ft..- usilovali na moi. ch b.: bouilo,

i b.: domnívali se. i b.: byla. ^ V b. chybí, i V AIII i b.: pravda zjevovati,

m b.: lidé domnívati. " AIII : kdyžf. o AIII i b.: prvé slyšeli. P V AIII i v b.

chybí, r AI/Í: zvédíf. s A Ilk co.

a V b. postranní pípisek: Palek to bratr pravil, qui receptus fuit v prvním

pijímání k dobrému svdomí. B.^

' O tomto proroctví viz GOLL vM 1885, 67-69. Jméno toho, kdo

prorokoval, zná teprve Orlík, jak patrno z jeho pípisku v Alf. 42 b
. Blaho-

slav ho ješt asi neznal, nebo pipsal v Alf. 43 a po stran pouze slovo:

mistr, kdežto ruka C, pozdjší, tuším, než ruka O., pipsala: Manholt. Kdo
by byl tento mistr Manholt, není známo. V „Aíonumenta histor. univ. Pra-

gensis" (ed. Tomek) I, 1, 180 zapsán jest mezi tmi, kdo byli pipuštni
k bakalástvi r. 1378 Jn 4 temporibus quadragesimae" , jakýsi M angoldus.
Ale jinak nic o nm nevíme. Srov. i výrok Rokycanv v AI f 140 b. Podle

Balbína bylo o proroctví tomto pozdji šíe vypravováno od bratí v list jejích

k snmu Pražskému snad r. 1475(9). List tento byl vydán snad tiskem. Srov.

ŠIMÁK ve FIL. LISTECH 1912, 41-^2. Že bratr Palek nebo Paleek není to-

tožný s bratrem Klenovským, jedním ze zakladatel Jednoty, to ukázal HER-
BE, Klenovský-Paleek. (SBORNÍK HISTORICKÝ 1883). Dlužno souhlasiti

s GOLLEM 1. c, že Palek byl lenem Jednoty bratrské.

„Pijímáním k dobrému svdomí' rozumlo se v Jednot bratrské v 16. sto-

letí pijetí za dokonalého lena církve bratrské. Aby nkdo takovýmto lenem
se mohl státi, bylo mu projíti dvma stupni pípravnými, stupnm „poínají-

cích' , kteí byli seznamováni s uením a ády Jednoty, a stupnm „prospíva-

jících' nebo pijatých „do zboru' ili k slyšeni „slova božího.' Teprve když

se ukázali dostaten zpsobilí, byli pijali k „dobrému svdomí' nebo „ksvá-

.

tostem" t.j. od té doby teprve mohli pijímati svátosti, t. zejména veei Pán.
Viz o tom BIDLO, Jednota I, 84—85, kde jsou udány prameny, k otázce té

hledící. Zdali již v té dob, kdy Palek byl pijat do Jednoty, tyto ády byly

v platnosti, nevíme, ale lze to pokládati za velmi pravdpodobné.
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jako uedlníci, když se k nim pán Ježíš piblížil, i zvdli, že on

jest, a zradovali 3 se a on spomohl jim z toho moe búivého. '^

A k tomu dáleMuluvil, že tohoto asu tak podobn jest, jak 'i lo-

dika když jest na búlivém^ moi a v temné noci, a zprávcom^

té lodiky pro zimu rue^ zmrzly, tak^ že žádný z nich "^fi ne-

mohl* vlasti veslem a z toho svadili se a skrze boui moe proti

sob odporného lodika J roztrhla se'^na ii' stran a lid vešken""

ítil se do hlubokosti moské s zprávcemi té lodiky. Nenie" po-

dobné lidským smyslem, by kto z nich vyplyna z moe zstati

mohl,° ale však u Boha jest všecko možné. Kohož by Buoh

chtl, i z toho moe hlubokého a širokého vysvobodil by,^'

aby živ zuostal, an Jonášovi spomohl =^ skrze rybu. Ten smysl

mluvil jest.^

I myt k tomu patíme tohoto asu, že jest k tomu podobné, ale

však kohož" chce pán Buoh, spasí'' z ádu knžského,'' rytieského

i lidu obecného. Ano Eliáš prorok domníval se, by již jedin>'

sám byl a odpovd božská ekla jemu, že ješt mám 7000^ mu-

žuov, ješto^^ se neklanli modlám.^^ Protož my to vždy pozuosta-

vujem v mluvení i v psáni, že tch nedotýem,*'" kteíž sú volení

boží, protož se mluví s výminkou o zlých, jakož písma oznamují

/apoštolská i jiná Bohem vdechnutá, ale dobrých žádáme úastni í.
43''

býti, kdež sú koli po všem svt.- Nebo všickni " vrní kesané
viti mají ^'^ v pána Boha a poslúchati jeho a v tom se ustavo-

vati^^ v nadji spasenie, v emž jest složeno a zpuosobeno skrze

pána Ježíše Krista" a apoštoly vyhlášeno a potvrzeno a ozná-

meno Duchem Svatým zboru svatému první církve, jenž jest slúp

a &.; radovali, b . ; boulivého. cí>.;dál. d A/// í b.: ]ako. <^ AlII i b.:

bouivém. ^ AI: z správcom. 2. V AI i v A/íf: rudce, ii I' Alíí i v b. chybi.

ch V b. následuje: pro zimu. » Aí/I: nemž. i V AI chybí. ^ AÍIl i b.: se

roztrhla, i A III i b.: dv. m a III: vcškeren. " AIII : neni. o AIII: by kto

z nich mohl zstati vyplyna z moe; b.: by mohl kdo z nich živ zuostati vy-

plyna z moe. P AIII i b.: vysvobodil by hlubokého a širokého, r b.: že by.

s AIII : pomohl, t AIII i b.: myf. " AIII: kohožf. v AIII: spasíf; b.: spasiti.

-^ V b. následuje: i. y AIII i b.: jediné, z AIII i b.: sedm tisicv. aa /I///.- ještof.

bb b. : nedotyeme. cc i/ y4 /// / v b. chybí, dd A III i b. : mají viti všickni. ee A III :

ustanovovati, ff b. : Krista Ježíše.

a 3. Král. 19, 18.

' Srov. pozn. 2 na str. I o kázáních Rokycanových.

2 Ohlas bratrského názoru o církvi. Srov. pozn. 2. na str. 35.
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a utvrzenie pravdy. A v tom má každý kesan" v nadji se^ usta-

viti'^ života vného, když se v tom zachovává, což sú oni první

za dobré vysvdili v slovu i v skutku a tak ve všech vcech.

IDálC k tomu^ odpovídáme, ' ješto mluvie a dovodie,« že

by knz zlý'' ii ml tlo božie a žeby*^'' jíra posluhoval,' kúce, že

Pilát byl zlý a vládl tlem Kristovým a« Jozef dobrý uprosili

u^ nho a vzal tlo božie, p protož muož i zlý knz dobrému lo-

vku posloužiti tlem božiem a dobrý lovk od nho pijíti. A tak

tiem provodie, že také' knz zlý'" má tlo božie, neb Pilát jsa"

zlý vládl tlem Kristovým ° a Jozef dobrý vzal od nhoP nejlep-

šího'' Krista Ježíše. Protož tch lidí duovod vidí se býti proti víe

pána Krista a písmu svatému, neb to^ jest smysl lidí zatmlých^

v rozumu a" smyslu tlesného ješt hrubjšieho než^ onch Ži-

duov, ješto reptali a pánu Kristu odmlúvali, kúce: Kterak nám
tento muož dáti'' tlo své k jedeni?^ domnívajíce se, že by pán

Ježíš tak>' mínil ^ a rozkázal tlo své jísti a krev svú^^píti hmotn,

hrub a tlesn jako^'' jiné maso, když" mluvil ka: Já^'^ sem^^ chléb

živý, jenž sem s nebe sstoupil,r a dále ekl:^^ Tlo mé^^ zajisté

práv Jest pokrm a krev má práv Jest nápoj. Ktož Jie mé tlo

a pie^^ má krev, ve mn pebývá a Já v nmJ
Tak tito nynjšie smysle i mluvie dovodíce,^''že by ml lovk

tlo Kristovo bráti k jedení hmotn, hrub a tlesn jako jinú

vc vidomú, jakož Jozef vzal od Piláta, tak od zlého knze. A podlé

toho smyslu*' kto by co ml a tiem vládl, muož jeden dáti" dru-

hému, i nejhoršie lovku tak''*' zlému neb dobrému. A k tomu

jest" neteba víry z srdce a modlitby k Bohu v pravd ducha,

než jedno prost"""" knze,"" aby°° dal, ve jemu, že má, a tak ani

a A/II: každý kesan má. b AI/I: se v nadji. c a/íí: postaviti; b.:

postavovati, d /i ////;,.; ješt. ^ V A I/I následuje : také. ^ A ÍH i b.: odpo-

víme. sAIII: dovodice. ii/).; zlý knz. Poátek tohoto odstavce psán jest

písmem erveným, ch v AIII a v b. chybí: že by. i yi //// ó. .• posluhoval jím.

i' b. následuje: a. \V AIII chybí. "< A III: od. i b.: tak i. m b.: zlý knz.

^Vb. chybí, o /?..• jjm. p V AIII chybí: a vzal tlo boží X dobrý vzal od nho;

b.: od nho vzal. r b.: nejlepší, s y AIII i v b. chybí, t b.: zatmných. ^ b.:\_

v AIII: nežli, x b.: muož dáti tento, y AIII i b.: tak pán Ježíš, z AIII: ml.
aa A III i b. : svou krev. bb y b. následuje : i. cc y b. následuje : jest. dd a III: jáf

.

ee y b. chybí: ]á sem X dále ekl. ff AI: ma. gg AIII: pije; b.: pí. hh b.: dovodíc.

ii AIII :smys\a. Ji AIII ib.: dáti jeden, kk AIII i b.: také. " V AIII chybí.

mm b.: prost jedno; AIII: jedno prost, "n ..- knzi, oo AIII: a by.

a O Pilátovi a o zlém knzi. O. /? Jan 6, 52.

ž' Jan 6, 51. d Jan 6, 55.
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zkusiti sebe/'' jest-li v pravd kesan života obnoveného, rodu no-

vého z semene slova božieho, aby pijal pokrm tomu životu ku

posílení ^ chléb živý,<^ jenž jest s nebe sstúpil. Neb tento smysl

jest lovka t/lesného, aby toliko tlem tlesné vci bral od clo- f. 44"

veka tlesného a jedl, jako ^ píleží lovku : vzíti rukama a jísti

vc tlesnu, hmotnú a hrubú. Ta^ vc nepotebuje víry z srdce

istého, ani lásky jednoty ducha s Bohem v Kristu Ježíši i se

všechnmi' vyvolenými božiemi v jednot pebývati tla duochov-

ního, jenž jest církev svatá, ale jedno tlesn vzíti jako Jozef od

Piláta. Jakož ty vci tak se staly toho asu, když Buoh Otce Syna

svého milého poddal v ruce nemilostivých Židuov a pohanuov

k tryžovánie,8 nejprv^ duochovním Židuom a*^"^ potom svtským
pohanuom, a Pilát, že byl úedník nejvyššie a soudce, i vládl

tlem Kristovým, když jemu jeho vydali i pipudili,' aby ho' od-

súdil a katuom k zabití vydal. Ale Jozef, Žid spravedlivý, tomu*"

nepovolil, ale lítost ml' nad pánem Kristem spravedlivým i u-

prosil tlo jeho, aby je pochoval podlé obyeje toho asu. A tak

s Nikodémem i s jinými ženami svatými, zmazavše tlo jeho™

mastmi drahými a obinuvše" prostradly, ° vložili do hrobu. A ty

vci tak súPse staly pro naše spasenie. Ale z toho žádný duovod
nenie, by ml bráti dobrý lovk od zlého knze tlo Kristovo.

Protož z^ takových smysluov tlesných a rozumuov zatm-
lých mnoho zlého pišlo v ímské církvi, neb nenie toho v jiných,

tak v ecké jako v indické církvi,^ ovšem pak nebylo jest v první

a A III i b. : se. b /,.
.- posilnní, c /,. .• života, d A III i b. : jakož. ^ A III : taf.

f /4/// / b.: všemi, g /4///.- ryznovaní; b.: tryznováni. h A III: nejprve, ch i/ /;.

chybí, i 1/ A III následuje: jeho. i AIII i b.: jeho. k y AIII následuje: jest.

1 b.: mv. ^ V b. chybí: tlo jeho. " b.: obvinuvše « /;..• v prostradlo. P V AIII

chybí, r AIII: byf. s v b. chybí.

^ V souasných písemných projevech bratrských vyjaduje se nkolikrát

mínní bratí, že církev ecká a indická zachovaly pvodnjší kesanství než

církev ímská a že tudiž v jejich stedu spíše mohou se vrní kesané za-

chovati v dobrém svdomí. Srov. AI j. 75b. I27b. 139a. 139b, 353a, 391a, AIII f. IJa

(otištno u PALMOVÁ, Braja I. 2. lOL-102).

Za církev indickou pokládají bratí tu kesanskou církev, která existovala

v íši „Jana popa", Ješto sou zem veliké kesanské" (AIII j. 17a, otištno

u PALMOVÁ I, 2. 101). O kesanskou íši „knze Jana" , jak všickni její panov-

nici byli nazýváni, na dalekém východ kdesi v Indii se stedovký kesanský
západ velice zajímal. Zpráva o ní dostala se do západní Evropy již v polovici

12. století. O knzi Janovi se vypravovalo, že pemohl ve vítzné bitv mohame-
dány a táhne na pomoc kižákm. Albericus ve své kronice zmiuje se o nm
k r. 1165 a nazývá jej „králem Ind" . Papež Aleksandr III.. který od svého osob-
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církvi apoštolské. Protož ten jest rozdíl^ mezi námi a tmi,'' ktož

tak smysle*^ a dovodie sob,'' neb oni rozumjí podlé lovka
hrub vc lovckú, tlesnu^ a tak sob písma beru i ei pána

Krista, ale pi nás jest to, že písma apoštolská v tom smyslu

nejsú, aniž jich^ pán Ježíš v tom rozumu mluvil ani tak mínil, aby

každý, kdož vezme vc vidomú a hmotnú, jedl tlo jeho v pravd,

neb 8 die'^: Ktož jie mé tlo a pie mii krev, ve mn^^ pebývá
a já v nm.c- A' opt: Ktož jie chléb tento, živ'^ bude na vky.P
A k tomu die ješt: Kto^ jie m, i on živ biide^ pro m.r Ale

niho lékae Filipa, jenž se vrátil z Asie, o knzi Janovi se dovdl podrobnjší

zprávy, poslal k nmu téhož Filipa s listem, adressovaným „Indoriim regi, sacer-

dotiini sanctissimo." Missionái, které papež Innocenc IV. po velikém vpádu Tatar
do Evropy vyslal do východní Asie, mli za úkol též vyhledati íši knze Jana.

Marco Pólo vypravuje o kesanském králi Jiím, jenž vládl v zemi Tenduch,

dvacet dni cesty vzdálené od Pekina, nazývá jej šestým panovníkem od doby

knze Jana a praví o nm : „a on jest ješt knz Jan" . Z toho jest vidti, že vbec
každý panovník té zem slul „knz Jan'. Pozdji splétána íše „knze Jana"

s Habeši. Novjší badání o „knzi Janovi" a jeho íši dosplo k tomuto výsledku

:

V dob 1. výpravy kížové založil kníže Koirchan (odtud pak je odvozeno Jorkhan

a Jochanan) nebo lépe Ghaurkhan íši Quará- Khiíaj. Tento Ghaurkhan byl

podle pramen orientálních sice budhovec, ale ml nepochybn v íši své i nesto-

riány. íané nazývali jej Jeliutaše. Nástupcem jeho byl syn jeho Jeliujliej

v 1. 1136—1155. Pak následoval jeho vnuk iluku. jenž zapuzen od svého zet
Kušluka. Tento však byl r. 1218 od ingischána poražen a zabit. Manželka Kušlu-

kova byla kestankou. lenové této královské rodiny nabyli pozdji panství

v krajin na východ ležící t. v Tenduchn ; byli kesané a vládli kesany. Portu-

galští plavci pobídnuti byli k svým podnikm nemálo povstmi o íši „knze Jana"

.

VMalabaru nalezli tomášské kesany. Srov. REALENCYLOPÁDIE F. PROTEST.
THEOLOGIE. 2. vyd. sv. IX. 311 si.

V eské literatue nalézají se zmínky o knzi Janovi a jeho íši v MIL-

LIONU (f.
38b a 48b) a cestopisu MANDEViLLOV (rkpis A f.

157a. I90a. 214b.

219a. 215a. 215b). Podle MANDEVILLY (f. 214 b) jest Indie zem knze Johanna.

Podle Alf. 75b. jsgb a AIII f. 17a brati mluvili v Praze se dvma muži

ze zem knze Jana. Z rozmluvy této nabyli sice pesvdení, „že není tam pro
pro puovod jiti," že však „muož mezi nimi býti mnoho dobrých kestanuov."

Zajímavo, že pi disputaci Rokycanov s Hilariem došlo též k diskussi

o kesanech indických. Pívrženci iilariovi vyvraceli mínní, že by byli v Indii

kesané. Pan Zdenk (ze Šternberka) pravil: „In India enim Christiani falši šunt,

utuntur enim contra evangelium baptismo in igne." A Hilarius k tomu doložil:

Jmo etiam dico, quod non šunt Christiani. (Srov. HILARII Dispntatio cum Roky-

czana, Praga 1775 str. 52).

a b.: jest rozdíl. b AIII: jimi. c AI: smyšlé; AIII: smyslí d b..- sob
dovodí, e AIII: télesné. f V b. chybí, s AIII i b.: nebf jest. h AIII i b.: ekl.

ch AIII : mnf. ' V b. chybí, i b.: živ. k b.: kdož. ' AIII: bude živ.

u Jan 6, 54. /í Jan 6, 51. ;- Jan 6, 57.
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tlesným toliko bráním a jedením toho nic nebude, jakož oni

smysle a dovodie. Nemuož tak býti, neb^ jest proti ei pána

Ježíše*' Krista i apoštolské. Neb mnozí lidé jedie a pijí vidomé

zpuosoby chleba a vína, ješto v nich Kristus nepebývá, ani oni

v Kristu,'^ a tak nemají ž"ivota z nho a nejsú živi pro nho. Ale

totC^ jest jisté, ktož jie pravý pokrm tla Kristova, že*' má život

vný a živ jest pro Krista a pebývá v Kristu a Kristus v nm,
neb^ jest tak zaslíbil i apoštolé toho svdkové sú. Protož tomu^^

jest potebie porozumti,'' co '^'^ jest pán Kristus mínil a v kterém

rozumu mluvil' ka: Vezmte'^ , a jezte, to^ jest tlo mé, kteréž iAA^

za vás zrazeno bude a to-li' toliko, aby lidé vezmúce'" tlesné

a" vidomé zpuosoby od knze° i jedli, tak za to majíc,P že sú

vzali tlo Kristovo a jedie je tlesnými ústy toliko, ješto muož

to býti' i^ pi nejhoršiem knzi i lovku? A tak oni rozumjí^

eem božiem i skutkom jeho, jako na tlesné lidi slušie, hiechy

obklíené a zlostmi oslepené, jakož o jednom, tak i o druhém.

Neb hned o ktu tak smysle a za to mají, že sú se poktili" v ži-

vot kesanský,'' jsúce'' lidé^ tlesní, bez pravdy života duochov-

ního, jenž jest^ druhé rozenie.^^ Takéž i o knzích rozumjí, že

žák, by nejhoršie by! a jde na svcenie k zlému biskupu, a

když ho pomaže a slova íká, že jest již pijal svcenie zlý od

zlého. A tak vše smysle a rozumjí tlesn, že muž jeden druhému

dáti, jakož obyej jest lidský, i zlý zlému, tak posvcenie i po-

ktnie i tla božieho pijímanie. Neb zdá se jim, že když jest on vzal

od biskupa to svcenie, že^" muož také dáti jinému, zlý zlému aneb

dobrému, neb to má, co jest vzal," a muož rozdávati, komuž chce, neb

od biskupa má moc,'''' aby ktil, tlo božie posvcoval a rozdával a

tak i jiné vci puosobil. Ale komuž pán Buoh oteve oi, ten to

uzí a pozná, že to knžstvo i s lidem obecn^*' jest v hiechu a

v smrti prohešenie" Adamova a nepišli k úastnosti pána Krista

skrze narozenie^s druhé a obnovenie ducha, ani knžie,'''' ani lid.

Jakož zjevn vidí se ím se krmí [a k emu se krmí] a posi-

a AI/I: neb. b y a 111 i v b. chybi. c b.: v nm. d a III: to; b.: toto.

e A III: žef. M///: neb. K AIIÍ: tomiif. 'i b.: porozumti potebí, cn a III: co.

i b.: mínil, i b.: vezmete, k aIII i b.: tof. ' V b. chybi. ^ AIII: vezmouc.
n V b. chybi. o AIII: knží. P AIII i b.: majíce, r AIII: to mž býti. s y AIII

chybi. t b.: nerozumjí, u b.: že sou .poktni, v AIII: duchovní, x AIII: jsouc.

y V b. chybí: lidé tlesni. ^V b. chybi. aa b.: narození, bb y f,. chybí. " AIII:

vzal jest. dd^. ; moc má od biskupa, ^^b.: obecným. ^^AIII: prohíšení.

gg AIII : rození, 'ih AIII i b.: knz.

a Mat. 26, 26.
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lují," tak že tlesní" lidé tlesnými vcmi krmí se a posilují <=

k skutkuom tla i k** eem nepravým, a tak jakéž ^ svcení,

takéž i poktnie i krmenie, takový' i užietek, že se spolu bez-

peie v mylné nadji k^ spasenie, kdež jeho nenie, ale vné
zatracenie,« neb pravdy lásky nepijali, ale ifnníji^ bluduo.*^*!

Protož skutkuo pravých kesanských nemají, ani milovánie

božieho, ale iní' skutky tla pohanské, v nepravosti hiechuov

se rozmáhajíCjJ v slovích i v skutcích. A v tom stojie v oklamánie

v*^ mylné nadji' skrze posly své, kteížto'" z svta jsú, jako

i oni spolu tlesného duchu i života svtského, žádost tla

a^ žádost oí a pýcha v nich kraluje a tak nejsú z Boha Otce,°

ale z svta. Protož odkud takový žák má svcenie? Od biskupa

takovéhož.p A odkud biskup? Od papeže, jenž je vtom pevýšil.

A ten papež kde jest vzal? Jakož o nm píší nkteí doktoi
•

kúce, by nejhoršie byl, že jest v úad svatého Petra a ná-

mstek^ jeho místo Krista, maje moc božie ke všem vcem, ja-

kožto* svatý Petr posvcovati, rozvazovati i svazovati a tak otevíti

í-45^i za/víti. A tú mocí úadnú chlubie se, že nejhoršie muož jako

nejlepšie prospievati lidem k spasenie. Pak sami doktoi i misti

sú sob rozdielní, neb nkteí dovodie" proti papeži i vší íši

jeho, že sú zlí a držie úad zle, a nad to dovodie, že papež jest

Antikrist a nevstka sedci^ na šelm, odna'' jsúc zlatohlavem

a držie koflík zlatý v ruce své plný ohavnosti a ta nevstka jest

opilá krví svatých a muedlníkuo Ježíšových./^

Ty sú duovody rozepsali v knihách i v traktátiech berúce

k tomu písma starého i nového zákona. A to doktoi, misti i knžie
nkteí proti papeži i jiným prelátuom ^ píší, kteí sú s ním
\' jednot, jakožto kardinálové,^ biskupové^^ i jiní.'''' A tak všecko

duochovenství tch dvanácti" áduov' usadili se na lidu tlesném,

a AfIÍ i b.: posiluji, b V A III chybí: tak že tlesni. c V A III chybí:

a posilují; b.: posiluji. '^ V A III í v b. chybí, e A III i b.: jakož, f A III i b.

:

takovýž. g V A III i v b. chybí, h Opraveno místo pv.: initele. AIII i b.:

initele. '^^ AIII i b.: hXuáu. « AIII: cxmí. i /I/// //;..• rozmáhajíce. "^Vb.

chybí. 1 b.: nadje, m AIII i b.: kteíž. '^ V AIII í v b. chybí, o AIII i b.:

z otce Boha. P b.: takovýho. AIII: doktoi nkteí, s b.: na míst, t AIII i b.:

jako. u V AIII následuje: sohé. "^ AIII: sedící: b.: sedc. ^ AIII: odina.

y AIII: prelátm jiným, z AIII: kardináli. aa AIII i b.: biskupi. ^^-V AIII chybí]:

i jiní; /;..• ctc. " ^,.; xilti-

a Mylná nadje spasení. C. /? Zj. 17, 4.-6.

' V AIII f.
20a (otištno u PALMOVÁ. Brafja I. 2. 105) vypoítávají

se z tchto dvanácte ádu tyto: papežství, kardínálstvi, patriarcháty, arci-

biskupství, biskupství, dkanství, kanovnictví. mnišství. knžství, jáhenství.
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klamajíce jej'* skrze úradnú moc svú o jich spasenie. Pak pon-
vadž ti sami ty vci široce oznamují píšíce a*' mluvíce, nkteí
i zpívajíc,'^ kterak pak my'* máme o nicii držeti a viti, že by

mli takoví moc úadnú ku posluhování, ponvadž^ sú Antikrist

a nevstka, kteráž^ napájí tráveninú jedovatú pod jménem pravdy

slova božieho a úadu s apoštolského? Jakož zjevné jest, že sú se

tím zapili, aby se v zlosti rozmnožili a vespolek z toho se zabíjeli

a^ krev mnohu vylévali. Protož kto*^^chce' spasen býti, potebieJ

mu k tomu pizíti, co*^ se dje z té moci úadné, a dobe se

opatiti a na to pomysliti, má-li' se v té moci úadné s nimi

spolu spasenie "1 doviti skrze posluhování Antikrista a nevstky

pod jménem úadu apoštolského, kteíž byli rozdielní" od nich

jako° nebe od zem a svtlo od temností. Protož odkud beru

žáci svcení a moc úadnú, aby posluhovali svátostmi, jsúcePv tle

Antikrista a údové nevstky opilé krví'' svatých? Jakož sami tomu"
svdectví vydávají mluviec a pišíc, že skrze papeže nejhoršieho,/^

to*^ jest Antikrista a nevstky, pochodí všecka moc* k spaseni

lidem" a bez té moci nemuož žádný spasen býti, a kto^ by té

moci poddán nebyl a rozkázanie'' neposlouchal, že^ z též mocí

papeže skrze kteréhožkoli jeho posla má^ ten lovk neposlušný

hrdla zbaven býti a na zatracenie poslán do ohn vného :r protož

kto jemu^^ dal takovú moc k obému dvému,^*'aby ml slova života

v moci pána Krista, v duchu jeho lidem k spasení a také moc
svta k takovému tresktání lúpežem, žhástvem,'^'' násilím, mordem,

k vylévaní / krve a k tomu, aby násile inili jeho synové a slu- f. 45^

žebníci pannám, vdovám a manželkám (a to všC'* z jeho pože-

hnáme^^ dje se v tchto zemiech) a proto vždy, kto" by nechtl

poddán býti té moci jeho, aby zabit sa od nich na zatracenie

poslán byl^gdo vného ohn? Nema toho píkladu na pánu Kristu

a na apoštolech, a se praví býti místo Krista v úad s. Petra,

aniž'^''k tomu muž míti písma'' Bohem vdechnutého, le" jemu

a A lil: je. ^VAIll i v b. chybi. = A III i b.: zpívajíce, d A

I

II: my
pak. e ^///; ponvádžf. fZ;..-ješto. g /!///.• ádu. ^^ V b. chybi. '^^AlIIib.:

kdož. i ..- chceš. J A

I

II: potcbíf. ^ A III: cof. i A III: máli. m V b. chybí.

nAIII: kterýž byl rozdílný. o a III: jakož. p .i///.- jsouc. r AÍII: krve.

s AIII: to. tft.; moc všecka. ^ b.: lidem k spasení. "^ AlIIib.: kdož. ^Vb.
chybí: poddán nebyl a rozkázaníe. v-V b. chybí, z A III: mát aa;7..-mu. bb h,,-

obedvému. " aIII i b.: žhástvím, dd V b. chybí, e^ b.: s jeho požehnáním.

fM///.-kdož. gK b.: poslán byl na zatracení, m-l a III : anizt a A III i b.: písma

míti. ii A III: lef.

a Moc Antikristova. C. ^ V b. postranní pípisek: jMoc papežská. C. y nb.
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zápis císae Konstantina k tomu poslouží'' s zlatu peetí,^ aby on

takovú moc úadnú ml,^ jsa zlý, aby inil mnoho zlého skrze ni.

Protož potebie '^ jest tm, ktož chtí spaseni býti, to a zvdti,

odkud má slova knz zlý v moci Ducha '^ božieho ku posvco-

vánie tla božieho, jakož mluvie, píší i zpievají, že když knz ta

slova dopoví k chlebu, že se mní v tlo Kristovo a tak že již

není chléb, ale Buoh a lovk celý se všemi údy, a to, by nej-

horšie knz mluvil, že jest vždy tak celý s kostmi, žilami a tak

dál.e - Ale knžie božie* a^ apoštolé milí tak s o sob nesmyslili,

neuili, ani psali, aby z chleba Boha a lovka posvcovali, aby

se jemu lidé klanli a modlili, a ktožs by nechtl toho*" uiniti,

aby upálen byl; ale Antikrist, jenž se povýšil nad pána Krista,

on'=^ tak smyslí, že skrze slova vyená a moc úadnú a nejvyšší

hlavu, papeže zlého, muož tmi slovy z úadné moci zmniti chléb

v tlo Kristovo a tak v Boha a lovka, aby již nebyl' chléb, ale

Buoh, jemuž se mají klanti a modliti. Zvdief, cof iní a cof za

to vezmu, když as pijde jednoho každého !
J ^ Ale tohoto asu

knžie to za víru*^ tvrdí kážíce' a uíce"" lidi, že zlý knz muož
to uiniti "slovy, a tak aby všickni drželi a vili, že i° nejhoršie.

Protož nám slušieP tomu porozumti, tak-li jest, abychom
nebyli oklamáni. Neb"" za apoštoluov v první církvi^ falešní pro-

roci neprospievali^ lidem k spasení, ale škodili; o nichž píše svatý

Jan, vystiehaje kesany vrné ka, m Antikrist pijde a již mnozí

sií.r Protož' ponvadž první jich " pedchuodce nemli'' žádné

moci'' pravdy, ale blud a lež, nad to ten Antikrist, kterýž pišel

u velikém množství pohanském s mocí ukrutnú k vylévaní y krve

mnohé i také spravedlivých kesanuov vrných, jsa vyuen múdrosti

zemské, aby chyte opatrnost tla vedl, císaství obdržal,^ kraloval

a panoval mocí svtskú a osobil sob chválu, est^^ a duostojen-

f. 46^ stvie císaské ^^ pod jménem Kristovým, / aby ctn byl a veleben

a AÍJI: k tomu jemu poslouží zápis císae Konstantina; b.: hanfešt jemu

li tomu poslouží císae Konstantina. ^ AIH: ml úadnou. c VIII: potebíf.

d V b. následuje: svatého, e V AIII i v b. chybí: a tak dál. ' V b. chybí, g A III:

kdo. h /4///.- toho nechtl. ^^ AIII: oni. i..-ne. \ b.: jednomu každému,
k AIII: to knží za víru; b.: knží za víru to. ' AIII i b.: kážíc. m AIII i b.:

uíc. n b.: initi o V AIII i v b. chybí. P AIII: slušíf nám; b.: sluší nám.

r AIII: neb. s AIII: v církvi první. t AIII i b.: a tak. u AIII: jich první.

'V V b. následuje: sou. ^ AIII: moci žádné. V AIII: vylévaní; b.: v vylévání,

z b. : obdržav. aa b. : est a chválu, bb A III i b. : císaství.

a nb. C. /í nb. C. y 1 Jan 2. 18.

1 Srov. AI f.
33b (str. 94). ' Srov. AI f.

13 b (str. 43).

= Srov. sepsáni KTERAK SEUD ... AI f. 149 b.
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tú ctí a chválu, kteráž slušie na samého Boha,^ tak^ mu opatrnost

a múdrost tla posloužila, aby chválu zemských králv i císauov

nejvyššiech na se oblékl a v tom jmien byl ode všeho lidu, že

jest miesto'' Boha nebeského (jemuž má všecka chvála a es^ býti,

neb z nho a skrze nho a v nm sú všecky vci), protož tak se

opatil, aby to jemu® pidáno bylo a k nmu zíno o to^ všecko,

což jests k spasení života vného, — a tak ten Antikrist, ješto tak

ty vci sob obdržal a osobil a nade vším se lidem posadil, aby

na nm odpoíval v bohatství svta a v rozkoši tla, pak má-lif

takový moc v pravd úadu apoštolského k spasení lidem, aby

posvcoval ?

Ponvadž^ jest první Antikrist za apoštoluo ješt mdlý sa

a<=^ v malém potu, neobdržav obory svta' s mocí ukrutnú, nebyl

užitený k spasení lidem v své moci úadné, ovšem pak tento,

od nhož pán Ježíš vystiehal i apoštolé, ješto ml pijíti v po-

sledním asu ve všelikém svedení nepravosti, neprospievá,J ale

škodie ustaviv svt v bludu a ve lži a vyvoleným božiem ukrutn

se protiví, hledaje jich zbaviti života vného i asného, jakož se

to dje v skutku. A o tom jes" pán Ježíš mluvil' k výstraze ka.'"

že, by to mohlo býti, i vyvoleni'' byli by svedeni.'^ A k témuž die

v Zjevení, ° že dáno jie boj initi s svatými a pemoci Je.^l^ A opt
Ktož' se nebude chtíti klanti^ šelm a obrazu jejiemu,^ musí""

zabit býti.^ k' akoli" k tomu sú mnohá písma, že falešní proroci

velmi súy na pekážku lidem k spasení,^ však proto lidé''^ vuobec

v tom se ustavili pravíce,^"^ že jim prospievají, i to sob písmo

pivodiece," že sú ve jméno Kristovo prorokovali i ábly vymítali.

Ale to ped nimi skryto, z ího sú duchu'^'^ prorokovali a (k) kterému

užietku a také, ješto ^^ sú divy inili," v které moci, v té-li jako

apoštolé ili jako oni falešní proroci v Egypt protiviec^g se Moj-

žíšovi, kterýž mocí božie inil divy a zázraky.'^''Tak i tohoto asu

a A IIÍ i b.: Boha samého, b /;. .• takf. c AIII: mésto ; b. : místo. ^ A III: est

a chvála, e a III i b. : jemu to. ^ V A III ivb následuje : o. S V b chybí, h A III:

ponvadžf. ch V AIII chybí, i &..• svta obory, i A IIÍ: neprospívat. ^Vb. chybí.

' AIII i b.: mluvil pán Ježíš, my AIII i v b. chybí. " V b. následuje:

totiž. o v AIII i v b. chybí: v Zjevení. P b.: že nad svatými vítziti bude.

r AIII: kdo. s b.: nebude chtíti klanti se. t y b. chybí: šelm a obrazu jejímu,

u AIII: musíf. f V AIII i v b. chybL x AIII i b.: a. y AIII: jsou velmi,

z AIII i b.: spaseni lidem, aa AIII: lidé proto, bb AIII i b.: pravíc, cc/,..- pi-

vodí, dd AIII i b.: ducha, ee AIII: ještof; b.: že. ff V b. následuje: a. gg AIII:

protivíce, hh b.: inil divy a zázraky mocí boží.

a Maf. 24, 24. (i Z\. 13, 7.
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falešní proroci mohu též initi, když Buoh dopustí, mocí aro-

djnú, jako i ona baba, ješto Samuele zkísila,^ takéž tito v omylu''

k oklamání. O nichž die apoštol: Jichžto^ píchod jest podlé d-
láni satanova ve všie moci a v^ dievich^ i v^ zázracích lživých

f. 46^ / ve všelikém ^ svedeni nepravosti tm, ješto / hynu. ^ «

Protož ten duovod zlý jest, by falešní proroci mli prospí-

vati*^'' k užietku spasení. Ale že jest v tom veliké oslepenie a omá-

menie, že držíce a vyznávajíce o' nich, že sú Antikrist, proto vždy

ví, že jim prospievají k spasení jako Kristus, téžJ Antikristovi'^

poslové jako Kristovi. A to jest zjevná vc široce v echách i v

Morav, že papeže s kardinály,' s biskupy za Antikrista'" ohlásili,"

ješto svatokupectví zamyslili, chválu, est a zbožie svta obdrželi

a rozkošný život vedu a tak dále,° i o knžiech, poslech jich,p že

sú Antikristovi poslové svatokupetí,'' ješto ^ jest nejvtšie kací-

stvie, a k tomu kubnái, a jiné^ mnohé zlé vci o nich mluvie

kaceujíce " jedni druhé i zpievajíce o tom, že sú úhlavní kacíi.^

A z toho se búí jedni proti druhým^ zlostn'' i k vražd popou-

zejí z nenávisti, jakož to- iní skuten, ^ jedni druhé mordujíce.^

Ale proto s tiem se všiem úadné moci ""^ spolu požievají"'' více,"

že jim ten Antikrist a kacíi knžstvo posvcují '''^
i jiné svátosti,^

jakožto tla božieho" z chleba, a tak více" k jich služebnosti

jdú, klekají a modle se tomu, což oni posvcují, íkajíce, že nej-

horšie jako nejlepšie muož 8° posvtiti, když ta slova die.

Ó, by pán Buoh dal svtlo múdrosti své v srdce lidem, aby

na to pehrozné zavedenie prohlédli a chytrého ábla zklamánie,

kterak jest lstiv zklamal, '''' v bludu a ve lži" ustavil" a '^'^ rozum,

srdce oslepil," aby pravíce*"" se vidti i nevidli a srdcem nic"" ne-

^ AIIl i b.: xzkYxsúdi. b ..- v omyle. '^ AIII: ]ic\\z.. <^ V A III chybí.

e A

I

II i b.: divích. f V b. chybí, g A III: všem. h y a III následuje: lživý.

ch b.: meii prospívati falešní proroci. ' AI: v. i V A III i v b. následuje: i.

k A III i b.: jeho. ' V b. následuje: \. ^ V AIII následuje: oznámili a. " b.:

vyhlásili. o.;dál. P ^///.- jich poslech. r &..- svatokupci, s /i///.- ještof.

t A III í b.: jinak, u A III: kaceují; b.: kacerujíc. v b.: se jedni proti druhým

bouí. ^V b. chybí. y b. : skuten iní. z b. : mordujíc, aa y b. chybí.

tb ..- požívajíc spolu. cc .; víc dd . .- knží posvcuje, ee /;. .- tlo boží.

ff AIII i b.: víc, gg b.: muož jako nejlepší, hh y A III i v b. následuje: a.

i" 6.; v híchy. JJ AIII: postavil. kk y AIII i v b. chybí. » b.: oslepiv,

mm b.: pravíc, nn \/ b. chybí.

a 2 Tes. 2, 9. 10. p nb. C.

» Srov. podobné místo v AI f. 105 a a 161 a a píslušnou k tomu po-

známku.
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rozumli! Neb tak sob^ dovodiece^ za to mají,'^ že by jim též

prospieval tohoto^ asu ábel s svými'* posly jako pán Ježíš s svými

apoštoly. A tak pi nich musí býti^ slepota, neb se pinie písma ^

prorocká i apoštolská i ei pána Krista, ješto die k výstraze svým

voleným o té ohavnosti, ješto ^ stojie na svatém míst, ^ protož'^'!

ekl: Kto'- te, rozumj. o- I ovšem potebieJ jest, neb o velikú vc
jest, o vné spasenie aneb^^ zatracenie, abychom se toho zlého

mohli vystieci.' Neb to všecko zlé/^ a neádné pošlo jest z duchu'"

neistého, z tch smysluov a rozumuov lidské múdrosti, duomysluov

a vtipuov skrze chytrost nepítele duomyslného," zlostného a ° lsti-

vého, ješto všech vkuov lid mnohý a nezíslný p svodil a posta-

voval v tom, aby srdcem ustrnuli v stvoení a opustili stvo/itele, ^

Boha'' samého a^ pravého, a skrze to aby na n uvedl pomstu

vnu i asnú.* Neb v tom nejvíce Boha k hnvu popouzeli, slú-

žíce radše" stvoení nežli stvoiteli. Protož dopustil na n pán

Buoh nemúdrý smysl, aby aspo po tom poznáni byli aneb sami

se poznali, že sú prost zlí iníce^ ty vci, kteréž neslušejí, na-

plnníy všie nepravosti, zlosti, smilstva,^ lakomstvie, nešlechetnosti,

plné závisti, vražd, sváruo, lsti, zlobivosti, soení, ^^ utrhai,^*' Bohu

nemilí, hánce, pyšní," mysli vysoké, nalézací zlých vcí, rodiuom'*''

neposlušní, nemúdí, nezízení, bez žádosti dobré, smlouvy nezdr-

želiví, bez milosrdenství. Tyto vci píliš rozmnoženy sú v knzích

i v lidu vuobec, ješto ^''muož každý zjevn poznati, že "se písma

pinie, neb i sami iekají, že se zlost pimnožilass a láska zstydla.''''

A tak ty vci musejí býti, neb jest pán Buoh tu ohavnost

dopustil, aby tak již'' plávajíce JJ v nepravostech hiecha, aspo
poznal se nkto a ku pokání pišel a prozel, že se tak Bohu ne-

líbí s takovými služebnostmi a svátostmi pijímanie.'''' Neb to také

s-V b. chybí. h AIII: dovodicc sob; b.: dovodíc. c A III: mají za to.

AIII: toho. ^V AIII i v b. chybí: s svými. ^ AIII i b.: musi býti pi nich.

f b.: písma plni. K AIII i b.: kteráž, h AIII: míst svatém, ch y t)_ následuje: i.

' AIII : lidož. j AIII i b.: potcbif. k AIII: neb. ' AIII: abychom mohli toho

zlého se vystici; b,: abychom toho zlého mohli se vystíci. m AIII i b.: z ducha.

nV AIII i v b. chybí, o V b. chybí. P AIII: neislný. r V b. následuje: svého,

s V AIII i v b. chybí, t AIII i b.: asnou i vnou, u AIII: radjši. v (,,: že

inili. ^V AIII chybí. y 6. .• naplnné. z 6.; smilství. aa /;..- soky. ^^b.:

utrhae, cc b.: pyšné, dd /,..- rodiuov.- ee ^///.- jestot". fM///.- žef. sg b.: že

zlost se píliš rozmnožila; AIII: že se zlost pemnožila. ^^^AIII: stydla,

ii V AIII chybí, jj AIII: plovouce. kk AIII: svátostí pijímáním.

47U

a Mk. 13, 14. /3 Pvod toho zlého. C.
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jest^ zjevné, že více-li se v tom rozmáhají, že ^ více v zlosti rostú,

tak že ktož nechtie'^ v tom tovaryzství^ s nimi^ býti, nenávidí jich,

trápie i hrdla odjímajie. Takf sú proroci i apoštolé ^ prorokovali,

že tyg vci budu v posledních asích od tch, ješto se pikryli

mylným náboženstvím. Protož pán Ježíš die: Pijde hodina, že

každý, kdož vás zabie,^ bude mníti, by tiem Bohu posloužil. (^

Neb k tomu písma vedu "^"^ v smyslu cizoložném, jako ^ oni knží
židovští pivedli písmo o pánu Kristu J kúce: My^ zákon máme
a podlé zákona má^ umíti, neb se"^ synem božím inil a že^"^ jest

svuodce a zloinec. i^ Takéž nynjšie knžie hýbají písmem, kamž"

chtí a k emu chtie,° a dovodie sob,? co' chtí. Jako dva knze

^

když se spolu svadila, * tehdy jeden proti druhému mluvil " na ká-

zaní^ a" hanje jeho pivodil >' písma a druhý též k ohyždní
jeho^ a ka, že písmo jest jako ^ vosk, muožjím hnuti, kam^^chce,

a" pilepiti, k emu^^ chce." Protož k tomu patiec, kterak písma

požievají tohoto'''^ asu, neádi bychom v takových nebezpeenstvích

byli a takovými mnohotvárnými a cizími ueními se zanášeli,"

o nichž die apoštol, že se toí všelikým vtrem uenie v nepra-

f.47^ vosti lidské, v chytrosti k obtížení bludu, r Protož pán / Ježíš

o posledních asech mluv napomíná své" a ka: Modlete se

v každý as, abyste hodnijmíni byli utéci všech zlých vci, kteréž

pijíti maji^^ na všelikú^^ tvá'^^ zem.^

lk\t mohl by nkto íci: „To vy již nevíte^ o knžiechr

v moci§" úadu papeže, ješto zakládajíc moc úadnú v'''' posluho-

vánie na zlém papežie," o nmž'"'" svdie, že jest Antikrist, a

druhé že tu službu vedu a inie v smyslech jeho a v ustaveniech

i v nálezcích,'"^ lidmi smyšlených bez pravdy Ducha Svatého, a

a AIII i b.: to jest také. b A III: také; v b. chybi: že. c V A III následuje:

sami. á AIII: tovaryství. ^ AIII i b.: s nimi v tom tovaryšství, f b.: apoštolé

i proroci, s b.: ti. ^ AIII: zabje vás; b.: vás žabí. c^ AIII: vedou písma,

i b.: jakož, i b.: o pánu Kristu pivedli písmo zákona, -k A III: myf. i AIII:

máf. ^V b. chybi: neb se X a že. " b.: kam. o K 6. chybí: a k emu chtie.

pV b. chybí: sob. r AIII: což. s AIII: knží. t AIII: svadili. ^ V AIII

chybí, v b.: kázáních. ^ V AIII i v b. chybí. >' b.: pivedl. ^ y b. chybí.

^^AIII: kamž. b AIII : emuž, cc y b, chybí: a pilepiti k emu chce-, dd b.:

toho. ^^ AIII: zanesli. ^ V b. chybí. SS b.: mají pijíti, hh y AIII chybí;

b.: všicku. i' V AIII následuje: vší. jj Poátek tohoto odstavce psánJest

erveným písmem, kk yb. chybí. " b.: papeži, mm y b. následuje: se. "" AI:

nálezích.

a Jan 16, 2. (i Jan 19, 7. y Ef. 4, 14. d Luk. 21, 35. 36.

e V b. postranní pípisek: Objectio. C. Z Objectiones. C.
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tetie že svtskému lidu tu službu inie, jakož o nm naped'' po-

vdíno, neádnému, spasením jej bezpeíce^ v jeho nešlechet-

nostech, a tvrté že víte'^ je. býti v témž úastenstvie spolu s tiem

lidem'^ svta, jejž svými službami ustavují v mylné nadji spasenie,

spolu zemských vcí enichajíce v« lakomé žádosti,^ o nichž se die:

[Vizte psy, vizte zlé dlníky, vizte roztržku,'^ a málo^ níže dí],^

že Buohjich'^^ bicho jest, kteíž zemských vcí enichají, jichžto

chvála v pohanni a konec zatracenie. ' ^ Protož ty vci i vdúce
a tak o nich smysiíce, od nejvyššiech do nejnižšiech, jakož se

jich dvanácte áduo vyítá,' pochybili ste nad nimi, by oni'' byli

knžie svcení' k úadu apoštolskému, majíce posvcený duch

a také o jich posluhování"^ nemžte držeti nic dobrého." Ale pak

kterak'' víte o pravých p knzích kesanských, kteí sú v ten

úad skrze dvée vešli, jimž vrátný otevel:'' také když by který

z nich zhešil hiechem smrtedlným, zuostává-li v moci úadu a

má-li v pravd slovo ku posluhování svátostmi?" r

K tomu takto dieme, jakož písma apoštolská '>' [ukazují a] ^

že knží byli sú* a mají býti i jiní vybíráni z lidu kesanského
vrného nejprve" zpuosobením božiem,^ že je k tomu vyvoluje

a'' dává dary. Dále pak také,^ kteiež^ sú knží starší v lidu,

vyvolují ^^ je poznávajíce [skrze] ^^ dar" božie, že sú k tomu hodní,

aby i jiným k užietku života ^ vného prospievali dary božími,

jakož die apoštol'^'^: Dal ^'^ dary lidem; a nkteré zajisté dal apo-

štoly ^^ a nkteré proroky, jiné^^ evangelisty a jiné pastýe a uitele

a b.: naped o nm. h A III i h.: a jej spasením bezpeí. c /;. .- více.

^ b.: s tím lidem spolu, e V A/íí chybí, f A //I: lakomou žádostí, g Pod slovy:

a málo nalézá se petržené: a jinde, h To, co Je v hranaté závorce, v b. chybí.

«h /!///.• jich Bh. i A///: a sláva jich v pohanni a konec k zatraceni, kteíž

zemských vcí enichají; b.: ješto zemské vci enichají, jichžto chvála v poha-

nní a konec v zatraceni, j V b. následuje: o nicli. ^ V b. následuje: v pravd.
' A///: knží byli svcení; b.: knzi posvcení byli. m b.: a tak i o jiných jich

posluhováních, n A//I: nic nemžte držeti dobrého; b.: nemuožte nic držeti

dobrého, o AÍII: kterak pak. P V b. následuje: do. r Aí/f i b.: otvírá, s y b.

chybí, co Jest v hranaté závorce, t b.: byli sou. " A III i b.: nejprv. v A

I

II:

božským. ^b.:\. y AÍII: pak dále také; Z?..- pak dál taký. z 6..- ideí.

aa b.: vyvoluje, hb Opraveno místo pv.: že mají. cc Pv. bylo napsáno: dary.

d(l AIII: apoštol dí, ee V A III následuje: jest. ff &.. nejprv apoštoly dal. SSV AIII

následuje: pak.

a Fil. 3, 2. /? Fil. 3, 19.

Y V b. postranní pípisek: Odpovd. C. '? Odpoved. C.

£ asto i nehodné ídíme, s nimiž potom jen hích a hanba. B.

' Viz pozn. 1 na str. 124.
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k dokonánie svatých v dielo ^ posluhovánie, k vzdláni tla Kri-

stova, dokudž^ se všickni nesbhneme^ v jednotu viery a^ v po-

znáni Syna božieho, v muže dokonalého a tak dále.^a Protož

f.48'' tomu^ má ro/zumíno býti, že všickni, ktožs mají míti úad posluov

Kristových, musí prvé býti'' v jednot tla Kristova, v jednomu
duchu s vyvolenými božiemi skrze Krista Ježíše, skrze nhož dary

a milosti mají v úadu posluhovánie k tomu užietku, uenie ku

poznání Syna božieho, jakož die op^^: V jednom tle údy

mnohé^ máme'^ a všickni^ údové ne týž skutek máji; tak mnozi
jedno tlo sme v Kristu, ale každý jeden druhého údové, majice

obdarovánie rozliná podlé milosti, kteráž dána jest nám, buto
proroctvie podlé^ rozumu viery, buto posluhováni v posluho-

váni, buto, kto uí, v nauenie, [kdo napomíná, v napomínáni,

kdož dává v sprostnostir etc'" až dotud pedce ta e: Pemoz
v dobrém zlé!'^]^ Protož zjevné jest z° eí apoštolských, že

žádný nemuožP pijíti úadu apoštolského v pravd, ^ ktož' prvé

nemá^ v pravd života kesanského darem božiem obdaeného,^ a

také žádný nemuož" potvrditi na úad knžský, není-li sám
v pravd knz v moci úadu apoštolského.

a/;.; v dile. ^AIII: dokud, c /i///.- nbhnem všickni; Z?.; nezbhnem
všickni. '^Vb. chybí. e y t. chybí: v muže dokonalého a tak dále. f AIII:

tomuf. g b.: kteíž. h ft..- býti prve. ch AIH i b.: opt di. i AIII: mnohé
údy. j b.: máme mnoho úduov v jednom tle. '^b.: všichni, i AIII: vedle.

m V AIII f. 77 následuje další citát z epištoly sv. Pavla k ímanm:
kdo nad jinými jesl v pilnosti, kdož se smiluje v ochotnosti, milování bez

pokrytství láská bratrskou ve spolek milujíce, poctivosti se pedchodíce, peli-

vostí nelení, duchem vroucí Pánu sloužíce, nadjí se radujíce, nenávidíce zlého,

pídržice se dobrého, v zarmoucení trpliví, na modlitbách ustaviní, potebám
svatých obcujíce, pívtivosti následujíce, dobroete tm, ješto se vám protiví,

dobroete a nezloete, radujte se s radujícími, plate s plaícími, totéž ve-

spolek ijíce, nevysoko smyslíce, ale pokorným povolujíce, nebývejte opatrní

sami u sebe, žádnému zlého za zlé neodplacujice, opatujíce dobré vci neto-

liko ped Bohem, ale také pede všemi lidmi, múž-li to býti, což na vás jest,

se všemi lidmi pokoj majíce, ne sami sebe bráníce, nejmilejší, ale dejte místo

hnvu, nebo psáno jest: „Mn pomsta a jáf odplatím," dí Pán. Ale bude-lif

laen nepítel tvj, nakrm jej, žizní-lif, nápoj dej jemu, nebo to uin, uhle

ohnivé shromáždíš na hlavu jeho. Nerad pemožen býti od zlého, ale pemoz
v dobrém zlé.

n Co je v hranaté závorce, v b. chybí. V AIII chybí: kl dotud X v dobrém

zlé. o V b. následuje: mnohých. P b.: nemuož žádný, r A III : kdožf. s /;.
.- nemá

prvé. t . ; obdarovaného. " b. : a tak nemuož žádný.

a Ef. 4, 8. 11.— 13. § Requisita. C.

r ím. 12, 4.-8. d ím. 12, 21.

í V b. postranní pípisek: Kdo nemž býti knzem. C.
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Protož nemá-li^ ten, a ktož jeho posvtil, svatosti života a

svtla múdrosti božie, nic^ jemu neposlúžie k užitku spasenie,

aby moc úadu ml. A tak J<tož k tomu jde*^ i ktož potvrzuje na

to, oba prvé*^ máta^ míti pravdu^ toho, to jest jednotu tla

Kristova, jakož apoštolé svdí, aby byli údové spolu § kesanuov
vrných majíce*^ dary božie. Neb tak muož v pravd pijíti úad''^

Ducha Svatého skrze posluhovánie u víe a v modlitb a vzklá-

danie' ruku, neb skrze to oznamuje se,J že ho Buoh posiluje

v Kristu Ježíši k tomu dielu, k kterémuž '^ jej vyvolil, aby dosta-

ten ten úad konal v moci a v múdrosti Krista Ježíše, slovo

'

jeho pebývající v sob maje k užietku i jiným posluhovati, a což

se nedostává, prositi. Ale nenie-li'" toho, úad knžský v okla-

mání" jest, tak že se i jiné v omylu ustavuje,° jako slepý, ne-

vda, co vzal a co dává, domnívaje se, by drahý kámen byl,

mocný a svtlý, skrze njž by mohl sob i jiným pomoci, ano

kámen obecný a neužitený ani jemu, ani jiným nic neprospievá,p

neb moci žádné ^ neukazuje ani svtla. Tak i^ ta moc úadná
z posvcenie jediné jest^ hlas lidský a skutek mazánie olejem

bez pravdy pomazání Ducha Svatého, moci a osvícenie. Jakož

skutek ukazuje tch, ktož svtí, i tch, ktož posvceni bývají, i na

tch, jimž" posluhují z toho posvcenie, že ležie^ spolu v ne-

moci hiecha a v poškvrnnie" a v temnostech chodí/ skrz>' blud f. 48*'

slepoty, neb nemilost oslepila oi jich nemilujíce bližních, jakož

die písmo: Ktož nenávidí bratra svého, v temnostech pebývá a

v temnostech chodie^ a neví, kam jde, neb tmy^^ oslepily oi
jehoJ Protož nevidí,^^ kam chodie a co"sú vzali a co'''^ dávají,

když jiným posluhují, ponvadž '^'^ toho nemají, co^^ se svdí
o vrných" kesanech, jakož die apoštol,8:g že z temností povolal

vás^^ v pedivné svtlo své, abyste moci jeho zvstovali, r A opt
k témuž die'' svatý JanJJ: Ktož ^^ die, by jeho znal a pikázanie

a A III i b.: nemálif. b A III: riic. t b.: jde k tomu. '^ V b. chybí.

e b.: máte; A III: máta prvé. f b.: pravdu miti. g b.: spolu údové. h ^. ; majíc
ch b.: úad v pravd pijíti, i AIII i b.: vzkládáním. i b.: se oznamuje, k b.:

v kteréž. i AIII: slova, m AIII: nenílif. " 6..- v uoklamání. o b.: postavuje.

P b.: neprospje. r b.: nic moci. s b.: také. t v b. chybí. " AIII : komuž;
6..- komu. v 6.; jsou. x /I///.- poskvrn; b.: v nemoci hícha poskvrnné,

y AIII i h.: skrze, z V b. chybí: v tC4nnostech chodie. aa b.: temnosti, bb AIII:

nevdí. « AIII i b.: cof. dd AIII: ponvadžf. ee AIII: co; b.: což. ff b.: vo-

lených, gg V b. chybí, hh AIII í b.: vás povolal. •' b.: dí k témuž, jj V b. chybí:

svatý Jan. kk V b. následuje: se.

a nb. C. /? 1 Jan 2. 11. y \ Petr 2, 9.
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jeho neostíhá,^ lhá jest a pravdy v nm nenie.'^ (^ Protož pon-
vadž Boha nezná a pravdy nemá, ímž tehdy '^ poslúží a koho
oznámí, [ponvadž sám Boha nezná a pravdy nemá?] Jakož die

písmo "^i Ktož zachovává slovo jeho, "" jist v tom láska božie^

dokonalá jest. i^ A die dále v té ei, že^ tmy^ odešly a prav
svtlo^ jíž sviti. A ktož se dic^^ v svtle pebývati a bratra svého

nenávidí, v temnostech'^ jest až dotud.^ Ale ktož miluje bratra

svého, v svtle pebývá a pohoršeni v nm nenie.r A to*' jest do-

kázaní posvcenie' nejprv"" kesanského života, jakož i pán Ježíš

die : Tento " jest soud, že pišlo svtlo na svt, ale lidé milovali

sú vice° tmyP nežli svtlo, neb skutkové jich blechu^ zlí. Každý
zajisté, kdož zle ini, nenávidí svtla a nejde k svtlu, aby ne-

byli tresktáni skutkové jeho; ale ktož iní pravdu, ten^ jde

k svtlu, aby se zjevili skutkové jeho, že v Bohu sú uinni.'^

Protož ktož dobe iní, jdC k svtlu.'^ Jakož opt die: Kto" mne
následuje, nechodí'' ve tmách, ale bude míti svtlo života.^ A tak

tyto ei apoštolské i samého pána Ježíše y Krista^ rozsúdie^^

každého, kto^** sú posvceni a kto poskvrnni, kteí mají svtlo

viery, kteí" temnost bludu. Neb opt die: e, kteráž sem
mluvil, ta^^je saditi bude v den soudný.^ A ponvadž^® tohoto"

asu zdravého nauenie nechtí trpti, neb sob shromáždili mistry,

ještosg jim [jediné] lekcí ušima, ale pídef hodina, když''^ pán Ježíš

súditi bude a osvítí skryté vci temností,'' a zjeví rady srdcí a od-

platí každému podlé JJ skutkuov jeho, [a tehdy bude chvála

jednomu každému]. '^'^ Tu [pak]'''' moc svtská nestaí k pemožení,
ani múdrost zemská k chytrému písem glozování, aby odsuzovali

a potupovali spravedlivé skrze n, ale každému jednomu bude od-

meno" v té míe, v kteréž mil, a odplaceno, jakož""™ jest

kto '^'^ zasloužil. Nebude °° tu prospšen knz zlý s svým posvco-

a b.: nezachovává, b /,. neni v nm pravdy, c aIII i b: tedy d
\ [>_

chybí, e b.: jeho slova. ^ V AHI i v b. následuje: sou. s AIII i b.: temnosti,

h b.: svtlo pravé. ch h.: praví. i AIII: ve tmách. j V b. chybí: až dotud,

k AIII i b.: to. I b.: posvcení dokázaní, m AIII: nejprve. " AIII i b.: tentof.

o AIII: lidé více milovali sú; í>. .• milovali sou lidé více. P b.: temnosti,

r AIII i b.: bíchu. s AIII: tenf. t b.: uinni jsou. u AIII: jdef. v A III i b.:

kdož. X AIII: nechodit', y V b. chybí. ^ AIII: Krista Ježíše, aa/i/// / b.: roz-

soudit", bb b. : kdof. cc 1/ /i /// chybí, dd a III i b. : taf. ee A III: ponvádž.
ff 6.;toho. ggyi///.- jestot', hh ^ ///.• kdyžf. " í?.; skryté temnosti, jj ^///.- vedle,

kk Co je v hranaté závorce, chybí v b. » AIII ib.: odmeno bude. mm AIII:

jakž. nn b.: kdo jest; v AIII chybí: kdo. oo AIII: nebude.

a 1 Jan 2, 4. ^ I Jan 2, 5. y 1 Jan 2, 9.

^ Jan 3, 19.-21. e Jan 8, 12. f Jan 12, 48.
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vá/ním. Když^ píd knz veliký, jenž jest nad domem božiem, f. 49^

oznámí e svú, kterúž jest mluvil ka: Povede-li slepý slepého,

oba v jámu iipadneta.o. k, k tomu^ opt<= die: Odejdete^ ode

mne zloeení^ v ohe vný} kterýž pipraven jest áblu i an-

dluom^ jehoJ Protož nechajíce papeže Antikrista i jeho posluov,

knží zlých, ješto v temnostech^ chodí a nevdí, kam jdú, násle-

duojmež pána Krista i jeho posluov. '^^

A potebie ' jest rozumti té ei naped povdné, neb jinak

nemuožJ žádný k spasení pijíti, le*" skrze zachovánie' eí jeho.

A také nemuož žádný pijíti moci úadu v pravd posluhovánie

než ten, ktož jest tak prvé posvcen v pravém milování kesan-
ském a v*" zachování eí pána Krista, neb skrze to k osvícení

i k" posvcení picházie také i moci duochovní nabývá. A takoví^*

mohu úad apoštolský pijíti, neb k tomu zpuosobeniP sú, a od

takových také potvrzeni býti, ješto v též pravd pebývají jsúcC

hojn obdaeni,^ jakož die apoštol: Což menšíeho jest,^ odvtšieho

bére požehnáme neb dobroeenie.r Protož biskup takový má býti

v lidu kesanském nad jiné v svatosti života a dary božiemi

okrášlený a tak v ctnostném život pokorném a tichém následo-

vati pána Krista Ježíše, aby e byla o nm " pravá, že jest po-

svcený a osvícený,^ jakož naped eeno: Kto'^ mne následuje,

nechodí ve tmách, ale bude^ míti svtlo životaJ Protož k tako-

vému biskupu hodné a^ dobré jest jíti a skutky své zjeviti, aby

poznal, jsú-li v Bohu uinni, neb takoví mají rozeznávati svtlem

umnie moudrosti božie, rozsouditi a v dobrém potvrditi a z ne-

dostatkuov tresktati. Neb takový biskup i knz místo Krista po-

selstvie požievá maje úad smíenie, jsa posvcen a osvícen a mocí

od Krista obdaen, z jehož plnosti všickni beru. A k takovému

biskupu když by žák šel na svcenie, zkusil by jeho prvé biskup ^"^

na nkterý as, má-li^^ on posvcenie života kesanského a roz-

umnost múdrosti božie, jakož sluší na takového, ješto má i jiným

ku píkladu býti a" skutkem i slovem'^^ uiti, jako^^ svtlo jiným

a/l///.- kd>ž. b^.;tonuif ^Vb. chybí, d /!///. odcjdtcž; 6..- jdtcž.

e^^.; initelé nepravosti. M/// / b.: do vného ohn. ^í b.: anjeluom. h AIII:

ve tmách, ch AIII : posk°iv jeho. ' AIII i b.: potebif. J b.: nemuož jinak, k ^.
•

než. 1 AIII: zachovávaní. ^V b. chybí. " b.: ku. o t.: takovíf. p b.: zpuo-

sobní. r AIII: jsouc, s AIII i b.: obdarováni, t b.: že každý menší. " AIII

:

o nm byla. v b.: osvcený. x AIII: kdož. y AIII: budef. z V b. chybí: hodné a.

aa v AIII chybí: prvé biskup, bb AIII: iná-lif. cc b.: i. dd ^. • slovem i skutkem,

ee 1/ >! /// chybí.

f, Luk. 6, 39. (i Mat. '2b, 41. ;- Žid. 7, 7. o Jan 8, 12.
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svit, aby osvcovali jiné.^ A tak by se vzeptaP i na to, kterak

f. 49^ jest obcoval u víe i v skutcich kterak se zachoval, <= aby / sám

nejprve '^ svdectví vydal o sob^ a také ti vrní kesané, mezi

nimiž se jest vychoval a vyuil, aby i oni o nm oznámili^ tomu
biskupu, kterýž ho potvrditi má na úad knžský, « tak-li jest pi
nm, že od mladosti v svatosti života zachoval se bez hiechu

smrtedlného ili jest vrn kající a již v prodleném asu s vzrostl

v život kesanském '1 ctnostném a v tom pijal dary božie, aby

i jiné uil a rozeznával svtlem moudrosti božie, a také zmocnil-li*^'^

se jest skrze moc posilnnie, jakož dí svatý Pavel': Posilte se

v Pánu a v moci sily jeho^ tak, aby mocn a dostaten mohU
svtem pohrdati, nemiluje jeho ani tch vcí, kteréž na nm jsou,

a tak aby žádosti tlar umrtvil a ukižoval tlo s hiechy a jiné

mocn témuž "^ uil, napomínal, tresktal, osob nepijímaje, aby

mohl íci s s. Pavlem : Treskcem a uíme každého lovka, abychom

vydali dokonalého Bohu. ^ ^ A opt : Aniž sme zajisté byli kdy

v ei pochlebenství ani v píin lakomství, Buoh svdek jest. ' =

A tak má se míti k tm, kterýmž'" posluhuje svátostmi, aby prvé

byli tresktáni mocn a naueni" v svtle umnie známosti tejností

božských, jakož dí opt° s. Pavel: Zvstujem nestihlá bohatstvie

tajemství Kristových. Z A opt k témuž die k Timoteovi : Ty vci
poru vrným lidem, ješto p mají tajemstvie víry v dobrém sv-
domí, aby mohli i jiné uiti. '?

Tak moc a svtlo umnie tomu úadu píslušie, ale toho^

musí skutky dobrými dokazovati a ctnostným životem, neb jinak

nemuož tch vcí míti naped povdných a bez nich nemže ^

míti úadu v pravd. Ale když" v tom nadepsaném ' pebývá, maje

tu známost božských dobrých vcí, tak muož íci s svatým Pavlem

:

a h.: aby jím osvcoval. b AlU i b.: zeptal. c b.: zachovával. d ft.
.•

nejpn-. ^Vb. chybí: osob. f AIII ib.: oznámili o nm. g A III i b. : v pro-

dlených asích. ^ b.: v kesanském život, ch^. .- zmocnl-li. ' ..- apoštol.

j AIII: mohl dostaten a mocn. ^ AIII: témuž mocn. ^ b.: Buoh svdek
jest, že nebyli sme v píin vzatku, ani v ei pochlebenství, m AIII: jimž.

n y4///.- vyueni; /?. .• v nauenL o V b. chybí. P /I///.- ještof. ^ AIII : pfileži.

s AIII i b.: tohof. t AIII: nemž; b.: nemuož. u AIII: kdyžf. ^ V b. chybí.

a V b. postranní pípisek: eho má biskup šetiti pi tom, jehož má po-

tvrditi na knžství? C.

^ Ef. 6, 10. ;- nb. d Kol. 1, 28.

£ 1, Tes. 2, 5. f Ef. 3, 8. ^ 2 Tim. 2, 2.

' O tom, jaký má býti kandidát knžství a knz. víz AI f. 12^. 31°.

57a. O potvrzení biskupem viz pozn. 1 na str. 29.
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Následovnici moji bute, Jako i Já Kristuov. ^ A opt aby mohl

éci^ tm, kteréž^ uie: „Jakož ste vidli na mn/ tak ite:
Chudobu mile podstupujte, hanní snášejte, žádnému zlého za zlé

neodplacujte, ale v trplivosti, v tichosti a v pokoe'' Pána svého

následuojte i nás, jako^ i my jeho; a^ jakož vidíte od nás a^ sly-

šíte od nás, tak iiíte, a bude"^^ vám život a pokoj' na vky.

Protož takJ píslušie podlé písem apoštolských v úadu jich

pebývati a od takových biskupuov potvrzení pijímati, jakož

o nich naped povdíno, ješto*" mají svatost života a svtlo umnie
a moc shuory, jížto otvierají a zavírají. '/? A tak o takových kn-
zích kesfan/ských my držíme a víme, že mají v pravd úad f. 50-

apoštolský v moci pána Krista, a"" posluhovánie jich slovem i svá-

tostmi jest v té" pravd v moci° Ducha Svatého. Neb tak milí

apoštolé, nejprvnjší Kristovi poslové, pijemšeP od nho slovo

pravdy, e živu, v níž jest moc božie, skrze niž sú byli osvíceni

i posíleni, z toho sú jiným posluhovali, jakož dí s. Petr:'^r Kto^

mluvi Jako ^ eí božie, a kto posluhuje Jakožto " z moci, kte-

roužto^ pidává Buoh/> A tak z té moci jest posluhovánie slovem

božiem i svátostmi.

A'' jakož zmienka jest v této ei o obcovánie tla a krve

pána Krista, že oni apoštolé milí^' i potomní následovníci jich, ^

pebývajíce^^ v Kristu Ježíši a Kristus v nich, posluhovali a po-

sluhují k užietku spasení lidem v plnosti Krista Ježíše, majíce

slovo jeho živé v srdci svém (o nmž die svatý Pavel/'' Složit^""

v nás slovo smienie,^ neb Kristus Ježíš, když se modlil v za-

hrad a krvavým potem potil, mezi jinú eí takto '^'^ ekl^^ k Otci:

Slova, kters^^ mi dal, dal sem Jim a oni sú pijali a poznali

a b.: též cci.; ÁIII: iri. b /;. ; koliož. c b.: na mn vidli. '' A III: v ti-

chosti, v trplivosti a v pokoe, e a III i b.: jakož. ^ V AIII i v b. následuje:

tak. hft.;i. ch AIIl i b.:b\iúti. i /4 ///.• pokoj a život, i /í///.- takf. ^AIII:

ještof. 1 b.: zaviraji a otvírají. ^ b.: '\. " K b. chybí, o b.:mod. P b.: pijavše,

r v b. chybí: s. Petr. -^ A III: kdož. t b.: jakožto. u b.: jako. v a III i b.:

kterouž. ^^ V b. chybí, y b.: milí apoštolé, z b.: jich následovnici, aa b. : práv
pebývající, bb /}//// .; apoštol. c<^ V b. následuje : ]t?.i. dd/;.;tak. eeAIII

i b.: dí. ff b.: kteráž's.

a 1 Kor. 11, 1. li V b. postranní pípisek: Dobí knží. C.

Y V b. postranní pípisek rukou asi Blahoslavovou psaný: Vox sonans

in ministerio non est inanis sonitus, sed movet et percellit corda, ut aliquam re-

verentiam et metm concipiant; et habet admixtas flammas spiritus sancti, qiii

accendit in cordibus novám lucem et novos motus congruentes cum legc Dei.

Moller (?) in psal. 29. in v. 4 Viz též Izai. 59. v. 21.

d 1 Petr 4, 11. 2 Kor. 5, 19.
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práv, že sem od tebe vyšel, <^ a opt die: Posvt jich^ v pravd,e tvá pravda jest a za n já ^ posvcuji sám sebe, aby i oni

posvceni byli v pravd. A ne za n prosím toliko, ale i za ty,

kteíž'' mají uviti skrze slovo '^ jich v m, aby všickni^ jedno

byli, jakož's^ ty. Ote, ve mn a já v tob,^ aby i oni v nás jedno

byli^): z^ této ei známo jest, že každý, ktož má spasen býti,

musí<^" k tomu pijíti, aby posvcen byl v pravd slova božieho

a úasten byl posvcenie ' pána Krista,r kterýž posvcoval J sebe

samého na kíži se obtuje, aby tak skrze moc smrti své a vylití

krve své posvtil lidu svého, kterýž jemu dal Otec nebeský. A
vtom'' záležie poznání Boha Otce i Jezu Krista, syna jeho, a to'

jest život vný. Neb tak oznamuje Otec Syna, když pravdu slova

svého dává v srdce lidská, a v tom oznamuje Syn Otce, když to

slovo, Kristus Ježíš, v moci viery osvcuje a posiluje lovka. Neb
v tom slovu víry jest svtlo"" známosti božské a skrze to jest moc
posvcovánie v Duchu? skrze Krista Ježíše," kterýž sám se° po-

svtil proto, aby posvceni byliP v pravd slova jeho ti, ktož'' té

ei jeho, jenž jest pravda, v sob místo dali. A v tom^ záležie

synovství božie, jakož die: Ktož sú jej pijali, dal^ jim moc, aby

synové božie byli, tm, kteíž ví ve jméno jeho.<^ To jest jméno
f- 50'' a to" jest slovo a e živá, z Boha Otce pošlá. / Ktož jie v sob

místo dá v srdci istém a dovrném a^ v duchu povolném^ mi-

losti, s ním se spojí'' v jednotu božie i bude míti život vný
v sob pebývající. A tof nepochodí z tla a ze krve, ani tlo

a krev obdržie toho, ani porušitedlnost> neporušenie, ale po-

chodí^ z Boha živého skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém. Nebo
tlo a krev nemuož toho zjeviti, ale Otec nebeský zjevuje Syna

a na té skále ustavuje se církev svatá i jedna každá duše vrná^^

a tak spolu všickni vyvolení božie, nad nimiž brány pekelné ne-

mohu svítziti.'''' Neb založila se v tom víra lovka, co" jest z Boha,

slovo živé, Kristus Ježíš, jenž jest moc božie a múdrost božie.

a V b. následuje: ote. ^ b.: já za n. c A//f: ješto. ^ b.: slova,

e b.: všichni. * A III: jako's. s V b. následuje: etc. Další kus citátu chybí.

h/l/;v. ch ^ ///; musif. '^Vb. chybí, j /I ///.• posvtil. ^ A III i^b: iomt

^ AIII i b.: to. m b.: svtlo jest. " AIII: skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém,

o AIII: sebe. P V b. chybí: v Duchu X posvceni byli. r V b. následuje: sou.

s b.: tomf. t V AIII i v b. následuje: jest. " AIII: tot v V b. chybí, x b.:

spojiti. V /7..- porušeni, z .4/// .• pochodit', aa ^.; vrná duše. b ^4 ///; nesvítzí.

cc A III: což.

a Jan 17. 8. /? Jan 17, 17.—21.

;- Jak Kristus Pán svých posvtil. C. v Jan 1, 12.
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A to sú nejprve^ milí apoštolé'' pijali a jemu v sob místo dali

a tak sú v tom posvceni, když sú tu e zachovali, jenž jest

pravda, jakož die: Posv^ jích, Ote, v pravd, e tvá pravda
jest.o- A k tomu die: e, kteráž's'^ dal mi,^ dal sem jim a onO
pijali a svt je^ v nenávisti má.^í^ Protož ta e,'''' kteráž jest

z Boha,' mocná J jest. takže lovka od svta oddluje*^ umrt-

vujíci' v nm tlesné žádosti a^^zahánie odr nho svtské mar-

nosti a zpuosobuje vnit lovka nového" tak, aby lovk byl°

nové stvoenieP z Boha v Kristu Ježíši. A za to"" se^ modlil pán

Ježíš k Otci svému ^ ka: Zachovej je ve jménu tvém,^ aby to

drahé sím, slovo" jeho neporušené, pebývalo v apoštolech a za-

chováno bylo a plodilo se skrze n i v jiných. Protož ekl : Ne-

toliko " za n prosím, ale i za ty, kteíž mají uviti'^ skrze slovo

jich v m, aby byli všickni^ jedno, jakož' s^^ ty, Ote, ^^ ve mn
a já v tob, aby i oni v nás jedno byliy°^ Protož ta jednota na

tom záleží, když tak, jakož povdíno jest, v semeni slova božieho pe-
bývají, jakož dí svatý Petr : Druhé jsúc^"^ narozeni'^'^ nezsemene poru-

šitedlného,''^ ale'^ neporušitedlného,^^ skrze slovo Boha živého a zuo-

stávajiciho na vky.^ Ten jest rod nový,gsživý a mocný,'''' z Boha
Otce Syn a skrze Syna vyvolení jeho, jakož die [s. Jans^] : V po-

átku bieše''^ slovo" a slovo bieše^^ u Boha a Buoh^^ bieše slovo.

[To biše v poátku u Boha}^ Všecky vcí^"^ skrze nho uinny sou

a bez nho uinno jest nic, což uinno jest. V nm život biše

a život biše svtlo lidi, a svtlo ve tmách svítí a tmy jeho ne-

obsáhly. A to slovo tlo uinno a pebývati bude v WÍZ5.'"'"/'?

A opt die: Vyšel jest rozséva rozsévat '^semene svého''^ i padlo

v srdce dobré a nejlepší a užietek pinášie°° v trplivosti. Takf

aft. .-nejprv. ^ /^ /////;..• apoštolé niili. c /i ///.- posvtiž. d yí///.- kterou

si; b.: kterouž si. e b.: mi dal. f V b. následuje: sou. Jí A III: jich. h A III:

nenávidí, ch A III: e ta. i AIII i b.: z Boha jest. j AI: mana. k /;.
.- loui.

' b.: umrtvujic. m b.: i. " b.: novi'ho lovka. o AIII: byl lovk. P A II i

i b.: stvoeni nové. r AIII i b.: tof. s V AIII následuje: jest. t b.: pán Ježíš

k Otci svému modlil. " AIII i b.: slova v AIII: netolikof. « AIII: uviti mají.

y b.: všichni, z A Ilí : ]ako's. aa b.: jakož sme my jedno, ty Ote. bb V b. chybí:

jedno byli. cc AIII: jsouce, dd if_- porozeni jste. ee b.: porušeného, ff V b. ná-

sleduje: z semene, gg V b. chybí, hh b.: vný. '' AIII i b.: biše. JJ b.: etc.

Ostaiek citátu chybí, kk AIII: a to biše v poátku. " V AIII i v b. chybí: a

Buoh X u Boha. mm y b. chybí: všecky vci X hude v nás. nn A III: roz-

sívati; b.: rozsívat, fo b.: pináší užitek.

a Jan 17, 17. /3 Jan 17, 14. y nb. C. o Jan 17, 11.

e Jan 17, 20. 21. V b. postranní pípisek: Jednota svatá. C.

X 1 Petr 1, 23. 15 Jan 1, 1—5. 14. »> Mat. 13, 3.
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ten drahý rozséva Kristus Ježíš, z Boha Otce pošlý, zplozuje »

své siem drahé, syny^ božie, skrze posly své, jakož ekl: / za

tyt prosím, kteíž mají uviti skrze slovo jich v m. a Tof jest

to slovo posluov božiech, jakož ekl: Slova, kteráž's"" mi dal, dal

f.51^ sem jimJ A opt: Dal jim moc syny božiemi býti.r Protož / jest

jich to drahé siem, '^ slovo božie, ponvadž jest jim dal je. A
k tomu^ dí svatý Pavel: ^ My z Boha ped Bohem v Kristu mlu-

víme.^ A opt:s Posluhujem ne ernidlem, ale duchem Boha ži-

vého.^ Protož ^'die, že skrze m zvstování v Kristu Ježiši,'^^ já

sem vás porodil.^ A tak zpuosob rodu z semene víry dje se

z Boha Otce ^ skrze Krista Ježíše a Kristus Ježíš skrze posly své.'^'

Protož ta jednota svatá tak jest,* že Otec pebývá v Synu a Syn

v Otci, a všickni, kteíž sú tu živu e pijali a zachovali a tak

znova seJ narodili a zuostávají,"" rostúc' v nový život, tak pe-

bývají v Otci i v Synu, jakož dí k témuž"" svatý Jan: Zuostanete-li

v tom, co" ste od poatka° slyšeli, i vy v Synu íp v Otci zuo-

slanete a toto ^ jest zaslíbenie vám, ^ život vný. < Tof e božie

iní: ktož ji zachová* a, v tom setrvá, že vný život dává. Neb
jakož SynJ« vný z Otce zuosíává v Otci vn," tak všickni vy-

volení jeho skrze nho jsúce zrozeni, zuostávají v nm a mají

život vný. A tak jest jednota, o niež mluví pán Ježíš: Aby byli

jedno, jakož i my jedno sme." ^

Protož kteíž ''v té jednot nepebývají, úastni Boha Otce

nejsou, ani Krista Ježíše a skrze nho volených y jeho, ale jest

každý takový jedno se všemi hiešníky v úastnosti^ skrze ducha

neistého,^ kterýž v nich své dílo dlá hned od poátka,'''^ Adama
hiecha a smrti zatracenie vného.^'' Protož všickni takoví jsú

údové Antikristovi a pebývají "v temnostech, neb nemají hned od

a b.: vzplozuje. b /,_• syn c A III: která's; b.: kteráž si. d b.: sim drahé.

e A III i b.: tomuf. f A III i b.: apoštol. zV b. následuje: že. ^V b. následuje:

apoštol. ch A III i b.: v Kristu Ježíši skrze mé zvstování. i A III: a tak jest

ta jednota svatá tak; b.: takt" jest jednota svatá tak. J b.: se znova. ^ V A III.

následuje: v ní. i AfII: rostouce, m ft..- tomu. " b.: což. o AIII: poátku.

P AIII: a. r AIII: toto. s ^.; a jest vám zaslibený. t /,..• zachovává. " b.:

vný, v b,: sme my jedno, x AIII: kdož; b.: kdo. y b.: ani volení., z AIII

:

úastenství, aa AIII: od poátku; b.: poátkem, bb b.: k zatracení vnému, cc b.:

pebývajíc.

a Jan 17, 20. /í Jan 17, 14. ;- Jan 1, 12.

r? 2 Kor. 2, 17. e 2 Kor. 3, 3. f 1 Kor. 4, 15.

5j Zpuosob rodu z semene. C. i' nb. C.

c 1 Jan 2, 24—25. y. Jednota. C. Á Jan 17, 22.

/j. V b. postranní pípisek: Jednota híšná. C
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poátku =^ rodu nového z semene slova božieho a^ nepijali sy-

novstvie skrze víru v moci'' slova božieho, i'^ nedal jim pán Ježíš

ei své. Protož nemají moci syny božími býti, neb nevie ve

jméno jeho, nepimísivše víry k slovu jeho, nejsú'^ v jednot, za

kterúž se jest pán Ježíš modlil. Protož nemají' moci z té jednoty

Boha Otce s Synem i úduov jeho církve svaté a tak nemají moci

rozenie skrze slovo jeho, ponvadž s prvé*^ nejsú sami porozeni

skrze slovo Boha živého, i nemohu také žádného zploditi''^ v nový

život, ani koho zplozeného' posvtiti, neb sami sú v temnostech

a v smrti a sú poskvrnní. A tak všecky vci jich, což oni mají

a dlají, poskvrnné sú. Onií žehnají, a Buoh zloeí a"^ poskvrnu

na to uvodie, jakož die:' Obtuji^^ mi chléb poskvrnný, nenie'' I

má vuole v nich. o- A opt die: 7^° žehnáni jich"^ budu zloeiti. f^ f. 5P

Protož daleký jest rozdíl úduov Antikristových, jenž jesfr

zbo satanuov, od úduov Kristových, jenž jest^ církev svatá,

a^ nemají" spolu úastnost^ v božských daiech,'' jako svtlo

s temností,>' a pán Kristus, jenž jest Buoh, s Belialem, jenž jest

ábel, a chrám božie s modlami, jakož die: Vy ste chrám Boha
živého.^ Protož^ nenie pirovnání chrámu Ducha Svatého k chrámu

modláskému, jakož die^^: Ktož iní hiech, sluha jest hiechu,^ a

opt: Od ehož^'° kto pemožen jest, toho i sluha jest.> A o tom

zjevn svatý Pavel die, že lakomství jest modlám slouženie.v A
tak modlái sú všickni hiešníci," neb duch jich s tiem spojen jest

a tomu ve dne i v noci slúžie, v jednot jsúce'^'^ s tiem, od ehož
pemoženi sú, a žádost srdce jich^^ v tom pebývá, což jest

z duchu" zlostného, totiž hiech a smrt. ^s Protož^'' o ty asné vci
mají hnvy" a" sváry a popudlivosti, a cožkoli jest tch vcí"''

v srdci neistém a v duchu zlostném, to jazyk vynášie skrze rty,

neb z hojnosti srdce ústa mluvie, a totéž i skutek ukazuje, neb

a b.: poátkem, b v AIII i v b chybí, c b.: moci. d V b. chybí. '^ AI//:

nejsouf. f /!///.• nemá jif. g /;.; a ponvadž. ^^ V b. chybí, di í>.; vzploditi. ^ b.:

vzplozeného. i AIII i b.: onif. ^ V AIII i b. následuje: tak. ^VAI/I násle-

duje: prorok, m AIII: obtujif. " AIII: nenif. o AIII: jáf. P AIII:']\c\\ žehnáni,

r AIII: sou. s AIII: sou. ^ V AIII i v b. chybí. " b.: nemajíf ; v AIII násle-

duje: ti. v AIII i b.: úastenstvi. ^ b.: v daich božských, y 6. ; s temnostmi.

2 /í///.- protožf. ^^V AIII následuje: Písmo. ^^ AIII: kohož; b.: ÍQho. " yvarf

tímto slovem pipsáno jest rukou Orlíkovou: lakomci. ^^ AIII: jsouc. ^<^b.. jim.

ff b.: ducha, gg AIII: v hichu a v smrti, hh AIII: protožf. ii b.: hnv. jj V b.

chybí, kk V AIII chybí: tch vci.

a Mal. 1, 7. p Mai. 2, 2. y Rozdil. C.

d 2 Kor. 6, 16. e Jan 8, 34. C 2 Petr 2, 19. r, Kol. 3. 5.
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když jest devo zlé i ovotce jeho zlé a nesbierají s^ bodláie

fíkuov, ani s trnie vinných jahodek, také nevydává*' studnice

«

z jednoho pramene sladké a hoké vody. Tak"^ každý knz zlý,

pijímaje úastnost^ z duchu neistého a pebývaje v zboru

híšníkuov v jednot nepravosti, nemuož ^ skrze nho pojíti nic

istého z^ sladkosti Ducha Svatého. Protož « nemuož^ užitený

býti, ani'' užiten komu' posloužiti k spasení, ani co posvtiti,^''

neb tma neosvcuje, ani se kto' oistí J od neistého.

Protož odkud jest to, že práv držie a vie,'' že zlý knz
posvcuje tla božieho? A jestli • tak, tehdy"" jest vtšie a duostoj-

njšie v svátosti zlý knz než" tlo božie, neb° jest jisté písmo

ducha božieho,P že každá/? vc menšie od vtie béC požehnánie

neb posvécenie. Ale to slovo píliš jest vzdálené od pravdy, nebo

ani nejlepšie knz, by jako s. Petr byl, neposvcuje^ tla božieho

v tom smysle, t jakož" oni pravie,^ ale posvcení ono pijímá od

Krista Ježíše,'' jakož die pán Ježíš: Ote, posv jich v pravd,
e tvá pravda jest.r A opt die: Já^ sám za n posvcuji sebe,

f.52^ aby"" i oni posvceni byli v pravjá."^ A tak jest posvcení z Boha
Otce skrze slovo jeho živé, jenž jest pravda Kristus Ježíš, jenž

samého se posvcuje i také vyvolených svých, kteíž ^^ z nho^^
posvcení mají. A z té moci knžie kesanští posvcují vidomých

vcí," kteréž'''^ menšie sou než oni. Ale pán Ježíš sám tla svého

posvcuje £ a k tomu i své volené zpuosobuje, aby pijali jeho

v pravd k životu vnému, jakož die: Ktož jie chléb '^ tento, živ

bude na vkyji Ale zlí knžie ^^ ím posvcují, ponvadž"*^ jeho

nepijali a nepijemšes? sami od nho posvceni nejsú, protož'^''

žádné vci nejmenšie posvtiti nemohou?

a AIII: z. b Alll: nevydáváf: b. nevydávají., c AIll : takf. d Alll i b.:

úastenství. &AIII: nemžf. f V b. chybí. s AIII: protožt. ^ AIII: aniž.

ch AIII: posvcovati. i b.: co. i b.: istí, k /;.. ví a drži. i AIII: jestlif.

m AIII: tehdyf. n AIII: nežli o AIII: nebf. Pb.: svatého, r b.: bére od vt-

šího, s >1///; neposvcujef. i Z?..- smyslu. ^ A III : jakožt v /;. .- mluví. ^ A III

:

onf pijímá od Krista Ježíše posvcení; b.: posvcení pijímá od Krista Ježíše.

y AIII: já. z AIII: af by. aa AIII: kteíf. bM/.- z jeho. " ..- posvcují vido-

mých vcí knží kesanští, dd b.: kteíž, ee AIII: knží zlí. ff AIII : ponvádžf.

gg Z7..-nepijavše. hh AIII: protožf.

a V b. postranní pípisek: Zlý knz nieho neposvcuje. C.

/S Knz dstojnjší než tlo boží. C.

r Jan 17, 17. d Jan 17, 19.

£ Knží posvcují vidomých vcí, kteréž menší jsou než oni. C.

Cnb. C. r, Jan 6, 51.

'í V b. postranní pípisek: nb.
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Ale ekl by nkdo, že slova mají a tmi slovy posvcují.

A^ kde sú vzali'' ta slova,'' ponvadž'' jich jim<^ pán Ježíš ne-

dal?'^ Neb^ když^ by slova ^pána Ježíše pijali, mlis by život

vný a tak rod nový a svtlo víry poznánie božieho ^ a tak by

byli*^!! y jednot, o níž naped povdíno jest, a údové z' úduov

Kristových a chrám Boha živého. A když by tak bylo pi nich,

mli by slovo božie, jímžJ by mohli poslúžiti k rodu novému

i k'' posvcení ducha i svátostmi,' neb takový každý byl by

v pravd knz dobrý, již jsa porozen ne z semene porušeného,""

ale skrze slovo Boha živého, jakož opt die pán Ježíš Kristus"^:

Co ° se narodilo z tla, tlo jest a co se narodilo z duchu, p duch

jest.^í Protož ten rod duochovní jest, o nmž se tuto mluví, vnit-

ního lovka, v nmž má zruosti v dokonalost každý knz
kesanský, aby i jiným posluhoval k témuž rození skrze slovo

pravdy.

Protož každý lovk rozumný ml by z tchto eí porozumti,

muož-li lovk prvé,^ než se narodí, jiným k rození posloužiti,^

dílo dlati a/? slova mluviti aneb" jiným pokrm pipravovati, aby

jedli. Takéž^ jest tuto podlé zpuosobu duochovního lovka ke-

sana vrného, ovšem pak knze, ješto'' má býti jinýma ku po-

sloužení v tch ve^ všech vcech v Kristu Ježíši: musí býti sám

prvé porozený^^ a pokrm bráti a vzrost'''' a" dílo dlati, kteréž

nehyne, a tak i" slova mluviti, kteráž'''' sú k životu vnému, a

potom ^'^ posluhovati jiným" k témuž, což sám má. Neb^^ každý,

kdož '1'' má knzem býti v úad" apoštolském, musí prvé dojíti

knžství, jenž JJ jest /duochovní v ádu '''^ a v duostojenství vrných f. 52''

kesanuov spoluúduov Kristových, o nichž naped psáno jest.

A jakož opt s. Petr die: Složice každá zlost a každú lest a po-

krytstvie a nenávist^^ i všeliká utrhánie, jakožto nynie porozená

mladátka rozumní'^''' beze lsti pokrmu'^'' žádejte, abyste v nm

a AUl i b.: protož. b l^ ft. chyhí. c A 111: jim jich. ^V b. následuje:

jich e b.: nebo. ^ AlU: kdyžf; h.: kdyby. % AÍU: mSIif. h /,. .• boží. ch AlU

:

bylif by. i V AUl chybí. J b.: jímžto. k Alll i b.: ku. > AUl: svátosti, m b.:

porušitedlného. ^V b. chybí, o AlU: což. P AUl i b.: ducha, r b.: posluhovali,

s Alll: prvé lovk. t AUl: k rozeni posluhovati jiným. " Alll: anebo,

v AUl: takéžf. x AUl: ještof. y b.: jiným má býti. ^V AUl chybí, aa AUl:

prvé býti sám porozený; b.: býti prvé sám porozený. t»t) b.: ruosti. " y b. chybí.

dd AUl: ktcrážf; b.: kteréž, ee b.: v tom. « AUl: jiným posluhovati, gg b.: nebo.

hh /!///.• kdožf. y^ AlU i b.: úadu, jj /I///.- ješto. kk^..- v úadu. ^^Alllib.:

nenávisti, mm Alll: rozumná. "" b.: mléka.

a Jan 3, 6. /? nb. C.
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rostli k spaseni, a však okusili ste,^ že^ sladký jest Pán, k n-
mužto pistúpíce, k kameni živému od lidí zajisté'^ zavrženému,

ale od Boha vyvolenému a poctnému, ^ i vy jakožto kameni živé

vzdlávejte se v domy duochovni,"^^ obti^ vzáctné'^ Bohu skrze

Ježiše Krista.^ P Protož '^'^ tyto ei apoštola oznamují život ke-

sanský, a' kdož chce spasen býti, musíJ každý skrze pokání

pravé složiti každú zlost'' a skrze nové rozenie mláátkem býti

a v tom ruosti a rozumný býti okúšeje Pána, kterak sladký jest,

k nmuž má pistoupiti, k kameni živému, to jest k té jednot

pána Krista, o níž naped povdíno jest. Protož musí' každý

kesan pravý"' býti kamenem živým skrze víru slova božieho ži-

vého a vzdlati se v lásku neomylnú, v duom duochovní a tak

v jednotu ducha, jakož" dí s. Pavel :° Jedno tlo a jeden duchr

(neb tak se vzdlává církev svatá v jednotu božie v Kristu Ježíši)

a tak v té jednot knzem svatým býti, neb jest církev svatá ten

chrám, ta? jednota zboru božieho shromáždnie;"" protož v nm
nic poskvrnného ani mrtvého nemuož býti,^ než jednotí, kteíž^

sú z semene neporušeného" skrze slovo Boha živého a tak Krista

Ježíše, Syna božího, neb^ on jest knz svrchovaným' Protož ktož

se z nho rodie," ti^ sú knžie po rodu, jakožto^ v^^ podobenství

toho byli Aronova pokolení knží tlesní.

A tak všickni,£ ktož sú v rodu tohoto knze Krista Ježíše,

jsú''^ knžie" roduC duochovního, neb'''^ on jest knz duochovní,

maje pomazání Duchem Svatým nade všecky,^^ ktož jeho úastni

sú, z jehož plnosti všickni jsú knžie božie. Neb jakož v chrám
Šalomúnov bylo knžstvo rodu tlesného, z semene lidského,

z pokolení levitského a obtovali sú obti tlesné, rozliná ho-

vada" etc, majíce zákon literami napsaný, tak podlé téhož podo-

benstvie všecko duochovní má býti a tak kesané mají býti duo-

a b.: a ste pak okusili, b ^.; kterak c y ^. chybi. d A III: poctivému;

/;.; ale Buoh jeho poctil dav jemu chválu vnou, protož. ^VAIIIiv b.

následuje: knžstvo svaté, abyste obtovali. f A III: obti duchovní; b.: du-

chovní obti, g A III: vzácné, h ^///; Krista Ježíše. <^^ AIII ib.: a Xak. i A III

i b.: protož, i A III musit ^ A III :\tst. ^ A III i b.: musit m b.: vémý. ^ AIII:

jakožf. o AIII ib.: apoštol, v b.: a tak ta. r AIII: shromáždní sboru božího,

s AIII i b.: nemž býti ani mrtvého, t AIII i b.: kdož. u b.: neporušitedlného.

v AIII: nebf. x b.: urodí, y AIII: tif. z AIII: jakožf. aa b.: ku. bb AIII: jsou.

« b.: knz. dd AIII: nebf. ee AIII: nade všecky Duchem Svatým, ff b.: hovada

rozliná.

« nb. C. § 1 Petr 2, 1.—5. / Ef. 1, 4.

o v b. postranní pípisek: Dvojí rod dvojího knžstva. C.

e Knží po rodu, t. ti, kteíž se z Krista rodí. C. ^ Knží duchovní. C.
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chovní, neb die s. Pavel: Ktož ducha Kristova nemá, ten^ nenie

jeho.'°(^ A opt napomíná ka: Jste-li živi duchem,'^ i choteýl^

A opét^ die: My duchem z viry Boha sloužíme.^ r Protož jest e-
eno : Jakožto^ kameni živé^ vzdlávejte se v j domy diiochovniJ í- 53^

Tak'' se vzdlávají v tu jednotu církve svaté v-"" nejsvtjšie víe,

jakož' dí s. Petr: U vire všichni jednomyslni bute, ^ lítostiví,

bratrství^ milovnici, milosrdní, stídmí, pokorni, nižádnému^

zlého za zlé neodplacujíce.^ Takž*" se vzdlávají na" základ apo-

štolský a prorocký na nejvyšším úhelním ° kameni, Kristu Ježíši,

na nmžto všeliké vzdlání ustavené p roste v chrám svatý v^ Pánu.

A die k tomu:^ Na nmžto^ i vy spolu ^ se vzdlejte"^ v píbytek

boží v Ducha Svatém.^ Protož kteíž^ se tak vzdlávají, ti'' sú

chrám Ducha Svatého neposkvrnný, neb se tak stavie z kamení y

drahého chot Kristova milá, církev svatá, jemu vybraná ze všech

dcer izdrahelských,^ to jest ze všeho pokolenie lidského shro-

máždni sú v jednu víru^Mak, aby jednotu ducha zachovávali'"'

v tle Kristov, jakož dí s. Pavel : Pilní bute zachovati jednotu

ducha v svazku pokoje. ^i Tak" v jednot pebývají a v té se

ostíhají'^'' jednomysln, v domu božiem chodíce s povolením.^''

A ten chrám jest z kamení drahého a" živého, v nmž sú knžie

duochovní, neb^g všickni vyvolení božie sú knžie 22 toho ^^' chrámu,

jsúce''z rodu Krista JUežíše, knze velikého, jakož dí s. Jan: Uinil

nás knžie a království ^^ Bohu Otci;"^ neb tak z semene knížete

knžského knze svrchovaného, synové jsou. Protož ten duom
i knžstvo duochovní jest a ozdobeno jest dary duochovními.

Jako" onen chrám a knžstvo bylo ozdobeno tlesnými dary,

zlatem a"''" drahým kamením, takéž i tito, o nichž die s. Pavel:""

a AUl: tenf. b b.: Kristuov. c Alll i b.: duchem živi, duchem, d y b,

chybí: i chote. ^V b. chybí: a opt X Bohu sloužíme, f b.: v. ^V b. ná-

sleduje: duchovni, h A III i b.: takf. ch y b. chybí, i A

I

II: jaitožf. J b.: všiciíni

bute jednomyslni u víe. k AIII: bratrstva. ' b.: žádnému, m AIII: takf;

b.: tak. n AIII: v. o AIII: úhelném. vV b. chybí. ^ V AIII i v b. chybí.

s V b. chybí: na nmžto. t y b. chybí. " AIII: se vzdlávejte; b.: se vzdlá-

vejte, v AIII: kdo; b.: kdož. x AIII i h.: tif. y V AIII následuje: živého,

z AIII í b.: izrahelských. aa b.: jednotu viry. bb AIII í b: zachovali. cc b.:

také. dd AIII: ostihajíc. ee AIII: s povoláním. ff V b. chybí. SR V b. chybí:

duochovní neb X jsú knžie. hh b.: tohoto. 'i V AIII chybí. JJ b.: Kristova,

kk AIII : království a knží. » AIII i br: jakož, m^ b.: i; v AIII chybí. "" AIII

i b: apoštol.

a ím. 8, 9. /? Gal. 5, 16. y Fil. 3, 3.

d 1 Petr 2, 5. e 1 Petr 3, 8. 9.

f Eí. 2. 22. // Ef. 4, 3. »> Zj. 1, 6.
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Vstupuje^ na výsost, jatú^ vedl vazbu, ^ dal Jest dary lidem.

^

Též i obti duochovní mají'^ býti, jakož naped eeno, že duchem
Bohu sloužíme'' a vespolek sob skrze lásku ducha. A o tom^

jest eeno: Obtujte^ duochovní obtí^ vzáctné Bohu skrze Je-

žíše Krista,"^ ^ to jest všecky vci, kteréž ' iníte v slovu neb

v skutku, všecko ve jméno J pána Ježíše "^ Krista ite. Neb tak

jest obt Bohu Otci' píjemná a vzáctná a lidem spasitedlná, což

se dlá neb mluví v moci pána Krista a tak v'' zasloužení života

jeho, kterýž se za nás vydal v obt chutnú Bohu Otci, jakož dí

s. Pavel :
•" Následovníci božie bute Jako synové nejniilejšie " a

chote ° v milování, Jako"^ i Kristus miloval' vás a dal se sa-

mého^ za vás obt a dar Bohu u vuoni chutnú. r Neb die: Obti
a daruov nechtl si, ale tlo pipravil si mi, zápalné obti a za

f. 53'' hiech nCj líbily sií ^ se tob. '^ Protož die "
: Jdu, abych inil vuoli

tvou, Bože.^ K tomu die apoštol: V kteréžto vuoli posvceni sme
skrze obtováni tla Kristova Jednu. ^ Protož tak^ jest obt Bohu
Otci vzáctná tch všech knží^ rodu Kristova, ještoy sú v na-

plnní vuole Boha Otce, skrze Krista Ježíše. A ti sú posvceni

a v té vuoli dokonáni jedním obtováním, aby také moc mli
obtovati obti ^ vzáctné Bohu Otci skrze toho, kterýž se obtoval

vzáctné, jsa poslušen Otce^^ až do smrti^'' kíže, samého se vydal

z lásky na utrpenie k vuoli Boha Otce až do ukrutné smrti a svú

krev z sebe vytoiti dal a tak jest posloužil k dokonání vyvoleným

svým, jichž jest posvtil, kteíž poznavše vuoli jeho v ní" se ostí-

hají, vydávajíc se také v poslušenství jeho zachovávají pikázaní

jeho, aby živi byli k líbezné vuoli jeho, jakož dí s. Pavel: Vydá-

vejte^^ tla vaše obt živá, svat, Bohu libá, rozumná službu vaši

a nerote se pirovnávati tomuto svtu, ale obnovte se v obno-

vením^ smysla vašeho, abyste zkusili, která Jest^ vuole božie dobrá

a dobe líbezná^s a dokonalá.v

^ AI: já tu; A III: jatau. l^ b. chybí: vstupuje na výsost, jatu vedl

vazbu, c A III: musí; b.: musejí. ^V b. následuje: etc. ^ AIII ib.: tomf.

f A III: obtujtež. g A III: obti duchovní. ^b.: Krista Ježíše. i A III:

kteréž koli. j AIII: jménu. ^ V b. chybí, i b.: Bohu Otci obt. '" A III

i b.: apoštol. ^ V b. chybí: jako synové nejmilejšie. o AIII: chotež.' P AIII

:

jakož; b.: jakožto. ^ V AIII následuje: jest. « b:: samého se. t V AIII chybí.

^V b. chybí. v AIII i b.: takf. x b.: v tch všech knzích, y AIII: ještof;

b.: jest. z b.: obti obtovati, aa y h. chybí. ^^ V b. následuje: a smrti, cc AIII

ib. : v tom. dd A III : vydávejtež. ee a III i b. : v novot. « A III: by byla. gg A III: libá.

a Ef. 4, 8. ^1 Petr. 2, 5. ;- Ef. 5, 1.2.

d Z. 40. 7. £ Ž. 40, 8. 9. C Žid. 10, 10. r, Kol. 12, 1. 2.
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Protož potebie^ jest poznati vuoli božie dokonalú, kdož''

chce posvcen býti a*^ skrze Krista Ježíše jedním obtováním do-

konán k vnému životu. A za to sou se'* apoštolé modlili, jakož

dí s. Pavel : Nepestáváme za vás modléce se a žádajíce, abyste

byli naplnni^ poznáním vaole jeho^ ve všie mádrosti a v roz-

umu duochovním, abyste chodili hodn s Bohu, ve všech vcech

líbíce se jemu. 'J- Nebo'' ne každý kdož""^ die „Pane, Pane," vejde

do královstvie božieho} ale ktož'^ iní vuoli Otce nebeského,^

tent vejde. ^ A k tomu' die dále: Ktož slyší slova má a iní y^,""

tent jest múdrý a stavie duom na skále. r Protož k tomu" jest

potebie pizíti, kto sú to kamení živé, o nmž jest asto zmínka,

ješto se tak vzdlávají v domy duochovní, knžstvo ° svaté, ob-
tujíce duochovní obti p vzáctné Bohu skrze Krista Ježíše. A ty

obti sú vrných kesanuov, duochovních knžie, že se vydávají

živi býti^ k vuoli božie, dobru vuoli jemu obtují' a v tom každý

sám sebe, nejsa živ sob, ale Bohu ve všech vcech, a to iní

z viery, milostí veden sa, v slovu i v skutku ; by ^ neml co ji-

ného, ale íši vody studené bližnímu podada, i to jest vzáctné

Bohu a jemu k odplat. Tof sú ti knží, ješto z dobré vuole ob-
tují, jakož die": Dobrovoln obtovati budu^ tob, j Pane.- Takf f.54='

dobrovoln obtuje každý takový knz skrze Ježíše Krista, '^ po-

svcen jsa v naplnniey vuole božie a jedním obtováním do-

konán tomu,^ aby jemu živ byl zde v milosti a potom u vné
radosti. Protož vydává zde=^^ život svuoj ku posloužení bližním

svým k vzdlání a ku polepšení víry, neb jest tak vuole božie

a tú obtí zasloužen bývá pán Buoh, jakož dí apoštol: Dobro-

diní"^^ a obecenství nerodte""^ zapomínati, neb takovými obtmi za-

slúžen bývá Buoh. " Tof sú obti užitené tch knží rodu Kri-

stova, ploditi se v skutcích dobrých a v umní božiem ruosti, jakož

dí opt -.^'^ Kteíž sú synové božie. Duchem se božiem zpravujíj,

a A lil i b.: potebif. b a lil: kdož. c V b. chybí . <^V b. následuje: i.

^Alll: naplnni byli. í V Alll chybí. V b. zní loto místo takto: Za to se

modlíme, abyste poznali vuoli jeho. g Alll: hodn chodili, h Alll : neb. ch V Alll

následuje: mi. i Alll í b.: nebeského, j Alll: kdožf. k [/ b. následuje: etc.

Konec citátu chybí. • Alll: tomuf. m v b. následuje: etc. Konec citátu chybí.

r^Alll: tomuf. o Alll: v knžstvo. pAUI: obti duchovni, s ft. .• býti živi.

t ..- aby. » V Alll následuje: David prorok, v V b. chybí. ^ b.: Krista

Ježíše, y b.: naplnním. ^ b.: k tomu. aa b.: zde vydává, hb b.: dobrovoln,

cc b.: nechtjte, dd Alll: opt dí.

a Kol. 1, 9. 10. /? Mat. 7, 21. r Mat. 7, 24.

^ V b. postranní pípisek: Obti dobré vle neb dobrovolné. C.

£ Ž. 54, 8. : Žid. 13, 16. ry I^ím. 8, 14.
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A tak 3 ve všech vcech v slovu i v skutku Bohu se obtují ná-

sledujíc šlépjí pána Krista, neb on vn ped branú obtován jes^
a^ oni také vycházejí k nmu ven z stanuov, hanní*^ jeho nesúce,

neb nemají zde pebývajícího msta/' ale budoucího hledají a o^é-

tuji ob° chvály,^ užitek rtuov, vyznávajících jméno PánJ To''

jest obtování samého se^ v slovu i v skutku,^ ke cti božie živu

býti skrze Krista Ježíše, kteréhož vyznává*' slovem i*^^ skutkem,'

(skutkem) život jeho svatý a slovem pravdu ducha jeho vynášeje)

k zvelebení jména jeho aJ bližním k užietku spasení.

A tak tie knžie obtují se v spravedlnosti a v svatosti

pravdy slúžiti'' Bohu, modlitby a prosby iníce Bohu' v duchu

a v pravd, i' dkují'^ jemu" ze všech vcí sob uinných skrze

pána Ježíše Krista. A tak obt chvály, užitek rtuov, jest k odplat

života vného. A takové" obti na každý den obtují se od ke-
sfanuov vrných, knžie duochovních z rodu pána Krista, a jsúp

jim prospšné i bližním jich. Neb by ^ pak^ takový lovk i* mezi

pohany byl, mž" jim^ užiten posloužiti'^ k spasení, nauce

y

z nich^ nkteré skutky i -slovy, aby tak živi byli, jakož on sám

jest. Neb^3 muož navésti a nauiti víe pána Krista i všem vcem,
kteréž ^'^ sú potebné k spasení.

Tak" z daru božieho poslúží bližnímu ku poznání Boha sa-

mého, pravého i Ježíše'''^ Krista,'^'' syna jeho. A to^^ jest život vný"
skrze ty obti, když sám ctnostn živ jest a skuten k vuoli božie,

a iní prosby a modlitby v duchu a v pravd a mluvíš^ slova°^

k nauení z té pravdy, v kteréž jest sám, a když ji pijme a za-

chová, ten'i'^ má život vný. Jestliže by pak'' nemohl" dojíti z úadu
knžského posluhování svátostí,'^'' proto nehyne svatým býti, ne-

bude-li jísti a'^'' píti*^*^ vidomé svátosti v zpuosobu chleba a vína,

kteréž" sú vci'"'" služebné k obcování"" tla a krve pána Krista.

Neb nezáležie spasenie na vidomém toliko pijímanie,°° ale skrze

a 6..- také. ^ V b. chybí, c /I///; pohanní, i A III : misia. <^ b.: ch\a\\x. V A III

následuje: Bohu, to jest. e ^. .- to. f A

I

II: sebe. g b.: v skutku i v slovu, h b.:

vyznávají, ch y ft. chybí: slovem i. i AIII : skutkem i slovem, j V b. chybí:

vynášeje X jeho a. k b_- sloužíce. ' V AIII chybí, m b.: dkujíc. " AIII i b.:

pánu Bohu. o b.: takovéf. p AIII: jsouf. r AIII: by. s y í,. chybí, 't b.: ta-

kový lovk by i. u AIII: muži. v V ft. chybí. ^ V b. následuje
:
]iným. y AIII:

ue; b.: naueje. z Allf: je; v b. chybí: z nich. aa ^///.- neb. bi> které,

cc AIII: takéž; b.: takoví, dd y ^. chybí. ^^ AIII: to. ^^ Místo: jest život,

vný stojí v b.: uiní, gg b.: mluv, hh AIII: tenf. ii b.: tak. JJ b.: nemohli
kkí?.; svátostmi. '• AIII: kteréžto, mm ^///; vci jsou. ^^b.: obtování, ooft,.- pi-

jímaní toliko.

a Žid. 13, 12. p' Žid. 13, 15.
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víru na / duochovním,'^ na tom, jakož die pán Kristus:^ Tlo mé f. 54^

zajisté^ práv ^ jest^ pokrm a krev má práv '^ jest^ nápoj. Ktož'^

jie^ mé tlo a pie^ má krev, ve mn pebývá a já v nm.^ A to

sám vykládá ka: Slova má duch a život sú.r Protož kteíž § se

v to nejvíce '^ vzdlávají, ti nejdokonalejší sú v život kesanském.
A to jest, jakož dí s. Jan: Toto ^^ jest' pikázaní jeho, abychrne '^

vili ve jméno "^ Syna jeho Ježíše ' Krista "^ a milovali jeden dru-

hého. A kdož to pikázaní zachovává,^ v nm"^ pebývá a on

v nm.'^

Protož u vidomém posluhování a itedlném tlu není? do-

konalosti, ale v tom,' o nmž naped povdíno, duochovním
v^ víe a v milování. Tyto pak itedlné vci sú^ pro poslušenstvie

a k vidomému" posloužení asem a místem, když muož býti.

A jestliže by pak^ nemohl dojíti, proto "^ nehyne tak dokonalým

býti v svatosti života a vzáctnýy Bohu, jakož se jest spojil

s ním^ skrze víru Syna jeho a lásku Ducha Svatého a v^^ mi-

lování bližních s spolu s údy*^^ Kristovými; protož" jes^''

ten kámen živý, pebývaje v životné pravd ^^ v Kristu Ježíši,

jsa v úastnosti vyvolených jeho, vzdlav se v chrám duo-

chovní, v církev svat." A tak již podlé svdectví apoštol-

ského jest v pravd kesanem skrze obmytie druhého narození

a obnovení Ducha Svatého, neb jest již poktn v smrti Kristov

a skrze slovo Boha živého nakrmen duochovn tlem a krví

Syna božieho, úasten jsa zasloužení života jeho i moci vy-

lití krve jeho. Neb ten, ktož jemu poslúžil slovem pravdy,

obtoval jest prvé za nho obt,^^ žiw^^ jsa ctnostn," mo-
dlitby a prosby in Bohu OtciJJ v duchu a v pravd, jakož

ka: Pro tu vc klekám na

a &.; Ježíš, b Vb. chybí, c b.: vpravd, d ft.
• a kdož. e ^. .-

jj. f AIII : pjé ;

b.: pije. g AIII i b.: kdož. h /,..- nejvíce v to. ch a/II: totof. i V b. chybí: toto

jest. i AIII: abychom; b.: aby. k AIII: jménu. ' AIII: Jezu. m K &. chybí:

Ježíše Krista. " /I///.- zacliová; 6..- chová. o AIII: v nmf. P AIII: neníf.

r b.: tomto, s ..- u. t AIII: jsouf. " AI i AIII: nevidomému, b.: nevídají-

címu, v AIII i b.: jest-Ii pak že by. ^ AIII i b.: protof. y AIII: vzácen.

2 AIII: s ním spojil. ^^V b. chybí. ^^ AIII: spolu s údy; b.: spolu údy.
cc AIII i b.: a tak. dd y b. následuje: již. ee ^. . v život v pravd. » AIII:

v církvi svaté; b.: církev svatou, gg b.: obt krve za nho. iih b.: sám živ.

ii b.: v ctnostném život. iib.: modlitby Bohu a prosby inil. ^^AIII:

oznámil.

a V b. postranní pípisek: O duochovním pána Krista požívaní. C.

§ Jan 6, 55. ;- Jan 6, 63. 3 1 Jan 3, 23. 24.
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kolenu mú^ k Otci pána našeho Ježíše^ Krista, z nhož^ každé

^

otcovství^ na nebi i na zemi^ se jmenuje, abys vám dal podlé

bohatství slávy své^ moc ku posilení^^ skrze Ducha Svatého^ u

vnitním lovku pebývati, Krista skrze víru v srdcích vašich,

v lásce jsúc vkoenni a založeni, abyste mohli stihnuti se všemi

svatými, kteraká J by byla širokost a dlouhost, vysokost a hlubo-

kost, také aby vdli pevýšenu lásku umní Kristova,^ abyste

byli naplnni^ ve všeliká plnost božie.^o-

A tak tyto všecky" vci muož míti lovk jeden skrze druhého

poslženie° od Boha skrze Krista Ježíše beze všech posluhování

vidomých svátostí p úadu " knžstva, kteréž^ k tomu voleno a

biskupem potvrzeno. Neb toto knžstvo duochovní drží podstatu

poslúžení, pravdu slova božieho. A to jest užitek rtuo, vyznávají-

cích jméno božie a modlitby k Bohu, neb ta jest obt vzáctná

Bohu, kteráž pochodí^ z duchu" pravdy kesana ctnostného. A
f.
55 "^ jak ^ / velmi'' u víe a v lásce pebývá,y tak dokonalým jest kesan

v úastnosti pána Krista, neb tak v Bohu pebývá^ a Buoh v nm,
jakož ^^ milostí srdce istého,^^ povolného^^ pidrží '^'^ se jeho v do-

brém svdomí. Protož tak v§ lásce pebývaje, v Bohu pebývá

a Buoh v nm, a ktož více miluje jeho, ten více milován jest^^od

nho a rozmnožen bývá v daiech jeho skrze Krista Ježíše z pl-

nosti jeho zde v milosti a potom k vné chvále" nad jiné, ješto

mdlejší víru mli a mén milovali. Nebo sg také blahoslavenjší

sú, ktož majíce mén posluhování vidomých, proto více vzdlali'^''

se v dokonalost života kesanského/' a tak v píbytek Ducha

a Alll: na kolena má; h.: na svá kolena. t> Alll: Jezu. c /;. .- z nhožto.

d A lil i b. : všeliké. ^ V AI zkratko : b. : otcovstvo. f b. : v nebi i v zemi.

g V í>. následuje : Buoh Otec. h b. : podlé bohatství své slávy dal vám shuory.

ch b.: posilnní, i Alll: svého, j Alll: která, k Alll: pevýšené umni lásky

Kristovy. 1 Alll: naplnéni byli. ^vb. zní toto místo takto: aby Kristus pe-

býval v srdcich vašich skrze viru v lovku vnitním, abyste byli vkoenni a

založeni v lástce a tak stihnouti mohli se všemi svatými, která jest dlouhost,

širokost, vysokost a hlubokost, a poznati také pevýšené umni lásky Kristovy,

abyste v božskou plnost byli naplnni. " b.: všecky tyto. ^ Alll: posloužení

druhého; b.: zasloužení druhého narození, p b.: svátosti vidomých posluhování,

r b.: v ádu. s Alll: kteréžf. t b.: pochází. " b.: ducha, v b.: jakož.' ^V b.

následuje: a dostaten, y b.: pebývá a v lástce. ^V Alll chybí: tak doko-

nalý X v Bohu pebývá, aa Alll: jakožf. bb V b. chybí. " b.: dovrného, dd b.:

pidržel, ee b.: jest více milován. ^^ Alll: sláv. ss Alll: neb. ^^Alll:

vzdlávali.

a Ef. 3, 14.-19. /í nb.

y V b. postranní pípisek : Dokon;ilost života kesanského. C.
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Svatého. A k tomu^ diea; Blahoslaveni^ Jsií, kteíž'' nevidli

a uvili.'^ ^ Nebo víc-li lovk má píin dobrých skrze posluho-

vánie a^nepiloží-li^ pilnosti, aby toho užievaP k nabytí pravdy

od Boha skrze Krista Ježíše k vzruostu života duochovního, men-
šiehos zaslúžení bude a tak i odplaty nežli tento: maje mén
posluhování vidomých,'' více vzrostl u vieru a v*^*^ lásku a v skutky

dobré a v ctnostný život, ovšem blahoslavenjšie jest a vtí
odplaty. Nebo skrze svátostí pijímanie nebude lovk vzácen

Bohu, ani' se muožJ jemu líbiti"^ více skrze to*-'*' asté pijímanie,

když' jemu nepibývá vzruostu života duochovního'" skrze sly-

šení slova božieho. Nebo vidomé zpuosoby chleba a vína jsú''pro

hrubost lidskú a nepochopnost duochovních vcí, aby píinu mli
lidé, jako ruku vedeni jsúc,° k duochovním daruom. kterýchž

skrze víru dosahují a v lásce Ducha Svatého s ním se spojují.r

Pak-liP již lovk pijímaje vidomé^ vci, ostane* toliko

v hrubosti pirození svého, hiechem zkaženého, a v tom smysl

maje" zatmlý, tehdy ^ jes^ nepijal z Boha rozenie ani krmenie,

ale" zuostává v híchu a v smrti pirození Adamova, nejsa úasten

zasloužení Kristova. Takovým sob vtí pomsty zaslúží, ím^
více má tvárných služebností, ješto^^ se tlem konají. A kto*'*' se

jich pak" více chopí skrze toliko^'^ slyšenie hlasu a pijímanie vi-

domých zpuosobuov a skutkuov kterýchžkoli, ješto sú sami v sob
dobí (asto se modliti i statek chudým rozdati i k trápení své''''

tlo vydati), tiem se muož více" v své spravedlnosti ustaviti,

odporné Bohuš a v tom v mylné nadji ^^ postaviti^'*' se'' a tm,

ktož pravdu mají života kesanského duochovního, jim se zproti-

a v tom hrozného zatracenie sob

a A/ÍI: tomuf. b aí/í i b.: blahoslavcncjši. c b.: kdož. d b.: rievidvšc

uvili, e jj_: nepiiožil-li jest. i A/ff: nabýval, a Aí//: menšiho. h b.: vido-

mých posluhování, ch y /?. chybí. ' AÍ/I: aniž. J A///: mže. k a /fí i b.:

líbiti jemu ' A///: kdyžf. m A //I: životu duchovního vzrstu; b.: vzrstu du-

chovního života, n A//f i b.: ']soí\t o A III i b.: soucc. P ft.; pak-lif. ^b.:

pijímá. ^ b.: vdom, t /4///.- ostává. ^ b. má. v >}///; tehdyf. x/7.;atak.

y A III i b.: takovýf. z AIII: ímž. aa a III: ještof. bb a III: kdož. cc a III i b.

:

pak jich. 'id AIII: toliko skrze, ee 1/ h. chybí, ff 6. .• víc. Sg V b. následuje

:

spasení, hh ^. _• ustaviti. i'i V b. chybí. V A III tento slovosled : se v mylné

nadji I)ezpeiti. ij AIII: protiviti; í?. .• zprotiví, kk y AIII i v b. chybí.

a nb. C /? Jan 20, 29.

y V h. postranní pípisek: lovk tlesný. C.

o Jak velmi svodi se, kdož na zevnitních službách se zakládají. C.

e V b. postranní pípisek : Spravedlnost mylná. C.
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f. 551^ zasloužie.^ Jakož se to / vuobec dje v knžiech i v lidu, že se

zamstknali a zaneprázdnili tmi mrtvými a jalovými'' nábožen-

stvími bez pravdy, víry a lásky. A známo jest široce z písma, že

ktož nemá zpuosobu vnitního lovka v<= víe a v lásce, žádná

vc neprospívá k spasení, a cožkoli iní aneb mluví takový,'*

všecko^ jest poskvrnné v hnvu božiem, neb nepišli k daru

milosti božie, aby ospravedlnni byli a oištni skrze obmytie

druhého narozenie. A k tomu^ die pán Ježíš: Beze mne nemžte
nic uiniti a to jest, když ze mne^' nemáte moci a umnie múdrosti,

nic nemuožete,'' ani umíte prospti sob k spasení, ani jiným.^"^

Takéž zase, kteíž sú pišli k zákonu ducha života, vysvobozeni

jsú od zákona hiecha a smrti v Kristu Ježíši, v nmž sú ospra-

vedlnni a v duchu posvceni a tak s Otcem smíenie,' od nhož
pijali dar milost posíleniei a "^ v rozumu osvícenie.' Již"^ takoví

v Kristu a v církvi pebývají a prospívají skutky i slovem k užitku

spasenie sob i jiným. "^ By pak beze lsti hodnú píinu nemohli

dojíti žádné knžské svátosti, proto" mají plnost dokonalosti skrze

knze velikého, ješto° zuostává na vky, vné knžství maje,

ovšem pak nepotebují p knze zlého, jenž jest v hiechu a v smrti

skrze úastnost ducha neistého, jakož dí s. Jan'': Ktož iní hiech,

z dábla jestJ^ Takéž zase: Každý, litož se jest narodil z Boha.^

hiecha neiní,'' neb sím jeho v nm pebývá a tiemuož hešiti,

neb se jest narodil z Boha." V tom"" sú zjevní synové božie

a synové áblovi.r To jest duovod jistý, kdo z eho moc bére

;

onino>' pebývajíc^ v nepravosti hiecha, beru nemilost z duchu^^

neistého a moc k hešení, tak spravedliví beru milost a moc
z Ducha božieho v Kristu Ježíši a tak od hiechu sú spravedliví

a viny zbavení a od poskvrny oištní a takovým^'' pikázaní

božská'^'-' tžká nejsou'*'' k naplnní,'-'^ neb z moci a z múdrosti

Krista Ježíše mají dostatenost k tomu,<í a protož" se mohu v té

^ AI/I: sob hrozného zatraceni zaslouží. ^ A//I: jalovými a mrtvými.

c AIII i b.: u. ^V AIII i v b. chybí, e AIII: všeckof. f AIII: k tomuf. g b.:

ve mn. h AIII: nemžte. ch AIII: i jiným k spasení. ' b.: smíeni, i b.: po-

silnné. ^V b. chybí. • V b. následuje: jich. m b.: bližním, n AIII: protof.

o AIII: ještof. P AIII: nepotebujif. r V b. chybí: s. Jan. ^Vb. následuje: a

žádný vás nesvo. t AIII: z Boha narodil. " AIII: neheší, v AIII: z Boha na-

rodil. V b. zní celé místo takto: Kdož jest spravedlivý, z Boha narozen jest a

nemuož hešiti, neb sím boží zachovává jeho. ^ b.: a v tom. y AIII i b: tito.

z yi///.- pebývajíce, aa AIII i b.: ducha, bb A III : takovými cc b.: boží. dd ^. ne-

jsou tžká, ee AIII: plnní. » AIII: protožf.

a Jan 15, 5. ^ 1 Jan 3, 8. 7-1 Jan 3, 9. 10.

d V b. postranní pípisek : Dostatenost. C.
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moci zachovati skrze víru od zlého" a dobré dobe initi skrze

múdrost Ducha jsouc naueni.

A ten*^ jest rozdíl mezi zlým knzem '^ a dobrým lovkem,

«

tak že dobrý lovk má život z Boha v Kristu Ježíši a iní skutky

jeho, jakož dí s. Pavel,'^ že jeho úinkem sme stvoení'' v Kristu

Ježíši v skutcích dobrých, kteréžto pipravil Buoh} abychme s

v nich chodili a tak spaseni byli,^ ale knz zlý jest stvoen v duchu

neistém skrze slovo lži a*^ iní skutky tla k'^'^ zatracení. Protož

neprospívá' takovým rodem i skutky i služeb/nostmi žádnému í- ó^"*

k užitku spasenie, a^ se koli chlubí mocí úadnú,'' když' nemá
toho,"" což" toho podstatu drží spasitedlnú. Tmi vcmi svrchními,

jalovými žádné moci neiní, když° není koene životné pravdy

Krista Ježíše, jenž jest moc božie a moudrost božie, a tak

neníP pokolení a rod knze velikého pána Krista i nemuož'' míti

práva k niemuž ^ ani moci, ani umnie. By jej nevím kto

svtil,' nebude" posvcen, ani osvícení, ani moci duochovní ni-

žádné^ nenabude skrze ruku vzkládanie a mazánie, by na
všickni biskupové ímští ruce vzkládali i mazali olejem, tebas

balzámovým,'' nic>' neprospje,^ když nemá pomazánie pravdy

Ducha ^ Svatého skrze slovo Boha živého, v nmž jest moc po-

svcenie i osvcenie.^^ Tožf mu bude^'' jako onomu Šimonu" aro-

djníku, jemuž s. Petr ekl: Neni^'^ tob ástka''^ ani^^ los v ei
této.r to jest v moci slova božieho a v pomazání Ducha Svatého,

nebsg srdce tvé není pravé ped Bohem.''"'

Protož odkud má moc apoštolská knz zlý,'' když i' nemá
k tomu života'^'' pravého, ješto" jest prvotn""" knžstvie duochovní

^ b.: i od zlého zachovati. ^ AIII: tenf. cAf/I: kiizcm zlým; b. :

knžími zlými. d AI//: apoštol; v b. chybí. « Afí/: stvoeni sme. f V b-

zní toto místo takto: že v dobrých skutcích sme stvoeni, g Aíí! i b.: abychom,
h b.:i. ch V b. chybí. ' AIII íb.: neprospiváf. j A III: a. k b.: úadu. ' AIII

:

když. m ^///; toho nemá. ^^ A III: co(. o AIII: kdyží. v AIII: neníf. ^AIII:

ncmžf. s &..• niemémuž. íAIII: svítzil. » AIII i b.: iiebudef. v AIII

i b.: žádné, x AIII: olejem tebali balsamovým ; b.: tebas olejem balsamovým.

y AIII: nicf. ^AIII: pravdy pomazáni Ducha; b.: pomazáni Ducha pravdy,

aa 6. .• posvcení. bbAIII: též jemu bude; b.: téžf budou mu. cc AIII i b.:

Šimonovi, dd AIII: ncnif. ee &..• ástka tob. H b.: a. gg AIII: neb. hh V b.

zní to takto: když jest srdce tvé v nepravosti, i' AIII i b.: knz zlý moc apo-

štolskou, jj AIII: kdyžf. kk ft..- života k tomu. Následuje: kesanského. » AIII

.

jcštof. mm AIII i b.: prvotní.

a V b. postranní pípisek : Rozdíl mezi dobrým a zlým knzem. C.

/? Ef. 2, 10. Y Sk. 8, 21.

' Srov. AI J.
149a ~149 b.
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rodu pána Krista P^ A k tomu má'' býti dar Ducha Svatého, po-

mazánie v úastnost a v los zboru božieho, jehož'' jest Kristus

hlava/ z jehož *= plnosti všickni spoluúdové beru, jenž jest církev

svatá. Protož oklamáni^ sú' chytrým satanem lidé vuobecs skrze

falešné proroky pod jménem pána Krista, též podobn jako oni

v starém zákon,'' ješto duch neistý byl v ústech všech falešných

prorokuo a tak skrze n''" oklamal' i Achaba, krále Izdrahelského. ^

K témuž s. Jan vidl, že z úst šelmy a z úst draka a z úst fa-

lešného proroka vycházejí tí duchové neistí v podobenství ja-

kožto žáby,*^" jenž sú duchové ábelští. Protož takoví poslové

Antikristovi odkud mají moc úadu s. Petra na míst pána Krista,

aby rozvazovali a svazovali a svátostmi posluhovali, jakož ie-

kají, že zlý knz má slova k posvcování tla božieho, a když ta

slova dopoví, že tu již' více chleba není, než svaté božie tlo,

kteréž na kíži pnlo, a tak dál"' mluví," že jest lovk celý a Buoh
všemohúcí? Protož kto° jim dal ta slova a moc? slovuom, aby ta-

kové vci inili? Jediné ten dal jim, kohož úastni sú a v nm
pebývají, a on v nich, z jehož plnosti beru moc ducha lživého

k oklamání lidí, aby stvoenie za stvoitele mli a jemu slžili

v duchu svém neistém, neznajíce Boha pravého a živého a Ježíše

Krista, Syna jeho, i ustrnuli u vcech vidomých a porušených,

v nichž se chlubie a užietkuov svých hledají a o ty se vci vadie

a mordují a tak sú naplnni všie nepravostí. Neb slova komu sú

f. 56" dá/na a v které moci? Nejprv tomu, kto^ jest z pravdy, jakož

die*: Ktož"^ jest z pravdy, slyšie'' hlas muoJJ A op^: Dobré
zvstování jest moc božie každému vncimu k spaseni, r Protož

tomuJ' sú dána, ktož pijímá rod nový z Boha v moci slova jeho.

A v té moci dáno jest jemu, aby se ostiehal skrze víru na

spasenie a k tomu, aby v tom rostl i jiným k témuž posluhoval.^

A to sú ti, jakož nahoe povdíno o^^tom kamení, že jest živé

a vzdlává se v domy duochovní a knžstvo"" svaté, ješto"'' ob-
tují'''' obti duochovní vzáctné Bohu skrze Krista Ježíše. Ale toto

a AUl: pána Krista rodu. b Alll : má. c Alll: jehožto, d h.: hlava jest

Kristus, e >i ///; oi<lamánif. f &.; jsiíc. "ib.: vuobec lidé chytrým satanem,

h AÍIl: pod starým zákonem, ch V/ 6. chybí: skrze n. i b.: oklamali, j A III

i b.: Izrahelského. k A III: jako žáby; b.: ti žab. i A III i b.: již tu "i A III:

dále. n A

I

II: mluv, o A III i b.: kdož. p V A III následuje: tm. r ft. jedné,

s AIII i b.: kdož. ^ V A III následuje: Pán. V b. chybí: kdo jest z pravdy,

jakož dí. u AIII: kdo. v AIII: slyšif. x AIII: A svatý Pavel di. y AIII: tomuf.

z b.: posloužil, aa AI: v. bb AIII: v knžstvo. « AIII: jestot, dd ^. .- obtuje.

u Zj. 16, 13. (í Jan 18, 37. ;- ím. 1, 16.
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knžstvo zlé a tlesné má slova od lidí nauená a literami na-

psaná, jimiž k niemuž^ dobrému nemohu posloužiti v pravd
nauenie. ani tla a krve pána Krista obcováním, jako knžie

vrní posluhují z úadu apoštolského z moci slova božieho, neb

nemají toho, co*' Buoh uí a Kristus Ježíš dává,"= ale to mají, což

od lidu'^ berú,^ zlý od zlého. Neb dobrý od zlého muož vzíti, jako

Josef od Piláta tlo Kristovo; tak se oni domnívají, že tím oby-

ejem sob posluhují, a tak i nosí i položie tlo Kristovo, kdež

chtie, neb i tiem sob dovodie, že ábel nosil pána Krista; takéž

zlý knz muož nositi, posvcovati a položiti, kdež chce. Tak o tom

smysle, jakž^ je jich otec nauil, s z nhož sú, jakož die pán^

Ježíš:'' Vy z otce ábla jste ; když'^^ lež mluví, z svých vlastnosti

mluví, neb lhá jest i otec její."^ o. Protož jsúce rodu jeho nauili'

se tm vcem od nho, aby též inili, ale tomuf nerozumjí, co

jest z otce Boha, jakož die: Kto^ ušlyšal od Otce, nauil se jest

a pijde ke mn.^t^ A op: Všecko, což mi dal Otec, ke mn
pijde,^ a ktož ke mn pijde, nebude''' lanti, a ktož ví v m,
nebude"^ žízniti^r Protož tak° tomu rozumjí, kto sú z otce Boha,

neb slyší hlas jeho a uí se od nho, aby ku pánu Kristu pišli,

k duchu laskavému a milosrdnému, p a tak k Kristu picházejí, aby

nelanli, ale nasyceni byli milováním jeho a uili se od nho
pokoe, tichosti'' a více^ v nho, mli život z pravdy slova jeho'

a vyznávali jméno jeho v Duchu Svatém.

Protož veliký" jest rozdiel jednch od druhých, jakož ^' písmo

oznamuje,^ emu y se kteí uie a kterak smysle a rozumjí, ho-

vadní^ tlesn duchem zatmlým, ale tito z^^* duchu pravdy pozná-

vají duochovní vci rozumem osvíceným, neb sú rodu toho duo-

chovního; protož jest jim to^'' z pirození tak smysliti o božských

vcech, jakož" pravda oznamuje slova božieho. Neb potebie'^'' jest

života vnitního, ktož chce nabýti posílenie''*' chleba živého / ne- f-57'

beského a tak se krmiti obcováním tla a krve pána Krista.

a b.: nicmémuž. ^ Alll : cof; b.: což. ^ AI i A III: nedává. ^ AIH
i b.: lidí. re V Alll i v b. následuje: i. f Alll i b.: jakož, s b.: uí otce jích.

^ V b.: chybí, ch b. pouze: jenž jest vražedlník a lhá. i V b. následuje: sto.

j AIÍI: kdož. ^ Alll: ke mnf pijde; b.: ke mn pijde. ' V Alll chybí: a

opt X pijde, m Alll: nebudef. n Alll : žíznti. « 6..- také. P b.: milostivému-

r Alll: tichosti pokoe, s Alll: vííc. ^ Alll: jeho slova. " Alll i b.: vclikýf

v /4///.- jakof. X /!///; ukazuje. y /I///.- emuf; í>. k emu. z &..• hovadn-
aa Alll i b.: v. bb /!/// / h_: tak. cc Alll i b.: tak jakož. dd Alll: potebí.
ee Alll i b.: posilnni.

a .Jan 8, 44. jí Jan 6, 37. y Jan 6. 35.
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A k tomu posluhuje knz takový z Boha rozený, maje sluch

«

i zrak, všecky^ vci života vnitnieho k slyšení, k vidní'' i'^ ku

požievání duochovních daruov z plnosti Kristovy spolu v jednot

církve svaté,^ neb^ sú po rodu knžie duochovní,^ majíc zákon*

napsaný v srdcích a služebnost, kteráž jest neporušená, ale na

vkys zuostává a jest pevýšená v sláv, o níž apoštol svatý*'

Pavel '' píše a'^*'die: Majíce^ tu služebnost, podle níži sme milo-

srdenství došli.^r Takoví pak jsúce od spolukesanuov vrných

vyvoleni k úadu a od staršieho knze ' potvrzeni, jenž slov biskup,

ti "'ádn vcházejí'^ dvemi do ovince ovec, "* jimž vrátný otvierá,

i" posluhují P tú služebností, kterúž mají od Boha v ctnostném ži-

vot a píkladném, jakožto svtlo jiným k^ ukázaní cesty pravdy,

ktcrúžto oznamují slovem z viery múdrosti ducha, jsúc jako* suol

k ozdobení, aby chut byla a vuon dobrá Kristova tm," ktož

skutky vidí a slova slyšie, aby bylo píjemno^ nauení a tresktánie.''

Tak>' muož v úadu^ svém posloužiti užiten v moci církve, kterúž

má od Boha skrze Krista Ježíše církev svatá, a jsa on také^^ úd

té církve svaté posluhuje podlé obdarovánie jako dobrý vlada
daru božíeho,^ kterýž mu pidává Buoh z moci své k užietku

spasenie, a tak i*'*' skutkem i slovem skrze víru i modlitbu pro-

spievá sob i jiným" a'*'* posluhuje jim skrze hlas mluvenie k na-

uenie kesanského života, když se spolu scházejí podlé píkladu

první církve, jakož die o nich : Bylí sú ustaviní v nauení apo-

štolském a v modlitbách a v obcování ^^ lámaní chleba. Z Protož

i všech asuov dobré jest to zachovati kesanuom vrným," aby

se spolu scházeli a dobré vci rozmlúvali, ^ jakož jim oznamuje

Duch pravdy a písma Bohem vdechnutá svdí, a v tom se svo-

a AIII i b.: i všecky. ^ b.: a k vidni. c b.: a. d a III: neb. e b.:

knze duchovniho. f V b. následuje: ducha. g AIII : vkyf. ^Vb. chybí.

i-h/?..-!. ' í>.; majíc. i b.: nižto. ^ AIII i b.: milosrdenstvi sme došli.

1 b.: od starších knží. m AIII i b.: tif. " b.: do ovince dvemi ovec jich.

o AIII: a; v b. chybí. p b.: ku posluhování. r AIII: píkladem. s AIII: v.

i AIII: jakožto. "K b. chybí. v AIII: píjerano bylo. x £7. .- k trestání,

y AIII: takt'. z b.: úad. aa AIII i b.: on také jsa. bb V b. i v AIII chybí.

cc AIII: bližním, dd y AIII i v b. následuje: tak. ee y b, chybí: a v obcování.

Následuje: a. ff y4 ///.• vrným kesanm.

a nb. B.

^ V b. postranní pípisek: Kterak užiten pisluhuje dobrý knz. C.

r 2 Kor. 4, 1. o nb. B.

E 1 Petr 4, 10. C Sk. 2, 42. r, nb. B.

' O podmínkách ádného knžství viz AI f.
12a. 3] a, 49b, 120a —121 b

O potvrzeni biskupem viz pozn. 1 na str. 29.
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lují k ostiehání toho v jedné vuoli^ jako jedním srdcem jsúce,^

jednomyslní « v jednom duchu pokojném a laskavém, prosby iní<=

k Bohu skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém, aby jim dal, což

jest k chvále jeho a k spasení jich, aby v tom pebývali a rostli,

a k tomu žádají spolu prosíc,*^ aby jim dal dar milosti, moc
shuory ku posílení^ a múdrost umnie k zpravovánie, aby mli
moc a umnie,^ dobré dobe initi a od zlého se zachovati, jakož

zaslíbil ka: Ostanete-li ve mn a slova / má ziiostanoii-li v vás,^ . 57''

cožkoli budete chtíti.^ poprosíte a''^ stane'' se vámJ
Protož tak vrní kesané, kdež se spolu scházejí ve jméno

pána KristaJ prosby iní'' a modlitby, více, že' vezmu, a také

slovo božie rozmlúvají a pána Ježíše*" Krista pamatují, co jim

dobrého uinil. Protož o nm spolu mluvie a v mysli rozjímajíc

a v duchu pamatují, jedni druhým vypravujíce, kteraká se jest

moc stala jim" skrze smrt jeho a vylití krve° z tla jeho svatého, p

a tak' dále rozjímají vešken život jeho' od porodu až do hrobu,

a kteraké^ jest moci vzkíšenie jeho a seslánie Ducha Svatého.

A tak z toho dkují Bohu Otci, vdni jsúce Syna jeho* milého,

skrze nhož jim" všecko dobré pišlo k životu vnému. A vtom
spolu rozjímanie dobrodiní božiech žádají pokrmu chleba nebe-

ského živého a tak obcovánie tla a krve Syna božieho, jakož

rozkázal v lámaní chleba. Protož knz v tom svolení spolené

jednoty, v Duchu Svatém sebrané,^ posluhovánie to iní k žádosti

jich,'' k víe a k modlitb, kterúž k Bohu mají. Též sám spolu

s nimi sob pítomnými prosby a modlitby inie a ví,y že se

stane podlé slibu božieho, zakoli prosí k životu vnému po-

krmu duochovního, že^ vezmu. ^^ I oznámí skrze slova hlasitá

a rozumná spolu sebraným ka, že pán Ježíž vzal chléb a díky

in lámal a ekl: „Vezmte a jezte, to^^ Jest tlo mé, kteréž za

vás zrazeno bude." Též i kalich, '^'^ když jest veeal,^^ ka: „Píte

a 6..- z jedné vuole. ^V b. chybí, c ^4///; iníce. J /í///.- prosíce, e &.
•

posilnní. f &. .-umli, g Allí : v vás ostanou-li; b.: u vás ostanou-li. h i/ &.

chybí: budete chtíti, ch V b. chybí. ' AlII: stanef. i b.: Ježíše, k AIll: iníce.

' A lil: že. "^V b. chybí. " Alll: moc stala se jest jim; b.: moc stala se jim.

o V Alll následuje: jeho. P 6.; z tla svatého jeho. r V b. chybí: a tak X
život jeho. s . ; v které, t b.: jeho syna. " V b. chybí, v Alll: spolu sebrané;

b.: sebrání. ^V b. následuje: a. Y Alll: ve; b.: u víe. ^Alll: žef.

aa V b. chybí: že vezmu, bb Alll i b.: to. « V b. následuje: etc. Další Ims

citátu chybí, dd Alll: byl veeel.

</. V b. postranní pípíse/i: Jednomyslnost vrných pravá a svatá. C.

/? Jan 15. 7.
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z toho všickni. Tento kalich nového svdectví jest v mé krvi,

kteráž bude vylita za mnohé na odpušténie hiechuov."'^ A tak

spolu knz s nimi, kteíž se sešli k obcování tla a krve pána

Ježíše Krista, jakž^ vili, jakž^ prosili, vie,*^ že se to '^ stalo^ tak,

jakož pán Ježíš ustavil a rozkázal na poslední veei. Protož tak

viec,^ jakož slova oznámila, kteráž k nim knz ^' propovdl,
i jedí a pijí vidomé zpuosoby chleba a vína, viec,'^'' že beru

pokrm nevidomý,' chléb živý nebeský, a tak obcování majíJ tla

a krve pána'' Krista, z jednoho chleba jedúce ' a z jednoho ka-

licha pijíce"^ vie, že sú jedno tlo v" pánu Kristu. A ta jednota/^

nezáleží, ani moci má na zpuosobu toliko vidomého jedení a pití

a slov slyšenie a° mluvenie, ale na zpuosobu nevidomého pijí-

manie. Neb moc jest té jednoty i pokrmu posílenic a tak tla

a krve pána Krista pijímanic skrze moc viery a pravého milo-

f.58^ vánie Boha i bližních. r / A tak srdcem dovrným toho jest do-

sáhnuti a"' skrze víru^ a lásku ducha s ním se spojiti, aby v nm
pebýval a on v nm, jakož die: Ktož jí mé télo a pie^ mú krev,

ve mn"" pebývá a já vMémJ A v tom moc pijímanie tla Kri-

stova ^ záležie, v jednot církve svaté pebývati. Ale vidomé zpuo-

soby jísti a píti u víe mrtvé a v lásce omylné jesti oklamánie

sebe; nemaje pravdy života Kristova^ vnit v duchu svém, soud

sob jie a pie, nemaje rozsúzenie tla pána Krista, a tak'' bude

souzen proto, že vinen jest tlem a krví Pán, neb nadarmo za
trpl a svú krev vylil. T A on piznávaje se k nmu ped lidmiy

vidom, zapírá ped Bohem, nejsa jeho úasten,^ ale zboru hieš-

níkuov^^ jsa^'' úasten, protož jest v hnvu božiem k odsouzení."

Ale vidomé'^'' pijímanie, kdež" se dje v pravd v Kristu Ježíši,

to" jest k životu vnému, protožes ti posíleni'''' bývají chlebem

živým nebeským, kteíž'' sú rodu z semene JJ neporušeného Krista

a A III i b.: jakož. ^ V b. chybí: vili jakož, c A III: více. ^V b.

chybí, e /j.; jim stane. f 6. ustanovil, g /I///.- více. ^^ V b. chybí, ch A III:

více. J b. : pokrm nevidomý že berou, j V b. chybí. ^ V b. následuje : Ježíše.

• b.: jedouc, m í^..- pijíc. " V AI chybí, o 0. ; i. p b.: posilnní, r V b. chybí.

s b.: vrou. ^ AIII: pjé; b.: pije. ^ AIII: mnf. ^ b.: tla Kristova pijímají.

^V b. následuje: soud sob jí a pí neb. y V b. chybí: ped lidmi, z AIII i b.:

úasten jeho. aa V originále zkratka : b.: híšníkuov. bb AIII i b.: jest. " AIII:

k odsouzení v hnvu božím. dd ft..- nevidomé. ee ..- kteréž. ^i AIII: tof.

gg AIII i b.: a tak. hh b.: posilnni, ii AIII: kteižf. ij b.: z rodu semene.

a Mat. 26, 26.-28. /? nb. B.

y V b. postranní pípisek: Obcování tla a krve Pán. C.

d Jan 6, 56. s Oklamání. C.

Z V b. postranní pípisek: nb. C.
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Ježíše, knze velikého, z nhož i^ pokrm mají k vzrostu'' duo-

chovního života.

Protož knžie kesanští praví, jakož byli v první církvi skrze

apoštoly vyuení*^ a v lidu postavení, služebností sú požievali tak

a k tomu, jakož apoštolé od pána Krista vzeli'^ atak potomním^
zuostavili. Protož i podnes též knžie kesanští v pravd svcení

a^ Duchem Svatým pomazaní a mocí shuory obdaení požievají

iiadné moci ku posluhovánie tak a k tomu, jakož smysl pravdy

jest skrze apoštoly vyhlášený a rozum víry pána Krista v té moci,

kterúž z Boha mají, a v tom umní, jakož Duch pravdy ^ uí, aby

v tom smyslu slova mluvili a v té moci, kteráž k tomu poslu-

hování píleží, v uení i svátostí rozdávaní, tak vše, jakož Kristus

pravda uie k vzdlání a ku polepšení víry, lásky i nadje, k skut-

kuom dobrým a^ k ctnostnému životu, a v tom aby rostli

k dokonalosti života kesanského.*^ A k tomu knz práv sv-
cený posluhuje mocí úadnú,'-"*' jsa' spoluúdem té církve svaté, 'j:

i iní to v té moci církve, kterúž z Krista, hlavy, bére, chot
svého.) A to jest k užietku spasenie spoluúduom církve v kte-

rémkoli*^ lidu po všem svt a tak jest k' prospchu a k vzrostu

/ života svatého. Neb církev svatá má moc skrze Krista f.58*'

Ježíše v Duchu Svatém/^ a v té moci, cožkoli dobrého iní,

má initi a což mluví, mluviti v nauení, v napomínání i v tresk-

tání, i"" koho" má vyobcovati i pijíti," jakož dí pán'" Ježíš:'" Koho^
svižeš, biidet svázán, a kohož rozvižeš, budet rozvázán. r Protož

ktož by v poslušenství církve svaté nezuostal, ten by žádné moci

neml. <? A ti všickni nezuostávají,' kteíž skrze blud neb hiech

smrtedlný vypadají, a ti vyobcováni jsú, a to bu knz neb jiný

lovk, jakož dí pán Ježíš: Sheší-li^ bratr tvuoj, jdi a^ treskci''

jej mezi tebou a jím samým. Uposlechne-li tebe, zíštš bratra

svého;"' a pak-li " jebe neuposlechne,^ pijmi k sob jednoho neb

^ v b. chybí. ^ V b. následuje: tohoto. t /;.; vyuené. d A /I/: vzali.

^ AÍII: pítomným. f /4///.- moudrosti. Sb.:i. h >..- kesanského života,

ch b.: úadu. • &. .•
i jsa. i b.: chot svého, kterouž z Krista hlavy bére. k ft.

.-

kterémžkoli. i b.: ku. m V ft. chybí. " b.: jakého. ° V AIII chybí: i pijíti.

P A III: kohož, r A III i b.: neostávají, s b.: sheší-li. t V b. chybí: jdi a. " b.:

potresci. v /!///; tvého. ^ AIII : \)ak-\\i. >' 6. .• a neuposluchá-li.

a KnSz dobrý jakou mocí slouží. C.

^ V b. postranní pípisek: Moc církevní. C.

Y Mat. 16, 19.

d nb. C. V b. postranní pípisek: A kteí tu moc mají neb nemají. C.
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dva,^ aby"" v ústech dvíí svdkuo nebo ti stálo každé slovo.

A pak-l^ jich neuposlechne, povz zboru, a pak-li^ ani zboru

neuposlechne,^ bu tob jako^ zjevný hnešnik^ a pekelník} o.

K témuž svatýs Pavel ^ die: Jestliže'^ ten, jenž slov bratrem"^

mezi vámi, ' jest smilnik neb J lakomec neb J modloslúha ^ neb zlo-

lejce, neb opilec neb drá,^ s takovým ani pokrmu berteJ Velí'

vyobcovati ka: Vyvržte zlé sami"" z sebe.^r A o tom dí s. Jan:

Každý, ktož odcházi a nezuostává v naueni Kristov,^ Boha

nemá, ale ktož zuostává v naueni, ten Syna i Otce má.<^ To již

napsáno P o knžiech tohoto svta, o nichž viti nemuožem, by

kdy v pravd pijali^ svcení, a také napsáno již o knžiech

v pravd svcených.

i Tetí pak kdybys který v církvi shešil hiechcm smrtedlným, i:

zuostává-li pi nm úad v pravd, k kterému se svtil ? ^

K tomu odpovd: Jestliže^ zuostává v Kristu í" a v církvi,

tehdy" úad pi nm^ zuostává. Ale že jest svrchu psáno o tom,

kto zuostává v církvi'' a kto nic, protož jest jistá y vc z písem,

že^ nezstává, neb písma- apoštolská široce to^^ oznamují, že ktož

shešie,**^ není" v úastnosti '^'^ volených božiech a tak údem^®

z" úduov Kristových, jenž jest církev svatá. Neb ponvadž jest

odšel skrze povolenie híchu, tehdys^ nezstává ^j v nauení Kri-

stovu a nemá'^''Boha a bez Boha'' nic nemuož posloužiti uži-

ten" k spasení, ale škodlivý jest úd spoluúduom tla Kristova.

Protož pán Ježíš i apoštolé takového rozkázali'''^ vyobcovati z sebe

a zapovdli s ním jísti i" píti, ale """^ za zjevného hiešníka i" za

a b.: druhého neb tetího, b .4///.- pak-lif. c /I///.- neuposlecline ani zboru;

v b. zni toto místo takto: a tak dál poádné trestání, neopraví-li. ^Vb. ná-

sleduje: jiný. e b.: híšník zjevný, f AIII : pekelník a zjevný híšník, g V AIII

i v b. chybí, h Allf i b.: apoštol. ch AIII: bratrem slov, i b.: jestliže kdo

mezi vámi jest, ježto bratrem slov a. j AIII i b.: nebo. ^ V b. následuje: etc;

v b. chybí: modloslúha X drá. > AIII: a velí. ^ V b. chybí. ^Vb. násle-

duje: etc. o AIII i b.: Kristovu. P b.: Protož jakož svrchu psáno. ^,AIII i b.:

pijali v pravd. ^ AIII i b.: když by. ^AIII: jestližef. ^ AIII i b.: tehdy.
v K é. chybí: iiad pi nm. ^V b. chybí: v církvi, y AIII : jistá jest. z AIII

:

žef. ^^ V b. chybí, bb ^///; heší, cc >i///; neníf. dd ^/// / í,..- úastenství,

ee AIII i b.: oud. ff V b. chybí, gg /I ///.• tehdyf. hh AIII: nemáf. í'i AIÍI: Boha,

jj AIII : užiten posloužiti, kk b.: kázali, n b.: a. mm y b. chybí.

a Mat. 18, 15.— 17. /? 1 Kor. 5, 11. ;- 1 Kor. 5, 13.

d 2 Jan 9.

e V 6. postranní pípisek: Knz padlý mž-li užiten posluhovati? C.

C Kdo zstává v Kristu a v církvi, pi tom také úad zstává. C.

i; Ale bez Boha nic nemž. C.
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pekelníka míti. Komuž pak zlý knz posluhovati^ bude,'' když'=

tak potlaen bude jako zmae/ná suol? f- 59^

Ale ekl by nkto ješt: „Když by pak kesané*^ nevdli

o tom, by shi^ešil smrtedln a v tom posluhoval svátostmi, bylo-li

by jim prospšno'' jeho posluhovánie?"

Tomu jest odpovd, jakož písma svdí již naped povdná,
že jelikožto s^ strany knze nic by jim nebylo prospšno, ale

s' strany jich muož jim prospti tak dostaten, jakož víra živá

v nich dosahuje a modlitba uprošuje,- neb pebývají v Kristu a

v církvi i mají užitek z Krista Ježíše a z církve svaté, že prosby

jich sú slyšeny^ a žádosti naplnny z milosti boží'^'* skrze Ježíše

Krista' v moci církve svaté, v jejímžto"^ poslušenství stojí spolu

jednomyslní' jednota ducha zachovávajíc^ v svazku pokoje,

jedno tlo, jeden duch, jakož povoláni sú k jedné ^ nadji,"^ jeden

Pán jest jich,^ v nmž mají jednu vieru a jeden kest "j- v smrti

jeho, neb v té moci smrtijeho poktni sú i' v jedno tlo a jedním

duchem zapojeni,r majíc^ jednoho Boha a Otce všech, jenž jest

nade všecky i po všech i ve všech nás. Ale jednomu každému z nás

dána jest milost podlé míry obdarovánie Kristova,^ protož^

jednomu každému kesanu vrnému jest užitek v Kristu a v církvi.

Tak, jakož v tomto nadepsaném* od apoštola dokonale pebývá,

tak" z Boha dar a milost má skrze Krista Ježíše v církvi svaté.

Jakož víra a láska posiluje" a spojuje v jednotu ducha s Bohern

skrze Krista Ježíše, tak se v nadji postavuje jisté^ života vného.
Ale v knzi zlém žádného užitka^ nemají i^ v jeho služebnosti.

A také když jemu nejsú píina k^''' hiechu a nevdí jeho

hiechu,''*' nejsú" jeho úastni ; a ^^ když by zvdli, mají'^Mresktati

a z sebe vyobcovati, jakož naped povédíno; pakli^' by toho

neuinili, úastni by jeho ss byli. ''''^

a b.: posloužiti. ^Vb. následuje : moci. c AIII: kdyžf. d V AI// i v b. ná-

sleduje: vrní, e b.: prospéšné. * V A/// chybí. S b.: vyprošuje, h Aí// i b.:

vyslyšeny, ch ft..- milostí boží. i /I ////&.; Krista Ježíše, k ^///; jejímž; 6. .• jejím.

' b.: jednomysln, m A/// i b.: zachovávajíce. " A///: k v jedné, o 1/ /i /// ná-

sleduje: povoláni. P A///: jich jest. r A//I: majíce, s A//I i b.: a tak. t A///

i b.: naped povdném, u A///: takf. v b.: posilfíuje. x b.: jist, y A //I:

užitku, z A///: ani. aa V A/// chybí, bb y A/// chybí: a nevdí jeho híchu,

cc A //I: nejsouf. dd b. : ale. ee A///: majit'; následuje: Iio. 'f A///: pak-iif. gg b.:

jeho by. hh y b. následuje: etc.

a Ef. 4, 3.-5. /5 ím. 6, 3. ;- 1. Ko. 12, 13. c? Ef. 4. 6. 7.

1 Viz pozn. 2 na str. 39.
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Ale ješt 3 íkají: „Když^ pak zlý knz nemá moci k= po-

svcovánie, kterakž'' tehdy klekají a modle se tlu božiemu, když

on pozdvihuje aneb nese aneb kde postaví v monstrancí aneb

položí v pušku aneb v kalich? Tehdy ^ by všecko modlái byli,

když' není posvceno, ktožs tu klekají a modle se? A zlých

knží množství jest, ano i Rokycan ieká,*^ že ídký knz, by
nebyl poražen hiechcm smrtedlným aneb*^*' svatokupectvím, jenž

jest kacíství."

í.59^ My' k tomu odpovíme J takto: Že potebie"" se ka/ždému

v tom opatiti,' co '"iní, ponvadž" jest v první církvi toho ° ne-

bylo, jakož p písma svdí apoštolská i uedlníkuov jich. A tak

zjevné jest široce, že sú ty vci zamýšleny po nkoliko' stech

letech po apoštolech, jakož písma svdí tch bhuov, kdy a^ od

koho,^ že od knžie bohatých a svtských, jakož ^ o nich naped
povdíno, že i sami nkteí misti vypsali o nich, že sú nejvtie

Antikrist a láje áblova a že, cožkoli chce ábel, provodí skrze

n i" koná.- Protož zvít" každý, kohof v tom poslouchá a násle-

duje a co za to vezme,, nebude-lif se káti. Myf bychom toho

neádi úastní byli,^ protož toho initi nesmíme, ani vyznávati,

kterak '^ o tom smejšlejí a k emu požievají.y Ale žádáme^ úastni

býti pána Krista i jeho volených, jenž sú církev svatá, jenž^^ jest

od poátku,*'^ za apoštoluov nejvíc," rozmnožena a obdarována

a'''' skrze Krista Ježíše ustavena i ^^ utvrzena a tak na základ apo-

štolský a prorocký vzdlána v Kristu Ježíši. Pak ktož se kde

jinde stavjí, u víe se zakládajíc" krom toho základu, okla-

majísg se o své spasenie. Protož nejbezpenji ^^^ jest následovati

pána Krista i jeho milých apoštoluov i všech tch, kteíž sú týmž

duchem chodili a týmiž šlépjemi šlepali,'' ale nebezpené" jest

a A

I

II: ještef. b A

I

II: kdyžf. c A III i b.: ku. d A III i b.: kterak,

e AIII: tehdyf. f AIII: kdyžf. g AIII: kdožf. h AIII: ikal. ch b.: neb. i AlII:

myf. J b.: odpovídáme, k AIII: potebíf. ' AIII: každému opatiti v tom; b.:

v tom každému opatiti, m AIII: cof. " AIII: ponévádžf. « AIII i b.: toho

v první církvi. P AIII: jakožf. r AIII i b.: nkolika. s v AIII i v b. chybí.

t V AIII následuje: jest. ^ AIII i b.: a. v AIII: bychom neádi toho úastní

byli; b.: bychom rádi toho úastní nebyli. ^ AIII . kterakf. y b.: pivodí,

z AIII: žádámef. aa AIII : kterážto. bb V b. následuje: a. cc AIII: nejvíce,

dd V b. chybí, ee }j_: a. ff AIII : zakládajíce; v b. chybí: se zakládajíc, gg AIII

:

oklamajíf. hh AIII: nejbezpenSjif; b.: nejbezpenjšíf. '' b.: šlapali; AIII •

kráeli, jj &..• nebezpenéf.
' Srov. TVRTÝ LJSI K MISTRU ROKYCANOVl AI f.

15b, str. 48

pozn. 4.

- Srov. AI j. 161a.
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zlého knze poslouchati a jeho služebnosti pítomnu býti a po-

žievati, ponvadž od toho vystjehá pán Ježíš i apoštolé.

i Ale^ jakož nkteí vždy chtie zvdti od nás, -^ abychom §

k tomu povdli, maí-li^ se ta slova skrze knze zlého, kteráž

sú propovdína'^ skrze pána Ježíše Krista ku posluhování svá-

tostí tla a krve jeho vrným kesfanuom, jichž '^ knžie všickni

dobí i zlí'^/^ požievají podlé hlasu slov, kteráž sú psána ve tení:

k tomu tak odpovídáme,* že knz zlý i dobrý muož požívati

úadu i slov podlé svrchních vcí. Nebo jest-lis v pravd úad
Ducha božieho, tehdy^ i slova sú z úadu v pravd povdna
skrze jazyk a rty knze z srdce istého, v nmž jest víra živá/^

neb' úadnáJ moc knžství na tom záležie, jakož die apoštol:

Dal nám liad^ smienie, a opt: Složil v nás slovo smienie.r

Protož ktož má v pravd posvcení na knžstvie, ten' má také

osvícenie,"" kteréžto" jest klí umnie, také má moc° k rozvá-

zaní p dJ k svázanie.^ Ale že písma apoštolská zjevn a široce

oznamují, že ktož / nemá v pravd* posvcenie kesanského f. 60^

života," že také nemuož míti v pravd úadu knžství posvcenie,

a tak nemá ani osvícenie,^ ani moci úadné k slovuom vyrenie

posvcování'' svátosti, ale mluví je,y jako jiný lovk tak zlý

jako on (neb z téhož duchu mluví jako ten, kohož úasten jest):

a takový knz neb^ jiný ^^ lovk, lajk^''púhý, jsa spolu s knzem
jedné zlosti a ducha zlého ábelského "^^ v úastnosti, mluví ta

slova neb'^'' jiná v jedné ^^ moci, neb toliko knz'^' slov jménem,

ale v pravd nenie, neb nezstává na nm v pravd úad knžstvie,

ponvadž nemá pravdy života vnitního, z Boha rozeného.- Neb

v tom rodu úasten jest církve svaté, kteráž má moc Krista Ježíše

skrze úastenství" zasloužení jeho^^^i božského pirozenie,^ v kte-

^ Alll: a. v b. následuje: ješt. ^ b.: maejí-li. ^ AIII: propovdžna.

ti AIII: jichžto, e b.: z\\ i dobi, f AIII : odpovime; b.: k tomu jest odpovd tato.

g AIII: jestlif. h AIII: tehdyf. ch v AÍII chybí: v nmž jest vira živá. i b.: nebo.

j AIII: úadu, k b.: služebnost. ' AIII: tenf. m AIII: osvceni. " b.: jenž.

o 1/ 6. následuje: v tom úadu. P AIII i b: rozvazováni, r AIII: i. s AIII i b.:

svazování, t b.: v pravd nemá. u AIII: života kesanského, v A //I: osvceni.

^ b.: posvcovati, v V b. následuje: v též moci. z 6. .i. aa V h. chybí, bb b.

:

lejk. cc Y b. chybí: ducha zlého ábelského, dd b.: nebo. ee AIII: též. « AIII:

úastnost, ggft. .• jeho zasloužení.

a Odtu poíná se traktát, jenž slov ,0 zmaeni slova". O.

§ V b. postranní pípisek: Zlý knz nemž posvcovati. C.

Y 2 Kor. 5, 18. 19. <í Knzem jest toliko jménem. C.

e V b. postranní pípisek : nb. X Církev má moc Krista Ježíše. C
II*
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réžto moci v pravd jest^ úad knžstvie církve svaté i slova se

mluvie^ v té moci'^ ku posluhování té aneb*^ jiné svátosti. Ale

když nepebývá v církvi svaté a^ v jednot ducha s ní' skrze

vieru živu a lásku neomylnú, nemuož moci míti církve svatém,'"

z niež mají moc všecky svátosti v Kristu Ježíši. Neb úad smí-

enie a slova nezáležie na tvárnosti, totižto že nkto slov knz
neb mluví slova, ale na tom, jest-li pravda « úadu knžstvie a slova

mají-li moc z toho úadu. A není-li jednoho, nenies druhého,'' a

tak obého nenie, když pravdy života kesanského nenie. Neb

jistá sú k tomu'*' písma apoštolská, že žádný nemuož míti' úadu
smíenie knžstvie církve svaté, ktož nemá úastnosti církve svaté,

a v^ úastnosti'' jinak nemuož' býti než skrze víru živu a lásku

neomylnú'" Ducha Svatého. A jestliže by to knz ml, nebyl by

zlý, ale byl by dobrý'' maje život vnitní ° z semene neporuše-

ného p skrze slovo Boha živého, jenž jest knžstvie prvotnie^ duo-

chovní v Kristu, jakož dí s. Petr^: Knžstvo svaté, abyste^ ob-
tovali^ duochovni obti vzáctn Bohu skrze Ježíše Krista."^

Protož když'' toho n^nie, co^ jest duochovnieho,r tlesnost

nemá moci^ církve svaté, kteráž jest Krista Ježíše v úad *^ apo-

štolském. Neb tlesnost života lidského má moc tlesnou, jíž''"

požievají k tlesným vcem, k užietku tla smrtedlného a poruše-

ného; ale života duochovnieho" není v tom, ani pokrmu chleba

živého, tla a krve pána Jezu'''' Krista, neb nemají naped pov-
dného úadu v moci, ani slov v '^^ pravd " té moci církve svaté,

choti Kristovy milé, kteráž jest skrze nho ospravedlnna ss a krví

jeho oištna a^^^s Otcem smíena, jiež''" pokrm zpuosobil," chléb

živý nebeský, tlo a krev svú,^^ z nhož mají moc ke všemu do-

brému. Ale zlý knz jako i" lovk jiný"'' zlý nenie" úd té církve

svaté. Protož"'"' nemá z ní moci"" k niemuž dobrému a tak i
''° ku

a b.: jest v pravd, b /;.
.- mhivi se. c b.: vci. d ^. .- neb. e V b. chybí.

i V b. chybí: s ni. sV b. následuje: i. ^ A!: obého. ch t)_: jsou k tomu jistá,

i b. : nemuož míti nižádný, k ^. .- úastnost. ' b. : nemuož jinak, m V b. chybí. V A III

chybí: nemuož moci miti církve svaté X víru živu a lásku neomylnú. ^Allh
dobrý by byl. o b.: vnit. vVAIII následuje: ale. r A III: prvotní. ^V b.

chybí: s. Petr. t y b. chybí, u b.: obtujte, v b.: Krista Ježíše, x /l///.-,kdyžf.

y AIII i b.: což. V A ÍII následuje: tehdy, z b.: moci nemá. aa í;..- úadu,
bb AIII: jížf. cc AIII i b.: duchovního života, dd y b. chybí. AIII: Ježíše, ee V b.

chybí, ff ^..-provodí, gg*..- spravedlivá uinna, hh AIII:\\lí; ^..-jichžto. >i AIII:

zpsobil pokrm, jj V AIII chybí, kk AIII: jiný lovk. H AIII: neníf. mma III:

protožf. nn AIII i b: moci z ní. oo AIII: ani.

a Na em úad záleží. C. /S 1 Petr 2, 5.

Y Tlesnost nemá moci církve svaté, než jen tlesnou. C.
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posvcování. By pak / slova kterážkoli^ mluvil jako knžie svatí, '' f. 60''

moc jest z duchu jeho tch slov-" porušená a poskvrnná pro

úastnost ducha neistého, kterýž v nm pebývá, jakož dí s.

PaveH : Které pirovnáni Krista s Belialem^ a která ástka vr-
ného^ s^ nevrným^' a které svolenie chrámu božieho s niodlami?^^'J-

Tui mluví o tom úastenstvie dobrého lovka se pánem Kristem

a zlého s áblem. K témuž dí s. Jan); Ktot inie hiech, z ábla
jest, a ktožiní spravedlnost, z Boha narozen jest.í^ Protož tomu
rozuomjte, že z té moci se mluví, s kterúž spojen jest a úast-

nost má a rod i duch, neb dí s. Jan'': Kohož^ poslal Baok,"" slova

hožie mluví. r A opt dle pán Ježíš": Nejste vy, jenž mluvíte, ale

Duch Otce vašeho, °' jenž mluvie v vás.'^ A z toho moc mají

knžie Kristovi, jsúce údové církve svaté, i požievají té moci

v úad apoštolském,? moc slova ^ majíce v ní^ ku posvcovánie

i k rozvázaní* a k svázaní. Ale knžie zlí toho nic nemají, než

to, což" v nich duch neistý iní skrze hiech v duchu i v tle.

A když slova mluví táž jako praví knžie,^ slova jich nerušie se

v té moci, kterúž mají z svého pirozenie v duchu neistém, jako

i jiného lovka zlého, ješto'' žádné moci nemá k božským duo-

chovním vcem. A také slovo božie v pravd nemuož se v nich>'

rušiti, neb jeho^ takoví^^ nemají, aniž''^ kto muož míti jinak, než

skrze moc rozenie nového z semene živého, kteréž zplozuje i"

pokrm zpuosobuje lovku vnitnímu. Ale slova lidská oznamují

vci lovka tlesného a porušeného, neb jich slova'^'^ sú porušená,

akoli podlé jména hlasu jsú slova božie, neb*'' sú mluvena od

Krista Ježíše i od^^ apoštoluov Duchem Svatým." Ale že lovk
je^g mluví'''' sám od sebe a z sebe, i jsú z nho a skrze nho
a jsú slova jeho, neb jich požievá v duchu svém neistém lidem

k" oklamání, mluv" to, což nenie ; neb jest lovk tlesný, bez

pravdy ducha a nemá'''* moci slova božieho. Ale když se mluvie

a /!///.• jakážkoli: h.: ktcrakžkoli. b AIII: knz svatý; b.: svti knži.

c b.: tch slov jest z ducha jeho. d AIII: apoštol; b.: písmo. e AHI: k Be-

lialovi. '^ V AIII následuje: bude. g V AIII chybí, h AIII: vrným. ch y b.

zni citát takto: Které svolení Kristovo s Belialem a chrámu božího s modlami?
i AIII: tuf. J V b. chybí: s. Jan. k ft..- písmo, i AIII: kohožf. m AIII: Bh
poslal; b.: kdož z Boha jest. ^V b. chybí: dí pán Ježíš, o V b. následuje: etc.

Konec citátu chybí. P V b. následuje: v nm. r b.: slov. s y h_ chybí: v ní.

t b.: rozhešování. u AIII: co. v /,..- i<nží praví, x /I///.- ještof. y AIII: nemž
se v nich v pravd. ^ /,..- ho. aa y b. chybí, b y b. následuje: ho. cc b.: v.

dd /I///; slova jich. ee^///; neb. fM ///.• božím, gg /I ///; je lovk, hh /,..-

mluví je. ii b.: ku. Ji AIII i b. : mluví, kk AIII: nemáf.

a 2 Kor. 6, 15. 16. (i I Jan 3, 8. y Jan 3, 34. J Mat. 10, 20.
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slovo božie skrze'' hlas lovka dobrého^ rozumný, to slovo božie^

jest mocné,'^ neb jest živé a neporušené; protož'* dává život ne-

porušený a také zpuosobuje pokrm tomu životu ku posílení,^ chléb

živý nebeský, tlo a krev Syna božieho. A tomu' posluhuje knz
ten, kterýž jest lovka vnitního neporušeného, maje v tom moc^
vyvolenie božieho a^ také k tomu jednoty'' kesanské zvolenie

a od biskupa potvrzenie'''' a z toho má moc církve svaté, v kte-

réžto moci tu služebnost iní u víe živé a v lásce neomylné

prosby a modlitby iní k Bohu, maje doufánie, za' cožkoliJ po-

prosí,"^ že se mu' stane, neb modlitby jeho jsú v jednot ducha

f.61^ církve svaté / a to jest v duchu a v pravd,*" (v kteréžto pravd)
církev se ustavuje." Protož jest mocné to, což se posluhuje, a což

se die, tak se stane; neb slibové božie praví sou, ponvadž° ekl:

CožkoLi poprosíte, stanef^ se vám," a to tak: když on zachová

to,' což chce od nho Buoh míti, také"^ jemu naplní, což* jest"

slíbil."^ A to^ chce míti: aby zuostal v Kristu Ježíši skrze živu

víru a pravé milovánie ; a to jest eí^ jeho zachovánie^; a^^ toho

aby" dokazoval'''' skutky- dobrými a ctnostným životem a pak

z lásky" prosby iniH'' k Bohu, ve, že se stane, za prosí. A^^

tak" jest e božie, že ss uiní.''''

Protož známo jest, že ne sama slova posluhují tomu, aby

knz posvtil svátosti tla Kristova, když dí: „Vezmte a jezte,

to" jest tlo mé," ale prvotn musí býti víra živá a modlitba

v pravd ducha, slova pak oznamují. Když^ knz die „vezmte",
tuJJ velí vzíti kesfanuom vrným, a když die „jezte", tu^ velí

jísti; a když die ..to jest tlo mé", tu" víra pistupuje k tomu,

což se oznamuje slovem, jakož pán Kristus ekl. A též on po-

selství Kristovo dje,'''^ mluv" na míst Kristov v duchu jeho

slovo v moci pravdy Krista Ježíše, i""' jest tak, což ekl. Ale knz
zlý, nemaje r podstaty naped povdné, die"" táž slova; proto °"

^VAJÍI chybí. ^ V b. chybí: skrze hlas X slovo božie. c a/H: mocné
jest. d A II! : protožf. e ^. .• posilnní, f A III i b.: k tomu. ^ V b. následuje: úadu,
h ;.; z jednoty, ch ft.; potvrzený, i V b. chybí, j >1 ///; zakoli. •< ^///; prosí. ^ AIII

i b.: jemu. ^ b.: v pravd a v duchu; v b. i v AIII následuje: v kteréžto pravd.
n V b. následuje: a Duchem Svatým se spravuje. °V b. následuje: jest. pZ?. .-

stane, r b.: to zachová, s AIII: takéf. t AIII: cožf. u i/ /,. chybí. "^ AIII:

zaslíbil. X AIII : co. y b.: ei. z b.: zachovati, aa y AIII chybí, bb b.: doka-

zovati, cc AIII následuje: aby. dd b.: initi, ee y AIII i v b. chybí, ff AIII: tak.

gsAIII: žef. hh y b. následuje: ctc. 'i AIII íb.: to. ij AIII: tuf. kk AIII: dje.

Kristovo. " AIII: a mluví; b.: mluvíc, mm b.: a. "" AIII: dá. oo AIII: proto

a Mat. 18, 19.

/í elíc potebí k slovm. C. y Knz zlý nic neposvcuje. C.
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nic nebude, neb nemá toho, což^ držie podstatu slov,^ a*^ mluví

bez pravdy '^ toho, což oznam-uje. Protož nic neposvcuje, neb

nemá ím, proto, neb^ viera jeho mrtvá jest^ a^ modlitba ohyzdná

a proseb Buoh jeho^ neslyší a neslíbil nic uiniti. Ovšem slova

daremnie'^ sou, když"^*^ toho naped povdného nemá,' neb cožJ

Buoh chce. vše"^ se stane. Slovo jeho živé jest, kdež' místo má,

obživuje" neb dí s. Pavel": Živá jest e božie a mocnáP o.

Protož cožP die Buoh, tak*" se stane, jakož ekl: „Bu nebe, bu
zem!" A když by vezma kámen ekl: „To jest tlo mé", mli
bychom viti. Neb nic není nemožného u Boha. Ale lovk^ sám
z sebe a od sebe nejlepší uiniti nemuož toho,^ ovšem pak knz
zlý, nemaje podstaty obrazu božieho rodu nového, lovka vnit-

ního a tak víry živé, ani tch vcí naped povdných. Ale poslové

božie, jakožto proroci byli" Eliáš, Jeremiáš a^ jiní, cožkoli ekli

slovem božiem, stalo se.^ Tak milí apoštolé, ješto mluvili Duchem
Svatým, poslaným s nebe,y takéž i jich následovníci, ješto ^ v témž

duchu chodie pravdy slova '''^ živého a mocného,^'' z Boha pošlého

a týmiž šlépjemi Krista, pána" svého, následují v život ctnost-

ném, skutky dobré iniece, v též pravd posluhují '^'^ jako milí apo-

štolé v moci zboru božieho, jenž jest církev svatá, kteréžto hlava

jest Kristus, jiež moc dává k užietku spasenie života vného.
Pakli by proti tomuto ^^ následoval" smysluov doktoruov n- í-61''

kterých ímské ss církve a zvlášt Hilaria/? a jeho pomocníka, *''' jenž

vede'' mnoho jiných doktoruov, a též mistr Píbram v svém trak-

tátu, kdež také píše proti echuom pijímajícím pod obojími zpuo-

sobou, dovodiece'''' toho vtipy a smysly svými z nauenic lidské

moudrosti, jiež" cizoložie'^"' písma Bohem vdechnutá, mluviec a

píšíc, že i nejhoršie papež jest námstek Kristuov, z nhož všecka

moc pochodí"" církvi svaté, a°° cožkoli jí pán Buoh chce dobrého

a AlU: cožf. ^V AlU i v b. chybí, c /;.. neb; v A III chybi. J V A lil

chybí, e ft.; že. f b.: jest víra mrtvá. S V b. chybí, 'i b.: daremné. ^^AIII:

kdyžf. ' /4/// i Z?..- není. j &..• cožkoli. x /I ///; všef. ' /!///.• kdcžf. "i/;.; ob-

živuje, n b.: písmo. « V b. následuje: etc. P AIII : cof; í' b. chybí, f A III:

takf; b.: vše. s V b. následuje: tolio. t AllI: toho uiniti nemuož. " V A III ná-

sleduje: \ako. y b.: i. ^ V AIII následuje: ']cs\. Y AIII i b.: nehes. ^Alll:

kteíž, aa V AIII následuje: božího, bb AIII: mocného a živéiio. cc /}///; pána

Krista. A^AIII: poslouchají; b.: posluhuje, ee /4///; proti tomu. ff/?..- proti

tomuto následovai-li by kdo. Z^ AIII: ímských, následuje: jicli. hh AIII: po-

mocníkv, 'i 6..- vedou. ']\b.: pode dvou. ^^ AIII: dovodíc. " 6. .• kterúžto.

mm A III: cizoložné vykládají, nn /,. • pochází, oo '/ AIII i v b. chybí.

a Žid 4, 12.

/S V b. postranní pípisek: Hylarius. B.
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uiniti,-'' všecko iní skrze nho, by nejhoršie byl, a vedu k tomu

e, kteráž o císaské moci jest, že všeliká moc od Boha jest :^

a

k tomu bychom také chtli^ místa'' dáti,^ ale nadjem se, že toho

potebie nebude nkterým,'^ ješto tomu srozumívají^ as také

skutky jich vidí,'' jakož zjevné jest, co se jest'''' stalo skrze duo-

vody jich. i A také jestliže by vás došla J e tch lidí, ješto''

mluvie, že knz zlý muož posvtiti tla božieho i jiných svátostí,

ale proto mají se jich lidé' varovati a od nich nepijímati: také

nám"" ty vci široce"^ známy sou, v kterém to p smyslu "^ mluvie,

neb i nkteie z našiech byli"^ v tom,- i vztež, žef sou to smyslové

zlí, neb nemají základu v písm Bohem vdechnutém, v smyslu

zdravém.* Ale" takoví, ktož ty vci uie,^' chtie skrze to'' požíti y

:' AIII: chce pán Bh ji dobrého uiniti; b.: chce ji uiniti dobrého pán

Buoh. V b. následuje: že. b /i///.- ctiteli tai<é. t yí///.- písma, d 6.; o ta-

kovýcli vécech neb duovodich také bychom chth zpraviti, kdož by jim neroz-

uml. ^ V AllI chybí. Následuje: neb máme za to, že tm vcem rozumíte,

f V AIII chybí: ješto tomu srozumivají. g AIII: neb. h AIII: vidíte, ch y AIII

chybí, i AIII: záliuby mnohé'a vylévaní kn^e; v b. zni toto místo takto: ale

nadjem se, že mnozí rozumíte, neb skutkem jich vidíte, jakož zjevné jest stalo

skrze duovody jích, zahubení mnohé a vylévaní krve etc. j AIII : došla vás; b.:

koho došla, k y AIII následuje: to. i V b. chybí; AIII: se jich lidé mají.

m AIII: vám. n AIII: široce ty vcí. » AIII : zjevné, v V AIII í v b. chybí.

r V b. následuje : oni to. ^Vb. následuje: sou. t AIII i b.: v zdravém smyslu,

u V AIII i b. následuje: že. v AIII i b.: mluví. « V AIII chybí: chtie skrze

to. y AIII: požívají; /;..• požívají skrze to.

« ím 43, 1.

' Pokud se týe Hilaria Litomickéixo, katolického administrátorapražského

arcibiskupství, mínn jest nepochybn jeho TRACTATUS CONTRA PERFIDIAM
ALIQUORUM BOHEMORUM p. 102—108. vydaný jakožto ohlas jeho disputace

s mistrem Rokycanou, která u pítomnosti krále Jiího se konala na dvoe
králov od 7. do 11. února 1465. (PALACKÝ, Djiny IV. 2, 292-293, KALINA,
Václav Kizanovský vH 1899, 351—2). Že hlavním pomocníkem Hilariovým

byl Kizanovský. o tom KALINA 1. c. str. 352. 355. 356. 358. Viz též TRAKTÁT
O NEJSVTJŠÍM PIJÍMÁNÍ LIDU OBECNÉHO POD JEDNOU ZP-
SOBOU (vyd. Podlaha v „Editiones archivii et bibliothecae s. f. capituli metro-

politani Pragensis", sv. II. Pragae 1905) str. 3—12 (zvlášt na str. 9) a str.

112 násl. Pímo tam není eeno, že „nejhorší papež" jest námstek Kristv,

ale lze ten dsledek vyvodit; Hilarius vyjaduje tam názor o absolutní moci

papežov. Jaké názory ml Hilarius v té píin, o tom jedná VOLF, Jaféiv
.druhý traktát" vM 1911, 308 si. — Co se týe narážky na traktát mistra

Píbrama, zdá se. že spisovatel má na zeteli jeho spis O POSLUŠENSTVÍ
STARŠÍCH A JEDNOT KESANSKÉ. Aspo výatky, které GOLL uveejnil

ve ZPRÁVÁCH O ZASEDÁNÍCH KRÁL. ESKÉ SPOLENOSH NAUK
1877. 258—9, by tomu nasvdovaly.

- Dlužno rozumti nepochybn, že nkteí z brati byli téhož mínní.
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svobody v svt, zniknúc tudy kíže Kristova,^ pidávajíc to i" zlým

knžiem, což pislušie' posluom pána Krista, v pravd Ducha

božieho. Neb bychomf'' byli chtli v tom pebývati a tak jim^ vy-

znávati, mohli bychom svobodu v svt míti a kíže pohanní
Kristova netrpti, ale lépe' náms zemíti, než bychom v*^ po-

krytství pebývali' a ve lsti mluvili. Neb když byj knz zlý ml
tlo'' pána Ježíše' a jím posluhoval, však bychom'" rádi chtli"

pijímati, neb die: Ktožjie mé tlo,'' ve mn pebývá a já v ném;'J-

protož nemli bychom pro zlého knze dobrým pohrdati. Ale žeP
takoví lidé jediné svými emi knžie"^ ohyžují, sami jsúce v témž,

jakož die apoštol**: Ty, jenž jiného siídiš, sám se potupuješ, neb

též iníš, ^^ protož" nevte takovým vcem,'' neb^ ktož^ má
chot, ženich jest.'- To jest e Ducha božieho, jakož dí s. Jan.^^y-

Kdo'''^ má Krista Ježíše, úd církve svaté jest a tak chot Kristova

duše taková. Ale takových lidí jest marné mluvenie, ješto ani

s Kristem, ani s svtem držie, jedno ruoznice inie, sami z sebe

a od sebe mluviece," v tom pravdy slova božieho nepožievajíce,'''^

neb'''' nemají jeho" k duovoduom -^'Makových vcí. / Muožte'''^ v- '-62=

dti nkteí'' o Petrovi Chelickém,JJ kterýž mnoho'''' písma psal"

proti tomu obému, smysluom'"'" tch lidí i také"" doktoruom, by

zlý papež neb knz ml úad neb slova ku posluhování k spasení

lidem, a zvlášt že nemuož zlý knz °° posvcovati, neb nemá
pravdy toho.PP ím by posvcoval,^ jakož naped povdíno.-

Ale ješt mohl by nkto íci": „Nic-li pakpp neprospívá zlý

knz sob neb lidem, když nemá pravdy vnitniehoPP života, ro-

a 1/ AIII i b. chybí: /nikmic tudy kíže Kristova, b v b. chybí. ^ A///:

sluší. J A//Í: bycliom. ^ V AIII chybí, i V AIII následuje: jest. ^ b.: nám
jest. ^ V AIII i v b. chybí, i AIII i b.: požívali, j AIII i b. : kdyby, k /,..•

tlo ml. ^ AIII: Krista Ježíše; /;. .• Ježíše Krista, m V AIII následuje: my.
n AIII i b.: chtli rádi. " l^ AIII následuje: a pí mou krev. P h.: žo. r V b.

chybí. ^ V h. chybí, t y AIII í v b. chybí: neb též iníš. ^ V AIII násle-

duje: protož pane dobrotivý nero, v AIII: takovým vcem viti; b.: protož

kdož clíti spaseni býti, nerote takovým vcem viti, x V AIII chybí, y AIII:

kdožf; b.: ktožf. z AIII i b.: ženichf. aa AIII i b.: skrze s. Jana. bb AIII:

kdož. cc v AIII následuje: a. dd AIII: nemajíce, ee b.: ncbf. 'f b.: jeho nemají,

gg b.: k diiovodu. hh AIII: mžete. » V AIII chybí, jj b.: mohlif by porozumti,

kteižf tou písma Petra Chelickélio. kk AIII: mnohá, n AIII: sepsal; b.: kterýž

jest mnoho popsal, mm b.: smyshiov. "D V b. následuje: proti, oo /?. .- knz zlý.

PP V b. chybí. " ^.; féci nkdo.

a Jan 6, 54. /i ím. 2, 3. y Jan 3, 29.

' Vztahuje se asi na „Sif víry" str. 282 -284 (podle vydání Smetánková).
- Srov. str. 167.
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zenie^ z semene slova božieho a v tom život daru božieho,

jakož s. Pavel '' dle: Dal'^ dary lidem a a opt, že Jedná sou

osvíceni,^ okusili'^ také daru nebeského a úastni uinni sú

Ducha Svatého,^ okusili^ také dobrého slova božieho^ a moci

veka budoucího?"

^

K tomu odpovd jest, jakož i'' svrchu psáno "^^ o tom, že nic

užiten a spasitedln nemohu posloužiti, neb tak ei pána

Krista i' apoštolské svdí, žeJ z tch písem Bohem vdechnutých

zjevn známo jest, ím posluhují, že bez životné pravdy vcmi
tmi, kteréž obdržují a zachovávají skrze tvárnost umnie"^ mú-

drosti vyuené.^ Protož tiem posluhují sob i jiným lidem, pi-

vodíce je k zpuosobuom'" zevnitním," jakož dí pán Ježiš*': Tm,
kto^ sii vn,'' všecky vci v podobenstvie^ se djí.^r A tak usta-

vují je v tch obykání(ch) tlesných" v mylné nadji skrze slu-

žebnosti a náboženstvie svrchních vcí, jakož také^ toho mnoho
bylo v starém zákon lidu izdrahelského,'' že ty služebnosti y vedli

zevnit. Jako^ se te o prorocích, za Achaba, krále Izdrahel-

ského,^^ že bylo falešných prorokuov<> puol devátá sta, a''*' když

obti obtovali, že sú také své náboženství vedli, modlitby a

prosby iníce, žádajíce, aby Buoh jich je uslyšal, a trápenie sob
inili, bodúce se, až je krev polévala. Takéž" i v Jeruzalém chrá-

moví knžie i lid mnohá'^'^^ sú náboženství vedli v" služebnosti

s posty a" s modlitbami, i almužny^s iníce i obti mnohé, a tak

chtíce vždycky^'' vešken zákon vyplniti podlé litery; ale však se

proto Bohu'' nelíbili a protož sob iJJ s jiným nic'''' k užietku

"

a AIÍI i b.: rozeného. A III i b.: apoštol. c V A III následuje: jest.

d AIII: osvíceni jsouc; b.: osvíceni sou. V A III i v b. následuje: a. e A III:

skusili ; b.: zakusili; AI: okusi-li. Následuje v AIII i v b.: slova božího

dobrého. ^AIII: a úastni uinni Ducha Svatého a také daru ne-beského;

b.: a úastni Ducha Svatého a také daru nebeského, g 1/ AIII i v b. chybí:

okusili také dobrého slova božího ; v A I : okusí-li. 'i V A III i v b. chybí.

ch AIII i b.: napsáno. ' AIII: a. i AIII: neb; b.: a. ^ b.: umním; v AIII

i v b. následuje: a. i AI/I: moudrosti vyuení ; b.: moudrostí vyuenou, m AIII:

zpuosobám. " AIII: svrchním, o V AIII i v b. chybí: pán Ježíš; v AIII i v b.

následuje: že. p AIII: kteíž; b.: kdož. ^ AIII: vn jsou. s^;. .• podobenstvích,

t AIII : dji se v podobenství, u AIII: v tom obykání tlesném, v b.: tak.' x AIII

i b. : izrahelskému. >' A III : služebnosti ty. z b. : jakož, aa b. : Izrahelského \ v AIII

chybí, bb v AIII chybí. " aíII i b.: také. dd b.: mnoho. ^^ AIII: a. ff V AIII

chybí. z?. AIII: almužnami. ^^ AIII íb.: vždy. ii AIII: proto Bohu se ;
&..• proto se

Bohu. jj AIII i b.: ani. kk V AIII chybí. " b.: oužitku.

a Eí. 4, 8. (i Zlá. 6, 4. 5.

;- Mk. 4, 11. Piklad jeden. C. e Druhý. C.
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spasení neposlLižili,^' když sú nemohli pijíti ku poznání vnit ^

Boha, aby z toho dovrný duch k nmu mli a v celém srdci

milovali ;= nemohlo'^ jim prospti jiné^ bez toho. Neb die k nim

Buoh skrze proroka/ že ty všecky vci zvolili^ na cestách svých

a v ohavnosti duše jich^ kochala se. ""^ protož'^ i já zvolil sem' po-

smíváme jich,'^ a kterýchž" se vcí báli, ^
,
pivedu''' jim, neb'' sem f. 62^

volal a° nebiešeP kto by se ozval, mluvil sem a neslyšeli' sou^

a'- inili sou^ zlé ped oima mýma, a kterých vcí sem'' nechtl

zvoliti,'^ i lid k témuž pivodili.^ Jakož i-^ onen zákonník mluvil

v chrám, že se postil y i jiné spravedlnosti inil. Ale když sú^ ne-

byli vnit v duchu chudém^^ a v srdci pokorném a nemli bázni

božie, aby se jako tásli k ei jeho,''^ nemohli" sú pána Boha

poctíti žádnými jinými vcmi,'^'' sami z sebe a od sebe domníva-

jíce^^ se ntco býti, když nebyli v duchu napravení, aby dary božie

pijali a z toho slúžili jemu" v duchu laskavém a v srdciss do-

vrném. A o tom mluví pán Buoh ka: Nebe stolice má^^ a zem
podnož noh mých; který jest tento duom}' ješto^''^ mi udláte, a

které jest toto místo^'^ odpoinutí mého? Všecky tyto vci^^ ruka

má"^"' uinila "" a uinny sú tyto všecky vci,°^ die Pán. A^p k komu
hledti budu?," Jediné k chudikému^^ a k skrúšenému duchem a

ješto se tese ped emi mými. A '' kto mi obtuje vola, jako by

muže zabil etc.'"'hi

Protož tomu jest porozumti potebie,^^ že ty vci nic ne-

prospievají'''' k spasení bez vnitního^y napravení k Bohu, neb když

a b.: neposluliovali. b AIH: vnitnímu; /'. ; vnit i<ii poznáni. V AlII ná-

sleduje: aby znali, c V A III následuje: a. d (-;..- ncmoiiii. « A III: jiné prospti,

f '/ A III i v b. chybí: sl<rze proroka, g V' A 11/ i v b. následuje: sou. h A III i b.

:

duše jich v ohavnosti, {b.: v uohavnosti). ch y j\iij / -^, /;. následuje: jest.

' b.: zvolim. j V A III chybí: protož >< jich. •< AIII i b.: kterých. • A III i b.:

bojichu. m AIII: pišly; b.: pijdou, n V AIII i v b. následuje: když. « V" AIII

i v b. chybí. P AIII : nebišc. r b.: ncposlouciiali. ^ V AIII chybí, t V AIII

i v b. chybí. ^ AIII i b.: sem vci. "^ AIII i b.: zvolili. V AIII i v b.

následuje: že i ti knzi tvárnost {b.: tvárnosti) mnohé dobroty mli sou.

^V AIII chybí, y AIII: posti. ^ V b. chybí, aa /;..- chudým, bb ^///; bozi.

cc b.: nemohli. dd AIII i b.: vcmi jinými. ee ft.
.- domnívajíc. ff AIII

i b.: jemu sloužili, gg V b. chybí: laskavém a v srdci, hh AIII i b.: stolice

má nebe. '^i A III i b.: chrám. Ji AIII i b.: kterýžto. ^^ AIII i b.: místo

toto. ^^AIII: však tyto všecky vci ; b : však ty vci všecky, mm V AIII násle-

duje: jest. nn . .• udlala, oo b.: všecky vci tyto. W AIII i b.: ale. ^^ AIII:

vzhlédnu, ss /!//// í;..- chudému. ^^ AIII: ale. uu yj///.- zabil muže. VAlivAlII
chybí, vv V AIII i v b. chybí, "x AIII : neprospji. yy AIII i b.: vnitnosti.

a Iz. 66, 3. 4.

/? Iz. 66, I. 2 3. Po stran: A Izai. 1. v 11. 12. 13. C
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Buoh volá, neozve^ se, když nemá bedlivosti a itedlnostia

v duchu pravém.*' Nejsa chudý duchem,*^ domnievá se ntco z sebe

a od sebe býti, v spravedlnosti své^ se ustavuje, kterúž sob
zvoluje,^ a k tomu se ozývá s oblíbením, ale lovka vnitního

nemá, podruhé narozeného, aby se hlasu božiemu ozval. A proto"

die pán Ježíš'': Kto^ z pravdy jest,^ slyší hlas muoj.r A tak ne-

muož se ozývati,'' nemaje itedlnosti, ani'^'' sluchu, když nemá
vnitní uši' k hlasu božiemu. A k tomu die: Kto má uši k sly-

šení, slyšf^

A tak když súJ nepišli k životu pravému z semene slova

božieho v tomto život tlesném, vždycky se"^ nalézají' zlé vci

initi'" ped £ oima božíma. Neb nejsú takoví napraveni" u vuoli

moci božie, aby sebe ustúpíce » zapeli a poddánu vuoli mli a po-

volnil vuoli božie dokonale, aby to zvolili, co° Buoh chce, to

v pamti držiece a myslíce o to,P aby se v niemž líbezné vuoli

božie neprotivili,^^ ale ve všem,* což Buoh chce, istú myslí po-

volní a poslušní byli a tak inili" vuoli božie ^ skuten, jakož je

múdrost božie uí v rozumu osvíceném. A tak lovk vnit i také''

zevnit ozývá se k hlasu božiemu a slyše >' jej poslušen jest a iní

dobe ^ ped oima božiema s oblíbením, a tak tomu povoluje,

co ^^ Buoh chce a skuten*'*' iní ; a cožkoli píd na aneb" do-

puštno bude od Boha kterúkoli píinu, bu pípadem náhlým

z'''* nedomnnie^^ od nepátel, hanní, statku bránie, vzenie, bití,

by pak bylo i od svých domácích jednoho rodu, jakožto** otciJ?

od syna,§s matei od dcery, aneb opt od jednomyslných u víe, ješto*'*'

mají býti jako ruka ruce, pomáhajíc'' jedni druhým ve všech vcech,

i ti musíJJ trpti s milostí'^'' jedni od druhých, když" Buoh dopustí,

a b.: ncozvc. b /'..• práv. V AI// následuje: a. c b.: ducliem chudý,

V h. chybí, d A///: opt; b.: protof. e V A /// i v b. chybí: pán Ježíš, f A///:

kdož. g A///: jest z pravdy, h A///: ozvati; b.: oznámiti, ch A/II: a. i A///

i v. : uší vnitních. J V AI// i v b. chybí. ^V b. chybí. • A /: nalézá, m a ///: iníce,

n A/// i b.: opraveni, o /}/// / b.: což. P b.: to. ^ V A/// následuje: dobe,

s A///: neprotivil. t a/// i b.: ve všech vcech. u V A/// i v b. následuje:

dobré ped oima božíma, v y a/// i v b. chybí: vuoli božie. ^V A/// chybí.

y A /// i b. : slyší, z A /// i b. : dobré. ^^ V A /// následuje : pán. ^^ V A ///

chybí, cc /i///; anebo. ^^ b.: a. ee ý..- nedomnným. fM ///.• jako. SS V A III

následuje: a. hh ^///; kteíž. i'^AIII: pomáhajíce, iib.: musejí. ^^VAIII
i v b. chybí. " A III: kdyžf.

a V b. po stran: Ozývali se k hlasu božímu. C.

P V AI po stran: Ratio. C. y Jan 18, 37. d Mat. 11, 15.

£ Spravedlnost. C. Z V b. po stran: Vle Bohu povolná. C.

r^ V b. postranní pípisek: Trpti. C.
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a tak vždy to zvoliti, co^ Buoh chce, trplivost maje z viery v /

duchu pokojném^ a v srdci laskavém zachovávaje se. Neb<= i v starém f.63^

zákon ješt "^ pedešlo to, a"^ byli u figue, majíc ^ zákon spra-

vedlnosti-' pomstiti*' v takových vcech. « Však"^*^ když' Buoh chtl,

ukázala se spravedlnost' jeho, že ustupovali toho nkteí; jako

David, když mu"^ Semej zloeil, nemstil se' moha, ustúpil své™

spravedlnosti"/^ zákona pro spravedlnost,° kteráž mla pijíti skrze

Krista Ježíše. Také Jeremiáš mnoho trpl od svých, vždy jim dobré

vci obmejšleje,p nepestávaje dobe initi tm, ješto"" jej trápili

i hrdlo chtli odjíti,^ ustupoval spravedlnosti zákona ^ pomsty pro

zákon ducha milosti, kterýž ml skrze Krista Ježíše vysvoboditi

vyvolené" jeho od zákona hiecha a smrti. Neb ten zákon mi-

losti^ Ducha života iní lovka spravedlivá'' z viery od vinyy

hiecha^ a smrt^'' zahánie a život vnitnie zplozuje.

Protož'^'' v starém zákon na nkterých to pedešlo, že sú

spravedlnosti" zákona'''' nedokazovali pro spravedlnost viery, kteráž

mla pijíti skrze Krista Ježíše, atak zvolili''Mo, co*' Buoh chtl.ss

a inili'''^ dobré ped oima božiema," neb sú" uslyšeli'^'^ hlas božie

a" ozvali sek nmu. Protož ovšem viec a dokonaleji každý kesan
má se v tom ostíhati, kterýž jest pijal zákon Ducha života, skrze

njž jest již v Kristu Ježíši vysvobozen od zákonu""" hiechu"" a

smrti a ospravedlnn°° v duchu ; má s pilností zachovati?? spra-

vedlnost," kteráž^^ jest z viery Jezu " Kristovy, ješto jest z Boha

u"" víe v poznání jeho a''^ v moci vzkíšenie,'"' aby" již byl to-

varyš utrpení pána Krista a >'y pipodobnn^^ smrti jeho^ a tak aby

pišel k vzkíšení'' blahoslavenému. Protož zde v život smr-

a A

I

II i b.: což. b .; pokorném. ^- A III: nebo. d v A III chybí, e b.: ;i.

f A III: maje. ?. A III: spravedlivosti. ^VAIII následuje: se. ch ahj / t.: ale

však. i V AIII následuje: pán. i A III: spravedlivost, k A III: jemu. ' V A III

následuje: a. m V AIII iv b. chybí, n AIII: sprati; b.:v spravedlnosti, o AIII:

spravedlivost. P AIII: obmýšleje dobré vci. r AIII: jenž. s AIII : odjiti chtli,

t V AIII následuje: ustupoval zákona. ^AIII: vyvolené vysvoboditi skrze Krista

Ježíše, v V AIII chybí, x AIII : spravedlivého, y AIII: viry. z b.: híchuov viny.

aaft.; smrti. Následuje: a. bb V AIII i v b. následuje: i. cc y b. chybí, dd AIII:

spravedlivosti zákona, ee AIII: zvoliti; b.: zvolovali. ff b.: což. V AIII následuje:

pán. gg AIII : chce. hh AIII: initi. " AIII: ped oima božima dobré, ij V AIII

i v b. chybí, kk AIII í b.: usly.šali. " V AIII chybí, mm AIII: zákona, nn AIII

:

hícha. 00 AIII: spravedliv uinn. PP AIII: zachovávati. " AIII: spravedlivosti.

ss>l///; kdož. ii V AIII chybí. ^^ A III: v. ^v y AIII chybí. ^^ AIII: vzkí-

šeného v moci. yy V AIII chybí, zz AIII: pipodobnin. a VA III chybí, b yb.

chybí: aby již X pišel k vzkíšení.

a V b. postranní pípisek: Spravedlnost initi. C. /? nb.



174 Spis o dobrých a zlých knžiech.

tedlném musí umíti =' s Kristem'' a'' z mrtvých vstáti skrze vieru,

at)y,*^ jakož Kristus vstal z mrtvých^ v sláv Otce svého, takéž*

v obnovení života abys chodil, '^ již ne sob*^'' jsouce,' ale

jemu,J jenž za n umel, vydávajíce tak tla svá v ob^ Bohu

živou a svatou,' s svtem se nesrovnávajíce,"" ale v obnoveném"

smyslu" zkušujíc, která jest vuole božie. A za toP sú se apoštolé

pánu Bohu modlili, jakož s. Pavel'' die^: Nepestáváme^ za vás

modléce se a žádajíce, abyste byli naplnni poznáním vuole jeho^

ve všie múdrosti a v rozumu duochovním, abyste'' chodili Bohu
hodn, " ve všech vcech líbíce se jemu. "

Protož známo jest z tchto'' písem, že potebie jest^ lovku,
kterýž^ chce spasen býti, veliké stízlivosti**^ a bedlivosti,''^ aby

pi" všech vcech spatoval a pihlédal'^'^ k tomu, co chce Buoh
míti od nho k líbezné vuoli své, a tak ^^ se asto modliti jeho

f. 63'' milosti v duchu skrúšeném, aby mu" zjevil líbeznú vuoli / svou

a k tomu plnní líbezné vuole ss jeho''*' posílil'' k dokonání, aby

tak ped oima božiema dobré vci inil, zvoluje" to, co'''' Buoh

chce, neb v té vuoli posvcen jest. A jinak neprosplo by k spa-

sení, by pak nevím co inil, i své tlo na ohe dal; když nenie

naped povdného u víe živé" a v lásce neomylné, všecko za

ohavnost poteno bude.'""' Neb lovk zvoluje na cest vuole své""

srdcem blúd°° ty vci, pp co" Buoh nechce, ale^^ to, co "sám chce

skrze P' múdrost svou a"" zámysl srdce neistého. Protož iní zlé

ped oima božiema, neb to pochodí z moci ducha jeho a tak z sebe

a od sebe. Protož nemuož^^ míti trplivosti,'"' když na co^y Buoh do-

pustí kterúkoli píinu proti jeho úmyslu a vuoli v skutku neb^^

a A lil: trpti; b.: držeti, b V Aíll následuje: a muiti, c b.: i.
d A

I

II

i b.: tak. « AIII: z mrtvých vstal; v b. chybí: z mrtvých, f A

I

II i b. : aby.

iíVAIIIib.cliybi. ^^ A III i b.: chodili, c^ VA III i b. následuje: živi. i b.: ']souc.

i A III: Bohu. k b.: v uobSt. ' A III: živou a svatou Bohu. m A III: nesrovná-

vajíc, n b.: v uobnovení. o ^. .• smysla. P b.: ty. r AIII: apoštol, s ^. .• die apo-

štol, t V AIII a v b. zni toto místo takto: že se za to modlíme {b.: modlím),

abyste poznali vli jeho. ^ V AIII i v b. chybí. "^ AIII i b.: hodn Bohu.

>; AIII: tch. V b. následuje: eí. y V b. chybí, z b.: který, aa AIII: velmi

stízlivu. bb AIII: bedlivu býti. V b. chybí: a bedlivosti. " AIII: ve. dd AIII:

prohledal, ee AIII ib.: také. ff ..- jemu. gg 6. .-vuoli. hh AIII: své. " 6. .-posilnil;

.AIII: dal posilnní. JJ AIII: zvole. kk AlIIl-b.: což. n AIII: vvíe živé. mm AIII:

bude poteno, nn y AIII chybí, oo b.: bloudí; následuje: in. PP AIII: tyvci

na cest vuole srdcem bloud. " AIII: emuž, ss y AIII následuje: když iní

lovk. tt AIII: což. "" V AIII následuje: skrze, vv y ^. následuje: moci.

XX /;..• trpti. yy b.: co na. V AIII následuje: pán. ^z y a 11/ následuje: i.

a Kol 1, 9. 10. li Vle. C.



Spis o dobrých a zlých knéžiech. 175

v slovu, nezdrží^ se od zlého a tak nezachová duchu'' pokojného

a srdce laskavého, ale dá se v odpory*-" srdcem '^ nepokojným

a^ duchem''^ zlobivým. Protož což g obtuje, ohavnost jest. (Ohav-

nost jest) obtovati jalové^ vci Bohu, jako vola, hovado,*^^ bez

ducha pravdy, laskavého* srdce a dovrného/^ Bohu. A když toho

nenie v lovku vnitním, hovado hovadem jest, a co se narodilo

z tla, tlo jest. Bohu se nelíbí vnit i zevnit a skutkové jeho

i slova jsú, jako by muže zabil, jediné v pohoršenie a v úraz sobJ

i jiným, '^ neb zle bezpeí se' spasením i jiné'" tmi vcmi svrch-

ními, tlesnými, v živlech," postavuje je v mylné nadji, kterýmž '^

tiemP posluhuje'' bez pravdy života duochovního.

Protož potebie k tomu prozieti^ a porozumti, co iní zlý

knz a eho nemuož initi. Neb ponvadž oni ^ v starém zákon,

ješto také jednomu Bohu sloužili a v chrám mnoho služebností"

vedli, ješto'' se zdály dobré, proto sú se Bohu nelíbily,'' jakož

dí proroky : Daruov a obti nechtl si,^ aniž sú se líbily tob,^^

kteréž^^ se podlé zákona obtuji, r to jest podlé spravedlnosti tch,

ješto lovk chce nteho" skrze to''*^ dojíti ^^ nynjšieho neb bu-

doucího, nic mu neprospje bez lásky ducha. Protož potebie se

opatiti pod jménem kesanským, pod slovy mnohých písem pro-

rockých i apoštolských i samého pána Krista eí i víry jeho vy-

znávanie,'* neb mo(h)ú ty^g vci býti a z toho náboženství vésti

i k témuž jiné navésti, aby hiechuov hmotných a zjevných ne-

chajíce, pokání inili, nkteí''^ s pláem modlitby asté i posty

mnohé i chudým statek rozdali" a na utrpenie tlo své vydali.JJ

všef'''^ muož inno" býti bez pravdy spasitedlné. Neb samy""" ty

vci toliko"" nejsú užitené k životu vnému, když nenie,°° cožpp

a é..- nevzdrží. ^AIII: ducha. ^ b.: v uodpory. ^Alll i b.: duchem,

e b.: i. f A III i b.: srdcem. g b.: co. !i A III: jiné. ch y b, následuje: a.

'^ V A lil následuje: a bez. i V b. chybí, k A

I

II: k smrti; b.: jako k smrti sob
i jiným. ' V AIII chybí. '" b.: jist. " b.: živle, o AIII: kteíž. V b. násle-

duje: ješt. P AIII: tm. r AIII: posluhují, s AIII: piziti. t AIII: ani. " AIII

:

mnohé služebnosti, v AIII: kteréž. Následuje: sou. ^Vb. následuje: [zvlášt

ty, kteréž jen z obyeje obtovali. Isai 1.]. y V AIII chybí: b.: piesmo. ^ y t.

chybí, aa y AIII i v b. chybí, bb b,: které, cc AIII: ntco; b.: nco. dd y b.

chybí: skrze to. ee AIII: dojíti skrze to. ff &..• vyznání, gg V b. následuje: všecky.

^^ AIII: nkdy. "/!///.• rozdati, ij /!///. vydati. ^^ V AIII následuje: to.

11 AIII: inno množ. mm y AIII chybí, "n y AIII chybí. 0° y AIII následuje

toho. PP b. : co.

a nb. C. (?)

^ V b. postranní pípisek: Obti obtovati nehovadn. C.

r Ž. 40, 7.
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jest z Boha Otce^ skrze Krista'' Ježíše v Duchu Svatém, to jest

f.64'' v moci božie u*^ víe / a v múdrosti'* ducha lásky: aby mli
milost^ a známost duochovních vcí a aby se jich pídržali' mocn
v srdci, a což inie, v skutku^ inili z lásky; a což*^ Buoh dopustí,

trpti,'^'^ by pak bylo proti vuoli a' úmyslu, vše s milostí i sná-

šeti v duchu pokojném,** poznávajíce, že tak jest vuole božie,'

protož tomu poddánu býti*^ pokorn" a dobrotiv zlého, za zlé ne-

iníce v skutku, ani° v slovu, ani v žádosti; a tak íp nepátely

milovati, z srdce jim dobrého cht i v skutku obmýšleje,^ a což

na nm jest,' se všemi pokoj maje " ; a což pak^ Buoh dopustí,

od nich ^^ trpti s milostí; pak skrze kohožkoli neb kterú^ píinu^
pijde ^^ protivenství aneb'''' bolesti aneb " kterékoli '''' tžkosti a

úzkosti, ve všem se míti trpliv, neb láska trplivá jest, ^^ dobro-

tivá etca a v tom moc viery," ukazovati^s zdrželivost, stízlivost,''"'

stídmost'''' a tak duch istý pravomyslný a dobrého žádostivý, a

cožkolivk ml by, initi v skutku neb" v slovu uiti, vykládati,

rozkazovati, také podlé míry víryJJ potresktati'*'' i" slovy tvrdými

k bázni. To vše*"'"/^ má býti pi kesanu pravém v"" moci víry,

v úmysle °° dobrém,PP v duchu pokojném, srdce" laskavého, hledaje

toho, kterak by zlé zkazil^^ a v" dobrém"" vzdlal^^ a polepšil

toho, kohoi'"' treskce, by pak i metlu, kohož slušie,yy sám vždy

zuostávaje bez poskvrny hiecha, hnvivosti a popudlivosti srdce^^

zlostí nakaženého, ješto chce k své vuoli míti a tresktati pomstu

zlobivú. Protož aby toho nikoli bylo pi kesanu pravém^ (neb to

jest z^ srdce porušeného hiechem), protož dí s. Pavel :'^ Složte

s sebe podlé devního obcovánie vetchého lovka, jenž se po-

a AÍII: z Boha jest Otce. b a III: ducha. ^ A III: v. ^ V A III i v h.

následuje: umní. ^ AIII: milost mli. f AIII i b.: pidrželi. sV A III ná-

sleduje: aby. h V AIII následuje: pán. ch AIII i b.: trpli, i AIII i b.: i.

j AIII: z milosti. k AIII: pokorném. > AIII i b.: vuole {AI: vle) bozi jest.

ml/ AIII i b. následuje: ve všem. n ..- pokojn. o V AIII následuje: i.

p V AIII chybí. r AIII: píti, s AIII: obmyšlovati. t AIII: jest na lovku,
u AIII: miti. "V AIII chybí. Následuje: pán; b.: Buoh pak. ^ y AIII chybí:

od nich. y AIII: skrze kteroukoli. ^b.: kteroukoli píinou. ^^ AIII: ]út.

bb AIII i b.: nch. cc AIII i b : neb. dd AIII i b.: které. e<i v A III i v b. násle-

duje: a. ff AIII í b.: z viry moc. gg V AIII následuje: a. ^^y AIII chybí.

ii b.: nebo. JJ V AIII následuje: i.
xk AIII i b.: potrestati. >' V AIII chybí,

mm AIII ib.: všecko. "" AIII: podlé, oo AIII: úmyslu ; b.: smyslu, pp V AIII

i b. následuje: a. " AIII i b.: z srdce, ss AIII: kazil. " V AIII chybí, "i AIII:

dobré, vv AIII: vzdlával, xx /,.; koho. yy AIII: by slušalo. zz AIII: z srdce.

a V AIII i v b. chybí. ^ y i,, chybí, c AIII i b. : apoštol.

a 1 Kor. 13. 4. jí V b. postranní pípisek: Trestati. C.
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riišuje podlé žádostí bliidii.'^ A opt die: Nerote zarmucovati

Ducha Svatého^ božieho}' v nmž'^ ste znamenánie'^ v den vy-

koupeme ."" Každá hokost a^ hnv a^ netnilost a^ kik a porou-

háme bu odjato od vás se všie zlosti, ale bute vespolek dobro-

tiví, milosrdní, odpouštjíce sob vespolek,^ jakož i Buoh v Kristu

odpustil vám.^fi

Protož známo jest zetedln po'^^ takových vcech, že kdež

jest devo dobré, tu' i ovotce dobré, a kdežJ devo zlé,*^ také'

i ovotce zlé."' zlost ar nemilost etc. A kdež dobrota," tu láska,

milost,° pokoj, radost, svornost, jednomyslnost, zbytedlnost, po-

sluhovánie z milosti jednch p druhým i snášenie v duchu po-

kojném, vystiehajíce se všeliké nepravosti, srdce ' zpurnosti,

z nhož pochodie všeliké zlé vci v tle i v duchu, v skutku

i v slovu.^ A z toho jedni druhým ukazují v sváiech zlobivost,

nesvornost, nezbytedlnost, ješto jeden s druhým neumie a nemuož
obcovati a^ ku polepšení a k vzdlání býti." Jakož to obecn''

jest pi'' lidu svtském >'
i také ješt "= pi^=» tch,''*' ješto'''' se ku

pokání obracují'''' dokudž se nezmocnjí u víe, mnoho / tch vcí f. 64''

ukazují jiným k úrazu a k^^ pohoršení." A v tom pak duochovní

lid postaven jest,gg že jedni s druhými tžko'"' kde mohu'' zbýtiJJ

pro zlost, kteráž'*'' jest v srdci zpurném a sobvolném, neb se

v duochovenství marném" ubezpeili bez pravdy moci slova bo-

žieho a lásky Ducha Svatého, protož nad jiné sú lidi""'' v zlobi-

vostech. Jakožto známo"" jest námoo široce tchtoPP let, když sme
nkteí^"" mezi nimi byli.^

A proto '^^ od takových vcí" vystieháme,"" jsúc svdomí, že

a V AlIIchybí. ^VA III i v b. chybí. ^ A III: nmžto. ^ Alílib.: znamenáni

ste. e V A III následuje: protož. « V Alll i v b.chybi. g V Alll iv b.chybi. h Alll:

Buoh odpustil jest nám v Kristu, ch^;.; o. ' Chybí v b. J Alll: kde. k Alll: zlé

devo. I V b. chybí. Alll: tu. ^ y b. následuje: totiž. " Alll i b.: dobré,

o V Alll i v b.chybi. P Alll i b.: jedni, r Alll: z srdce, s Alll: ei. t V Alll

i v b. chybí. " V AlIIib. chybí, v b.: obecné, x Alll i b.: v. y Alll: v lidu

svtském jest. ^ V Alll chybí, aa A III: v. bb V b. chybí: pi tch. cc Alll:

kteíž, dd b.: obracejí, ee ^.; ku. ff Alll: ku pohoršení a k úrazu, gg V Alll

následuje: v srdci zpurném. hh y Alll chybí. '' AIII: nemohou, ii b.: býti.

^^AIII: která. " V Alll následuje: se ustavujíc, mm Alll: lidi sou. V b. chybí:

sú lidi. nn Alll: známé oo y b. následuje: to. pp Alll: tch. " V Alll chybí.

ss Alll i b.: protož, tt y AIII následuje: se. "" b.: vystihámy.

a Ef. 4, 22. § Ef. 4, 30.-32. y nb.

' Vztahuje se asi k tm knžím bratrským, kteí mli ímské svcení
a psobili i v církvi pod oboji.
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v tom oklamání-' jest,^ bezpeiti se spasením bez pravdy spasi-

tedlné, neb'^ když^ devo zlé, i ovotce jeho zlé, ale hovadný

lovk toho nerozeznává.^ Ale duochovní zkušuje, jaké jest chuti^

ovotce. Neb tlesný lovk tlesné vci sudí smyslem tla svého

podlé hlasuov a nkterých skutkuov, kteíž se mohu tlem ^ ko-

nati, ale duochovní má zenie k základní'' pravd lovka vnit-

ního i poznává, co z pravdy pochodí v skutku nebo'^'' v slovu.

Jakož písma apoštolská oznamují ty vci široce, vystiehajíce nás,

abychom zklamáni nebyli skrze myln' dobrotu posluov Anti-

kristových, jcštoJ pišel ve všelikém svedení'' nepravosti tomu'

lidu, ješto lásky pravdy'" nepijal." Neb po tom má poznán

býti° každý knz i lovk, p jest-li^ v pravd kesan napravený

v duchu ^ ku pánu Bohu, když v obcování^ spaten" bývá

od tch,^ ktož-^ sú v pravd kesané v obcování^' života.^ Sroz-

umjí tomu, v kterém duchu jest, skrze mluvenie, jakožto^^

s. Jan die o tom: Zkuste duchuov, jsou-li^^ z Boha.

Také muož poznán býti,'^'^ iní-li pravdu v skutcích a v ctnostném

život a má-li milovánie pána Boha i bližních, jakož die pán

Ježíš*^*^: Po skutcích^'' poznáte je. Protož nemuož se skrýti od

nich," neb znají,sg kto pravdu iní a v lásce roste. V skutcích ''

i v sloviech oznamuje se, co''*' z eho pochodí.''

Protož rozsujj to^ každý, ktož ""^ nechce " oklamán býti"""'

o

své"" nejlepšie°° dobré pp vné a" ujíti ^^ zatracení hrozného, nejprv

co jest sám, jest-li v nm ^^ lovk vnitní rozenie "'^ nového z se-

mene slova božieho a pak roste-li vtom život,^'' posiluje-li"^ sebe

chlebem živým nebeským a v tom ostiehá-li se^y v^"- moci božie

a b.: zklamání. ^ A III : jest oklamání, c A III: nebo. ^ V A III i v b. chybí.

e b.: nerozezná, f V A III chybí, g AIII : tlesn, h AIII: základné, ch aIII: i.

i V AIII následuje .• nadj i a. ] AIII i b. : kterýž. V A III následuje : Antikrist ; v b.

následuje: jest. •< .AIII: svodu. ' Z?. /tomuto, m V AIII následuje: nepoznali aneb.

n AIII: nepijali, o V b. chybí. AIII: býti poznán. vVb. následuje: býti. r b.:

ješto. s V AIII chybí: v duchu, t b.: v uobcováni. " AIII: sezin ; b.: seznán,

v V b. chybí: od tch. x b.: kdo. y AIII : v obnovení; b.: v uobnovení. z AIII:

ducha, aa >i///; jakož; />..• jako. ^^ AIII : \so\x-\i. cc y AIII následuje: lovk.
ddl/ AIII i v b. chybí: pán Ježíš, ee y AIII následuje: jich. ff V AÍII chybí:

od nich. ss AIII: znáti, hh y . následuje: zlého roste. Chybí: z eho pochodí.

"V AIII chybí: v skutcích X pochodí. iJ AIII: rozsoudí, kk AIII: kto. " AIII:

chce. mm AIII: nebýti, nn y AIII následuje: spaseni, oo b.: nejmilejší.

PP V AIII chybí. " V b. chybí. ss b.: vjiti. tt AIII í b.: v tob. "u AIII

i b.: rodu. vv AIII: životn, xx b.: posiluje, yy AIII: sebe. Následuje: vrou;

b.: skrze vino. zz V AIII chybí.

a V b. postranní pípisek: Co pi sob máš rozsuzovati. C.



Spis o dobrých a zlých knéžiech. 179

skrze víru^ na spasenie, a pak dále s kým úastnost má,*' pon-

vadž každý, ktož má spasen býti, musí v úastnosti pebývati

s knžími'^ vrnými a spolu s nimi sob'^ pomáhati^ díla bo-

žieho, kteréž nezahyne,' ale zuostává k životu vnému. Tak jako

ruka ruces a noha noze posluhuje, jakž'^ kto milost vzal a dar,

tak má'^'^ prospívati,' nápomocen jsa jeden druhému spasenie, i

skrze lásku ducha posluhuje úd údu, jeden druhému,'' kesan

kesanu, a zvlášt pak s knzem svým, ješto/jim' posluhuje t. 65^

tlem a krví pána Krista,'" jakož dí s. Pavel": Chléb, který"" lá-

meme, však^ úastnost tla Pán jest,' a kalich, jemuž^ dobro-

eíme, však^ obcováni krve Kristovy jest."" Neb jeden chléb

2^ jedno tlo mnozí sme, všickni, kteiž z jednoho chleba^ úast-

nost béeme.-í Protož tu jest^ každému potebie^ znáti, kdo jest

ten, s kým^Mo iní, a zvlášt ten, ktož^Mo iní i jiným poslu-

huje, jest-li úd tla Kristova skrze moc rození slova božieho, jenž

jest podstata života duochovního u víe syna božieho,/^ jakož dí

s. PaveP^: Úastni^^ Krista uinni ste,"^^ a poátek podstaty jeho

až do konce pevný ^^ držeti ^^ budete ssr Opt die s. Jan*'*': Proto''

písem vám, abyste úastnost^ s námi^^ mli. A úastenstvie

naše s Bohem Otcem i s Kristem Ježíšem, Synem jeho. '^
" Protož

se ti oklamají,'"'" ktož s"'' knžími zlými"" úastnosti pp neb tova-

ryšstvie'''' požievají, ježto '^ v Kristu nepebývají ani Kristus v nich,

a K A III i v b. chybí. ^ A III i b.: máš. c A III: s kesany, d A III

ib.: sob s nimi. e ft..- spomáhají. ^ A III i b.: nohync. g /I///.- ruku; následuje:

oišuje, h /i///; jakož; é..- jako. ch^///.niu. i /4///.- prospti, i ^4///.- k spasení

jeden druhému; íi..- spaseni jeden druhému, k &..• jeden druhému, úd údu. ^V AIIl

i v b. následuje: spolu, m K /I ////zás/^úfu/?.- obcováním ;
&..• obcováním tla a krve

pána. n A III: apoštol ; v b. chybí: s. Pavel, o a III í b. : kterýž. P V A III i v b. chybí.

^ AIII i b.: jest úastnost tla Pán. s A III: kterémuž; b.: kterému, t I' A III

í v b. chybí. ^ V b. chybí. A III: jest obcování krve Kristovy; b.: obcování

krve Kristovy. ^ V A III chybí. " V AIII i v b. následuje: a z jednoho ka-

licha, y ft.; jest tu. z 6.- potebí každému, aa V b. chybí: s kým X ktož. y4///.-ješto

sám. V b následuje : sám. t>b i/ /i /// iz; b. chybí: s. Pavel, cc A III i b. následuje : ste.

dd V AIII i v b. chybí: uinni ste. ee AIII i b.: pevný až do konce, fí AIII:

zachováte, gg V AIII chybí, hh y AIII i v b. chybí: s. Jan. •' AIII i b.: toto.

ij AIII i b.: úastenství, kk y AIII í b. následuje: jest. n V b. následuje: Protož

tak jest spolu jednota úastenství neb tovaryžství s pravými knžími a tch

posluov pravých jest úastenství s Bohem Otcem i Kristem Ježíšem, Synem jeho.

mm AIII: zklamají. "n AIII : se. oo AIII : zlými knžími. PP AIII i b.: úasten-

ství, rr AIII: tovarystva. ss y AIII i v b. následuje: oni.

a 1 Kor. 10, 16. 17.

fi V b. postranní pípisek: Podstata života duchovního. C.

Y Žid. 3, 14. d 1 Jan 1, 3.

12'
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protož služby božie nemají, -^ ale posluhují bichu svému, jakož dí

s. Pavel'' že takoví Kristu, pánu našemu, nesloužie, ale'' svému
bichu'^ a skrze sladké ei a žehnání svodie srdce nevinných. «

Protož slušie se jich« vystiehati a s ádnými* knžími, ješto^

v pravd sú ^ svcenie*^'' skrze duochovní pomazání' a dary/^ Ducha
Svatého, tovaryšstvieJ míti a tak jednotu držeti, též i s kesany
vrnými, a tak*^ víry' církvi svaté dokazovati"' v svatém;- spolu-

obcovánie a" v jednot tla duochovního'' pebývati i? v duchu

laskavém se všemi volenými'' božiemi, jichžto Kristus hlava

jest.^ A když tak zde v pítomnosti v jednot pebývají, svornost

a pokoj zachovávají a v tom jedni druhým posluhují z milosti

a' úastnost ve všem dobrém mají prvních svatých i budoucích:

a tak" v jednot zde pebývajíc cierkve svaté,^ budu na vky
spolu kralovati s Kristem Ježíšem v ddictví Otce jeho nebes-

kého. Amen.''

Spis též o zíejch a dobrejch knžiech.

y

I Ve jméno' pána našeho Krista Ježíše nkteré vci tuto R

napíšem, ješto nás dotýí, kteíž sme se odlouili od posluhování

knžského, neb nkteí chtí rádi zvdti a nám v tom porozumti,

pro jsme to uinili a také kterak se máme pi knžiech, kteíž

zuostávají v pravd a v puovodu ádu apoštolského, djíce v po-

selstvie místo Krista, v moci slova božieho, majíce klí umnie.

a b.: služby nemají bozi. b y aI/I i v b. chybí: s. Pavel, c V AI11 chybí

:

Kristu pánu našemu nesloužie, ale; b.: neslouží pánu Kristu, ale. V A IIí násle-

duje: posluhují, d AIII: bichu svému, e b.: jich se. f &..• dobrými, g AIII: kteíž.

^ AIII: sou v pravd. <^^AIII: posvcení; b.: svceni. ^ AIII: pomazání du-

chovní, i AIII: tovarystvi. >< V AIII následuje: mají. i V AIII následuje:

Kristovy, m AIII: dokazovati církve svaté. " V AIII i v b. chybí, o AIII:

Kristova; v b. chybí. P V b. chybí, r AIII í b.: vy\oIenými. s Kristus jest hlava;

b.: jest hlava Kristus. ^ V AIII chybí. " AIII: také. v /,..• y jednot cierkve

svaté zde pebývají. x y AIII následuje : budiž pánu Bohu chvála. Mezí tímto

a následujícím kusem jest v AI asi ^,5 stránky prázdné.

y Nadpis tento psán jest tuným písmem. Mezi ním a vlastním iekstem

jsou asi tí ádky nechány prázdné.

a ím. 16, 18. /? nb. C.

yV b. postranní pípisek : V jednot církve zstávati. C.

i GOLL (M. 1883, 518) a po nm PALMOV. BRATJA 1. 1, 78 mylnpo-

kládají tento kus za pouhou zkráceninu pedcházejícího velkého traktátu .Spis

o dobrých a zlých knžiech' (j. 28" si.). Kdo a kdy sepsal traktát na f.
65b zaí-

nající, nelze íci. Snad bratr eho a jeho soudruzi. Vznikl asi souasné

s velkým traktátem podobného jména. Tedy bu r. 1468 nebo 1469.
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Ale nejprv pro nemuožem -viti o knžském posluhování

vuobec.

To jest proto, že nezuostávají v základu moci knžství, to

jest v Kristu Ježíšovi, v nmž sú všickni pokladové múdrosti

a umnie, z jehož plnosti beru všickni jeho poslové. Neb milí

apoštolé skrze nho prvotnost ducha pijali sú a té moci úadné
i múdrosti umrn' klíuov nabyli sú a tak na tom základu ustavili

se v víe neposkvrnné a v lásce neomylné a v nadji živé a

z toho moc mli skutky dobré initi a ctnostn živi býti i jiným

z toho daru božieho z plnosti Kristovy berúce poslúžiti a pro-

spti k užietku témuž, kterýž sami mli z milosti božie, k životu

vnému, a tak i budoucím námstkuom svým ten píklad zuosta-

vili. Protož i psali, kterací mají býti až do skonání svta ti, kteíž

budu v pravd knžie majíce úad užitený k spasení, že budu
týmž duchem choditi a týmiž šlapjemi šlepati, to jest též spolu

smysliti o víe i o vcech, v jednot Ducha Svatého s nimi pe-
bývajíce, následovati šlapjí pána Krista v chudém a v poníženém

život, trpíce pro spravedlnost, zlého za zlé neiníce, a tak že

jich píkladem budu ti všickni, kteíž od Krista posláni sú pro

spasení lidské, a že skutkem i slovem následovati budu jich jako

i oni pána Krista v ctnostném život, tichém a pokorném, stí-

zlivém a istém, aby tak v pravd víry a lásky dokazovali, bez

níž se líbiti Bohu nemohu, ani co užiten poslúžiti k spasení

sob aneb jiným. Protož sú tak i psali tm, kteréž uili, aby tak

inili, jakož na nich vidli a od nich slyšali. A v tom sú jim život

vný slibovali, neb ti uitelé a pastýi v pravd sú dobré skutky

inili a ctnostný život vedli, o nichž s. Pavel die, že uiní Buoh,

že ti prospji k užietku teni, pravd posluhujice a iníce dobro-

tivost skutkuov, kteíž jsii života vného.'^

Protož známo jest z písma apoštolského, že kteížkoli v pravd
mají moc úadu knžstvie k poslúžení života duochovního, musí

prvotn míti základ toho, Krista Ježíše, z jehož moci i múdrosti

v pravd mluví slovo boží i posluhují svátostmi užiten a sami f.67^

v pravd pebývají, píklad jsúce stádu, aby jich následovali, jako

oni pána Krista. A takových i my rádi s milostí chceme poslou-

chati i následovati. Ale hned sú od jiných vystiehali, jakož apoštol

die s. Pavel, že mnozí chodie, ó kterýchž sem vám asto pravil,

a nyní i s pláem vystiehám vás od nich, neb sú nepátelé

kíže Kristova, jichžto konec zatracenie, nebo Buoh bicho jich

a Kol. 1, 6.
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jest, kteíž zemské vci enichají, f^ A k témuž píše apoštol s. Juda
vystiehaje nás k skonání svta a ka: Ale vy, nejmilejší, pamtlivi
bute na slova, kteráž sú vám pedpovdína od apoštoluov pána
našeho Ježíše Krista, kteížto pravíchu. že v nejposlednjších

asich pijdu posmvai podlé žádostí svých chodiece v nemilo-

stivosti. Ti sú, kteíž sami se oddlují, hovadni, ducha nemajíce,

ale vy, nejmilejší, vzdlávejte se sami v nejsvtjšie víe vašie,

v Duchu Svatém se modléce, sami se v milování božiem zacho-

vejte, ekajíce milosrdenství pána našeho Ježíše Krista k životu

vnému.i^ A tak hned od poátka viery kesanské pán náš Ježíš

Kristus i jeho mih' apoštolé pedpovídali sú Duchem Svatým,

kterak mají býti v pravd knzi kesanští a po em je mají

znáti. Také hned od falešných vystiehali, oznamujíce skrze psáni,

kterací budu, jakož die, že zemských vci enichají,)- to jest že

budu lakomí podle žádostí svých chodíce.'' žádost oí, žádost

tla a pýchu života vedúce,^ skrze opatrnost tla a múdrost to

sob obdržují a osobují, aby se tak v tom nad jiné lidi postavili,

a kto by jim poddán nebyl a k nim o spasení nezel, nemilostivé

se k nim mají, ke všemu lidu ohyžujíce je, posmívají se jim

a nkteré o statky i o hrdla pipravují. A tak se písma plní, že

v nemilosti pebývajíc A opt jiné písmo die, že se zámysle ne-

milostiví v zákon a nemilostivé initi budíi.^,

A to tchto asuov zjevné jest široce, kterakú nemilostivost

vylévají trápením, vzením, muením i hrdla odjímáním proto, že

nemohli o nich viti ani ústy vyznávati, by v pravd byli knžie

k užitku spasenie. A druhé sami k sob nemilost ukazují, jedny

proti druhým popouzejí, aby sebe nenávidli a všecko zlé inili,

a sami se oddlují úadnú mocí bez ducha božieho. Protož od

takových vystiehají svtí apoštolé kesany vrné, ale aby se

sami vzdlávali v nejsvtjší víe, k tomu je napomínají, a také

aby se v Duchu Svatém modlili, v milosti božie zachovávali, e-
kajíce milosrdenství božieho k životu vnému, ale onch aby se

f. 67*^ vystiehali a / úastnosti s nimi nemli, ješto sú nemilostiví a

zemské vci enichají/^ podlé svých žádosti chodí, hovadni sú

a oddlují se, to jest od svtských, aby za duochovnf jmíni

byli, ducha božieho nemajíce, aby se jím zpravovali i jiným z té

pravdy posluhovali dary božiemi. Protož takoví nic neprospjí

a Fil. 3, 18. 19. /í Juda 17.—21.

;- Fil. 3, 19. J Juda 16. £ 1 Jan 2, 16.

C Juda 18. r. Dan. 12, 10. »'/ Fil. 3, 19.
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k užietku spasení, ale svodí a škodí, jakož o tom dí s. Pavel,

že ktožkoU chti milostivé v Kristu živi býti, musí trpti. « Ale ta-

koví zlí svuodce budu prospievati v horšie blúdíce. Protož milí

apoštolé od takových vystíhajíce napomínali píšíce, aby tak drželi,

jakž sú hned s prvu pijali^ a jinak toho nemnili žádný až do

smrti a tak jedni po druhých až do skonání svta. Opt k témuž

napomíná ka: Následovnici moji bute, bratie, a následujte

tch, kteíž tak chodí, jakož máte piklad od nás.r A k témuž

také s. Jan píše, aby v tom zuostali, což sú od poátka slyšeli,

a jestliže v tom zaostanete, i vy v Otci i v Synu zuostanete,

a totof jest zaslíbenie, kteréž zaslíbil vám: život vný.

^

Protož tak sú to utvrdili kúc, aby nižádnému mimo to ne-

vili, a, by pak andl s nebe mluvil vám jinak, než sme my
mluvili, bu to vše prokleté. ^ Protož apoštol dvakrát tu e opa-

kuje pro lepšie utvrzenie,C aby nikoli žádnému nevili, ani se od

toho kam hýbali aneb penášeli, ale v tom smyslu pravdy vždy

zastávali a ostiehali toho skuten, jakož sú od apoštoluov vi-

dli a slyšeli, aby nikoli jinak toho nemnili, by se pak zdálo,

že by andl s nebe byl a andlsky mluvil proroctvie znaje a ta-

jemství vda, bu to vše proklaté; neb se muož promniti sluha

satanuov v andla svtlosti a také muož pijíti v andlském duo-

chovenství. Protož sú s pilností vystiehali, aby žádným obyejem

nebyli zklamáni o své spasenie u vysokosti ei skrze chytrost

a marnú faleš podlé živluov, to jest z nauenie múdrosti lidského

umnie písem, skrze duomysl, vtip a rozum pirozenie lidského,

nedrže se hlavy Krista skrze moc viery a Ducha lásky, z nhož
by pijal múdrost i umnie, srdce pokorné a sprostné. Jakož dí

s. Pavel: Obohaceni ste ve všie sprostnosti.^ A pán Ježíš dic :

Nezjevil si múdrým a opatrným, ale malikým,'^ to jest tm, ješto

nízce o sob smýšlejí, jsúce srdcem pokorní a duchem chudí,

z daruov božiech vynášejíce dobré vci a k spasení užitené, jako

milí apoštolé v tom sú pebývali i jiným z toho posluhovali jako

dobí vladai daru božieho z moci jeho. Neb dic s. Pavel: Ne-

pijali sme ducha tohoto svta, ale Ducha, kterýž z Boha jest,

jakož i mluvíme ne v nauenie lidské múdrosti slov.^ Protož sú

hned napsali, aby i budoucí vystiehali, aby nauenie nepijímali,

ani se svoditi dali uení (m) -moudrosti ducha tohoto svta od

a 2 Tim. 3, 12. (i Parafráse Jan 2, 24. y Fil. 3, 17.

<y 1 Jan 2, 24. 25. e Gal. 1,9. X Parafrásc Gal. 1, 9.

Tj 2 Ko. 2, 11. -í Mat. 11, 25. y. 1 Ko. 2, 12. 13.
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pravdy uenie Ducha, kterýž z Boha jest. Protož die s. Jan: Vy,

f. 68-' pomazánie, kteréž ste pijali / od nho, zsta v vás. A nenie

potebie, aby vás kto iiil,'^ to jest jinak než to z Ducha Svatého

poznánie pravdy uenie v duchu zjevenie a rozum písem otevenie

z toho pomazánie daruov Ducha Svatého, a v tom zuostatefi

bude vám na vky život vný.
A tak tito nejsvtjšie otcové, mih' apoštolé, slovem i skut-

kem uili a svdectví pravd vydali i potomním námstkuom
svým to zuostavili, aby v témž duchu chodili a šlépjí pána Ježíše

Krista následovali, kterýž nejprv inil a potom uil a tak všem

rozkázal, kteréž posílá, a ka : Jakož m Otec poslal, i já posílám

vás^ jako ovce mezi vlky.r A opt die: Ziiostate v milováni

mém. Jestliže zachováte pikázáni má, tehdy ziiostanete v milo-

vání mém, jakož i já zachoval sem pikázanie Otce mého a zao-

stávám v milováni jeho.^ Ješt die k tomu : Ktož miluje mne, ten

ei mé zachovává.^ A opt k témuž die: Zuostanete-li v ei mé,

uedlníci moji budete, pravdu poznáte a pravda vás vysvobodí. C

Protož jistý duovod jest z eí apoštolských i pána Krista

Ježíše, kto sú poslové jeho a námstci prvních, ješto posíláni bý-

vají jako ovce mezi vlky. Jakož písma oznamují, že sú od svta

trpli a nejvíc od knžstva s stolice Mojžiešovy ti, kteíž sú vy-

svobozeni z moci satanovy a z temností vyvedeni skrze to, že sú

v nauení pána Krista zuostali a pravdu jeho poznali, v níž se

ostiehají skuten a jiné témuž uie slovem, jsúce jim na píklad

skutkem. Ale kteíž sú sami bželi, nejsúc od Krista posláni,

z svta sú a s svtem jedno, nejsúc uedlníci Kristovi, neznají

pravdy, neb v temnostech pebývají a v moci satanov, v hiechu

a v smrti vného zatracení. A takoví po tom mají poznáni býti,

že nezachovávají eí pána Krista Ježíše, jakož die s. Jan: V tom

sú zjevní synové božie a synové dáblovi,'n to jest v hiechu zuo-

stávají a lež mluvie a vraždu puosobie, neb od eho pemoženi
sú, toho i sluhy jsú,^ neb k tomu die: Kto hešte, z ábla jest. ^

A tak z kteréhož koene vyrostli, toho ovotce plodie.

A po tom mají poznáni býti, neb ovotce jich nezdravé a

smrtedlné, a slepý slepého veda, oba vjámu upadáta.x Ale poslové

pána Ježíše po tom mají poznáni býti, že plodie ovotce spravedl-

a 1 Jan 2, 27. 28. (í Jan 20, 21. / Mat. 10, 16.

d Jan 15, 9. 10. s Jan 14, 23. C Jan 8, 31.

Ti 1 Jan 3, 10. ''/ Parafráse 2 Petr 2, 19. t 1. Jan 3, 8.

y. Mat. 15, 14. Postranní pípisek: Znamení posl Kristových pravých. O.
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nosti, ostiehajíc je ve všeliké ctnasti, neb v nm pebývají, z nhož
moc mají k užietku všelikého skutku dobrého i k životu vnému.
Neb die : Dieky inim Kristovi, že ste v nm ziwstávajíce a tr-

váte v skutcích jeho."- Opt die, že víra skrze lásku dlá.^ Neb
ktož pebývají v Kristu Ježíši skrze víru živu a lásku neomylná,

ti z nho moc mají v dobrých skutcích r se ploditi a ctnostn živu-

býti, neb ctnost jest moc v duchu viery a lásky, ^ jiež se zlé umrtvuje

v tle i v žádostech a dobré vzruost má, tak že dobré devo dobré

ovotce iní k užitku života vného. A po tom poznáni mají býti

uedlníci Kristovi, neb / moc mají z nho následovati jeho ve všie po- f. 68''

koe a tichosti, jsúce zdrželiví, trpliví, dobrotiví, lítostiví, milostiví,

istí, stízliví, skrovní, stydliví, stídmí, pokojní, dobrého žádostiví,

povolní a ke všelikému skutku dobrému hotoví, z milosti dobe i-

níce, jsúce duchem lásky vedeni a vru posilnni a tak v spra-

vedlnosti ustaveni, aby pravdu inili a v lásce rostli. A k tomu

die: Po tom poznají všickni, že ste uedlníci moji, když se bu-

dete spolu milovati, jakož sem já miloval vás.^ A tak jest mi-

loval nás, že pro nás v chudob bydlil a pracoval až do krvavého

potu a v pohannie a v trpenie se vydal, až do ukrutné smrti,

a tak svú duši položil za nás. Protož poslové jeho jsú povinno-

vati tak následovati jeho z milování pravého, ty vci podstupovati

a za ovce jeho své duše [pokládati].-^ A z toho jistý duovod jest,

že sú uedlníci jeho, neb se nauili od nho zachovávati ei jeho

a skutkem toho ostiehati a jiné témuž uili, aby následovali jich

jako oni pána Krista, a tak zachovávali skutkem i slovem smlouvu

boží pro jich spasenie, aby nemilovali svta, ani tch vcí, kteréž

na svt sú, a odekli se každé zlosti, pýchy, lakomstvie, libosti

tla, hnvu, nemilosti, hokosti, zlobivosti i všeliké zlé žádosti a tak

pebývali v milostivosti, ekajíc blahoslavené nadje, tak jsúce živi

v pravd života kesanského. A ten jest užitek posluov božiech.

kteíž na základu stojie a jiným k témuž posluhují, aby vzdláni

byli na týž základ Krista Ježíše, a k tomu jim svátostmi posluhují

k vzrostu a ku posílení života duochovního.

Protož duovod jest jistý z eí pána Krista a apoštolských,

naped povdných, po em mají poznáni býti. A také sú zjevni

ti, kdož sami bží a ve jméno své picházejí na základu se ne-

ustavivše, nic dlati nemohu užiteného k spasení, neb nemají

a Opraveno místo pv. : položiti.

a ím. 8, 11. (i Gal. 5, 6. y Ctnost. C. 'J Jan 13, 35.

' Srov. TVRTÝ UST K MISTRU ROKYCANOVl. AI f. 6« (str. 6.)
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moci úadu apoštolského, to jest pána Krista, v nmž jest moc
i múdrost božie, na nmž s. Petr i se všemi apoštoly i námstky po-

tomními, kteíž v pravd poselstvie djí. ustavili se a tak vzdlali

jednotu svat, jiež brány pekelné nemohu odolati, neb jest za-

ložena na pevné skále, to jest na tom, což z Boha jest, moc, jíž

všecko muož, a múdrost, skrze niž všecko umie. A k tomu die: Dám
vám Ducha pravdy, kterýž vás nauí všeliké pravd." A opt:

Múdrost, již všickni protivnici vašie nebudu moci odolati,§ též i moc
shuory posílenie. A k tomu die s. Pavel : Já v nm všecko mohu,

jenž m posiluje, r

A z toho jest duovod jistý, že sú takoví od Krista posláni,

neb mají klí umní k rozeznání a moc k rozvázaní. A tak jest

pán Ježíš s posly svými až do skonání svta. A k tomu die:

V vás pebývati budu, a vy ve mn.o A opt : Zuostanete-li ve

mn a slova má v vás zuostanú-li, cožkoli poprosíte, stanef se

í. 69'' vám.^ A / tak užitek mnohý pinášejí, když tak v Kristu pebý-
vají, v nmž jest plná dostatenost k užietku spasenie. Ale ktož

tak v nm nepebývají, také slova jeho v sob nemají, protož

niehož nic k spasení užiten poslúžiti nemohu, neb nemají toho,

co jest z Boha v Kristu Ježíši, a z sebe a od sebe nic nemohu
prospti k užietku vnému. Protož potebie jest z núze spasení

každému v tom se opatiti, kto jim posluhuje a z eho, jsú-li

oni vladai daru božieho, kterýmž pidává pán Buoh, aby mluvili

slovo božie v pravd a z moci jeho posluhovali. Pakli toho nenie,

tehdy jest oklamánie o lidské spasenie, nebo což v hlasu mluvie,

toho v pravd nemají, než to mají, což tlo a krev zjevuje skrze

uenie lidské moudrosti, a s tiem hiešníci od hiešníkuov posláni

bývají a hiešníkuom posluhují a všickni spolu v hiechu znostá-

vají k smrti vného zatracenie. A tak jest zklamánie chytré sata-

novo, neb se bezpeie spolu spasením v tch služebnostech lo-

vckým toliko posloužením v skutku i v slovu bez pravdy spasitedlné.

A to muož uiniti i nejhoršie [jako najlepší], jakož tak íkají,

že nejhoršie jako nejlepšie, zlý nepohoršie a nejlepšie nepolepšie.

A tak jest, že tmi vcmi vidomými a itedlnými, kteréž sú živluov,

poslouží ti lépe, kto se tomu nauili více a zpuosobnjí vymluviti

umjie a posloužiti foremnjí vidomými vcmi, ale pravdu spa-

sitedlnú z moci Ducha Svatého ti posluhují, ktož ji v srdci istém

mají a v duchu pokorném.

a Jan 16, 7. a 13. /S Luk. 21, 15.

Y Fil. 4, 13. () Jan 15, 4. z Jan 15, 7.
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A tak dobrý lovk z dobrého pokladu srdce svého vynášie

dobré vci,o- k spasení užitené, jakož dí s. Pavel: Zvéstujem

nestihlá bohatství Kristova.^ A k tomu die: Nepijali sme ducha

tohoto svta, ale který z Boha jest. a z toho i mluvíme, ne v na-

uenie lidské múdrosti slov etcr A ješt die: Složil v nás slovo

smíenie a dal nám služebnost smienie.^ A tak všickni, kteíž to

dobré z Boha mají, místo Krista poselství požívají v úad apo-

štolském, posluhujíce tiem, což z Boha mají v Kristu Ježíši,

užiten a prospšn k vzplození vnitního lovka duochovního

i k vzrostu i k setrvání v dobrém k vnému blahoslavenstvie.

Protož jakož veliký jest rozdíl tmy od svtla a smrti od života,

tak služebnost knžie božiech od knžie svtských i užitek

služebností jich. Neb zlí sú nehodní služebníci i nepijali daru

božieho, ale z lidí a od lidí a skrze lidi v duchu svém tlesném

ty vci mají a konají služebnost, ustavujíce ty k témuž, v em
sú sami, v mylné nadji bez užietka spasenie. Ale o pravých

knžiech die písmo, [že je] hodné uinil služebníky nového sv-
dectví ne literu, ale duchem.^ Protož die, že my z Boha ped
Bohem o^ Kristu mluvímeX A opt, že posluhujem / ne ernidlem, í. 69^

ale duchem Boha živého.-', A tak ta služebnost jest k užictku ži-

vota vného.
Protož to poznavše, že se ustavili knžie nynjšie i s lidem

vuobec v nadji spasenie myln bez základu [pravdy] víry pána

Krista, o nmž svrchu povdíno jest, odlúili sme se od nich tou

píinu, bojíce se, abychom s nimi nezahynuli, bezpeíce se jako

oni spasením skrze služebníky nehodné a služebnost jich neuži-

tenú a k spasenie neprospšnú.^ A že sme my v tom pohrdali

jimi, není jim to ke cti, protož nenávidí nás, ohyžují i všecko

zlé mluví nkteí. Ale když v nenávisti mají, darmo to mluviece,

ehož nenie, blahoslavení sú ti, ktož trpí pro spravedlnost, jich

jest království nebeské a mají se z eho radovati a veseliti, neb

hojná odplata jich v nebi. Neb i v tom poznáni bývají, co sú

kteí, neb se písma zjevné vykládají, kterak se kteí mají a která

se na kterých vyplují. A to sú jistí duovodové z eí pána Krista

i jeho milých apoštoluov.

Také druhé, kterak se máme k tm, ješto v pravd na zá-

a Ori^^. : v.

a Mat. 12, 35. /í Ef. 3, 8. y \ Kor. 2, 12. '; 2 Ko. 5, 19.

e 2 Kor. 3. 6. % 2 Kor. 2, 17. 7 2 Kor. 3, 3.

1 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
2a.
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kladu stojie, o nmž naped povdíno, že víme o nich, že sú

hodní služebníci a Kristovi úedníci, majíc dar jeho užitený a

k spasení prospšný, protož jich rádi bychom následovali a slova

poslouchali i v poctivosti mli, jakož to píslušie úadu tomu
biskupskému a pastýskému, jakož o tom svdie písma apoštolská.

Také i poslušenstvie má zachováno býti, jakož rozkázal biskup

svrchovaný a ka : Kto vás slyší, mne slyšte, kto vámi hrzi, mnou
hrzi.'^ A k tomu die s. Pavel: Poslušní bute vládauo svých a

poddáni bute jim, nebt oni snažn bdle, jakožto za duše vaše
majíce poet vydati, aby s radosti to inili a ne s zámutkem,
neb to jest užitené vám.§

A tak má býti poslúcháno jich, jakož oni poslouchají

pána Krista. A ti mají býti jednomyslní, aby jednostejn uili,

neb když by on jinak a on jinak rozkazoval a radil, nkto
nco za blud soudil a jiný za pravdu provodil aneb jeden n-
kterú vc za hiech poítal a druhý to oblehoval, že nenie,

nemohlo by býti ádné poslušenstvie, ale uvedli by roty, jakož

k tomu dí blahoslavený Petr apoštol : Byli sú v lidu falešní pro-

roci, ale mezi vámi budu misti lživí, kteíž uvedu roty za-

tracenle.r A tak by nebyl duovod, by oni byli poslové Kristovi

a námstci apoštolští, neb jisté jest z písem svatých, že sú oni

byli jednomyslní, jakož die: Pllnl bute zachovati jednotu ducha

v svazku pokoje.^ A tak všickni potomní námstci všecky asy
až do skonáni svta mají býti jako první jednomyslní v uení,

jeden smysl majíce z Ducha pravdy, aby tak jeden lid byl, církev

svatá, chot Kristova milá, jedním uením z Ducha jeho Svatého,

neb on sám jest jeden Kristus, hlava církve, jsa biskup svrchovaný

jeden a knz veliký nad domem božiem jedniem, A on jest

f. 70^puovod knžstva v jednom / domu církve svaté, kdež sú koli po

všem svt, a jest pítomen jich všecky asy, posílenie dávaje jim

z moci síly své a múdrostí svú ue a zpravuje, aby v svtle jeho

chodili na cest duchu pokojného a srdce dovrného a laskavého

a tak na píklad jiným byli jako svtlo v slovu i v skutku. Nebo

což vnit mají, to i zevnit ukazují, aby se od nich uili, jakož

na nich vidie a od nich slyšie, a tak aby byli puovod stádu ve

všem dobrém, bdíce snažn sami nejprv nad sebú, také i nad

tmi, kteréž zpravují a jim posluhují svátostmi. A k tomu die:

Následovnici moji bute jako já Krlstuo.= A opt: ite tak,

a Luk. 10, 16. (i žid. 13, 17.

r 2 Petr 2, 1. ^7 Ef. 4, 3. si Ko. 1, 11.
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jakož ste na nás vidli a od nás slyšeli, a bude vám život na

véky.'^ A tak jest pravé a užitené k spasenie poslušenstvie, neb

oni sami prvotn poslúchají pastýe pastýuov a následují jeho a

ovce také mají puovod následovati jich slyšíce hlas pastýe svého,

biskupa svrchovaného, i skutky vidúce jeho i znají sled šlépjí

jeho na úzké cest skrze tsnu bránu. Také i ty poznávají, kteíž

sú posláni od nho, neb ostiehají eí jeho nauievše se od nho,

v skutcích i v sloviech, i následují šlépjí jeho duchem jeho

chodiece. A takové jest poslušenství církve svaté užitené, bez

nhož nenie spasenie. Také i poctivost má býti taková, jakož oni

apoštolé píší, že se mají poctivostí pedcházeti a jedni druhé za

duostojnjšie sebe míti a že mají poddáni býti mladšie staršiem,

ale všickni mají pokoru ukázati jedni k druhým.f'

Ale mohl by nkto éci z nauenie ímského kostela, že má

i zlých knží poslúcháno býti i v poctivosti je míti a zvlášt pa-

peže, kardinály, arcibiskupy,r biskupy i jiné v velikých úadech.

I my to držíme a vyznáváme, že tak jest v ímské íši podlé

práv jich. Ale jest rozdiel veliký od áduo první církve a moci

úadu jejieho, neb oni první zprávce církve svaté tak sú moci po-

žievali i klíuov umnie, jakož od Krista brali, z Ducha jeho Sva-

tého moc, múdrost i dobrotivost, protož nad lidem nepanovali

tlesn, ani koho mocí svtskú pemáhali, ale z lásky pracovali,

a kohož ku pokání obrátili a ku poznání pravdy viery pivedli,

toho ustanovili v nadji spasenie skrze nauenie, kteréž od Krista

pijali v Duchu jeho Svatém. Ale v ímské církvi tchto asuov,

ješto se dekrety zpravují a k tomu jiné nápisy mají mnohé a podlé

toho se ustavují v poslušenstvie a v nadji spasenie, když se

v tom ostiehají, což oni z toho za dobré mají. A k tomu také

moc mají svtskú povýšenu prvních císauov, v níž papež svrcho-

van postaven jest, a na to má potvrzenie a zápis s zlatu bullí

od prvních císauov.^ A z toho má úad v moci ducha tohoto

svta, aby nad mnohými panoval jako i první císai s mocí pi-

puzující ku poslušenstvie. Tak i jeho poddaní a poslové až / do f. 70''

nejmenšieho ve vsi faráe, aby jeho rychtá poslúchal ve vší obcí,"

a když tak poslúchají, jakož oni poslušenství ímského kostela

mají, tehdy jim mše slouží a jiné vci puosobí, jako slušie na

a Fil. 4, 9. § Parafráse ím. 12, 10; 1 Petr 5, 5. y Poslušenství. C.

' Srov. str. 73 pozn. 3.

Podobn ve vtším SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNZIECH. AI

f. 34 a (str. 94).
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úad jeho. Ale proto to veliké množstvie i s knzem vuobec nic

o víe spasitedlné pána Krista práv smysliti neumjí a tak o ži-

vot kesanském ctnostném nevdí, jakož i sami íkají lidé i knz,
že sme my svtští knží a svtu posluhujem. A to jest pravé, neb

tak dí svatý Jan : Oni z svta jsii a o svta mluvte a svt jich

poslouchá, ale ktož jest z Boha, slyší nás.'^ To jest již jedno.

A druhé, ktož nechtie jim poddáni býti a jich poslúchati,

mocí svtskú treskcí, k tomu požievajíce biicuov a katuov. A když

se spolu sami svadie, k tomu lid sbierají a shromažují jedny

proti druhým, aby jedni druhé zemdlili a pemohli, chudinu sob
hubiece, berúce statky a páléce a vespolek se jímajíce a mordu-

jíce. Protož jakéž poslušenství, tacíž i duovodové a z téhož i tresk-

tánie poslušenstvie panovánie svtského a duovodové práv z mú-
drosti zemské zámysluov lidských duchu tohoto svta múdrého
a opatrného podlé tla, kterak by ve cti pebývali a zbožie ob-

drželi a v (l)hostejnosti odpoievali, a kto by jim v tom nepo-

voloval aneb na pekážku- byl, nad tiem se mstie, jakož naped
povdíno.

Protož veliký jest rozdiel — jako nebe od zem — poslušenstvie

i poctivosti/^ knží tohoto svta s panováním, se ctí svta a posluov

Kristových, ješto poselství jeho djí v poslušenství Ducha jeho

Svatého, neb oni nepožievali tch vcí jako tito v^ ímské církvi.

Neb na svt chudí byli a pohanní Kristovo nesli, uíce z lásky,

a kohož nemohli navésti k víe pravé a k životu kesanskému
ctnostnému, toho tak nechali, žádné moci nepožievali, ale dobro-

tiv se mli. A koho sú pak pivedli k pravému životu kesan-
skému, toho sú v nadji spasenie postavili života vného. A když

kdo nesetrval, ale hiechem neb bludem oklamán byl, k tomu sú

nauenie mli biskupa svrchovaného i jeho Ducha Svatého, jakož

die : Sheši-li bratr tvuoj, potreskci jeho mezi tebú a jim a ne-

poslúchá-li tebe, pijmi k sob druhého neb dva, pakli i tak ne-

uposliichá, povz na zboru, pakli zboru neuposlechne, bu tob
jako pekelník a zjevný hiešník.r A k tomu die svatý Pavel : A
ten, jenž slov bratrem mezi vámi, jest smilník neb lakomec

neb modloslúha neb lejce neb opilec neb drá, s takovým abyste

ani pokrmu brali/^ A k tomu die dál: Vyvržte zlé sami z sebe.^

A opt die s. Jakub : Pobliidil-li by kto z vás od pravdy a obrátil

a Orig.: o.

a 1 Jan 4, 6. § Poslušenství. C.

r Mat. 18, 15.-17. >J 1 Kor. 5. 11. s 1 Kor. 5, 13.
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by jej kto, vdti má, že ktož uiní, aby se hiešný odvrátil od

bludu cesty své, vysvobodí duši jeho od smrti a pikrývá množ-

stvie híchuov.'^ j k k témuž die svatý Pavel: Kacíe lovka po í. 71

jednom a po druhém tresktánie varuoj se.§ A opt s. Jan die

o takových, aby jich v duom nepijímali ani .zdráv' íkali. r To

o lidech bludných a neústupných, ješto sú kacíi.

Ale o neposlušných hiešnících, jakož naped povdíno, kterak

se mají k nim míti kesané vrní v tresktání, kterýchto jsú zjevní

skutkové tla, kteížto sú smilstvo, neistota, nestydkost, smilnost,

modloslúženie, nepízn, svarové, nenávisti, hnvové, náhlosti, ne-

svornosti, rocenie, závisti, vraždy, opilstva, hodovánie i k tm
vcem podobné, kteíž ty vci iní, království božieho nedojdou.

Z takových vcí ze všech byli tresktáni i vyluováni z zboru bo-

žieho, ktož pokání neinili, neb v tch vcech požievali sú moci

i klíuov vladai církve svaté. Protož ješt k tomu dí s. Pavel:

Kto by neuposliichal slova našeho, takového znamenejte a oddlte

se od nho.^ A tiem zpuosobem s. Petr poruil námstku svému,

svatému Klimentovi, stádo i kesanuom vrným pikázal poslou-

chati;^ pakli by kto z nich neostiehal tch vcí, kteréž písluší

kesanu vrnému zachovati, jakož s. KUment uil, aby se od nho
všickni odlúili spolu s Klimentem, aby tak pipuzen byl zase ku

pokání vida, ano jím všickni pohrzeli kesané vrní, a tak bázní

pipuzen byl ku poslušenství víry pána Krista, [jakož dí: Pipu
vjiti].^ Protož známo jest z jistých písem apoštolských, kteraké

by bylo poslušenství v církvi svaté první i tresktání neposlušných,

z moci slova božieho svázanie a poslušných rozvázanie klíem

umnie Ducha Svatého. Také zjevno, [kterak jest]^ tchto asuov
v ímské církvi, jakož jich skutkové široce ukazují a také práva

knžská oznamují.

Ale chtl-li by kto zvdti, které sú vci pi nás, ptej se na

to, kterak bylo v první církvi svaté apoštolské, a o tom nás též.

a Opraveno místo páv.: jest.

a Juda 5, 19. 20. /? Tit. 3, 10.

r 2 Jan 10. d 2 Tes. 3, 14. Luk. 13, 23.

' Podle staré tradice, opírající se o domnlý list KUmentúv Jakubovi,

kterou vyjaduje též KRONIKA MARTIMIANI (listy glli^) sv. Petr vida. že se

blíži konec jeho života, ustanovil KUmenta za svého nástupce. Ale KUment pi-

nutil Lina a Kleta (Anenkleta). aby byli biskupy ímskými místo nho a teprve

po nich ujal se úada biskupského. Již Tertullián tvrdí, že KUment byl ordi-

nován od Petra. Podle jedné tradice pokládá se za 3. podle jiné za 4. ná-

stupce Petrova. Srov. Realencyklopaedie f. protest. Theologie sv. IV. Ifil 164.
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Z toho poet vydáme, jakož sú práva popsána od apoštoluo,

otcuov nejsvtjšiech a biskupuo nejutvrzenjšiech, peetí, duchem
lásky a nápis ne ernidlem, ale duchem Boha živého/^ z nhož sú

i jiným posluhovali, z nichž jest s. Petr první podlé puovodu víry

pána Krista, biskupa svrchovaného, skrze nhož pijal posvcenie

s bratími svými i osvícenie múdrosti jeho, aby jiným svítili skrze

skutky dobré a nauení spasitedlné. A jakož sú ti milí apoštolé

vili i ústy vyznávali a jiné témuž nauili, kterak se mají míti

v život kesanském pravém, srdcem více o všech vcech práv,

i v skutku toho ostiehali i ústy vyznávali tak, jakož svdectví

f. 7Pjest naped povdných / milých apoštoluov: tak také sprostn

srdcem víme i ústy vyznáváme i skutkem chcem rádi ostíhati,

jakož píslušie kesfanuom pravým, a z toho i poet chceme

každému žádajícímu vydati, jakož dí s. Petr : Bute hotovi vydati

poet každému žádajícímu z viery a z nadje, kteráž jest v vásf

To již se k tomu známe i poddáváme každému lidskému

stvoenie pro Buoh, jakož, bylo v první církvi, od apoštoluov vy-

uené a v ádu postavené, v skutku i v slovu toho ostíhati, v té

se víe zachovávajíc, v lásce i v nadji jako oni. Pakli bychme
proti tomu co uinili skutkem neb slovem, chcem s milostí pijíti

nauenie i tresktánie. Ale jakož sú práva skrze papeže zízena

v ímském císastvie, nejsme dlužní ani povinni z toho potu vy-

dávati, než potud a tak, jakož oni zachovávají práva pána Krista

skrze apoštoly ohlášená, k nimž my se odvoláváme. Neb pán

Buoh tohoto asu ráil nás navštviti a k tomu povolati skrze

pána Krista Ježíše, abychom se navrátili k první církvi a s do-

vrností srdce pistúpili k zízení apoštolskému. Protož sme dlužní

v tom se zachovati v víe i v skutcích a to i ústy vyznávati,

o tom i psáti, na tom i trpti, což pán Buoh vzloží, jakož i první,

jež vychvalují a slavn o nich vypravují na kázáních knžie,

misti i doktoi v ímské církvi, že sú velicí svatí v první církvi

byli a muedlníci slavní, trpvše pro spravedlnost, blahoslaveni

sú, jichž jest království nebeské, v nmž sú okrášleni korunu ne-

uvadlú. A ponvadž sami ímští biskupové i jich poslové svdectví

tomu vydávají, že to jest cesta k spasení nejbezpenjšie a nej-

jistjšie, jíž sú šli milí svatí apoštolé i potomní mnozí, ješto jich

následovali, protož nemli by za zlé míti tm, ktož i tohoto asu
byli by jich následovníci na té cest poslušenství apoštolského

církve svaté prvnie, a by se i strhli s poslušenství jich v té stránce,

a 2 Kor. 3, 3. /í 1 Petr 3, 15.
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což píleží prvotn poslúchati Boiia pro spasení života vného,
ale jinak také poslouchati jich, což píleží ádu svta, jakož to

pán Buoh chce míti i apoštolé ude, ješto nenie na pekážku po-

slušenstvie Syna božieho, biskupa svrchovaného, ale viece k zvele-

bení a ke cti, kto se v tom ádn mají. Jakož i my rádi chcem

s milostí mocem povýšeným poddáni býti, rení poslouchati a ke

všelikému skutku dobrému hotovi býti. také žádnému se nerúhati

ani posmívati, ale báze božie majíce poctivost ke všem zacho-

vati a zvlášt ku povýšeným a v úadech postaveným, knžím
ueným i svtským, neb ze všech pán Buoh povolává a vyvoluje

k spasení.^ Protož se máme i modliti za to k jeho milosti žádo-

stiv, aby ku pokání pivedl a oznámil cestu k spasení života

vného.
Ale mohl by nkdo íci z naped povdných eí, že bychom

všecky odsuzovali lidi spasenie, ktož s námi nejsú v spoleném
svolení a ziezenie, v nmž sme pistúpili k prv/ní církvi. f. 72^

K tomu odpovíme, že my nižádného neodsuzujem toho

dobrého, kteréž jest pipravil Buoh Otec skrze Krista Ježíše svým
zvoleným, ale každému bychme toho rádi páli s milostí, ehož
i sob žádáme. Ale e pána Krista Ježíše odsoudí všecky lidi,

i ty, kteí sú mezi námi, ješto nezachovávají nauenie jeho v víe

i v skutcích. Neb ktož neví, již odsouzen jest.a A opt die:

e, kteráž sem mluvil, tat je saditi bude.í^ A k témuž dí s. Pavel:

Ktož iní skutky tla, královstvie božieho nedojdou, r jakož o tom

naped povdíno. Protož myf žádného nepotupujem, ani k za-

tracení odsuzujem, ale nade všemi lítost máme žádajíce jim po-

kání a spasenie. Ale však nemuožem éci zlému dobré ani dobrému

zlé, [neb písmo dí : Bda tm, kdož Hkaji dobrému zlé a zlému

dobréY pokládající tmy za svtlo a svtlo za tmy, a hoké za

sladké a sladké za hoké.^ Ale jakož víme, tak i vyznáváme,

jakož i pán Ježíš die: Proto m svt v nenávisti má, že já vydávám
svdectvie o nm, že skutkové jeho zlí jsou.^ Ale také k tomuto

se známe, že žádáme se všemi jedno býti, ktož zuostávají v církvi

svaté skrze vieru neposkvrnnu a lásku neomylnú a nadji živu,

kde sú koli v ímském císastvie i po všem svt, všech žádáme

úastni býti.^ Neb nezáležíc na svrchních vcech spasenie, ale na

podstatných a vnitních duochdvních. Neb z toho pochodí moc

a Rukou pvodní následuje neplatné: zimii dobré.

a Jan 3, 18. ^ Luk. 12, !8. y 11 Kor. 6, 9. -? Iz. 5, 20. £ Jan 7. 7.

' Srov. str. 52 pozn. 1. ^ Srov. sír. 34—35. pozn. 1.

13
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i zevnit ctnostn se ukázati i v dobrých skutcích i hiechy s žá-

dostmi umrtviti. Ale které sú vci služebné a pípadné, na tch
nezáležie spasenie ani zatracenie toliko, neb sú k tomu, aby jich

požievali asem a místem podlé hodné píiny k vzdlání a k po-

lepšení kesanského života svatého. Pakli by kto jich nemohl

míti beze lsti, proto by nehynul spasením, když se ostiehá v na-

ped povdných vcech základných. Také ty vci pípadné,^ jestliže

sú promnny jinak v kterých krajinách zem a opt v jiných

jinak, nic ty vci nepekážejí, ale ješt polepšují, když tak toho

požievají, jakž jest k vzdlání a k vzruostu víry a lásky, a v tom

spolu pebývají v pokoji jednomysln.^ Neb toho sú i figury

pedešly v zákon starém i v pirozeném. Jakožto Abraham, když

slib boží pijal zjevn a obezal se skuten, proto byl se všemi

jedno v církvi svaté, kteíž tch asuov byli vyvolení božie, majíce

tejn siem víry Abrahamovy a obezánie srdcem v myslích svých,

poslúchajíc Boha v duchu s vrným Abrahamem v skutku se

ostiehali, jakož jim Buoh dal toho asu v pirozeném zákon,

a tak až do zákona starého po 430 letech. Potom pod zákonem

starým Mojžieš i všickni, kteiež se oddlovali od národuov pohan-

ských skrze zákona ostiehánie. Takéž i desatero pokolenie lidu

f. 72'' izdrahelského, ješto bylo v rozptýlení mezi národy po zemiech / a

skrze to nemohli se zachovati u vcech služebných zákonních.

Opt dvoje pokolenie, když byli pevedeni do Babylona, když

byl již Jeruzalém zboen a chrám vypálen, také neostiehali zákona

v tch vcech služebných, jako jiní, až opt chrám stavli po

70 letech, v nmž zákonné vci konali služebné, když pítomni

mohli býti Jeruzaléma. A tak až do Krista Ježíše v zákon piro-

zeném i starém, kteíž sú vybráni ze všeho lidu k víe Abraha-

mov a k poslušenstvie jeho, neb Abraham otcem nazván všech

skrze vieru božie a poslušenstvie jeho. A ti sú všickni spolu

s Abrahamem církev svatá byli, kteiež se tak ostiehali v tom

semeni viery i v poslušenstvie, jež Abraham prvotn pijal a za-

choval.- Takéž všickni u víe pána Krista Ježíše v poslušenství

jeho až do skonání svta jedna církev svatá jsú i s prvními od

poátku skrze Krista Ježíše jsúce vykúpeni a spravedliví uinni.

Ale však pán Buoh, kteréhokoli asu chtl, vyvoloval sob lid

zvláštní a skrze nj oznamoval dielo své a milost inil i spra-

a Vcí pípadné. C.

^ Srov. pozn. 2 na str. 5.

"^ Srov. podobné místo na str. 34. Srov. pozn. 2 na str. 35.
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vedlnost konal, jakož dí s. Pavel : Trpíte na píklad sádu božieho

spravedlivého, abyste hodní jmíní byli v královstvie božieni, pro

nž trpíte. A však spravedlivo jest dáti tm pomstu, kteiež

vás trápie, ale vám odpoinutie s námi, ale onm vná muku
zatracenie."-

A tak ty vci musejí býti, že každému podlé skutkuov od-

platí, jednm spasenie, druhým zatracenie, a to podlé hodných

píin, neb tito dobe iniec trpli, ale oni zle iniec ješt ony

trápili. A takéž i nynie vyznávajíce Boha Otcem nectie jeho a jeho

Syna neposlouchají, vyznávajíce jeho za vuodci k spasenie a mnoho
o nm ústy krásn mluvíce i zpievajíce, potupují skutky a za-

pierají a též ústy zlé vci mluvie i rúhánie. Takéž jeho posly

první velebie a pítomné jich následovníky vzí a trápie. A to

musí býti, neb tak jest pedpovdíno od pána Krista i od apo-

štoluov. Protož die písmo: Zastyte se, nemilostiví, a dovedeni

bute do pekla. Nmí bute, rtové lstiví, kteíž mluví proti spra-

vedlivému nepravost v pýše a v ohav.^ A tak se musí písma

plniti, jedna na tch, kteíž sú na široké cest, jichž jest veliké

množstvie, a druhá na malém stádci na úzké cest, o nmž die

pán Ježíš : Nero se báti, malé stádce, neb se zalíbilo Otci vašemu
dáti vám královstvie nebeské.

r

Také se nedomnievej žádný lovk, bychom my co nového
zaínali aneb cestu k spasení jinú ukazovali, než sú oznámili milí

apoštolé; ale rádi bychom následovníci byli prvních na té cest,

kteíž zde skrze víru a trplivost ddie zaslíbením. A také i tohoto

asu, kdež sú koli po všem svt kesánkové vrní na cest / spa- f. 73

senie, žádáme jich úastni býti i s nimi se ostíhati v té víe nej-

svtjšie, jednu dané svatým i ve všech vcech, kteréž se líbí

pánu Bohu a píležie životu ctnostnému a pravému kesanskému.
Protož nemli by nám za zlé míti i knžie, že sme pistúpili

k první církvi, jejížto ratolesti rozprostíny sou po všem svt,
a to jest církev pravá, chot Kristova vrná. Neb tak píší i nkteí
doktorové, jakožto Zlatoústý na tu e Jeruzaléme, jenž zabíjíš

proroky,'^ neb ta církev druhá, rozmnožená a v veliká vojska se-

braná, na svt slavná, není pravá ani chot Kristova vrná, nebo
zabíjí spravedlivé. Však i sami knžie íkají, že daleko sešli s cesty

Krista Ježíše, skrze apoštoly oznámené. Protož mli by tm toho

o. 2 Tes. 1, 5.-9. /? Ž. 31, 18. 19. r Luk. 12, 32.

'> Mat. 23, 37. Srov. JOAN. CHRYSOSTOMI In Matthaeum homilia LXXIV.
<nl. LXXV. v MíGNE, Patrologiae cursus. ser. gracca t. 58, 682-684.
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píti, ktož by ji nalezli, aby jí ped se šli. A také i písmo o tom

tú, že lid židovský nezstal na cest, neb brzo sšel s nie, kterúž

jim Buoh skrze Mojžíše ukázal, ale maliko zuostávalo z velikého

množstvie, i ti ješt nkteí musili trpti od tch, ješto sedli na

stolici Mojžíšov. A ty vci byly sú u figue lidu kesanského,

neb nad to více pedpovdíno jest od samého pána Krista i od

apoštoluov, že mnoho povolaných, ale málo vyvolených.^^^ A také

k tomu, že pijde Antikrist ve všelikém svedení nepravosti tomu
lidu, ješto lásky nepijatí^

A z toho mli by porozumti a báze boží míti, a nemuož-li

kto sám eho initi, jinému nebrániti a pomsty na se neuvoditi asné
i vné. Nebo tvrdo jest proti ostnu zpiti se, jako s. Pavlu eeno,?-

a kto nevie neb nepoznal tohoto asu díla božieho, neb jest skryto

od mnohého lidu (z) svta; ale kteréž pán Buoh vybírá z svta,

tm zjevuje, i z uených, jako s. Pavlu, ješto se v své spravedl-

nosti ustavoval a božie se spravedlnosti protivil, potom byl svd-
kem vrným a stálým až do smrti v spravedlnosti, kteráž z viery

Jezu Kristovy jest. Tak \ tohoto asu pán Buoh uinil svdky
pravdy té, kterúž oznamoval lidem k spasení skrze posly své,

apoštoly svaté i jiné potomnie mnohé, kteíž jich následovali.

I v tomto asu ta cesta k spasení jest, protož se jí protiviti nenie

lovku, ale Bohu. A to jest veliké zlé tu cestu hanti a hyzditi

a svdky té cesty, ješto po nie jdú skutkem, trápiti a zloeiti.

Nebo zjevná vc jest i lidem široce známá, že ti lidé od drahn

let vydali sú se k tomu, aby se pánu Bohu zachovali, všeho se

na svt opováživše pro to jediné, aby pána Krista následovali

a jeho ei ostíhali. A v tom jich úmysl ustaven jest a k tomu

ve dne i v noci prosby a modlitby inie ku pánu Bohu, aby je

v tom ve všem zpravil a nauil, jakož se jeho milosti líbí a k spa-

sení jim jest i bližním jich. A nenie ukrácena ruka Pán, ani ob-

í- 73 tíženo ucho jeho / aby neuslyšel,^ sl neuinil tm, kteíž v upímném
úmyslu a v duchu pokorném jeho hledají prosby iníce. Plní jim

slib svuoj, jenž jest ekl: A se svolí dva anebo tí o kterákoli

vc na zemi, uiním jim.^ Ovšem pak jest jistjšie, kdež se jich

mnoho svolí ve jméno pána Krista a sejdúce se prosby' inie

více, naplní jim. A k tomu jest e pána Krista, jenž die, že

a Mat. 20, 16. §2. Tes. 2, 10.

r Sk. 9, 5. d Izai. 59, 1. £ Mat. 18, 19.

' Na tomto míst od str. 194 poínaje vykládá se bratrský názor o církvi,

o nmž viz pozn. 2 na str. 35.
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ktož prosí, vezmu a ktož hledají, naleznu, a když tluk, bude

jim otevneno."^ A by pak eho neznali aneb emu nerozumli,

ale když se tak k tomu mají, jakož naped povdíno, a hiechuov

se k tomu varují a ctnostn živi sú, pán Buoh, Otec milosrdný,

skrze pána Krista, biskupa lítostivého, nauí je a zpraví a k tomu

jich i posílí Duchem svým Svatým, múdrým a mocným, aby

v pravd jemu živi byli, jakož jest i uinil z milosti své skrze

pána Krista sluhám svým, akoli neužiteným. Budiž jemu vná
chvála na vky vkuo.

Protož prosíme všech, ktož ísti neb slyšeti budu, aby nás

jinak nebrali než tak, jakž jest úmysl náš prostý v tchto eech,

abychom dobré oznámili a od zlého vystiehli. Také povdli sme

o puovodu krátce,^ aby z nevdomie se neprotivili cest spasenie,

kteráž jest v Kristu Ježíši a v církvi svaté, jenž jest toho rozmno-

žitel, pán Buoh Duchem svým Svatým, jakož v prvních tak i v po-

sledniech. A jiné cesty nenie k spasenie, jiež bychom rádi šli i na

ní setrvali, k životu vnému. I všem lidem toho žádáme, a zvlášt

ktož milost mají líbiti se pánu Bohu a z té žádosti dobré ísti

neb slyšeti budu. Naplniž pán Buoh žádost jich dobru k chvále

své i k jich spasení skrze pána Krista Ježíše. Amen.^

Panu Albrechtovi.^ í. 74^

I Buoh- Otec milosrdný skrze Krista Ježíše/? zpuosob a zprav ii

všecky vci, o kteréž^ sme psali i mluvili i ješt písem, k chvále

slávy milosti své'' a k užietku spasitedlnému^ života vného tm,

a Mezi tímto a následujícím kusem Jest 1 3 stránky prázdné, b Nadpis

psán jest tuným písmem. Pod nadpisem nalézá se mezera asi 2 ádk.. <= b.:

o kterýchž, d h.: jeho. e ft.
.- prospšnému.

a Mat. 7, 8.

P V b. postranní pípisek: Viz prve napsaný týž list maliko rozdílnjší

na listu 74. B. Zde (na f.
74a) jest tento postranní pípisek: Viz týž spis neb

list napsaný po druhé níže na listu 286 ^
. B.

' Dlužno rozumti vysvtleni píin, pro se bratí ustavili jako zvláštní

církev, o emž se mluví na poátku tohoto kusu str. 181—187.

- Týž kus nalézá se též (nco málo pozmnný) na j. 285b —2891', jsa

nesprávn pilenn ke kusu nadepsanému ODPOV BRATÍ STARÝCH
NA PSANÍ MISTRA JANA Z ROKYCAN, jenž poíná na f. 236 a

. Upozorují

na to píslušné poznámky Blahoslavovy na f. 74 a a 285 b
. Pi vydání beru

za základ tekst nalézající se na /. 74 a si. Z tekstu na j. 285 b si. (b.) uvádím

varianty.

Výatky otiskl (jINDííLY. GBr. I, 493. GOLL. Quellen 98 (též v n-
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ktož neví kivd, ale povolují pravd, milost majíce v tom sku-

ten pebývati. A toho^ žádáme i na svých modlitbách, ale pro-

símef: Strpte nás dobrotiv v tom, což písem, neb máme za to,

když by vám dal pán Buoh známost dokonale tch vcí, v kterých

se ustavujem, nemohli byste nikoli toho za zlé míti, neb jest

z Boha pravda pošla k užietku spasenie lidem skrze pána Krista

Ježíše. A z toho snáze muož porozumíno býti, která sú zavedenie

a zklamánie z Antikrista pošlá a které sú vci skrze pána Krista

pošlé. A také základným vcem, ješto sú spasitedlné, jenž sú

ziezeny skrze apoštoly*' skutkem i slovem v Duchu Svatém, jichž

všickni'^ vrní kesané'* mají požívati^ a z podstaty svého spasenie

zachovati a jinak nemniti.* A také o tch vcech, které sú po-

služitedlné lidems k užietku a k vzrostu viery a lásky, kterýchžto'^

kesané mají požívati pro své spasenie asem a místem, le by

jich'^*^ beze lsti nemohli míti, proto* by zatraceni nebyli. A dál J

které sú vci pípadné,* jakož kdy píd píhodný as, ješto mohu
ty vci ustaveny i rušeny býti*^ bez umenšenie pravdy spasitedlné,

ale tak ostiehány mají býti,' jakož by kdy v církvi svaté"* pa-

stýí/í poznali Duchem Svatým, co by bylo k vzdlání a ku po-

lepšení tomu lidu," kterýž zpravují, aby zachován byl° v pravd
života kesanského, a více k rozmnožení dobrých skutkvP a"^

ctnostného života a pro odplatu vnu, a také aby zachováni byli

meckém peklade) a PALMOV. Braja I, 1. 78 sL O obsahu GOLL. Quellen

21—22, PALMOV 1. c. 78 si.

Sepsáni klade GOLL do r. 147C— 71,t. j. ped smrt Rokycanovu (22 2 1471).

a to po listech a spisech, jimiž se bratí domáhali veejného slyšení. Za spi-

sovatele pokládá GINDELY /. c. bratra ehoe, což je pravd dosti podobné.

Adresát jest nepochybn Albrecht Kostka z Postupic (y 1477) — srov. GOLL
vM 1883. 517. JIREEK, Rakovf 11 167.

a b.: tohof. Odtud se oba teksty liší od sebe patrnji. Tekst b. zní takto:

A tohof každému žádáme i za to se pánu Bohu modh'me, nebf mnozí lidé znají

zavedení a oklamání Antikrista. A z toho nadjem (se), že jest jim snáze

ptáti se na ty vci, kteréž práv sou, a srozumti jim a zvlášt základným

vcem, neb sou zízené skrze apoštoly'-' ^ Odtud oba teksty piléhají

k sob více. c b.: všichni, d ^.; kesané vrní, e fj.: poslouchati, f b.i nemíti,

g b.: lidmi, i' V b. následuje: vrní, ch y b. chybí, i b.: protof. J b.: dále.

k b.: ustaveny býti i rušeny. 1 V b. chybí: mají býti. ^ y b. chybí: kdy v církvi

svaté. Následuje: vrní. " b.. toho lidu. o b.: zachováni byli. P b.: skutkuov

dobrých, r b.: i.

a y b. postranní pípisek: Vci základné. C.

§ Papežové též poznali, ale jak? Nyní by poznati mli, že jest as složiti

tituly. C
' Srov. výše str. 194.
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v jednot'' ducha'' v svazku pokoje. Protož muožte rozumti,

kterak se ty vci mají míti ádn, jakož prvé bylo pi tcti,

ješto"^ v pravd a skuten následovali pána Krista Ježíše i jeho

milých apoštoluov, Duchem božiem se zpravujíce. A tm'^ smysl

písem byl« otevien, neb byli^ mužie Boha bojící, ctnostní, ne-

milujíce svta ani tch vcí, kteréž^ na svt sú, ale v duochovních

vcech byli ustaveni a tak prosby a*^ modlitby'^'^ inili žádostivé'

k Bohu myslí) pozdviženu. A takové*^ pán Buoh slyšel a inil jim,

za' prosili, a když snmy mívali, smlúvali se a'" svolovali a"" o tch
vcech utvrzovali i" zapisovali." A? my to také za dobré máme
a^ k spasení užitené, neb se tak líbilo Duchu Svatému. A to

kesané vrní mají zachovati, neb jest to zákon z Boha Otce

pošlý, všem kesfanuom vrným skrze Krista Ježíše k užietku

ži/vota vného, neb tak zaslíbil ka: Dám vám Ducha pravdy, !.74''

jenž od Otce pochodí a nauí Vás všeliké pravd.'^ A opt když

po zmrtvýchvstání pítomen byl apoštoluov, ^ vdechl' a ekl jim :

Pijmte Ducha Svatého! Kterých^ odpustíte hiechy, budu od-

puštni,"^ a kterých zadržíte, budu zadrženy.^

Protož^ až do skonání svta takových poslúchati má každý

vrný kesan, ktož chce spasen býti, neb oni poselstvie djí na

míst Kristov, majíce slovo viery v srdci svém v moci božie

a umnie klí v moudrosti ducha a v rozumu osvíceném. A tak

mají úad smíenie námstci apoštolští.^ ^ Protož kdybychom'

mohli tak o knžiech tohoto asu smysliti, rádi bychom jich po-

slouchali s milostí, a což''^ by z té jednoty dobrého rozkázali, za

dobré bychom chtli rádi míti a co zlé, za zlé, a to v'''' víe i v

skutcích, i ve všech vcech chtli bychom " zachovati a pokorn
poddáni jsouce poslušenství držeti. Jakož pak mnohým známo
jest, že sme i slyšenie žádali od nkolika let i listy píšíce Krá-

lovské Milosti, prosíce pro Buoh a pro spravedlnost, aby nám
bylo dáno ádné vyslyšenie.^ Ale'''' to se státi nemohlo i podnes,

a b.: jednotu. ^ V b. následuje: a. c /,..- Rtciž. ^ /;..• tcmf. Následuje:

jest byl. ^ V b. chybí, f b.: nebf sou byli. g b.: které. ^Vb. chybí: prosby a.

chft.; nábožné modlitby. ' b.: žádostivé, i b.: myslí k Bohu. >< b.: takovéf. Ná-

sleduje: jest. ' V b. následuje : sou. ^ V b. chybí. " 6. .a. « Z?, .zapsali. Následuje:

o to. P V b. chybí. ^ b.: i. s ft.
.- apoštolom. t ^.; dchnul na né. "/>..- a komuž,

v b.: odpuštny. Další kus citátu nahrazen: etc. x ft.
.- a protož, y Tak v b.:

a.: na miste apoštolství, z b.: když bychom, aa b.: co. bb ^.; u. cc y originále

(a.) následuje nesprávné: se. dd ^. .- a.

a Jan 15, 26. /? Jan 20, 22.-23.

' Srov. podobné místo v AI f.
82b. "- Srov. pozn. 1 na str. 5.
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než jímali^ nás, vzili, trápili,'' muili, i hrdla odjímali nkterým. '^^

Neb kdybychom byli mohli vyslyšeni «* býti pokojn,^ chtli sme
rádi zpraviti Královu Milost i pány o tom, kterak my známost

máme a rozumíme pi spasení lidském i také o ádu svta, a také

která pe byla mezi mistrem Rokycanem a doktory na hrad
Pražském- a tak mezi stranoma. Máme za to, že kdyby to mohlo

býti nás vyslyšenie a srozuomnie od Králové ^ Milosti se pány,

kterak se ty vci mají, že by o ty vci ruoznice nebylo^ a tak by

odjata píina byla nesnází a válek. A také kdyby nám bylo ádn
ukázáno skrze nauenie v rozumu'' pravdy naped povdné pi
knžiech, rádi bychom byli zuostali pi nich. Pakli by to nemohlo

ukázáno býti, chtli sme prositi Královy Milosti i pánuov, aby

nás strpli v tomto království, jakožto snášejí v království Polském

neb Uherském Rusy,*^*! Ráe i také bratí moldavské^ i jiné,' aby-

chom sloužili pánu Bohu pod panováním jich, jsúce poddáni ve

a \^ b. následují': sou. ^ V b. následuje: a. c /;..• životuov zbavili nkteré.

d_í>. ; vyslyšáni. e b.: pokorn. f b.: královy, g b.. nebyla. ^ V b. následuje:

písma svatého, že bychom mohli smysliti a tak se ustaviti a doviti. ch b.:éky.
i V b. následuje: rozliného náboženství.

^ Vztahuje se k dvojímu pronásledováni Jednoty, r. 1461 a 1468—1471.

O prvním víz str. 18 pozn. 2. o druhém str. 62 pozn. 5.

- Narážka na disputací Rokycanovu s Hílariem Litoméíickým (a Václavem

Kížanovským), jež se déla od 7.—11. února 1465. Srov. str. 168 pozn. 1.

Smysl její asi jest ten, že i bratím by mla býti podobná disputace povolena,

jako katolíkm. Srov. str. 5 pozn. 1.

^ Míní se pravoslavné obyvatelstvo ruské, žijící v ervené Rusi, jež r.

1340 pipojena ke korun Polské. Rácové jsou Srbové, nazývaní tak podle

království Rašského (regnum Rasae nebo Rasciae). Tito prchali zvlášt po
pádu Smedereva (1459) ped Turky do Uher hledajíce tam útoišt. Co dlužno

rozumti výrazem „brati moldavští" , nelze s uritosti íci. Nejspíše jsou to

multanšti husité, kteí okolo r. 1450 se do Multan pisthovali z Uher majíce

v ele dva literáty, Tomáše a Valentina. Jedním ze sídel uherských husit,

v Multanech byl Totruš, jiným msteko Huši, které prý bylo založeno r. 1460

od husit vyobcovaných z Prešpurská a Šoproiska. Zajimavo, že v „Manuál-

níku Korundov' (vyd. Truhláem) str. 98—102 nalézá se .Littera magisti Jo-

hannis Rokycanae, missa ad Muldaviam contra Pighardos anno 1469° . Tedy

styky brati s Multanskem byly by starší než jejich sthováni do Multan r.

1488. BLAHOSLAV ve spise „O pvodu Jednoty" (vyd. Jastrebov) str. 29 pímo
tvrdí, že brati již ped r. 1467 jezdili m. j. také do Multanska, ali to není

pouze jeho, tuším, nesprávné rozumni místu v AI f. 139 (^—139i>. Ostatn
viz JIREEK, Duchovní styky echv a Maarv za XIV. a XV. vku a

uherští husité v M 1885, 387 si. a RAFFAY. Die Hussiten in Ungarn

v ZEITSCHRIFT F. WISSENSCHAFTLICHE THEOLOGIE 1892 (sv. 35.)

sír. 197. 204. Srov. i AI f.
139b.
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všem, jako na vrné kesany sluší, ješto ostiehají se^ v pravd
víry pána Krista, v správ a v nauení apoštolském, jakož bylo

v první církvi svaté, kterúž'' mají za pravú chot Kristovu papež

i kardináli i biskupi, doktoi, misti i s knžími'' a vychvalují'^

pravíce, že mnoho svatých muedlníkuov bylo z biskupuov, knží
i z obecného lidu,^ a na kázaniech iekají i v písmích pivodie,

že nejlepšie místrovstvie života jest následovati skutkuov první

církve,^ '^ pravíce, že jest to pravidlo zlaté všem kesanuom tiem

se miti a zpravovati, jakož ei zákona božieho ukazují a první

církev zachovávala.^ A pi tom také rádi bychom byli/ zpraveni s f. 75^

a s vdností*^ pijali, kto by nejlépe znal a vdl to všecko, co

se za dobré má a chválí v první církvi k užietku života vného,
aby žádný nemohl éci, že bychom se v své vuoli ustavovali

a sami u sebe moudí byli.-

Ale slyšeli sme'=^od nkterých pánuov, že nám slyšenie ne-

muož dáno býti' proto, že sme již odsouzenie skrze první con-

cilium.'^ Ale my tomu nerozuomíme, kterak by to mohlo býti, po-

nvadž nenie slýcháno, by kdy tiem obyejem lidé oddlili se od

knžie, prvé s nimi byvše ' v jednot. A drahn let jedni po

druhých s knžími o to mluvili i s lidem, že zle spolu spaseniem

se bezpeí "^ jsúce v zjevných hiešiech i' také v jednot"" uenie,

a z toho svarové a nepízn." A to bylo od poátku tch" nesnází

o kalich. A v tom se lidé více rozmáhali v hiešiech i s knžími

a také i? Boha bojící, ješto svt opouštli "^ a kající život vedli

i^ nábožný pi služebnosti knžské, kdež své nejlepšie vdli.

A když tch let,* zvláš pokojných,"* mnoho bylo mluveno s kn-

a b.: se ostíhají, b ft..- kteroužto, c b.: knží. ^ V b. následuje: jí. e /;..•

biskupuov i knží, obecného Hdu. f V b. následuje: a. g b.: byli bychom také

rádi zpraveni. ^ b.: svdectví. <^^ b.: že sme slyšeH. >6. .• nemuož dáno býti

slyšení, j V b. následuje: spohi. k /;..• že se zle spolu spasením bezpeí. I b.: a.

•" b.: ne v jednot, n b.: nepízni, o />.
.• let. v V b. chybí. Následuje: lidé.

r b. : opustili, s
ft. ; a. ti/ b. chybí.

a BDA VHNERABILIS, Homilia X. in domínica post ascensíoncm Domini

v MIGNE, Patrol, ser. lat. t. 94. str. 189.

1 Srov. AI f. 75 a. mb, uga , U8b . 137 a. 162a.

2 Toto osvdení se asto opakuje v tehdejších literárních projevech

brati. Srov. AI /. 85a. gj b , /oia, io§b , lOóa . liga. 108 a. 219 b. 237b.

^ Srov. Alf. 95a. Odtud jest patrno. že dlužno rozumti sedm prvních

koncilu, jejichž usnesení se pokládala za rovnocenný tém pramen víry

s Písmem.
* Pokojnými léty rozumí se první polovice vlády krále Jiího, do r. 1466

inclusive.
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žími i s lidem, aby opravili a nebezpeili tak sebe i lidu spasením

služebnostmi^ bez pravdy spasitedlné a skutené, a v tom pak

opravenie nebylo, protož z tch píin*' sme se oddlili od

nich'^ a radše zvolili od nich pohaníni býti,«* nežli ^ míti s nimi

pochvalu v nejistot spasenie, poznávajíce,* že neujdú rány božie

asné, a nebudú-li se káti, i vné, jakož sme jim tak mluvili

i psali. ^ A když pak tyto ruoznice staly se,^ jakož sme se uptali,

že nejvíce skrze knžie a poslušenství jich,** již sme pak nemohli

zuostati pi úadu knžském, bojíce se, abychom toho zlého úastni

nebyli. Protož pomyslte na to, bylo-li'^'^ kdy takových lidí odsou-

zenie, kteíž by se odvolávali k ádu první církve, od apoštoluov

vyuené, a ponvadž nás nikdy nevyslyšeli?

Pak' jakož nám mluvie o Valdenských, J že sú oni odsou-

zeni, myf jich v niemž nezastáváme i všech rot, kteréž'' by v em
scestné byly* proti víe pána Krista a skutkuom kesanským
pravým,"^ neb" sme k nim nepistúpili, abychom od nich nauenie

teprv° pijímali, ale oni? nkteí k nám^ a jsú i dnes* povolni

s námi* v" pravd.- Jakožto" knz jeden starý, kterýž s vdností

obliboval^ ty vci, které sú pi nás, i poslúžil nám v^ tom.y v em
žádán byl,^« s milostí.^ I druhý^^^ knz, Štefan,*'*' také byl" povolil

i poddával se tak, což bychom koli pi nm znamenali scestného

pi víe pána Krista proti zákonu božiemu a první církvi, že chce

rád opraviti; a v tom pak asu upálen'*'* v Viedni. A také^^ sme
toho tak" zpraveni, že když^s jej odsuzovali, i na kázaní ohlásili,*'*'

a b.: služebnosti, b b.: a tmi píinami, c . .• sme se od nich oddlili.

^ b.: a radše sme od nich zvolili pohanni býti. ^ b.: než. ^ o.: oznamujíce.

gb.: a když sou se pak staly tyto ruoznice. h b.: jich poslušenství, ch y b.

následuje: jest. ' V b. chybí, i b.: Valdynských. k b.: když. i b.: scestní byli.

m b. : pravým kesanským. " b. : neb. o b. : teprú od nich nauení. P b.: z nich.

r V b. následuje: sou se pivinuli, s b.: podnes. t b.: povolni s námi. ^V b.

chybí, v b.: jakož, x /,. .- oblíbil, y V b. chybí, z b. jest byl žádán, aa b.: a druhé

také. t)b h_: Štpán, cc (j, .• byl jest. dd y b. následuje: jest. ee b.: tak. ff V b.

chybí: toho tak. gg V b. následuje: sou. hh ^.; vyhlásili.

a V b. postranní pípisek: Knz jeden Valdenský pistoupil k naším. C.

' Srov. sfr. 48 pozn. 1.

'- O tom, jak dalece Valdenští pispli ke vzniku Jednoty bratrské víz

strun vyjádené mínní GOLLOVO vM 1884, 162—163. Stykm bratí

s Valdenskými vnoval GOLL I. díl svých QUELLEN UND UNTERSU-
CHUNGEN ; v úvod praví, že úelem jeho jest doplniti dosavadní data, nebo

vlastn sebrati a kriticky oceniti zprávy, k této otázce hledící. Výsledek této

práce, pokud se týká pramen 15. století, podán jest tam na str. 30 si.

•' Srov. str. 31 pozn. 1.
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že by viny jemu^ nedávali žádné'' takové, by v em blúdil, než''

že nebyl v poslušenství / kostela ímského a že proto má upálen í- ^o''

býti'^ podlé práv našiech. Ale my zase pravíme,^ že kteíž sú vy-

padli z víry pána Ježíše ^ Krista živé a z lásky neomylné a tak

z jednoty církve svaté, ty^ odsuzují práva Krista Ježíše^ skrze

Ducha Svatého k vnému ohni, jakož písma apoštolská oznamují.

A tak náš puovod jest tiem obyejem, jakož sme naped povdli.
Protož nemli bychom my*^^ býti pro Valdenské odsúzeni,' neb sme
nepistúpili k nim,J ale oni nkteí k nám,^ kteíž*^ sme' i s n-
kterými knžími staršiemi i mladšími opustili jednotu posluho-

vánie vuobec s lidem pro hodnú píinu vcí podstatných,'" kteréž

množte znáti zjevn a široce, co" se zlého dje i dílo° mnohé
asy skrze píinu knžskú. A také muožte sami rozsúditi, bée-li

lid polepšení života kesanského skrze služebnosti jich, ili více

ve zlém prospievají oborem knžie i lidé. Než pak ke všem se

známe, kdež sú koli po všem svt vrní kesané, jichž? žádáme

úastni býti ve všem dobrém, kteížkoli kde^ ostiehají se v pod-

statných vcech, k spasení od Boha vydaných, v Duchu Svatém,

bu v ím,^ v echách, urozených i v úadech* postavených,

duochovních i svtských, od nejvyšších do nejnižšiech, kdežkoli

v kterém poslušenství" služebností požievají^ od kterýchkoli'' knžie.

Víme, že v jednot pebýváme církve svaté/ když se spolu

ostieháme v jednot viery a lásky, skutkuov dobrých i^ ctnost-

ného života i
2^ jednu nadji máme k vnému životu,''*' neb té

církve Kristus hlava jest."'^ Neb když sme byli pítomni eckého

ádu posluhovánie a také z indické zem lidí na to sme se ptali,''''''

jsme-li jedno^^ v tom naped povdném, neb na tom záleží jednomu

každému" spasenie, jednotu ducha církve svaté držeti^g a svatého

a b.: jemu viny. ^ V b. chybí. ^ V b. chybí, d b.: a protož proto odsouzen

má býti. e é.; a my l< tomu odpovídáme, f V b. chybí, g b.: tif. h b.: Jezu Kri-

stova, ch Y h_ chybí. ' b.: pro Valdenské odsouzeni býti. i b.: k nim nepistou-

pili. ^ b.: které. ' V b. následuje: my. "' b.: podstatních. " b.: cof. o . .- dielo

a déje již. P b.: jich. f b.: kteížf kdežkoli. s V b. následuje: neb. t b.: v radách,

u b.: v kterémžkoli a kdežkoli v poslušenství, v b.: požievajíce. ^ b.: kterýchž-

koli. y b.: v církvi svaté, z b.: a. aa b.: a. bb b.: k životu vnému, cc b.: hlava

jest Kristus, dd b.: ztazovali sme se na to. ee &..- jednomyslní. »&..• jednoho

každého, gg V b. chybí.

' Srov. str. 202 pozn. 2.

'^ Co do bratrského názoru o církví srov. pozn. 2 na str. 35.

» Podle bratra Lukáše bylí v Praze po pádu Caíhradu etí knzi na

žebrot a pisluhovali v kostele Týnském podle svého ádu (GOLL vM
1885, 57). Srov. A f. 139.^ Co do lidi ze zem indické viz pozn. 2 na str. 121.
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obcovánie úastnost^ míti i hiechuom odpuštnie a potom blaho-

slavené vzkíšenie i život vný. Tak^ my pi tom smyslíme

v sprostnosti písem svatých a apoštolských, nebo známo jest ši-

roce z písma, žC^ v první církvi až do Sylvestra papeže i potom '^

mnoho let nebylo o to nesnází žádných, « že se nesjednávali*

spolu v služebnostech^' tvárných, ^^ když se uvodila jedna pravda

Kristus Ježíš, jenž jest moc božie a múdrost božie,*^^ v nmž sú

všickni' pokladové, z jehož plnosti všickni' beru, ktož jemu místo

v sob dávají milost za milost k užietku spasenie života vného.
Protož mezi kesany vrnými J nemla by'^ žádná nesnáze býti o ty

vci služebné i dnes,' když by v pravd pebývali základné a spa-

sitedlné.^^Neb by to lovk nemúdrý byl, který" by chtl ztratiti

pro uzdu za zlatý kuo za sto zlatých
;
ješt by byl bláznivjšie,"

f. '/G^^kdoP by radše zvolil život ztra/titi nežli ^ sukni. Ale mnoho ne-

múdejšie sú lidé, a se domnívají múdrými býti, svtští i duo-

chovní vuobec,^ že pro vci asné a pípadné tratie vné a pro

zemské nebeské a ješt k tomu padají v pomstu asnú i vnu,
kdež mueni budu ohnm' a sir na vky.

Protož^ porozuomjte tm vcem, o se lidé vadie a trápie,

hubie i hrdla ^ jedni druhým odjímají," zdali tmi vcmi skrze

víru Boha se pídržie a v Kristu pebývají, majíce ovoce Ducha

Svatého, lásku. Oteviž vám pán Buoh srdce a vnitnie oi osv, ^

abyste k tm vcem prohlédli a porozumli, kterak jest velké zka-

ženie v knžiech i v lidu. Neb když by byli v puovodu knžie

v vcech podstatných « k spasení'' a lid v témž ustavovali,y o pí-

padné služebnosti^ nemla by žádná nesnáze býti,^^ neb bychom

s milostí chtli ostíhati toho, jakož svrchu povdíno, neodvolá-

vajíce se k první církvi od apoštoluov vyuené.

A také k tomu povíme, pro sme se neodvolali k papežuom

prvním nkterým s kardinály, s biskupy i s doktory a k jich

snmu. To jest proto, že sme nemohli ustaviti svdomí dobrého

pi nich a^^ nadje k spasení, když jich již" pítomných není na

a b.: úastnosti, b b.:\akí. ^ V b. chybí. ^ V b. následuje: i. « b.: žád-

ných nesnází, f b.: že sou nesjednávali se. s V b. následuje: zevnitních. ^ V b.

následuje: jediné, ch y ft. chybí: a múdrost božie. • b.: všichni, j b.: vrnými

kesany. ^Vb. následuje: i dnes. ' V b. chybí: i dnes. m b.: když by v zá-

kladu a spasitedlné pravd byli. " b.: když. o b.: by nemoudejší byl. P b.: kdož.

^ b.: než. syf,, chybí, š &..• a protož, t ft..- životy, u 6..- odjimaji jedni druhým.

v b: osv oi vnitní. ^ b.: neb když by byli knží v puovodu podstatních

vcech k spasení, y b.: ustavili, z b.: vci. aa b.: nesnáze žádná býti. bb ^.; ani.

cc y b. chybí. a nb.
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svt. Neb mnozí doktoi množství knih rozmnožili/ skrze nž
jedni proti druhým bojují a nesvornosti plodie,^ jakož to vítC^

široce, kterak kteí všech asuov, a zvlášt nyní mistr Rokycan

co jich vede mnoho^ a odporní jemu ješt víc. A tak o kterúkoli

vc odpory vezmu, doktoruov dosti nejdu'* k svému úmyslu. Ale

my proto za dobré to máme, což se koli ídielo i snmy utvrzo-

valo skrze biskupy v duchu božiem sebrané i doktory svaté. Protož

my takových nepotupujem, ale žádáme jich úastni býti i toho,

což se koli ídilo a ustavovalo skrze n k líbezné vuoli božie

a k užietku spasitedlnému lidem. A také nám k tomu neposlúžily^

figury starého zákona ani písma, abychom se mli navracovati

k^ obnovení církve k kterému s snmu utvrzenie ímské církve,

ale prost na základ apoštolský a prorocký, jakož svdí písma

nového zákona. A také muožte^ rozumti, že jest nejlépe '^'^ se od-

volati* k nejvyššímu právu J o'' tak veliké vci, k otcuom nejprv-

njšiem a nejsvtjším, milým' apoštoluom,' i zuostati na jich

rozsúzení a'" ustavení, utvrzeném Duchem Svatým, poslaným

s nebes, neb oni" slíbili každému spasení, kdož ° tak setrvá. Protož

muožte znáti,P že jest to nejbezpenjšie, ale velmi odporné životu

tlesnému a svtskému. A také sme v tom požievali píkladu "^

skuteného prvních svatých kesfanuov vrných, ješto sú, jakožf. 76''

naped povdíno bylo o nich, ádn živi byli, hiechy s žádostmi^

umrtvili, pokorní, trpliví a vzdrželiví byli^ a ku pánu Bohu

o všecko se utiekali na modlitbách, aby je zpravoval Duchem

svým Svatým a v zármutcích jich neopouštl a nedal jim zahynuti

v nebezpeenstvie tohoto svta, v hiešiech rozmnoženého, a uenie

mnohotvárného v smyslu zlém a v rozumu zatmlém, ješto se

toie, jako moe búivé všelikým vtrem uenie <^ a nikdy nepi-

cházejí takoví^ k umni pravdy,^ aby ji v skutku plnili a v lásce

vespolek byli." Protož nám za zlé nemjte pi tom,^ neb to i sami

za dobré mli byste míti^ podlé svdectvie písma svatého.y

^V b. následuje: sou. b b.: uvodí, c h.: známo jest. ^ Tak v a. i v b.

^ b.: neposloužily k tomu. ^ b.: ku. 8 6. .• a kterémukoli. ^ b.: muož každý-

ch b.: nejlép. ' b.: se odvolati. \ b.: k nejvyžšim právuom. "^ b.: ?í. • K b. chybí,

m V b. chybí, n V b. následuje: sou. o a..když. P b.: muož známo býti. r V b.

chybí, s v b. chybí: hiechy s žádostmi X vzdrželivi byli. i b.: a takoví lidé nikdy

nepicházejí, u b.: bydleli, v b.: v tom za zlé nemjte, x b.: neb i sami mli byštc

to za dobré míti. y Mezi tímto a následujícím kusem jest ^/3 stránky prázdné.

a Ef. 4, 14. /? 2 Tim. 3, 7.

' Veejný list Rokycaniiv proti bratím (VÝBOR 11. 734 si.) je toho do-

kladem. V krátkém tomto kuse cituje Rokycana tyi doktory (otce církevní):

Dionysia, Eugena, Eusebia i Augustina.
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f.77^ Spis o ouzké cest Kristov kesanuom náležíc;.^

^Tclito^ asuov k skonání vkuov, jakož písma prorocká a

apofištolská svdí, které vci mají býti v lidu vuobec, kterýchžto

jest mnoho povolaných pod vrofu]" kesfanskú. ješto ústy Krista

vyznávají, a z toho množství lidu shromáždného, ješto slovu

kesané, pán Buoh lid sob vybírá,'^ jakož vždycky každého vku,

tak i posledního, následovný dobrých skutkuov a ctnostného života,

jimžto také oznamuje se samého. Boha pravého i Ježíše Krista,

Syna svého, aby následujíce šlépjí jeho na úzké cest a slyšíce

hlas jeho mli život vný. Jimž pán Ježíš die: Vám dáno Jest

znáti tajemství království božíeho, ale tm, ktož^ sú vn, všecko

se dje v podobenstvích.^ A též dává jim poznati zlé vci, kteréž

picházejí na ten[to] lid, ješto pána Boha neznají a pána Krista

v skutcích nenásledují, takže každého asu, kteréhož kteí jsú,

poznávají svody Antikristovy, jakož sv. Jan píše v Zjevení, že

známy íní^ slukám svým ty vci, kteréž se mají státi skuoro,^

ío jest [lidská]^ zavedenie 'a chytrá Antikristova zklamánie, že pod

mylnú nadjí spasení pivodí k zatracenie; také kterak mají se

hiechové rozmnožiti, ukrutnost a zlost vlasti a rozkazovati a do-

brotu pemáhati; také pomsty i rány kte[raké]s picházejí v tom

asu. Jimž také ku posílení mluví pán Ježíš ka: Nero se báti,

malé stádce mé, neb se zalíbilo Otci mému dáti vám království

[nebeské].'^/ A opt die: Pravím vám, páteluom mým: Nebojte

se tch, ktož zabíjejí tlo, nebo viece nemohu uinitiJ [A také dále]

etc. k témuž die: Když ty vci zlé pijdu na svt, nezarmucujte se,

nebo ty vci musejí býti; neb láska zstydne a zlost se rozmnož a

budu sebe vespolek nenávidti a zrazovati a povstane lid proti lidu

a bojové budú.^ A tudiež die, že bude množství falešných proro-

kuov a svedu mnohé,' by to mohlo býti, i vyvolené také.' A o tom

dí s. Pavel, že pijde Antikrist ve všelikém svodu nepravosti tomu

a Nadpis psán jest tuným písmem, b Pvodn bylo napsáno: vieru.

c V A V následuje: a. d ^ I/; kteíž, e AV: iním. ^Opraveno místo pv.:
chytrá, g Opraveno místo pv.: kteréž, h Opraveno místo pv.: vaé. A\:
vné, i Nad: vyvolené nadepsáno: také.

a Mk. 4, II. /J Z]. 1, 1. Y Luk. 12, 32.

3 Luk. 12, 4. £ Mat. 24, 6.— 12. r Mat. 24, 11.

1 Kus tento nalézá se též v AV j. la—7b. Citát u GOLLA vM
18S6, 311 pozn. 13. O obsahu PALMOV, Braja I, 1, 80 . 169. Podle GOLLA
(M 1883. 517) slohem i obsahem shoduje se se spisy bratru ehoovi de-

kretem z r. 1495 výslovn pipsanými. Nic nepekáži pokládati jej skuten za

dílo ehoovo. Podle pípisku Orlíkova na konci sepsán byl traktát tento r. 1470.
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lidu svta, ješto pravdy neiní a lásky nemá.'- K témuž^ die s. Jan,

že Antikrist pijde/ a s. Petr o tom píše i kterak pijde, že tak,

jakož bylo \^ lidu židovském množství falešných prorokuov, že

tak bude i v tom lidu, kterýž podsel pod vieru kesanská, totiž

že [budou misti lživí, jenž uvedou roty zatraceni, a toho pána, jenž

je vykoupil, zapírajíce, uvodi^ sob náhlé zatracení a mnozí násle-

dovati budou jich smilstva, skrze nž cesta pravdy bude porouhána,

a v lakomství zamyšlenými slovy o vás budou kupiti.}í Neb ktož

te starý zákon, ml by rozumti, kterak jich mnoho bylo za

dnuov Eliáše, Micheáše, Jeremiáše, takže nkoliko set proti

jednomu poslu božiemu a s nimi nesíslné množství lidu obec-

ného proti malému stádci vyvolených božiech. A to jest / známo. f. 77''

že v starém zákon bylo tak a pod!é téhož i v novém, jakož písma

oznamují a skutkové zjevn okazují pi knžiech i pi lidu.

Ale ekl by nkto: „Což tehdy tento lid vuobec s knžími
nepišel k známosti pravdy?"

Ovšem tak jest, že sú nepoznali spravedlnosti božie, kteráž

jest z viery Jezu Kristovy, neb v své se ustavili jako i oni Židé.

Ale vyvolení božie ti sú poznali pravdu a ustavili se v spravedl-

nosti, kteráž z Boha jest. Ale o oboru lidu, kterýž pišel pod

vieru kesfanskú, tak písma svdí, jako o onom pod starým zá-

konem, jakož psáno jest: Dal jim Buoh ducha [vrátivého],'' oi,

aby nevidli, a uši, aby neslyšeli.'' A k témuž die opt prorok:

Bu stuol jich ped nimi v osidlo '^ a v jetie i v pohoršeme a '^

[ku pomst]'' jim. Zatmni oi budte jich, aby nevidli, a hbet
jich vždycky sklouj. - A Daniel prorok k témuž die, že vezdejšie

obt bude odjata [nebo potlaena] a dadie ohavnost v opuštnie

a nemilostiví v zákon se zámysle lstiv [a nemilostiv v nm
initi budou a nesrozumjí všickni nemilostiví, ale uení srozu-

mjí].'^ Ale lid znaje Boha svého obdrží [i uiní] a uení uiti

budu mnohé v lidu. ^ o Protož známo jest z písma, že zvláštní lid

ze všeho lidu vybierá se, kterýž poznává Boha svého a uí se od

nho k srozumní pravd [podlé toho], jakož pán Ježíš die, že

budu všickni uenie božie, jkaždý], ktož jest uslyšel od Otce a na-

uil se.'"* Jakož k témuž s. Pavel dí: Ten, jenž jest z temnosti

a A V: emuž, b A V: uvodicc. ^ Opraveno místo pvodního: zakrútilého;

AV: protivného, d aV: osidla. ^ V AV chybí, f Opraveno místo pv.: a v od-

platu. S Na to následuje vta, jež jest v originále petržena: A opt die, že

nemilostiví nemilostiv initi budu a nesrozumjí, ale ueni srozumjí.

a 2 Tes. 2, 9 . 10. /í IJan 2, 18. ,- 2 Petr 2, 1 . 2. .? ím. 11, 8.

£ Ž. 69. 23. 24. C Dan. 12, 10. 11. ry Dan 12. 3. '9 Jan 6, 45.
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svtlo osvitu, zasvítil v srdcich našiech svtlo [umni] ^ jasnosti

božie v tvá Ježíše Krista.^-

Ale nesrozumjí všickni nemilostiví, kteíž nemilostiv inie,

neb v temnostech chodie, zatmný smysl majíce, a srdce jich žluí

hokosti zkažené i nemohu pijíti svtla moudrosti božie. Neb
blahoslaveni istého srdce, ti pána Boha uzie^ a takoví znajíce

jeho uie se od nho všeliké pravd a také poznávají, i v** té

ohavnosti opuštnie, [o níž]"^ pán Ježíš ve tenie die, ješto stojie

na svatém míst, r kdež nemá. Kto te, rozuomj, co jest ta ohav-

nost a kterak jest a v em jest opuštna a kde jest svaté místo,

ješto by tu nemla státi, a kterak vezdejšie obt potlaena [jest]

a od koho? Protož tif tomu rozumjí, komuž dal pán Buoh

smysl jako svatým apoštoluom prvotn, [vy]ui[v]«' je Duchem svým

Svatým všem vcem, kteréž byly potebné k spasení, a rozum

písma otevel a podlé toho každého asu až do^ skonánie svta

uí týmž pomazáním Ducha svého a rozum písem otvírá. A z toho

poznávají poslové božie každého asu,^ která se písma za nich

vyplují. Takéž i tohoto' asu poslednieho zjevn se ukazuje,

kterak se ty vci konají, o nichž písma svdie i také v Zjevení s. Jana.

Ale nemilostiví a nevyuení Duchem pravdy nemilostiv

inie a v též nemilostifvosti jiné] postavují* ueniem svým, jakož

f.7S'' i oni v starém zákon nemilostiv inili, [nebjs / neznali pravdy.

A jich množství bylo, proto blúdili a jiné v blud uvodili a na

spravedlivé trápenie vzbuzovali, jakožto [na Eliáše], na Micheáše,

Jeremiáše i na jiné mnohé. A tak jich mnoho bylo, jakož se te '^

pl devátá sta za Achaba, krále Izdrahelského.'^'^ Však proto sú ne-

znali toho, by blúdili, neb duch lži byl v ústech jich,' jakož

svdí písmo. o Ale poslové božie znali, neb Ducha pravdy v srdci

svém mli, jakožto Micheáš mluvil o duchu lživém [ka, kterak by] J

oklamal Achaba krále, [jenž odpovídaje ekl]'': Puojdu a budu

duchem lživým v ústech všech prorokuov jeho. K nmuž dí pán

Buoh: Jdi, tak oklamáš.^ A podlé téhož i v nynjším asu jest

oklamánie velikého množstvie, neb v [nenávisti]' pebývají a ne-

a Opraveno místo pv.: poznání; AV: poznání. ^ A V: o. c Opraveno

místo pv.: o nSmž. d Opraveno místo pv.: uil. ^ V AV chybí: až do X
každého asu. * V originále následuje zbytené: jiné. S Opraveno místo

pv. : i. A V: neb. h Následuje neplatné: že. ch a V: Izrahelského. i A V: jejich,

j Opraveno místo pvodního: že. k Následuje neplatné: tak ka. ' Opraveno

místo pvodního: nemilostí.

a 2 Kor. 4, 6. /í Mat. 5, 8.

r Mat. 24. 15. r) Parafráse Mích. 6, 12. £ 1 Kr. 22, 22.
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milostiv iní. I nepoznávají svého oklamánie knžie, neb zlost

oslepila oi jich, protož blud inie a lež mluvie, domnievajíce se,

by pravda byla, a v moci po[stavení]^ oklamávají i lid obecný,

v mylné jej nadji bezpeíce spaseniem.

Protož zjevné jest, ktož muož prohlédnouti k tomu, že se

všickni vuobec v nemilosti nalézají, jedni k druhým lásky nemají

a pravdy sob neinie. Protož o zemské se vci vadie a lakom
je táhnu jedni od druhých, i kupujíc i prodávajíc o n se hadrují

a jedni druhým škodu iniec z toho se radují, oklamávajíce se

vespolek, páni i knžie, chudinu derú^ bez milosti. A pak nynie

z božieho dopuštnie v echách i v Morav násilím pále, lúpie,

mordují,^ neb oborem zlostí pemoženi jsú, hnvivostí, popudli-

vostí, zpurností, pýchu, závistí, nenávistí, neistotu, cizoložstvem,

smilstvem i jinými hiechy k tm podobnými, jakož lid, tak i knžie,

jakož o nich písma svdie a skutkové zjevni sú i slova nectná

mnohá. A tak v tom oslepení jsúc, jedni druhé vedu po cest ši-

roké na zatracenie, a v tom jedni druhými oklamáni jsúce, ješt

se spolu pravd protiví i tm, ktož by jí rádi ostíhali. Ale však

proto pán Buoh všemohúcí. Otec milosrdný, nepestává díla svého

dlati skrze pána Ježíše Krista Duchem svým Svatým v lidu,

kterýž shromažuje v jednotu víry nejsvtjšie v spravedlnosti

své je ustavuje, aby byli spolu lítostiví a milostiví, milosrdní,

dobrotiví, laskaví, pokorní, tiší, istí, zdrželiví, trpliví, pokojní,

dobrého žádostiví, nižádnému zlého nepejíc, ani zlého za zlé od-

placujíc, i nepátely milujíc, a což na nich jest, dobré vci ob-

mejšlejíc, neb jest to [dobré] ovotce Ducha božieho, ješto zjevné

má býti [na]*^ kesanech vrných, neb každú pravdu iníc, v lásce

rostú a vespolek se milují, jakož je miloval pán Ježíš.

A takových my žádáme úastni býti a s nimi v / jednot •. 78^

ducha pebývati, neb k takovým pán Kristus die, aby se modlili

v každý as, aby hodni jmini byli ujiti všech zlých vcí, kteréž

pijíti mají na všeliká tvá zemA Též k nim die, aby se nc-

rmútili, ale svých hlav pozdvihli, neb se blíží vysvobozeni jich. P

to jest ze všech úzkostí a ze všeho zlého, a aby nalezeni byli ve

všem dobrém v blahoslaveném vzkíšení a život obnoveném,

jako slunce stkvoucím a v radosti plné a neskonalé a u veselí

a Opraveno místo pv.: povýšené. ^ AV : árou. c Opraveno místo pv.: v.

a Luk. 21, 36. /tf Luk. 21, 28.

' Týká se války mezí králem Jiím a Matyášem Korvinem. Podle pozn.

1 na sír. 206. by to spadalo do r. 1470.

14
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nevýmluvném a oslaveném a v ddictví neporušitedlném a nepo-

skvrnném a neuvadlém u Otce milostivého v nebi. Tof jest ku

potšení a ku posílení tm, ktož na cest úzké skrze trplivost

bžie a pracujíce v zámutcích v tomto slzivém a plativém údolí etc.

Protož poznavše to hrozné zavedenie a oklamánie a hiechuov

rozmnoženie opovážili sme se pohannie [i všelikého]^ trpenie,

[kteréž] skrze to pán Buoh na nás vložie vdúce, že tudy cesta

k spasenie, kudyž pán Ježíš šel i jeho milí apoštolé i mnozí jiní

vrní kesané, jistotu majíce [z] svdectví písem [svatých], Duchem
božiem vdechnutých. A tohof každému žádáme, bu z ádu knž-
ského, žákovského i v moci postaveného, rytieského, mstského
i sedlskho, téhož dobrého, jako sami sob, aby dal pán Buoh
ku po[k]ání*' pijíti a pravdu poznati. A proto i tyto vci písem,

chtiec rádi, což jest na nás, každého vystieci od zavedení Anti-

kristových. A také bychom rádi od hiechuov odvedli a k pravd
víry pána Krista pivedli a k ctnostnému životu, by to mohlo býti,

všecky. Neb pán Buoh mstí pro hiechy i v tomto asu rány

k ránám pidávaje, jakož dí skrze proroka Ezechiele: Sheší-li mi
zem, budu ji bíti morem, hladem, meem.a A ty vci sú zde po-

átkové bolestí,*^ jakož pán Ježíš die: A po smrti na vky erv jich

neume a ohe jich neuhasne^; síru a ohnm muení budou v za-

traceni.r Protož ktož chce ujíti toho nejhoršieho zlého, potebie se

dobe opatiti a o své spasenie se poptati a pracovati, jakož pán

Ježíš die : Hledejte, proste a tlucte, [neb] ktož prosí, bére, ktož hledá,

nalézá a tomu, jenž tlue, bude otevneno. ^

Též i my tchto asuov inili sme to, jakž nám pán Buoh
dal a jakž sme poznali z milosti božie. Podlé svdectvie písem do-

vili sme se spasenie svého v pánu Kristu, tak majíc vuoli i žádost,

ostiehati eí jeho skutkem a plniti, což se jeho milosti líbí, neb

tak [Pán] zaslíbil [dáti] spasenie ka: Ktož zachováe mú, smrti ne-

okusí na vky .^ K témuž i s. Jan píše, že doufánie máme, že což-

koli poprosíme, vezmem od nho, neb pikázaníjeho ostieháme, a

což[koli] jest libého ped ním, iníme vždyckyX A tak v zpráv apo-

štolské, skrze n vyhlášené a vypsané, jakž nám pán Buoh dal

z milosti své, ustavili sme se a také vyptali sme se, což sme mohli

f. 79^ nej/lépe, kterak bylo v první církvi svaté, od apoštoluov vyuené

a Opraveno místo pv.: kterékoli, b Opraveno místo pvodního : poznání,

c V originále následuje zbytené : zde.

a Ez. 14, 13. /S Mk. 9, 44. y Zj. 14, 10.

d Mat. 7, 7. 8. £ Jan 8, 52. C 1 Jan 3, 22.
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a v pravd víry pána Krista [ustavené] a utvrzené. Protož sme se

také ustavili tak v úmysle našem, abychom toho ostiehali z daru

milosti božie, což bychom mohli nejlépe a nejviec.

Také i o svátostech rádi bychom smyslili a jich požievali,

k emuž sú vydány od pána Krista a v kterém smyslu máme
o nich viti a k užitku spasenie našeho požievati. Tak sprostn

víme i iníme, jakož e božie oznamuje, o nichž sme psali,

0^ každé zvlášt, mistru Rokecanovi. '^ ^ Ale k tomuto se známe,

že ustavení papežských a zámysluov lidských, zákonu božiemu

odporných, nemáme za pravé, protož nesmíme jich initi, ani vy-

znávati pro své svdomie, bojíce se, bychom proti pánu Bohu
neuinili á svému spasení nepekazili a s svtem nezahynuli. Také

nepovolujem všem tm zlým vcem v skutcích neb v sloviech,

kteréž se djí na svt proti líbezné vuoli božie a zvlášt v tomto

asu, co se. mnoho zlého dje pro poslušenství papežovo, k nmuž
mocí pudie;^ ale ktož trpie pro spravedlnost, blaženi jsú. Nad to

pak nade vše prosíme pokorn nejprve povýšených a v moci po-

stavených i knžie s žákovstvem i pánuov všech mst i lidu obec-

ného pro jméno pána Jezu Krista, abyste se k nám ráili milostiv

míti a trpliv snésti v tom, že se s vámi nesjednáváme v nkte-

rých vcech a zvlášt v služebnostech ímského kostela. Neb
muožem ped Bohem éci, že sme toho neuinili z žádné zpry
ani z sebezalíbenie neb pozdviženie i také ne*^ z všetenosti ani

z které drzosti. Také sme pi tom nemli smlosti ani klopot-

nosti, ale jakož pán Buoh zná i lidé, ktož sú svdomí obcovánie

a puovodu našeho, že sme nad tiem bdli nkolik let, prohléda-

jíce k tm vcem, pánu Bohu se modléce a prosby iníce a žá-

dajíce [pána Boha], aby nás zpravil a nauil pi tom pi všem,

jakž se jeho milosti [líbí a]'' nám k spasení i bližním našiem.

A dále o tch vcech, kteréž sú pi nás, známo sme uinili tchto

let skrze mluvenie i psánie mistru Rokecanovi^ i nkterým ueným
i knžiem, s kterými sme mohli míti mluvenie,^ i každému' chtli

bychom rádi, ktož žádají z milosti slyšeti a zvdti, které sú vci

pi nás. Máme vuoli i úmysl z lásky zpraviti sprostn a upímn
tak, kterak jest pi nás, pro vzdlánie a polepšenie života ke-

^ Af: v. b A V: Rokycánovi. ^'V A V cfiybi. d Opraveno místo pvod-
ního: i. "- A V: Rokycánovi. f Opraveno místo pvodního: každého.

' Viz kus nadepsaný POET Z VÍRY O SEDMERÉ SVÁTOSTI pi
TVRTÉM LISTÉ K MISTRU ROKYCÁNOVI (AI f. é^síj.

Narážka na válené události posledních let krále Jiího.
' Viz pozn. I na str. 48.

14*
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sfanského i poet z viery vydati i z nadje. Pakli by kto co

vdl zlého z našiech do kterého, nech také povie aneb treskce^

sám z milosti, aby opravil. Pakli by kto nechtl opraviti po

hodném trestánie a dovedenie, nezastáváme žádného. Což by trpl,

trpl by jako zloinec. Neb i my pi tom pilnost máme, když

znamenáme [kterou osobu], že by co'' provinila skutkem neb /f. 79''

slovem, treskceme a ku pokání vedeme podlé zprávy apoštolské.

A kohož nemžem pivésti, prázdni sme jeho v tom, v em se

slušie od takového oddliti. Neb víme o tom, že o nás slyšíte

mnoho zlého, jakož i listy rozpisují na nás a tú na kázáních,^

ve zlú povst oblaejíce'^ a ohyžujíce. Ale musíf ty vci býti

a neníf to divné. Ponvadž otce eledniho nazývali Belzebubem,(^

což pak nás neužitené slouhy jeho? A také die pán Kristus

o svých volených, že jich budil nenávidti a ohyžovati a vy-

obcují i všecko zlé djí a zabíjejíc budu mníti, by tiem Bohu

posloužilifi
Ale mohl by nkdo ieci: „Tehdy nenie zlých lidí a blud-

ných."

Myf toho nepravíme, byt" nebyli, ale jakož známe a rozuo-

míme, tak povíme, že málo jest lidí, aby srdcem neblúdili a

v hiechu smrtedlném nebyli a cestu božie znali. Neb jest v tento

as, jakož bylo ve dnech Noe a Lotových. Tak písma oznamují

a skutkové ukazují. Nevíme, z tisíce by jeden mohl nalezen býti

u víe [živé] pána [Ježíše] ^ Krista, kteráž jest v spravedlnosti božie,

jakož s. Petr píše, že sotva spravedlivý spasen budej Takémohú
býti i zvláštnie roty smysluov zlých a eí pevrácených, od nichž

i my vystieháme se s pilností i ty, ktož nám vie. A také ne-

muož tejno býti, co by skryto bylo, by na jevo nevyšlo asem
svým. Zjeví se, jakož pán Ježíš o tom die ve tení, bu dobré

nebo zlé. o" Protož již v nkolika letech mohlo by se zjeviti, by
co zlého bylo. Ale doufáme pánu Bohu, že to dobré zjevuje se

a zvdíno bude. jakož již mnozí vdie z milosti božie. A ktož

trpie na té pi, pro pána Krista jest a pro tenie jeho i pro na-

a A V: tresce, b Následuje: který neb která se, ale slova ta jsoií pod-

tržena na znamení, že je z íekstii dlužno vymýtiti, c Opraveno místo pvod-
ního: oblací. ^ V AV chybí.

a Mat. 10, 25. /3 Parafráse Jan 16, 2.

;' 1 Petr 4, 18. 6 Mat. 10, 26.

^ Míní se asi veejné listy Rokycanovy proti bratím, zejména list z r.

1469 (AI f. 233 a si.), na njž bratí odpovdli bu ješt r. 1469 nebo r. 1470

(Alf. 236 b si.).
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dji [vy]volených=* [božích],'' jakož s. Pavel píše: Trpím pro nadji

Izdrahelovu.'"^

Mocen jest pak pán Buoh zbuditi a poslati i tohoto asu
sluhy své, ješto by lidem cestu prav[dy]'i k spasení oznamovali

a sami po ní jdúce, pána Krista následovali a jiné témuž uíce,

na tom trpli jako i první od Boha poslaní. Neb Buoh zbudil^

jest Noe zvstovatele ped potopu prvního svta a Lota sprave-

dlivého ped podvrácením Sodomské zem a Mojžíše vrného

ped ranami egyptskými, Jeremiáše proroka i jiné [proroky] ped
zkažením lidu židovského a do Babylona vedeniem. A ti všickni

mluvili sú jim slovo božie vypravujíce, kteraké rány na n pijdu

pro hiechy jich a zablúzenie, neobrátí-li se a nebudú-li initi

pokánie. [Jimž sou] nevili,^ ale nkteré trápili i zmordovali.

A též pán Ježíš die o svých poslech, že posilám sluhy své a budii

je hanti a tryzovatiJ A podlé toho mocen jest takéž [Buoh]

zbuditi a poslati ped zatracením všeho svta, jakož se již k tomu

blíží, podlé písem, jakož prorok die: Neuinit Pán slova na zemi,

ažt je prvé oznámí sluhám svým.r Neb známo jest, komuž dal

pán Buoh smysl toho, což psáno jest v Zjc/vení knih s. Jana, i-

kterak andlé jedni po druhých jdúce zvstovali, to jest poslové

božie, napomínajíc k dobrému, skrze pána Krista zpuosobenému,

a od zlého vystiehajíc, kteréžto zlé pišlo jest z moci ducha ne-

návistného v lidské pirozenie, aby toho neinili, což tlesná žádost

chce a duch falešný pikazuje. Neb kteréžkoli vci psány sou,

k našemu nauenie psány sou, jakož prvnie popsánie skrze pro-

roky, takéž druhé skrze apoštoly. A to jest tak utvrzeno, že snáze

nebe i zem pomine, než které slovo upadne; každé se naplní

asem svým. Ale množství lidu židovského, jichžto poet jako

písek moský nesíslný, nepoznali sú, které se vci za nich plnily.

Takéž muož býti i tohoto asu k skonání svta, že nepoznají.

Neb mnozí z Židuov také sú byli v zákon uení,*^ múdí
mistie, knžie, biskupové duostojní, však proto nepoznali pána

Krista ani uenie jeho, by z Boha bylo, akoli jej mli pítomna
sob i eí jeho mnoho slyšeli. A také jim dovodil, že se na nm
písma plní, že on jest Kristus, [a]'''' s. Jan [Ktitel] k nmu ukazoval

a slovem oznamoval, že on jest Kristus, a prorocká písma na

a Opraveno místo: volených, b Opraveno místo : jeho. '^ AV : Izrahelovu.

^Opraveno místo: pravda. ^ AV : vzbudil, f Opraveno místo pv.: a oni.

8 Následuje neplatné: jim. ^ V AV následuje: a. th Opraveno místo pv.: i.

a Sk. 28, 20. /^ Mat. 10, 16. ;- Jan 1(3, 4.
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každú sobotu tli o nm, kteráž svdectví vydávala, že on jest

[Kristus]. Však skrze to všecko nepoznali pro slepotu srdce svého,

neb zlost oslepila oi jich a nemohli viti, ale více tmi vcmi
i skutky jeho dobrými a životem ctnostným jeho, kterýž vidli,

zbuzovali se k nenávisti a závidíce jemu zlostn potupovali, ha-

nli a [ztryzovaného na smrt vyjdali, a proto ped množstvím
za pravé zuostali proti nmu, tak že sú ho za zlosyna a za svuodci

[odsoudili a] ukižovali kúce, že podlé zákona má umíti, neb se

rúhal Bohu'^ a chtl nám chrám zboiti/^ a protiví se císai.r Ale

s. Štpán poznav, že on jest Kristus, uvil v nho i ekl takovým:

Tvrdé šije a neobezan[ých] srdc[i] a uší! Vy ste se vždycky Duchu
Svatému protivilijako i otcové vašie. Kterému kdy z prorokuov ne-

protivili sú se? A zmordovali ty, kteíž prorokovali o píští tohoto

spravedlivého, jehožto vy nyní zrádce a vražedlníci ste, jenž ste

pijali zákon v zpuosobení anjelském^ a neostíhali ste jeho.

A to oni slyšíce roztrženi biechu v srdcích [svých] a zuby skí-

píce^ potupili jeho'j a potom podlé svdectví, kteréž na bylo,

odsúdivše zamordovali, nebo pravili naií, že se rúhá proti Bohu
a Mojžiešovi a že nepestává mluviti slov proti mstu svatému

tomuto a zákonu, prav že Ježíš Nazaretský zkazí msto toto a

zmnie ustavenie, kteréž •= nám dal Mojžíš. A on také Štpán
mluvil na n, jakož naped povdíno, že sú tvrdé šije a neobe-

zaných srdcí a uší, a že se vždycky Duchu Svatému protivili

í- 80
' jako i otcové jich a spravedli/vé zmordovali a zákona neostíhali,

kterýž od Boha méli.^

Protož to potebie jest rozsúditi, neb[ se] i nás dotýe. Neb
týmž obyejem sú pe a žaloby i svdectvie, kto jest práv tuto,

on-li, kterýž potupen a trpl, ili oni uení, múdí, knžie duo-

stojní a misti. Tu musí eeno býti podle sudu pravého, že ten

práv jest, ktož poznal vuoli božie i ostiehal eí jeho. Neb pán

Ježíš die : Zuostanete-li[vei mé,]^ uedlníci moji budete- a pravdu

poznáte a pravda vás vysvobodili Ale podlé soudu lidského ne-

bylo podobné,^ by ml Štpán s pánem Kristem [na tom] práv

býti, neb množství hodnovrných proti jednomu mluvilo. Protož

pán Kristus ekl k výstraze : Nerote podlé tvái súditi, ale spra-

vedlivý Slíd sute/J Neb tuto Štpán^' proti množství práv byl a

^ AV: andlském. ^ AV : škipíce. '^AV: kteráž. '^Opraveno místo

pl'.: ve mn a slova má v vás. e ^ v^.- podobno. ' AV: Štpán tuto.

« Parafráse Jan 19, 7. /J Parafráse Mat. 26, 61. ;- Parafráse Jan 19, 12.

Sk. 7, 51.—54. £ Parafráse Sk. 7, 51.-54.

r Jan 15, 7. r Jan 8, 32. Jan 7, 24.
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toho skutkem dokazoval, že pravú vieru ml, na niež i trpl, ostí-

haje zákona božieho, neb i nepátely miloval a za n se modlil, a

když mu zloeili, nezloeil, a když trpl, nehrozil, ale ekl : Pane,

nepostavuoj jim toho za hiech, neb nevdí, co inie.a- A tak do-

kázal, že jest uedlník Kristuov, následuje jeho skuten i ústy

vyznávaje. Ale to množství pána Krista nepoznali i jeho uedlníka,

protož nenávidli i zlé vci pravili i uinili a tak zákon božie

pestupovali. A to jest duovod, že pravdy neznali, protož vysvo-

bozeni nebyli od hiech[uov]^ a smrti. Pak také tohoto asu af

jest [týž]^ duovod k rozsúzení. Af sú ti praví, kteí eí božie[ch]

ostiehají a skutkem zachovávají, ne[bf]'^ ti pravdu znají a srdcem

práv ví a ústy vyznávají tak, jakož Buoh chce, o všech vcech,

a jakož pán Kristus mluvil a apoštolé tak inili,'' uili i napsali

a první církev [svatá], jimi jsúc spravována, zachovávala, skutkem

následujíc pána Krista Ježíše i jeho posluov, protož [jest] i trpla

od množství protivníkuov.

Protož když tak lovk má se upímn a sprostn u víe

i v skutcích, kto pak z bojících se Boha a spravedlnost boží znaje

bude mu smíti v srdce sahati ka, že zlú vieru má, ponvadž
sám Buoh zpytatel jest srdcí a lovk všeten sahaje v to, což

Buoh sám sob zstavil, i nepozná toho, co jest Buoh uinil

dobrého pi tom lovku, i pohrzí jím a potupie jej pro ustavenie

papežské a nálezky lidské? Jakož nynie nás nejviec tiem viní,

trápiec i smrti iniec proto, kúce, že nevie o tle božiem.' Když
pak lovk upímn a sprostn vie v tom smyslu, jakož p^n

Kristus vydal a apoštolé napsali i první lid inil od apoštoluov

vyuený, a tak v[íc]^ lovk^ iní to v skutku i vyznává [ji^ tak],,

jakož pán Kristus ekl: Vezmte a jezte, to jest tlo mé, kteréž

za vás zrazeno bude,^ a opt: Vezmte a pijte, tot jest zajisté

krev má nového svdectvie, kteráž vylita bude za mnohé na

odpuštinie hiechuov.r a to lovk^ iní skutkem podlé ádu f.SP

první církve, kteráž jest v pravd svatá: má-lif proto za bludného

potupen býti? Nesmje zrušiti pikázaní pána Krista a ádu apo-

štolského, radše se opováží zrušiti zámysly papežské a smýšlenie

lidská, vda, že se všemi tmi vcmi, lidmi ustanovenými a skrze

a Opraveno misto pv. : hicclúi. b Opraveno místo pv. : již. c Opra-

veno místo pv.: nechf. d Následuje petržené: i. e Opraveno místo pv.:
vée. i V AV chybí, g A V: vyznávají. ^ V AV chybí.

a Luk. 23, 34. /? Mat. 26, 26. y Mat. 26, 27. 28.

' Srov. pozn. 5 na str. 62.
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múdré svta smyšlenými, knžie i s lidem jsú živi proti vuoli

božie, pestupujíc zákon pána Krista i nesmie s nimi jednoty

držeti v služebnostech kostelních.

Protož pomysl na to, kto te neb slyší, kto jest tu práv,

to-li množstvie proti jednomu [dli jeden] neb nkolik, vezma sob
na píklad pána Krista, s. Štpána i jiné apoštoly, kto sú tu praví

byli, to-li malé stádce se pánem Kristem, ili množství nesíslné

s mnohými moudrými, uenými, s knžími a biskupy duostojnými

i s nábožnými? Také pohlediž k tomuto asu, že podlé téhož

jest. Tenf tomu porozumie, komuž v srdce dá pán Buoh známost

pravdy a oteve mu oi vnitnie. Také slušie tomuto porozumti,

že se žádný nepostavil k trpní podlé pána Krista Ježíše ani podlé

svatého Štpána ani podlé jiných apoštoluov. A to jest proto, že

nenie na vuoli lidské, ale kohož [Buoh] chce, aby trpl, ten trpti

bude, a kohož sob hodného uiní k muedlnictvu. Protož ne-

sluší chvátati k asu smrti, nevda, již-li ho Buoh hodná uinil,

ale když Buoh koho poddá k tomu, bu k vzení neb k smrti,

má trpti pokorn s milostí, ve tomu, že mu jest to užitené

k spasení.

Druhé to slušie vážiti, že se žádný nepostavil o tak sprave-

dlivé lidi. To jest proto, že moc duochovnie svtskou k tomu
vzbuzovala a navodila i císaem dotiskala. A kto sml proti císai ?

A také zákonem dovodili a Bohem ovšem. Pak kto sml proti

Bohu? Ktož jim v tom vil a duovody jich pijímal?^ A také že

moc povýšená v tom postavena, aby nad zlými mstila podlé sv-
dectvie, komuž oni vie. A tak se písma plní, že s nepravými

poten jest. Protož pán Kristus k výstraze ekl O^st]: Chtjíce vy-

trhati koukol, vytrháte i pšenicí.^ [Takf se i tohoto asu dje
od moci svtské.] A ta jest cesta vyvoleným božiem mezi dvma
žernovy, aby je mlely, moc svtská a duochovnie etc.

Ne proto toto písem, bychom koho hanli aneb k zatracení

odsuzovali, neb víme, že pán Buoh vyvoluje lid sob k spasení

ze všelikého národu (jakož písma svdí, že vyvolil nás Bohu

svému z národuov, z pokolení, z jazykuo a z lidí^), a takf vy-

bírá pán Ježíš Otci svému jako po zrnéku, na vinici^ povolávaje

z daleka muže vuole své, od východu i od západu." Také nepíšem

^ AV : pemáhal.

a Mat. 13, 29. /? 2 Tes. 2, 13; ím. 9, 24.

1 Srov. AI f.
140a. 171 a, 188 b .

208b. 214b. 382b.

- Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.
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proto, abychom v súd vpadli, ale pro výstrahu. Neb / i mezi námi í. 81"

nkteí sú uenie i knžie ímského svcenie i z rytieského ádu,
akoli nemnozí,^ jakož s. Pavel die: Nemnozí múdi podlé tla,

nemnozí mocní, nemnozí urození; ale které vci bláznivé sú svta,

vyvolil Biioh, aby ^ pohanl múdré, a nemocné svta vyvolil Buoh, ^

aby pohanl silné, a neurozené svta a potupné a ty vci, které

nejsú, vyvolil Buoh, aby zkazil^ ty, kteréž sú, aby se nechlubilo

ped obliejem jeho všeliké tlo."^ Protož ktož chce býti múdrý,

budiž blázen svtu, aby byl múdrým ped Bohem. Neb ta jest

cesta k spasení, kterúž bychom rádi šli. I vám téhož žádáme
i tiemto psaním napomínáme k té cest spasitedlné. I s jedním

každým ústn rádi bychom rozmluvili, ktož k tomu milost má,

netoliko z ádu obecného, ale i knžského a rytieského. Každému
bychom rádi posloužili, což jest na nás, a k té jednot pivedli,

kteráž jest pána Krista Ježíše, k níž se s. Pavel znal. Když na
mnozí žalovali ped mocí svtskú, ekl: K tomu se znám, že s tou

rotou, kterouž nazývají kacístvím, tak sloužím Bohu mému etc. ^

I my se k tomu lidu známe i k tomuto psáni povolili sme, v-
dúce, že i nám tžko bylo pijíti k známosti toho*-' dobrého, kteréž

[jest] pán Buoh zjevil tchto asuov tomu[to] lidu, a to pro mnohé
pekážky hlasuov lidských a zlých povstí, neb jest úzká cesta a

tsná brána, jakož i pán Ježíš die, [že jest málo tch, ješto ji

nalézají. r A opt dí], že nižádný nepoznal jediné Otec Syna a Syn
Otce, a komuž bude chtíti Syn zjeviti.^ Protož [Syn] dkuje Otci,

že skryl od múdrých a opatrných a zjevil poníženým.^ I myf smc
to poznali z daru božieho, že ktož chtí skrze svú moudrost a

mnohá umnie vtipuov a rozumuov lidských dojíti toho, bude

ped nimi skryto, neb skrze to i z sprostnosti Kristovy vypadají

a v spravedlnosti své se ustavují etc. Ale malikým zjevuje, kteíž sú

chudí duchem a pokorní srdcem, nic od sebe a z sebe nedomní-

vají se dostatení býti k emu dobrému, ale z Boha skrze pána

Krista v Duchu Svatém všecko své dobré vie, majíce nadji

v nm všeho svého dobrého zde v milosti a potom u vné
radosti etc.

[Té radosti pomáhejž nám milý pán všemohúcí dojíti. Amen.

Léta 1470.]

a V AV chybí: aby Y.)Á\\o\\. b V AVnásleduje : \. <^ Následuje petržené :{o.

a 1 Kor. 1, 26.-29. /í Sk. 24, 14.

r Mat. 7, 14. fí Mat. 11, 27. s Mat. 11, 25.

' Srov. spis KTERAK SE LIDÉ, AI f. 141 a. Nkteré leny nejstarší

Jednoty uvádí jménem BLAHOSLAV. O pvod Jednoty (vyd. Jastrebov) 19.
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f.82^ (List všem vbec. )^

» Všech ^ uených a v duostojensíví povýšených a li v moci

postavených od nejvyššiech do nejnižšiech my Hdé*' ponížení a zlú

povstí ohyždní prosíme vás i všech vuobec pro milosrdenství

božie a pro jméno pána Ježíše Krista, abyste se k nám milostiv

mli a trpliv snesli v tom, že se vuobec s vámi v nkterých

vcech nesjednáváme, pi nichž sme poznali veliké nebezpeenstvie

spasenie. Neb obecn lidé pi víe zle stojie a v hiešiech se roz-

množili a nenávidí se vespolek a v zlosti pebývají, nepejie sob
a svaie se o asné vci a tu se spasením bczpeie, kdež jeho

není, a v tom, kdež Buoh neslíbil, neb nemají k tomu písma

Bohem vdechnutého, neb bez pravdy lásky nemuož spasen býti

nižádný lovk, ani knz. A my tomu srozumvše zlému mli sme
báze zuostati s nimi v jednot posluhovánie knžského, bojiece

se, abychom jich úastni nebyli a zatraceni, Núze spasenie našeho

nás k tomu pipudila.^ A vzte, že sme se v tom ustavili v sprost-

nosti srdce upímn, abychom pikázaní božiech ostiehali, zacho-

vávajíce ei pána Krista, a tak, jakož nauenie apoštolské jest,

abychom živi byli, následujíce prvních vrných kesfanuov, pokudž

bychom nejdál k tomu dostatenost mli, žádajíce úastni býti

všech, kdež sú koli po všem svt, s nimiž jednotu viery držeti

míníme s oblíbením. Neb my víme o církvi svaté obecné i o po-

slušenstvie jejím, a ktož by koli vypadl z nie, necht poslúchati

z oumysla a z vuole,*= spasen býti nemuož, neb nenie spasenie,

jediné v Kristu a v církvi.^ A bychom [byli]'^ mohli vieru mieti

o knžiech i o lidu vuobec, že by práv stáli pebývajíce v Kristu

a v církvi, byli bychom se nikoli nesmli od nich odlúiti. kdy-

bychom o nich tak smyslili, ale byli bychom jich rádi ve všem
poslušní. Jakož jest známo nkterým knžiem i lidu, kterak sme
jich poslouchali a poddáni byli, dokudž sme nkteí od nich

aV Aí i v A XI jest kus tento bez nadpisu. ^ Orig.: lidee. ^ AXI:
z vle a z oumysla. d Opraveno místo pv.: býti. V A XI chybí.

1 Týž kus nalézá se i v AXI f.
133a—135b. PAL'MOV, Braja I, 1

80—84 uvádí jeho obsah, ale jeho tvrzení, že ke konci listu nalézá se datum
1468 jest nesprávné. List vznikl nepochybn po veejném list Rokycanov
proti bratím, vydaném v lét (v srpnu) 1468, a to nejspíše též ješt v lét

(v srpnu) 1468. Jest to již 2. .list všem vbec" : 1. „list všem vbec' vydali

bratí nkdy v ervenci r. 1468 ped veejným listem Rokycanovým. Tento

Jist všem vbec" zapsán jest v AI f.
103b—104 b

.

• Viz PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI AI f.
2a (str. 6).

^ Co do bratrského názoru o církvi víz pozn. 2 na str. 35.
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posluhovánie pijímali. Neb my tak smysl máme i vieru o správ-

cích kesanských pravých, kteiež poselství Kristovo držie^ [od

Boha], že prvotn dary mají od Boha mimo jiné sob podané,

neb oni mají klí umnie a múdrost božie a Ducha pravdy / k ro- f. 82"^

zeznání dobrého a zlého. A což rozsoudie pastýi za dobré, to''

ovce pijíti mají za dobré ^ s oblíbením a za pravé a k spasení

užitené, a což za zlé rozsoudie, toho se s pilností varovati jako

svého zatracenie. Neb oni také mají moc od Boha k rozvázaní a

k svázaní, neb jim die pán Ježíš: Komuž odpustíte, bude odpu-

štno,"^ a koho svižete, bude svázán.^ A tak oni místo Krista po-

selství požievají, neb také prvotn jim sú slibové od Boha, že

cožkoli poprosí vnce ve jméno pána Ježíše Krista," stane se jimJ
Protož má jich poslúcháno býti ve všech vcech, neb také

sú jim zjeveny tejnosti božie, kteréž skryty sou od mnohého lidu,

i smysl písem svatých jest jim otevien v rozumu zdravém ku

poteb spasení.^ A z toho zvstují a vypravují nestihlá bohatství

Kristova, majíce tajemství víry v svdomí dobrém a rozum pravdy

v smyslu Kristovu, i mohu nauenie dáti každému k životu v-
nému, a ktož je slyší a pijímá, Boha slyší a pijímá, a"^ ktož

jimi hrzí, Bohem hrzí.'^ Protož nenie malá vc od takových vylú-

enu býti. Jestif na pomysliti, ktož žádají spaseni býti a o své

spasenie peují. Protož jist vzte, že bychom se nechtli od ta-

kových odlúiti a z poslušenství vypadnuti.- Neb nezaali sme víry

jiné ani žádných vcí nových, než ty, kteréž mají zachovány býti

od kesfanuov vrných z podstaty spasenie, a to v té víe vy-

volených božiech, kteráž jest dána jednu od pána Krista apošto-

luom svatým a skrze n rozplozena jest a plodí se a bude ploditi

do dne soudného skrze posly božie v jednom duchu vždycky ve

všech, ktož žádají spaseni býti. A v té bychom se rádi ostiehali

v jednot církve svaté skrze pána Krista Ježíše, všeho se zlého

varujíce a dobrého pídržiece.

A také vzte, žef sme neuinili toho odstúpení od knžie

z žádného pozdviženie, ani sebe zalíbením ani z všetenosti a

z drzosti, aniž sme pi tom mli smlosti neb klopotnosti, ' ani

a A XI: dji. b V/IA-/ chybi: to X dobré, c AXl: Krista Ježišc. d V AXÍ
chybí.

a Jan 20, 23. /í Mat. 18, 18. y Jan 15, 16. d Luk. 10, 16.

' Srov. podobné místo na str. 199.

- Srov. pozn. 2 na str. 35.

3 Srov. {LIST VŠUM VBEC) AI f.
104a.
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kterého lovka návodem neb jaké roty prvnie, ale jakož pán Buoh
vie, že sme nkolik let^ báze mli uiniti to. A v tom sme mli
úzkost velikú na dv strany a z toho zámutky a tesknosti, jedno,

že smC* se nemohli ustanoviti v dobrém svdomie a v nadji spa-

senie pi knžském posluhovánie, a druhé, že sme báze velikú

mli hlediece k nebezpeenství dušie našiech i životuov a také

rozumjíce, že nebude libo ueným mistruom i knžiem, a také

báli sme se krále rozhnvati s knížaty a se pány i vuobec lidu,

abychom na se [jich] nezboíuili]." Ale však sme se toho opo-

Í.83' vážili, hlediece k tomu, což pán Buoh chce / míti k své líbezné

vuoli, a peliví jsúce o své spasenie,'' pilni sme byli tch všech

asuov, nkolik let nad tiem bdíce i ku pánu Bohu vzdychajíce

a volajíce prosby sme inili, hledali a tloukli tak, jakož pán

Buoh zná.

Protož vzte, že z m.nohého uptání poznali sme to z daru

božieho a z jistého oznámenie milosti jeho za nejbezpenjšie

k spasenie, navrátiti se ku poslušenství otcuov nejsvtjšiech, nej-

prvnjšiech a nejstaršiechr milých apoštoluov, abychom v jich po-

slušenství zstali a v tom zízení pebývali, v nmž sú spaseni

první vrní kesané. A tak sme se dovili svého spasenie v Kristu

Ježíši, majíce jej za cestu upímú a za pravdu jistu i'^ za život

vný, a že když se jemu zachováme, tehdy také všem, kteíž

jeho poslouchají, a také^ že nemuož nám žádný pekaziti bez

vuole jeho Otce ; a což pak dopustí, víme, že k našemu lepšiemu,

neb písma svdie, že všickni, ktož mají spaseni býti, mus[ejí] ^

protivenství trpti a jako zlato v ohnis zkušeni býti. Atak smse
nerozpáili tohoto uiniti obmejšlejíce v tom to, kterak by nás

chtl pán Buoh míti k spasení našemu i bližních, ktož by nám
vili a pravd^ místo dali.

Pakli by kdo ješt lépe rozuml aneb vdl zprávu apo-

štolskú a ád první církve od apoštoluov vyuené, nech nám povie

a nauí, chceme rádi s vdností pijíti. Neb mohlo by se nco
pi nás pimsiti'^*' z nevdomie, že' bychom nepoznali neho
užiteného ku prospchu a škodlivého neumli se vystieci

;
protož

nejsme zatvrzení, abychom nepijali zdravého nauenie od každého

lovka. Neb i za to se pánu Bohu J modlíme, abychom pi všech

láncích viery kesanské v pravém smyslu pebývali a o sváto-

^V AXI chybí: nkolik let X že sme. ^ Opraveno místo piw.: nezba-

dili. <^V AXÍ chybí, d A XI: a. ^ AXI : tak. f Opraveno místo piiv.: musí.

•g AXl: velmi, n AI: v pravd, ch A XI: pimísiti. ' AXl: že. J A XI: pánu

Bohu se.
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stech církve svaté práv smyslili a jich požievali v té pravd,

v kteréž sú vydány k chvále božie a k užietku spasenie našeho

i bližním k vzdlání a ku polepšení, což na nás jest. Také bychom
rádi ve všech vcech byli každému písmu. Duchem božiem vdech-

nutému více i všecka ustavenie, kteráž sú koli ustavena a zie-

zena od zprávcuov a biskupuov kesanských, v duchu božiem

sebraných, za dobré máme, a což by koli nám toho asu píslu-

šelo^ a k spasení prospšné bylo, i míníme zachovati s milostí,

neb bychom rádi upímným oumyslem s dobru volí v tom ve

všem každému poddáni byli a poslouchali pokorn každého lo-

vka, a zvlášt / kohož píležie prvotn, jakožto v úadech, v duo- í. 83^

stojenstvie a v moci postavených a povýšených, v em bychom
se jediné mohli pánu Bohu zachovati, abychom jeho svaté milosti

nehnvali. A v tom pak, což jest pi nás, zjevni sme pi všech

vcech skrze mluvenie i psáni, ale že nám nevie iekajíce, že

pkn umjí mluviti, ale jiné v srdci mají.

Mli by tomu porozumti takoví že, ponvadž nechcem zkla-

mati a jinak povdti, než jest pi nás v víe i v skutcích, i^' radšc^

vzenie i muenie, nkteí i smrti podstupují^ mohúce toho snadn
zniknúti, jediné éci, že tak jest, jakž vy dít. Protož, ponvadž
z núze násilím když bychom co povdli jinak, než jest, svdomí
bychom sob inili z toho, ovšem pak z úmysla a z vuole ne-

uiníme toho, abychom co mluvili jinak, než jest pi nás. Ale sú

toho píiny nkteré, a zvlášt že osoby nkteré shledány sú v n-
kterých nedostatcích, ale skrze nás opraveny sú v tch vcech
tresktáním a naueniem. A také toho asu nkteí úraz dali emi
nerozumnými nepostíhajíce tch vcí, kteréž sú mluvili.'-' Také sú

tresktáni a opravili. A opt když na nkteré mdlé lidi a ješt t-

lesné pichází pokušenie, nedošlé práv moci kesanského života,

jediné toliko že se k nám znají, a když píd nesnáze, zklamají

a jinak povdie, druhým vcem nerozumjíce a druhdy z úmysla

bojíce se trápenie a statku ztracenie, protož všech nezastáváme,

aniž také chválíme tch vcí, ale treskcem, a ktož by nepolepšili,

prázdni sme jich. A ktož by pak chtli v tom nás všecky postí-

hati a na nás nco zlého skládati, podlé též píiny mohli sú

a A XI: píslušalo. ^ V AXI chyhi. ^ AXl: rade.

1 Viz str. 62 pozn. 5. Vztahuje se k druhému pronásledováni brati.

o nmž GOLL vM 1885, 55 si.

' Patrn omluva tch, kdož neprozeteln vyjadovali svj názor o pi-

temnosti Kristov ve svátosti oltáni, a to sie, než bylo v zájmu a v úmyslu

Jednoty.
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i apoštoly hyzditi i pána Krista Ježíše, jakož jest to bylo. Ale

toto jest horšie, že skrze ty lidi zkažené u víe, což na nich shle-

dávají zlého, toho se o nás domnívají a na nás to skládají, jichž

my se varujem a od nich vystieháme, a nkteí z tch proto, že jim

to iníme, zlé vci na nás mluvie i listy píší a v tom opt n-
kteí jiem ví na nás. Pak píina opt nejvtšie, že se na nás

knžie hnvají, proto že od nich nepijímáme svátostí. Protož

když které lidi shledají aneb o nich tli aneb'^ slyšali cokoli zlého,

f.84^ to na nás mluvie i na kázáních, aby lid proti nám / zbudili''

a v nenávisti postavili.'

A z toho všecko zlé nkteie mluví, chtiece nás i životuov

zbaviti. A v tom jedni jinak se mají a jiní jinak, neb nkteie
z úmysla vdúce, že toho do nás nenie, a nkteie z domnnie
a opt nkteie iekají, že sú lidé ctnostní, nýbrž i svatí by byli,

by jediné dobru víru mli o tle božiem."^ A tak se nesjednávají

o nás v mluvenie. Ale my v tom ve všem dobré svdomie máme,
neb bychom neádi píina byli k niemuž zlému, ale vieme, že

ty vci musejí býti, neb ie písmo : Bda svtu od pohoršeme.'^

Ale což jest na nás, neádi bychom toho píina byli. Protož sme
se vždycky poddávali k slyšení ádnému,^ jakož na kesany slušie,

kteiež hledají spasenie a se všemi pokoje, a také bychom rádi

s každým rozmluvili a zpravili podlé hodné píiny. A pak pod
kterýmiž sme koli pány neb úedníky v mstech neb ve všech,

každému knzi, kdežkoli jest, pede *^ pánem toho 'zbožie neb

úedníkem,'^ rádi bychom se zpravili ve všem v tom, což pi nás

jest, i každému lovku chtli bychom rádi právi býti tak, jakož

slušie na kesany Bohu poddané, i každému lidskému stvoenie

pro Buoh a nejvíce, kteiež nad námi vládnu, jež máme v pocti-

vosti míti mimo jiné a renie poslouchati i k každému skutku

dobrému hotovi býti, za n se pánu Bohu modliti. Nebo tak nás

uie e apoštolská, kteráž jest z Ducha Svatého, abychom se tak

mli v tom ve všem, jako první kesané vrní, kteiež žádných

rot neinili, ale pokorn mocem vyššiem poddáni a poslušní byli,

žádného nehanli ani se rúhali, ale dobrotivost a krotkost ke všem
mli a dobrého jim páli, vrnost k nim zachovávajíce. Takových

a A XI: anebo. ^ AXl: vzbudili. ^ AXI: ped. ^ AXI: ouedníl<om.

a Mat. 18, 3.

' Vztahuje se na ztotožováni brati s pikharty.
' Podobn v ŠESTÉM LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.

22a

(str. 64).

^ Srov. str. 5 pozn. 1.
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žádáme úastni býti, neb ti sú skrze víru pána Krista ospravedl-

nní a krví jeho oištni jsúce, sloužie Bohu v duchu lásky

a v slovu pravdy v moci božie, v srdci istém' a v svdomí
dobrém, aby skrze víru a trplivost ddili zaslíbením. A zde

v svt život jich za bláznovství jmien jest,^ v posmch a v po-

rouhánie a konec jich beze cti, však proto nadje jich byla jest

plná nesmrtedlnosti, neb sú vili, že pijdu / k tlu oslavenému, L 84''

jako slunce stkvoucímu a pijmu království všie krásy z ruky Boha

nebeského. Protož i my, akoli neužitené sluhy pána Krista, tu

nadji máme a vám z nie poet vydáváme tiemto psaním a toho

dobrého i vám žádáme. Bohem Otcem pipraveného a ped usta-

vením svta skrze pána Krista zpuosobeného všem, ktož jeho mi-

lují a eí jeho ostiehají a v tom setrvají. Amen.''

Pánuom purgmistru a rad i staršiem msta<^ Vysokého Mejta f.84''

i všie obci.

Známo' iníme Vaší Milosti, že ty vci, kteréž na nás jdú

ve zlé povsti i kterážkoli trápenie proto sú na nás, že bychom

neádi úastni byli'' zlého, kteréž se píliš rozmnožilo v knžiech

i v lidu vuobec, ale žádost máme pidržeti se dobrého, kteréž

Buoh zpuosobil lidu svému^ skrze Ježíše Krista. Protož Vaši Milost'

^ V AXI následuje: a. b Mezi tímto a následujícím kusem jest malá

mezera, c Nadpis až k slovu: insta psán jest tuným písmem, ale ^ nadpisu

jest bezprostedn pipojen vlastní kus beze vší mezery, d AI/: byli úastni.

e V AI/ chybí, f /!//.• Milosti.

' Kus tento nalézá se též v AII j. 41 ^— 43^ . V rukopise knížecí Lob-

kovické knihovny v Roudnici nalézá se ve svazku sign. VI. Fj. 7. (Miscellanea

varia ad hisíoriam Bohemiae spectantia manu Lad. Zeidlicii Schónjeld) str. 6S8

týž list, ale s odchylným nadpisem a poátkem. Nadpis zni: List k mstuom.

Poátek listu jest tento: Panu purgkmistru a rad i starším msta i vší obci

známo iníme Vaším Milostem. Co následuje, shoduje se s naším listem. Podle

tohoto nadpisu a zaátku a proto, že ke konci chybí datum, zdá se. že exemplá

roudnický pedstavuje formulá bez oznaení uritého msta. Od tekstu, který

máme v AI, liší se tekst roudnický (oznauji jeho varianty písmenem R) hlavn

novjšími tvary jazykovými. Tím a také nkterými varianty piléhá více

k tekstu A II. Nkteré rozdíly zavinny jsou asi písaem. Tekst. který se na-

lézá v AI. otiskl PALMOV. Braja I, 2, 69 si. Výatky otiskl GOLL vM
1884, 50 aM 1885, 63 . 73. O obsahu PALMOV, Braja I, 1, 81 . 245 .

254—256. Doba sepsáni naznaena jest na konci listu. Bylo to nkdy v srpnu

r. 1471, nebof 25. ervence vyjel král Vladislav z Krakova, poátkem srpna

byl na Morav a 10. srpna vstoupil na pdu eskou (Palacký, Djiny V. 1. 42).
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vystieháme, abyste se tomu neprotivili a dielu božiemu nepe-

káželi a hnvu božieho skrze to na se nevzbuzovali, neb jist

vzte, že ta všecka protivenstvie, kteráž sú pišla na nás tchto

let, tou píinu sú, že se nemuožem doviti užietka^ spasenie pi
zlém knžstvu, bojiece se, abychom s nimi'' nezahynuli, neb písma

jsú, ktož pítomen jest služebnosti jich, úasten jest hiechuov

jich.*^ Ale dobrými nepohrzíme, ale úastni jich býti žádáme. Také

rate vdti, žef sme se žádných rot nepídrželi tch všech'^ let

ani od nich nauení pijímali, ale mocem povýšeným poddáni

sme^ byli i knžie jich poslúchali a zvlášt tch,* kteie se nám
nejlepšie vidli, jakožto^ v Praze i*' (v) Vilémov, neb odtud jest

puovod náš.^ Jakož známo jest mnohému lidu v echách, kterak

sme tch let bydleli hledajíce, kterak bychom se pánu Bohu líbili

a jemu v pravd sloužili. A tch a/suov poznali sme veliké zlé, f.85*

hiechuov rozmnoženie a lásky ustydnutie jakož v lidu,'^** tak'

i v knžiech, neb se v pýše pozdvihli a v lakomství rozmnožiliJ a

po žádosti tla*^ odešli. Neb i ti Vilémovští,« ^ jenž byli slovutného

náboženstvie, hiechuom se poddali i' také zbožie pijali, platy

na sedlácích i na lesích, nemvše na desátcích"* a na daiech

dosti.- Což byli potupili první píliš " i° s tiem na zatracenie od-

soudili, to druzí pijali. A o to jest s nimi mnoho mluveno

ip s jinými mnohýmiP i"" s mistrem^ Rokycanem,* a zvlášt ta

pokojná léta^ mnoho se jim toho pedkládalo po nkolik let skrze

mluvenie, potom i psánie, kterak zle stojie, nemajíce pravdy víry

pána Krista Ježíše a" lásky Ducha Svatého. Ale hiechové zrostli

vuobec v lidu i v knžiech a k tomu ješt nejednostejná uenie

oni jinak a oni^ jinak, sob odporn. A z toho pochodie nená-

visti^ a svarové,. A^ to s nimi také bylo^ mluveno i to, že pomsty

božie neujdú. Neb pod mnohými emi krásnými na kázáních

^AII: oužitku. "o AU: ním. <^ V AU chybí. <i V A II chybí, e /?.- sme
poddáni. ^AII: \lchio. g /4//.- jakož. ^AII:\. ch /i//.- lidech. • ;?.• takéž.

\AII: rozmohli. "^V AII chybí. ^AII: a. ^ aII : sedlácích. n aIí: píliš

první potupili. R: první píliš potupili, o A II: a. P V AII chybí: i X mnohými.
r AII: a. Následuje: zvlášt, s v aII chybí. ^ .411: Rokycánem. "V AII

chybí: Ježíše a. "^ AII: onino. ^ AII: nenávist, y V AU následuje: o. ^ AII:

bylo také s nimi.

a V AII postranní pf-ípisek: Vilémovští. R.

* Vztahuje se ne tak k místm, jako ke knžim. O pvod Jednoty

bratrské viz GOLL vM 1884, 157 si. O „nábožných" Vilémovských GOLL
1. c. 40—41, 48 si. Viz též str. 3 pozn. 2.

" Srov. AI f.
220b.

•' Srov. pozn. 4 na str. 201.
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i také zákona ítáním i svátostí astým ^ pijímáním nepolepšovali

se obecn, ale viece ve zlém prospievali, a my to zjevn vidúce,

nemohli sme se ustaviti^ v dobrém svdomie'^ v nadji spasenie,

ale musili sme se luiti s nkterými knžími, aby zjevn poznali,

že my tomu nepovolujem. A oni proto na nás mluvili zlé vci
ped pánem Bohem kiv,*^ jakož mnohému lidu to známo jest

i nkterým z ádu rytieského i ueným i knžiem, že tch vcí
do nás nenie, co sú na nás mluvili pravíce všecko zlé. A tak nás

vuobec ohyzdili. A nkteí tú píinu sú vzeni, trápeni, mueni
i hrdla zbaveni, jakož tyi « umoili ze Skute'' a dva upálili,

jednoho biskup* nas Morav a druhého v echách./^

^

I vztež, páni milostiví, že sme o tch vcech králi psali,

poet vydávajíce z víry i z^ jiných vcí, kteréž sú pi nás, prosíce

pro Buoh a pro spravedlnost, aby nám dal ádné vyslyšenie,

a'=^ jestliže by kdo co na nás^ zlého dovedl u víe nebi v skut-

cích, chtli sme rádi s milostí opraviti a trestání poddáni býti.-

I to dál povdíno: Jestliže to neuiníte*^ a vždy nás pes to' hubiti

budete,"" vzte, že hnv božie na se" vzbudíte a uvedete na se °

pomstu i na královstvie. Též také toho asu i s mistrem Roky-

canem sme mluvili i to jemu pivodiece, aby na pekážku nebyl / f. 85^

tomu dobrému, neb žádný proti Bohu nic neobdržal,P ale zlé vci
na se pivedl. Jakož tak písma svdie starého i nového zákona,

že v kterékoli asy a"" v kterémkoli království navštívil pán Buoh
lid svuoj a kteí^ se zprotivili vladai, pomsty neušli, jakož ^

i" Achab, Manassen,^ Erodes'' i jiní. Jakožto království Izdrahelské,^

když lidu božiemu místa nedalo, ale ješt i proroky jeho^ hubilo,

a K /}// chybí. ^ V R chybí. V A II následuje: s nimi. ^ V AII násle-

duje: a. ^ AII: kivé. ^ AII : Skue. f R: biskupa, g AII: v. ^^ V R chybí.

ch V AII chybí. » AII: na nás co. i AII: nebo. k A II: neuini. i AII: pres to

vždy nás. m AII: bude. n AII: na se hnv bozi. o AII: vás. R.: souc. P R

:

neobdržel, r V AII chybí. ^ AII: ktciž. ^ AII: iako. R: ]akožto. ^ V A II

chybí, v AII: Manasses. ^ Alli R: Herodes, y AII i R: Izrahelské. ^ V A II chybí.

a Martyres. B (erveným písmem).

P V AII postranní pípisek : Martyria. B.

' O umoení bratí Skuteských víz str. 65 pozn. 4. Že vznní bratí
bylo provádno na více místech, patrno z list podobného obsahu, jako jest

list VÉZOM SKUTECKÝM (A V str. 742 opisu v zemském archívu Praž-

ském), zaslaných Chrudimským a do „Loun vzhom" (srov. GOLL vM
1885, str. 73, pozn. 5). Doklady, že dva bratí byli v druhém pronásledování

upálení, uvádí GOLL vM 1885, 73—74. O drahém pronásledování viz str. 62

pozn. 5.

'^ Viz pozn. 2 na str. 201.

15



226 PÁNUOM PURGMISTRU ETC. VYSOKÉHO MEJTA.

potom samo z božieho dopuštnie^' padlo v me a u vzenie. A tak

se musí písmo plniti, neb i k tomu die pán Ježíš, že jich brzo

pomstí.(í A vrní kesané toho na pánu Bohu'' nežádají, ale

ješt*^ za nepátely modle se,*^ aby jim^ odpustil a ku pokání

pivedl a cestu pravdy oznámil, ale však proto písma musí se

plniti^ ag spravedlnost božie se'^ konati nad nepátely jeho.

Ale mohl bys nkdo ieci : „Odkud to víte, že to dílo z Boha

jest k obnovenie církve, ano se tomu protiví vešken"^^ zbo ímské

ieše' i nábožní lidé?"

Odtud víme, jakož iJ první kesané vrní poznali pieštie

pána Krista,'' neb se písma plnila,' kteráž o tom psána byla,

a také mli o tom'" zjevenie božie skrze anjely." Také pak svd-

kové toho k lidu byli° mužie svatého obcovánie, milí apoštolé,

ješto eí božiech ostiehali; což sami inili, témuž jiné uili

a skrze jich poslúženie z milosti božie picházeli lidé? k moci

viery pána Krista i nabývali lásky Ducha jeho Svatého a z toho

jsúce posíleni, hiechy mrtvili i žádosti a svta nemilovali ani

tch vcí, kteréž na svte sú. Neb ktož pebývají v Kristu Ježíši

skrze víru živu a lásku neomylnú, ti z nho moc mají hiechom umíti

a spravedlnosti živu býti a v dobrých skutcích se ploditi a v ctno-

stech choditi//^ Neb ctnost jest moc v duchu viery a lásky, jíž/ se

zlé umrtvuje v tle i ^ v žádostech a dobré vzruost má, tak že dobré

devo dobré ovotce iní k užietku' života vného.^ A po tom poznáni

býti mají" uedlníci Kristovi, neb moc mají z nho následovati jeho^ ve

všie pokoe a tichosti, jsúce vzdrželiví,* trpliví, dobrotiví, lítostiví, mi-

lostiví, milosrdní, istí,y stiezliví, skrovní, stydliví, pokojní,^ ^ neod-

placujíce žádnému^^ zlého za zlé, ani zloeenství za zloeenstvie.

Protož ten duovod k obnovenie církve za nejjistšie^^ máme, když

se ty vci shledávají naped povdné. Ale" svt byl nepoznal,

^ AII i R: z dopuštní božiho. A II: na pánu Bohu toho. c a II: jist.

^AII: modh se za nepátely. R: se za nepátely modlí. ^ V AII následuje:

to. f AII : se písma plniti musejí. ^ V R chybí: a X by. ^ V AII chybí.

ch AII: všecken. i AII: církve, j V AII chybí. k AII: Krista pána. i AII:

plní. m AII: o tom mli také. ^ AII i R: andly. o AII: toho svdkové
byli k lidu. R: svdkové byli toho k lidu. ? AII: lidé picházeli, r AII:

phoditi. s AII: a. t AII: ku požitku. " AII: mají poznáni býti. v AII: ho.

^AII: zdrželiví, y V R chybí. ^ AII: pokorní. ^^VAII chybí, bb AII:

nejjistí. '^^ AII: a. Následuje: že.

a Luk. 18, 8.

/? V AII postranní pípisek: o moci lidí vících, kterouž berou z Krista.

B. Y nb.

» Srov. AI str. 21. 185.
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ani knžie s stolice Mojžiešovy s mnoiiými / nábožnými i s mistry f. 86"^

nepoznali pána Krista, ani pijali, ale ješt potupili a k smrti od-

soudili. Neb hned když se narodil, Erodes se zarmútil i veškeren^

Jeruzalém s ním'' a misti a knžie'^ dali radu'^ králi, kde by ho

nalezl,^ jenž ho zahubiti chtl, a potom naposledy zástupu pora-

dili,f aby volali na Piláta, aby jej ukižoval kouce, že lid svodí

a bouí a synem božiem se iní a chrám nám chce zkaziti a dani

brání dáti císai. Tak jest o nm svdilo veliké množstvie s kn-
žími a s mistry, ale maliké stádce apoštoluov vydávalo s svde-

ctvie pravd Krista Ježíše, že jest on spasitel.'' Protož ktož k tm
vcem prohledá, i tohoto asu pomyslit na to, komu má viti,

tm-li, kteiež své cti hledie a zlé za zlé inie a života svého

dobe chovají, ili tm, a jich jest málo'^'' proti množstvie, ješto

svdectví pravd' vydávají skutkem i slovem, af) s pak"^ i ve

zlú povst obleeni. Neb tak musí se písmo plniti, jenž die: Budii

vás nenávidti, vyobcuji} ohyzdie i vyvrhli jméno váše/^

Nebo i zjevné jest, kterak zlé vci se daly"' skrze knžstvo

nesvorné a sob odporné. Jakož i tohoto asu v jistot sme shle-

dali, co se zlého stalo skrze jich píinu, ješto" dotýe všech

v tomto královstvie, statkov° nkterých i životuo. Protož nemohli

sme déle zstati pi úadu jich, neb nám viera nestatila k tomu,

aby mohli p pocházeti skrze jednoho [a téhož]'' lovka moc úadu/^

spasitedlného i také moc ke všemu zlému, k lúpežom, k žháství a ^

k vraždám, neb nepochodí z jednoho pramene sladká i ' hoká voda.r

Protož, milostiví páni, nemli byste nám za zlé míti, že sme
se opatili o své spasenie, obrátivše se a pistúpivše k první

církvi," jejiežto údové rozprostieni sú po všem svt.'' Neb také

v tom nic jiného nehledáme než to, což" by se pánu Bohu líbilo

a nám i bližním našiem k spasení bylo života vného. Jakož to

pán Buoh zná, a sme koli nehodní a slouhy jeho neužitení,

z sebe a od sebe nic nemohúce uiniti, ale však proto znajíce

milost božie a jeho veliké milosrdenstvie úpln sme se dovili
skrze pána Krista Ježíše,^ syna svého milého, že nám dobe uiní,

a AU: vcšken. ^VR chybí: s nim. c aIí: knži a misti. d R: radu

dali. e AII: nalezli, f R: poradil, g Alí: vydalo, h aiI: spasitel on. ch aII:

málo jest. '^V AII chybí, j AII: a. . k AII: pak sú. ^ V AII následuje: a.

"1 AII: se zlé vci daly. R: zlé se daly vci. ny AII následuje: se. o R:
statku. P AII: mohlo. ^ V AII chybí: a téhož. ^ V AII následuje: k krádežom.

í AII: a. " VAH následuje: svaté. "/ V R chybí: ^ AII: co. y AII: Ježíše

Krista.

a Luk. 6, 22. /? nb. C y Parafráse Jak. 3, 11.
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f.Se^jakož^ prvním uinil, kteréž umínil spasiti. Také sme se / k tomu

mli píkladem prvnie církve kesfanuov vrných, nic všeten ne-

iníce ani drze ani klopoín, ale v prodlení nkolika let tážiece

se a radiece^ s lidmi bohomyslnými,'^ v piesmích svatých rozum-

nými. A tak vše s báznie'' božie a s vážností dlo se^ o to mnohé
rozmlúvenie^ i modlenie ku pánu Bohu tch spolu jednomyslných

lidí, jakož pán Buoh zná srdce jich upiemé a prosté, že by se

jeho milosti rádi zachovali. A protož se k první církvi obrátili

opováživše se všeho, neb v tom poznali nejbezpenjšie cestu

k spasení, když se ustaví u víe pána Krista « skrze nauenie apo-

štolské a ziezenie jich, jakož zákon božie svdie, kterak bylo

v první církvi, nebo i doktorové svtí ^ tomu svdectvie vydávají.

Také nynjšie misti i knžie to za pravé a spasitedlné oznamují'^

kúce, že nejlepšie mistrovstvie života jest následovati skiitkuov

první církve}^ a toho dovodie, kterak tch asuov v první církvi*^

mnoho'- svatých muedlníkuov bylo, ješto došli koruny v nebi,

jakožto milí apoštolé i jiní po nich mnozí, kteréžto na kázáních

knžie slavn vychvalují mluviece, že sú svat vieru mli i skutky

dobré, a k tomu jiné napomínají, aby jich následovali a'" nauenie

jich zachovávali'" i dni jich pamatovali, v kterýchž" sú zemeli,

a nad to ješt iekají, aby jich prosili, aby za n orodovali ped
Bohem. A ponvadž o prvních držie i svdie, nemli by se tm
protiviti, kteiež by jich upímn následovníci byli v té viee i v

skutcích i ve všech vcech užitených k spasení. A my pak po-

korn prosíme poddan i poslušn tak, jakož píležie° kesfanuom
poddaným Bohu i lidem pro Buoh, aby nám páli v té pravd
viery pebývati, abychom tak sprostn srdcem vili íp ústy

vyznávali, jako i oni první i"" v skutku plnili následujíce

prvních.

Ale' ekl by nkdo, že jest to pravda, což se mluví a píše

o první církvi, neb tak teme i slyšieme od knžie obojie strany,

ale vy tomu nerozumíte ani o tom práv smysliti umíte a také

jest promnný as od prvních.

^V AII následuje: i. b V A II následuje : se. c /?.; duchomyslnými.

d /?..• bázní. e /!//; dalo. R.:ái\o. ^ AII i R: rozmlouvání. g y4 //.• svatí,

h V AII následuje: i skrze psáni vychvalují. R: i skrze psáni vyhlašují. ' V AII

následuje: svaté, i V AII chybí, k AII: církve. ' R: muž. ^ V AII chybí:

a X zachovávali. R: zachovali, n AII: kterých, o V AII následuje: k. P AII: a.

r V AII chybí. V R chybí: i X Ale.

a nb. C. § BDA VENERABILIS, Homilia X. ín dominica post

ascensionem Domini f.VÍIGNE, Patrologia series lat. t. 94. str. 189).
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K tomu dieme, že my k tomu sme se odvolali a Krá-

lovské Milosti i mistru v listech psali i ústn mluvili, že se

k tomu poddáváme, jakož sami misti i knží mlu/vili^ na f-87^

kázáních zjevn i v knihách^ psali, i ješt kteiež"^ se v tom

lépe mají a tomu práv rozumjí obojie strany, a nás ústn
nauie neb píší,'* chcem je s milostí pijíti tak, jakož bylo

v první církvi od apoštoluov vyuené^ a v ádu postavené. A také

sami* vyznávají, že jest vždycky as jeden vzáctný a dnové^ spa-

sení jednomu lidu v pravd kesanskému, ješto u víe pána Krista

pebývají a eí jeho ostiehají, jimž pán Buoh milosrdný a milo-

stivý jest, tak posledním, jako prvním. Ale o tch^ nemluvíme

ani v em zastáváme, ješto také slovu bratie, ale s námi žádné

jednoty nemajie ani poslušenství, neb jest každý sám svuoj, nejsa

poddán Bohu ani lidem, skrze nž úrazové jdú a pohoršenie, neb

jich obcovánie lidé vuobec' shledávají zlé a mluvení marné. A
toho se všeho na nás domnievajie i knžie na kázáních ohlašují

to o nás. Jakož i mistra J Rokycanu^ nkteí navedli, aby v listech

psal' o nás, kteréž sú na kázaniech knžie tli k ohyždní nás

tmi vcmi, ješto nikdy pi nás nebyly, aniž doufáme pánu Bohu,

do našie smrti budu. Pak potom s mistrem Rokycanem™ o to

mluvili sme" i odpis na to dali' a máme za to, že jemu toho líto

bylo° mluvenie i psánie na nás, jakož nám povdíno od zname-

nitých lidí, že i králi mluvil, aby nám milostiv byl. Nebo mistr

Rokycan P
i král neshledali sú nic scestného do nás' proti víe

pána Krista, ale to zvdli,^ že mnoho zlého mluvili sú neprav

na nás, jakož i podnes nepestávají, neb se písma vždy musejí'

vyplnit" na nkom, že djí^ všecko zlé, ale ktož trpí pro spra-

vedlnost, blahoslaveni jsú.

Protož, milostiví páni, nerate viti takovým vcem, však

ráíte-li písma ísti, kteráž sme mistru Rokycanovi psali o všech

vcech, kteréž sú pi nás, také'' i Královské Milosti, kteráž sú

vydána.- A sme chtli dávno Vaší Milosti psáti, ale nehodilo se

a AII: mluvili i knží. t> f^ ; kniehách. c aJI i R: kteí, d AII : píšíce.

^ AU: nauené. ^ V AU chybí, s V AU následuje: k. ^ AII: tecli. ' AII:

vbec lidé. j /4 //.• mistru, k /i// / /^. .- Rokycana. i /?.• psal v listech, m AII:

Rokycánem. " AII: mluvili sme o to., o AII: bylo líto toho. P AII: Rokycan.

r AII: na nás nic scestného, s y AII následuje: sou. ^ AII: musí. »AII:

plniti. V R následuje: vždy. ^ y AII následuje: na vás. x AII: takéž.

' Že brati s Rokycanou mluvili po vydáni Jeho prvního listu proti

nim, o tom viz v AI J.
88a.

2 Mini se zajisté listy psané králi Jiímu. Srov. pozn. I na str. 5.
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nám toho uiniti, dokiidž hlavy byli=* král a^ arcibiskup volený,

než k nim sme psali. Ale již i k vám hodnú píinu písem.

Prosím, = rate pijíti od nás*^ podlé sprostnosti našie, neb z upí-
í.87^ mnosti piešem / proto vystiehajíce, abyste se toho zlého ne-

domnievali skrze povsti, kteréž k vám picházejí na nás. Pakli

byste ráili o tom šíe^ zpraveni býti a milost míti^ k vyslyšení,

chtli bychom k vašemu nauenie^ pijíti dva nebo^ ti a poet
ze všech vcí vydati, ješto byste mohli porozumti tomu, že se

pi všech vcech tak máme, chtíce rádi poddáni býti pánu Bohu,

jakož první kesané byli, poslúchajíce pána Krista i všech posluov

jeho knžie a pastýuov. ješto týmž' duchem chodili po šlépjích

jeho,J také mocem povýšeným poddaní a poslušní, vrnost zachová-

vajíce a dobré vci obmejšlejíce*^ skutkem i slovem i modlitby a

prosby ku pánu Bohu iníce, jakož' tomu uie apoštolé svatí.

Uiniž vám pán Buoh dobré"' v tomto asu i na vky.
Tohof" vám žádáme i na svých modlitbách

my lidé v svt ponížení, v víe pána Krista jedno-

myslní a k první církvi apoštolské obrácení.

DánP léta° Pán 1471 pi pinesení syna krále Polského

do ech.p

f.87'' Též pánuom Mejtským.^

Jakož ^ páni, Vaše Milost, píšete v listu, že mezi tak poteb-

nými skutky a znamenitými o nejlepšiem dobrém žádná zmínka nenie

o svátosti drahé tla a krve pana Ježíše Krista (kterážto svátost všech

dobrých H skutkuov dokonalé stvrzenie má býti),^ myt se k tomu známe,

a R: byli hlavy, b V /? chybí. <^ AII i R: prosíme, d v AII chybí: od

nás. e A /I: šíe o tom. M// / R : mli. g V originále: renie. R: nauení.
ii/?: anebo. i ^; tím. j /4//; pána Krista. k >i//; obmyšlujice. ' /?.• jako.

m AII i R: dobe. " R: toho. o aIí: datum léta. vV R. chybí: Dán X ech.
r Nadpis psán Jest tunými písmeny. V AII zni nadpis takto: Druhý list

od bratí tejmž pánuom do Vysokého Mejta z píiny psaní jejich k bratím po-

slaného, s Citát z listu Mýtských bratím, AII f. 43.

1 List tento nalézá se též v Allf. 44a—53 a. Otištn Jest u PALMOVÁ,
Braja I, 2, 73—91. Výatky otiskl GOLL vM 1884, 50.M 1885, 63. 64.

66. 70. O obsahu viz PAL'MOV, Braja I, 81—82 a I, 2, 256 sL — Druhý list

brati Mýtským vznikl bud koncem r. 1471 nebo poátkem r. 1472. Mezi nim

a prvním listem bratí Mýtským leží odpov Mýtských na první list. který

jest datován dosti urit. Podle výroku, že Je tomu více než 12 let od té doby,

co bratí byli v Kunvald s knzem Michalem (f. 88° ), nelze datum sepsání

nijak pesnji uriti.
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že tak jest,^ jakož diet, že^ ta drahá svátost, tlo a krev pána

Krista pod zpuosobem chleba a vína ku pijímaní, / jest na do- f-

kázaní jednoty s Kristem Ježíšem i se všemi vyvolenými božiemi,

jakož die s. Pavel,<= že jeden chléb a jedno tlo mnozí sme všíckni,

kteíž z jednoho chleba a kalicha úastnost bereme,"^ a jakož

v VI*^ rozdíle^ s. Jan píše,^ v pravd tak má veno býti, že jest

všech dobrých skutkuov i ctnostného obcovánie i života boho-

myslného základná pravda a potvrzenie všeho dobrého. Ale že

sme o tom nic^ znamenit nenapsali, o naped eené svátosti

drahé, tato jest píina toho,s že sú o tom spisové mnozí dok-

torští i mistruov i jiných lidí sob odporní, o nžto nesvornosti

bývají, a my znamenavše ty vci, když sme byli v Kunvald
s knzem Michalem (muož tomu býti více*^ než XIP let), na tom

sme se svolili, abychom o tom všech traktátuov nechali, le by

hodná píina byla podlé svolenie Jednoty, když bychom mli
psáti poet vydávajíce, ale abychom s bázní božie v upímné
sprostnosti tak vili a inili, jakož pán Ježíš Kristus mluvil a vydal

a svtí J apoštolé skutkem tak inili i také napsali, aby tak i'' bu-

dúcí vili i v skutku zachovávali až do píštie jeho.^ A také sme
k tomu mli' e, když sme v Praze byli ped tmi asy pi mistru

Rokecanovi,'" od nho i od jiných, že jest nejlépe tak viti

v sprostnosti, jak" pán Ježíš povdl.- Neb toho asu byly sú

o to veliké nesnáze mezi nábožnými Vilémovskými i bratími

Chelickými,/- jedni druhé bludujíce a z sebe obcujíce i ped
mistrem o to stávajíce."^

A z tch píin tak sme se ustavili, abychom o to p pokoj

mli a nebezpeenstvie se vystihli. Ale když mistr Rokecan"" chtl

od nás, abychom jemu napsali, pro sme se odlúili od nich,

i také o svátostech kterak smyslíme (neb sú byly žaloby na nás,

a protož^ nechtl' na tom vyznání zákona božieho dosti míti podlé

^AII: jest tak. ^ AII: neb. ^AII: apoštol. <^AII: šestém. ^AII:

rozdílu, f AII : nic o tom. g AII: píina toho. h A II: víc. i A II: dvanácte,

j AII: svatí. ^ V AII chybí. ^ AII: mli k tomu. m AII: Rokycánovi. n AII:

jakož, o >i/; starajíce. P AII: iom. ^ A II: Rokycan, s AII: pro. t /í//.- nechtli.

a 1 Ko. 10, 17. /? Jan 6, 53. si. r Cheliti. A.

1 O tomto „svoleni" brati o svátosti tla a krve Kristovy viz GOLL
vM 1884. 165 aM 1885. 70. Stalo se bud r. 1460 nebo 1459. Rok 1459

udávaji vesms pozdjší spisy bratrské. Srov. str. 46-47 a 65 pozn. 5.

' Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCÁNOVI AI f.
15a (sir. 46—

47). Viz i pozn. 2 na str. 6.

3 O tom GOLL vM 1884. 40-41, 48—53.
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textu), i psali sme jemu mezi jinú eí o každé svátosti a zvlášt

o pijímání tla a krve pána Ježíše Krista šíe než o jiných.^ A
potom po druhé v prodlení asu, když jemu žaloby na nás pišly

od knžie i na to jej navedli, aby listy psal o nás podlé jich

svdectvie (kterážto ped pánem Bohem byla kivá), potom mlu-

vili sme s mistrem ústn i vypsali opt k jeho rozkázaní a zvlá/št

iníce odpory proti tomu listu, kterýž knžie o nás tli na kázá-

ních. ^ A tu jest e o naped povdné- svátosti, také o ktu
i o knžiech.^ Potom pak opt rozmlúvali^ sme sním ústn a nic

sme neslyšali,^ by mluvil o em scestném v tch listech.'* A tak'^

jest nás z jiného nevinil, než že sme se odtrhli od nich. Jakož

sú pak toho svdomí nkteí z pánuov, kteíž ho tázali po tch
listech o nás; také nkteí z mšan v Praze. ^ Pak knz Havel,

ten jest pítomen byl; on*^ by uml o tom^ povdíti,* kterak se

jest ml k nám^ až do smrti. *^ Také s knzem Martinem Lupaem
mnoho sme o tom mluvívali,^ co jest pi nás; on 'jest také ne-

vinil nás, bychom zle o em vili (jakož známo jest nkterým
v Chotboi a zvlášt knzi Martinovi Nmci, J' kterýž'' pítomen
byl), než mluvil nám mnoho, dovod o zavedení v ímské církvi

;

a také kterak jest bylo v první církvi svaté, dovodil toho písmy; k tomu
také svdil nám' ka, že ste se o veliké vci pokusili a lidu

tchto asuov nepíjemné, akoli sú pravé; dejž vám pán Buoh
prospch. A nkteí sú ho tázali o nás ped jeho smrtí, ješto sú

ješt živí; tif by povdli, kterak jest o nás mluvil.'"*^ Ti pak spisové,

a AII : rozmluvili, b AII : neslyšeli, c aII : také. d AII: onf. e A II:

o tom uml. f AII : povdti, g AII: k nám ml. ^ AII : mluvili. ' AII: onf.

j AII : Nmcovi. ^V AII následuje: ho. • V AII chybí, m AII : mluvil o nás.

1 TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCAXOVI a k nmu pipojený PO-
ET Z VÍRY O SEDMERÉ SVÁTOSTI (AI f.

4a sL).

- Veejný list Rokycanv z r. 1468 (VÝBOR II. 733 sL).

^ Srov. str. 56 pozn. 1. Že bratí s Rokycanou mluvili po vydáni jeho prv-

ního veejného listu proti bratím, o tom zmiuji se tito již ve svém prvním

list Mýtským. Srov. str. 229.

* Dlužno rozumti v tch listech, které brati Rokycanovi psali, zejména

ve tvrtém a v šestém. ^ Srov. AI f. 101 b.

^ T. mistr Rokycana. Knz Havel byl Rokycanv pomocník (místofará)

pi chrámu Týnském.
' O Martinovi Nmci zmiuje se Krasonický (rkpis musejní V F 41 f.

13a): Postranní pak bývali pracovníci a pátelé dobí, s nimiž se bratí radívali,

jako knz Martin Lupa, suffragán Rokycan, item jiný Nmec knz také Martin

uený, u nichž bratí pomoci hledali.

** O stycích bratí eských s Lupaem viz str. 7 pozn. 2. Lupa zemel

12. dubna 1468. Srov. též pozn. 1 na str. 48.
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kteí sú psáni mistru Rokecanovi^ skrze nás, došli sú i krále Jiie^

i pánuov nkterých i z mst také nkterých.^ Protož ráíte-li, budu

vám dodáni, abyste petli a zvdli, kterak sme psali o svátostech

i o jiných vcech kesanských spasitedlných ; a tak byste mohli

šíe porozumti, které sú vci pi nás a k emu se známe a emu
odpieráme a kterak se máme k moci duochovnie i svtské a pro
sme opustili knžie tohoto asu ímského svcenie a také pro
nemžem viti tohoto asu v moci úadu papežova užietka'^ spa-

senie a v em sme se ustavili, ješto za pravú cestu k spasení'^

máme, a také které jest ziezenie o knžiech i služebnost užitená

a prospšná. A proto ^ sme ty vci psali, aby kdož tú neb slyšie,

zvdli, co za víru spasitedlnú máme a za lásku neomylnú a která

jest nadje vrných kesfanuov a z kterých vcí mají ji míti a která

jest spravedl/nost, v níž se mají ustaviti, kdož chtie^ do života í. 89^

vného vjíti, a co jest ctnost a v em se oznamuje a dokazuje

a kteí sú skutkové kesfanuov vrných, jimiž v jistot dokazují,

že mají pravú víru, živu a neposkvrnnu, a také která jest služba

Bohu vzáctná a kesfanuom pravým? odplatitedlná v budúcím

vku, kdež sú shromáždná mnohá bohatstvie.

O tch vcech psali sme mistru v tch listech, kterýchž*' rádi

bychom ostiehali a v nich skuten pebývali, jakož v zákon
popsány' sú a první zbo kesanský od apoštoluov vyuený za-

chovávali v víe i v skutcích, jehož bychom rádi následovali i všech,

kteíž v té pravd pebývali a pebývají k životu vnému. Než"*

když bychme se té pravdy chybili základné a podstatné Krista

Ježíše a v nkterých se jiných vcech ustavili svrchních, lidských,

bez pravdy života vnitního, kterýž porozen jest ne z semene po-

rušeného, ale skrze slovo Boha živého, všech lidí biednjšie byli

bychom,' jsúce rota zatracení jako"" i jiní, kteí srdcem blúdie,

cesty božie nepoznávajíce. Protož nedomnievejte se, bychom se

dlili od knžie pro nkteré služebné a pípadné vci," v nichž °

nezáležie spasenie prvotn,'^ jakožto p táborští knžie chtli i se-

psánie o tom uinili." Toho^ nenie^ pi nás, ani^ také bychom

a A II: Rokycánovi. b V A II chybí, c AII: užitku. ^V AII následuje:

života vného, e AU: protof. f AII : mají. g AII: vrným, h VAH násle-

duje: vci. i AII: psáni, i AII: zachoval. ^ AII: neb. ' AII: bychom byli,

m AII: jakož. " AII: vci služebné a' pípadné. o AII: nichžto. P AII: jakož,

r AII: tohof. s AII: néni. t AII: aniž.

> Srov. A If. 361 a
. 2 Podobn v Alf. 1 b (str. 5) af. 119b. Srov. pozn. 2 na sir. 5.

' Mini se nepochybn to sepsání, proti nmuž psal a jehož obsah po-

dává PÍBRAM ve svém „Život knží táborských', viz ASOP. KATOL.
DUCH. 1863 str. 287 si.
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sob toliko v tvárné služebnosti zakládali spasenie, ješto se muož
tlem konati, a ktož by se s námi nesrovnávali,^ tmi pohrzeli;

toho*' pi nás nenie."= Neb jakož sme se pro ty vci neodlouili,

takéž i (v) zvláštniech, kteréž pi nássú, neustavujem se; toliko ješto

jich i*^ v první církvi ostiehali, jenž mohu býti i nebýti, pro nž
lovk nehyne v základných vcech k spasení, ale tak mají býti

mezi kesany vrnými od knžie jich posluhovány, kterak by uve-

deny byly a vzruost braly základné vci, v nichž záležie spasenie.

Neb všeliký ten lid, který se kde shromažuje a v svornost spo-

juje tmi vcmi lidsky služebnými bez pravdy daru božieho, kterým

f-SQ** se posluhuje v Kristu Ježíši Duchem Svatým, / sú^ rota, sob se

líbíce a jiné potupujíce. Protož toho sme ses vystíhali*^ i ješt

s pilností každého z nás vystieháme,'^*' aby se jinde nezakládali

k spasení než tu, kdež jest ukázáno a Bohem zpuosobeno, v pravé

víe pána Krista a v lásce Ducha jeho Svatého, a z toho aby po-

cházeli skutkové dobí a život ctnostný. Neb na tom záležie spa-

senie základn a podstatn.' Protož J ta píina jest'' prvotnie a

nejvtie opuštní našeho' knžie s jich služebnostmi, jist po-

znavše, že v svém puovodu mnohém a rozšíeném toho' naped
eeného*" základu spasitedlného nemají a jinde se ustavují bez

pravdy života kesanského a rozumu pravého víry Krista, jakož

to" i skutkem ukazují.

Ale apoštolského úadu jest puovod tento a moc k spasení,

jakož die pán Ježíš svatému Petru: Ne tlo a krev zjevilo tob,

ale Otec muoj. A na té skále ustavím církev mou.'^ Protož" na

tom záležie spasenie, ktož picházejí skrze to poznání ku pánu

Kristu i poznávají? jeho práv v srdci svém a v rozumu duo-

chovním a tak ho pijímají. A o tom die s. Jan: Ktož sú ho po-

znali,^ dal jim moc syny boziemi býti.§ Neb to jest život vný,
poznati^ Boha samého pravého a Krista Ježíše, Syna jeho, a

jeho^ se pidržeti a s ním se spojiti v jednotu Ducha Svatého

skrze dovrnost srdce istého a ducha laskavého a v nm všecku"

nadji míti všeho dobrého. Neb tak s. Petr i s jinými apoštoly

ustavil se po zmrtvýchvstání pána Krista i rostli na tom zá-

a AII: nesrovnali, b A II: tohof. c a II: néni. ^V AII chybí. e AII:

kterýž, f AII: jsouc, g AII: sme se toho. h AII: vystihli, ch AII: v>'stríháme

s pilností každého z nás. i AII: základné a podstatné. J AII: neb. ^ AII:

jest píina. ^AII: tohoto, m AII: povdného. "K AII chybí, o v AII

chybí. P AII: poznají, r AII: pijali, s AII: poznaní. ^ V AII chybí: a jeho.

^ AII: všicku.

a Mat. 16. 17. 18. /? Jan 1. 12.
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kladu Kristu^ Ježíši, jenž jest moc a moudrost boží a proti

tomu moci pekelné nesvítzí ani chytrosti jich a na tom zá-

kladu^ vešken zbo církve svaté ustaven jest. což Buoh Otec

zjevil v apoštolech'' a v prorocích skrze pána Krista Duchem
Svatým. Protož die s. Pavel'' kesfanuom vrným, že již nejste

hosté a píchozé,^ ale mšfané svatých a eledínové božie, vzd-
láni jsúc na základ apoštolský a prorocký, na tom nejvyšším

úhelném^ kamenu,^ Kristu Ježíši, na némžto všeliké vzdlánie

ustavené roste v chrám svatým Pánu.^- Nebo chrám židovský byl

jest podobenství církve svaté, kteráž se vzdlává od poátku svta,

až do skonání / v Kristu Ježíši. Jakož die s. Pavel, že Ježíš Kristus^ f.90*

viera'^^ i dnes i na vkyfi A apoštolé i' proroci jsú služebníci

toho diela, kteréž uinil Buoh prvotn v nich v Kristu Ježíši

Duchem Svatým a dal dary a náklady k stavení a k vzdlání toho

chrámu, jenž jest církev svatá. A tak jim zaslíbenie uinil ka:
Zuostanete-li ve mn a slova má v vás zuostanú-li, cožkoli po-

prosíte, stane '^ se vám; neb beze mne nic nemuožete^ uiniti. Neb
kdož se mn nezuostane, uvadne a odezán bude a v ohe vržen,

aby hoal.^r

Protož potebie jest veliké pilnosti a snaženství každému,

kdož chce spasen býti, aby se na tom základu ustavil a toho ko-

ene pídržal se a v nm zuostal, kdež moc a" múdrost boží jest,

jakož dí s. Pavel," že v nm sú všickni pokladové miidrosti i umní
skrytifi Protož kdež° se ktokoliP jinde zakládají a kterýmikoli

vcmi spojují v kterákoli umnie a uenie emeslná, ve všem

bloudie, když z toho'' koene nenie umnie a múdrost.^ Neb sám

pán^ Kristus Ježíš jest podstata, koen a základ každému k spa-

sení, ktož ho pijal a s ním se spojil skrze vieru a pravé milování,

jakož naped doteno. Neb die písmo": Víra skrze ^ lásku dlá,^

takže moc iní v lovku ke všelikému skutku dobrému i od

zlého se vzdržeti^ moc má, a což by na dopuštno bylo, strpti,''

hiechy s žádostmi mrtviti v sob^ a v spravedlnosti se božie ^

^V AI chybí: Kristu X na tom základu, b A/I: apoštolích. c a/í: apo-

štol, d Orig.: píchozec; AU: píchozí. e aII: úhelním, f A/í: kameni.

S V AII následuje: v. ^ AII: Kristus Ježíš. Následuje: ']est. '^^ AII: vera,

i AII: a. ) AII: stanef. k AII: pemžte nic. ' AII: hoel, m AII: i.

n AII: apoštol. o a II: kdož. P AII: koli. r AII: tohoto. s AII: moudrost

a umni, t V AII chybí, u V AII chybí: die písmo, v AII: zdržeti, x y AII

následuje: a. y AII: v sob mrtviti, z AÍI: boží se.

a Ef. 2, 19.—21. ,3 Žid. 13, 8. y Jan 15, 5.-7.

3 Kol. 2, 3. £ Moc viry. C. C Gal. 5, 6.



236 TÉŽ PÁNUOM Mejtským.

ustaviti a v ní živu býti, neb spravedlivý z viery živ jest/>- Jakož

k témuž die s. Petr: Kteiež se ostieháte v moci božie skrze viru

k spaseni piipravenému.^ Neb o té viee opt die, že sú jie po-

podlenie v spravedlnosti božie a spasitele Ježíše Krista a že jest

vc podstatná k spaseni.r Protož napomíná, aby všickii^ péi pi-

ložíece i posluhovali u víe všie^ moci a v moci umnie a

v umni zdrželivost a v zdrželivosti trplivost a v trplivosti

milostivost a v milostivosti milovánie bratrstva a v milovánie

bratrstva lásku/> A opt s. Pavel die: Láska trplivá Jest, dobro-

tivá Jest, láska nezávidí, neinie pevrácenie, nenadýmá se, nenie

f. 90^ žádostivá / své cti, nehledá, které vci Jejie sú, nepopázi se, ne-

mysli zlého, neraduje se nad nepravostí, ale spolu raduje se

pravd, všecky vci snášie, všemu ví, všeho se nadje, všech

vcí pokojn oekává, láska nikdy nevypadám Protož z tchto eí
apoštolských jistých a stálých zjevno jest, že víra, v níž spra-

vedliv uinn jest lovk, moc božie jest a v té moci múdrost

božie. A z toho lovk má známost*^ dobrého a mž'^ dobré dobe
initi z lásky.^ A ktož^ toh'o nemá, nemuož ani umie práv dobrého

initi.^ A tak jest pravé slovo pána Ježíše, jenž die: Beze mne ne-

mžete^ nic uinitiX Protož"^ nemá moci ani umnie tchto vcí
naped povdných práv initi ani od zlého se vzdržeti, a což

by koli inil neb mluvil takový lovk, neprospje jemu k spasení.

Neb dí s. Pavel : By andlským ' Jazykem mluvil i proroctvie znal

i tajemství'^ vdl etc a když nemá lásky, nic neprospje k spa-

sení. By pak vešken statek pro Buoh rozdal i své tlo na ohe
dal, tak že by^ hoial, nic nenie k užietku spasitedlnému,fi když

nemá toho, což jest podstatného k spasení, to jest viery v moci

pána Krista a lásky v Duchu jeho Svatém, neb jedno bez druhého

nenie.' Neb ktož sú podleni tú vru nejsvtjšie v spravedlnosti

božie a spasitele Ježíše Krista, ti™ mají tu lásku neomylnú v pravd.

A z toho všickni skutkové sú užitení a prospšní k spasenie,

nebo" pochodie z moci vnitní° lovka duochovního, o nmž die

s. Jan, že pikázaní Jeho nejsú tžká^ ; což se narodilo z Boha,

a AIÍ : všecku, b y aIÍ chybí, c A/í: známost má. d y originále na-

psáno Jest pod slovem: mž ješt slovo: moc. e y a II chybí: z lásky.

i V Alf chybí: a ktož X initi, g AI/ : nemuožtc. ^ V AI/ chybí. i Alf:

anjelským. W AII následuje: boží. kyj//.- aby. M//.- néni. m aII: tif.

n AII: neb. o a//: vnitního. P V AII následuje: neb.

a ím. 1, 17; Žid. 10, 38. /S 1 Petr 1, 5.

r Žid. 11, 1. 2 Petr 1, 5.-7.

U Kor. 13, 4.-8. C Jan 15, 5. ^ 1 Kor 13, 1.-3.
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pemáhá svt ; a to^ jest vitézstvi}' vira vaše."- A tak z toho má
lovk dostatenost, posílen jsa skrze víru a duchem milosti veden

sa, ostiehati eí božiech a pemoci svtské*^ marnosti, aby ne-

miloval svta ani tch vcí, kteréž^ na svt jsú, i žádosti tla

s hiechy umrtviti i ducha ábelského od sebe zahnati, odolávaje

jemu siln u víe. Protož známo jest široce z písma apoštolského,

že na tom^ naped povdném záležie spasenie, neb sú spolu spo-

jeni v jednotu tla Kristova, jenž jest církev svatá, z nhož každý

úd bére dostatenost ke všemu / dobrému a ku pemožení všeho f.91

zlého. A ktož toho nemají a v té jednot nepebývají, nejsú bez-

pení spasením; i ^ jehož pán Buoh zachovej každého, ktož žádá

spasen býti z srdce upímného, ale uve v jednotu víry Syna

svého milého i v lásku Ducha svého Svatého i v nadji jistého

oekávánie vného blahoslavenství.^

Tyto ei pána Krista a apoštolské tuto se pipomínají proto,

abyste ^ na to lépe pomyslili a porozumli, kterú jest smlúvu uinil

pán Ježíš s Bohem Otcem o lidské spasenie. A nejsvtjšie otcové,

milí apoštolé, sú svdkové toho, dvše to poselství a úmluvu i-

nivše,*^^ kterak mají všickni, ktož' chtieJ spaseni býti, toho ostie-

hati, co chce pán Buoh*^ od nich míti pro jich dobré, aby Syna

jeho poslouchali a následovali, v nho více a milujíce, ei jeho

zachovávali a pikázanie plnili. A tak zaslíbil život vný, jakož

die s. Jan : Ostanete-li v tom, co ' ste od poátku^ slyšeli, i vy

v Otci i v Synu zuostanete. A toto " jest zaslibenie, kteréž jest

zaslíbil vám, život vnýP^
Druhé proto, abyste vdli, p emu'' uíme a na^ navodíme,

neb obecn v mluvení i v psáni tyto ei nadepsané* pivodíme.

Akoli rozuomíme, že ste tch vcí svdomí" v zákon božiem,

však sme proto krátce nkterých dotkli.

Také ješt ^ proto, abyste lépe zvdli, pro smse odlúiliod

služebností zízenie ímského kostela a v em bychom rádi pebývali,

v té jednot se utvrdili a zachovali, o níž sme naped dotkli, aby to

pi nás bylo v pravd víry a lásky a tak pro spravedlnost abychom
trpli s Kristem Ježíšem, nechtíce rušiti úmluvy jeho a pokoje

a All: tof. b AU: vítzství. ^V AU následuje: žádosti, d AU: které,

e AU: tomto. ^V AU chybí, g V AJI následuje: Amen. h AU: aby. ch AU:
uinivše. '^AII: kdo. \ AU : chtjí. ^AII: pán Bh chce. • AU: což.

m All: poátka. n ^//; toto. o y AU následuje: také. 9 AU: zvédli.
> AU: emuf. s AU: naf. t AU: napcdpovcdéné. " AU: povédomi. v y AU
chybí.

a 1 Jan 5, 3. 4. /í 1 Jan 2, 24. 25.
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s Bohem Otcem; také abychom nepohrzeli posly jeho apoštoly,

svdky vrnými té smlouvy, i všemi tmi, kteíž v témž duchu

chodili, následujíce pána Ježíše Krista i prvních, jichž žádáme
úastni býti, i všech, kteíž sú kde po všem svt a budu do dne

soudného. Ale toliko hlasem piznati se k víe pána« Krista i ke

f.9Pvšem vcem, kteréž píležie k kesanskému životu, jakož písma/
Bohem vdechnutá oznamují a první církev svatá ^ ostíhala, to jest

snadné a lehké tm, ktož tomu naueni sú slovy lidskými; ale

pravdu /? toho míti a skutky dokazovati v ctnostném život, to jest

vc odporná životu tlesnému, neb musí takový každý hiechy

s žádostmi mrtviti a spravedlnosti živ sa pána Krista následovati.''

Neb tohoto asu posledního v tom se toliko sjednávati chtie, což

kteie nápisové^ svdie a ustavenie lidská a ziezenie papežská, <=

ješto knžstvo i lid v tom se snadn sjednati mohu, tomu povo-

lujíce a hlasem se piznávajíce, nemajíce v tom rozeznánie, co jest

pošlo a pochází z pravdy Ducha Svatého a co z duchu 'i tohoto

svta skrze lidi v svt r povýšené a hiechy zkažené. Ale ktož

v tom rozeznánie mají, aby se v pravd ustavili a skutky toho ^

dokazovali, ti také kivd nepovolují a hiechuov se^ varují, aby

svdomie dobré zachovali pro nadji vného života. Neb toho

mnohé výstrahy mají skrze pána Krista i apoštoly a také stojí

psáno v ímských knihách, že když Konstantin císa prvního pa-

peže obohacoval a jemu est a chválu císaskú pidal a v duo-

stojenství posadil a v moci postavil tohoto svta povýšené, jakož

list od téhož císae jim na to daný svdie, že toho asu anjel^

velikým hlasem ekl, že jest již jed vlit v církev svatú.^ Protož

kdož chce spasen býti, musí se piln toho jedu stieci^ vlitého

v církev, aby jím otráven nebyl a zvlášt « pod zpuosobem dobroty

aby zklamán nebyl, neb malý kvas všecko tlo porušuje.

Protož i my všecka tato léta k tomu se poddáváme každému
lovku a 0*^ tom sme i' psali lidem iJ ueným a v duostojenstvie

^V Aíl chybí. Následuje: toho. ^ AII: následuje. ^ AII: papežské,
d AII: ducha, e a II: andl, f AII stici toho jedu. g AII: zvláš. h AI: v.

i 1/ /!// chybí. \V AII chybí.

a Slova. C. ^ Skutek. C.

r z pravdy Ducha Svatého. C. o Jan 7. v 17. C. s ím. 12. v 2. C.

' T. j. pedpisy.

„ímskými knihami' rozumí se nepochybn kronika Martina Polona

(Poláka) Opavského, jejíž eská redakce vyšla tiskem r. 1488 p. t. .Martimiani

aneb ímská kronika" , kde se nalézá celá legenda o donaci Konstantinov.

Srov. str. 73 pozn. 3. Místo o jedu nalézá se na listu d VI b.
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posazeným i v moci povýšeným, jestliže by kdokolivk^ pi nás

znamenal aneb vdl co scestného proti víe pána Krista aneb od-

porného skutkuom kesanským, že hotovi sme s milostí opraviti

a nauenie pijíti. A druhé, že se odvoláváme ve všech vcech

k zákonu božiemu a k první církvi od apoštoluov vyuené a v ádu
postavené, jakož sú první na tom zemeli a muedlnickú korunu

pijali a tak inivše a v/ivše velicí svtí^ jsú; a"" k tomu se pi- f. 92^

znáváme žádajíce jich úastni býti> Ale pi této nynjšie církvi

vuobec obory svta bojíme se státi a jie úastni býti pro roz-

množení jedu v prodlení nkolika set let, jakož zjevn skutkové

ukazují, že již to tlo církve jako zsinalo a zpadalo se<^ od toho^

jedu, neb i písma to oznamují, že v tráveninách jejich bliidili sú

všickfii národové. 'í A opt : Aj, kiio bledý, a jenž sedieše na nm
Jméno jemu smrt a peklo jdieše za ním. ^ Protož pi tch vcech

potebie bázni božie a pomnti na e pána Krista, jenž die : Vizte,

bdte a modlete se.r A opt : Modlte se každý as, abyste hodni

jmini byli ujiti všech zlých vci, kteréž mají pijíti na všicku '

tvá zem.''^ Neb jakož ste napsali,^ když by k dobré krmi pi-

inil málo jedu, všecka by krm zkažena b>la, a ktož by ji jedli,

ztrávili by se,^ tak^ jest a slušie se' toho vystiehati, ovšem viece

když by všecka krm neb nápoj jedovatý byl, jakož die písmo,

že držie koflík zlatý v ruce své plný ohavnosti,^ ktoJ by pili

z toho koflíka zlatého, ztrávili*^ by se. Neb tu již všecka moc
tráveniny jest, jediné toliko zuostává' k oku tvárnost dobroty v uká-

zaní drahém a pkném, ví^ form eí a v úadech moci a duostojen-

stvie, ale viera mrtvá a skutkové zlí zjevní a v tom nadje mylná k spa-

sení pod zpuosobem dobroty, moci, kteráž z Boha jest, nemajíce.

A jakož také žádáte od nás potu o sedmeré svátosti a

zvlášt o svátosti drahé tla a krve pána Krista Ježíše,'" a my
k tomu s milostí se piznáváme ústn tak, jakož" srdcem víme
i mistru Rokecanovi° v listech sme napsali,?^ i tuto krátce dotknem.

a A II: kdokoli, b A 11: svatí, ^y AII následuje: my. ^V AII chybí.

€ AII: tohoto. ^ AII: všecku. ^V AII následuje: že. ^ AII: tak. '^V AU
následuje: s pilností. \AII: kdož. ^AII: trávili. A II: zstává toliko,

m A II: Ježíše Krista. ^V AII následuje: o tom. o a II: Rokycanovi. P /4//.- psali.

2 Zj. 18, 23. /? Zj. 6, 8. Y Mk. 13, 33.

d Luk. 21, 36. £ Zj. 17, 4.- C Tvárnost dobroty v em. C.

» Srov. str. 201 pozn. 2.

•' Brati necituji doslovn. Srov. PSÁNI PÁNUOV MEJTSKÝCH K
BRATÍM UINflN atd. v AII f. 43.

» Viz TVRTÝ a ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI (AI f.
4a si.

a f. 18 a si.
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A nejprv^ o knžiech.

Neb Kristus Ježíš, knz veliký a biskup svrchovaný, maje
vné knžstvie a moc úadu i umnie klíuov, ten milostivý biskup

posvtil církvi své jedenácte knžie ten veer, když pracoval na

f 92*^ modlitb,^ až se krva/vým potem potil, a ekl k otci: Ote, posv^
jich v pravd, e tvá pravda jest. A já sám za n posvcuji
sebe,^ aby i oni posvceni byli v pravd. A jakož si m poslal

na svt, i já poslal sem y^.« A když dielo konal, kteréž^ mu Otec

dal,^ na kíži vise, bolestn mra, svú krev vylévaje, dokonal je

k rodu 8 knžství nového svdectví, aby již knžství levitského po-

kolení konec byl, ale z semene slova jeho živého aby rod byl

knžie jeho. A když z mrtvých vstal a mezi n vstúpil, ekl:

Pokoj vám.^ A tu je utvrzoval k úadu knžství tak, jakož prvé

mluvil Petrovi, když mu klíe dáti sliboval; též tuto již desíti

s Petrem ekl: Jakož m poslal Otec, tak já posilám vás.r A když

to povdl, vdechl a ekl jim: Pijmte Ducha Svatého; kterýchž

odpustíte hiechy, odpúštji^ se jim, a kterýchž zadržíte, zadr-

žieni^ sou.'^ Protož což byl Petrovi ekl, když od Otce nebeského

zjevení J ml a jeho Kristem a Synem božiem vyznal, to napluje

všem, kteíž pošli z rodu semene jeho a zvoleni sú k úadu
knžství jeho. Neb když na nebe vstupoval, v tom jich potšoval

a v nadji postavoval ka: Neodcházejte^ od Jeruzaléma, ale oe-
kávejte zaslíbenie Otcova, kteréž ste slyšeli skrze ústa má, neb

Jan zajisté ktil jest vodu, ale vy poktni budete Duchem Svatým
ne^ po mnohých tchto dnech.^^ A když pak na letnice bylo, tu'"

se" to drahé zaslíbenie naplnilo v hojnosti Ducha Svatého, takže

sú s huory mocí posíleni, aby v Kristu všecko mohli a umli roz-

vázati i svázati a svt z hiechuov tresktati a samy se varovati od

poskvrny hiechu^ i od temností bludu. p A tak sú vešli ti pastýi

nejprve • v novém svdectví do ovince^ ovcí skrze dvée, jimž

vrátný otevel. Protož' všickni, kteíž sú posláni od pastýe pa-

stýuov, Krista Ježíše, vcházejí do ovince" církve svaté až do sko-

nání svta. A ty za pravé knžie my s dovrností máme, že sú

a AÍI: nejprve. ^ V AII následuje: svaté, c AII: posvtiž. d Afl: sebe

posvcuji za n. e AII: které, f AII: dal Otec. g AII: úadu, h AII: odpouštjíf.

i AII: zadržani. i AII: zjevené, k >i//; neodcházejtež. ^ V AII chybí: ne po

mnohých tchto dnech, m AII: tuf. " V AII následuje: pak. o AII: hícha.

p AII: bluduov. r AII: nejprv. s v AII následuje: a. t AII: a tak. " V AII
následuje: ovcí.

a Jan 17, 17.— 19. /? Luk. 24, 36.

;- Jan 20, 21. d Jan 20, 22. 23. e Sk. 1, 4. 5.
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v svátosti knžství^ posvcení. A dále že mají býti vyvoleni ádn,^
neb'''' hned pán Ježíš "^ sám na sob píklad dal, že se oddlil od

lidu zlého s uedlníky svými na huoru a tu na modlitb bdl
pes'^ celu noc a« vyvolil jich* dvanácte,2 mezi nimiž jeden byp
syn zatracenie na znamenie toho, že se pimísí zlí k dobrým, ale

ped jinými skryti sú jako ten / byl skryt, až na veei slavné f.93^

teprv Janovi zjevil, miláku svému etc. A když sú spolu byli apoštolé

svtí,' jichž J poet 120,'' tu' sú spolu dvanáctého'" vyvolili mo-

dléce se (jakož bez pochyby držieme, že se i postili, neb pán

Ježíš ekl: Když od nich ženich odjat bude, budu se postiti)

J

A tak když uinili losy na dva muže svatá, ekl jest Petr: Ty,

pane, jenž znáš srdce všech,^ ukaž, kterého's zvolil z tchto dvú

jednoho, aby pijal místo posluhovánie tohoto a apoštolstvie, °

z nhož jest pestúpil Jidáš, aby odšel na miesto své. A^ dali

jim losy, a spadl los na Matje a poten jest s jedenácti apoštoly .r

Potom apoštol píše o knžiech k Timoteovi a k Titovi, které sú

mli na knžství vyvolovati a v úad potvrzovati, takto ka, že

mají býti bez ohyzdného ^ hiecha, ^ jako * božie úedníci, ne pyšní,

ne hnviví, ne vína pijce, ne bijce, ne mrzkého zisku žádostiví,

ale pívtiví, dobrotiví, opatrní, stiezliví, spravedliví, svatí,

vzdrželiví, pídržiece se ei, kteráž podlé nauenie jest vrného, "

aby"' mocni byli napomínati v nauení zdravém a trestati etc."''^'

A též i o jáhnech^ pokládá, jakož i s. Petr svdie v kanonice,

kterak mají býti pastýi na píklad stádu, nepanujíce v knž-
stvu etc. £ Protož^ o tom také^ víme i tohoto asu, že mají

takoví býti voleni.

Dále pak, kterak mají zpravovati lid, uiti i posluhovati, píší

o tom široce apoštolé a zvlášt s. Petr a s. Pavel, jimiž se stolice

ímská utvrzuje a ve cti ustavuje, pravíce se býti námstkové jich

v pravd úadu, kteréž=*^ oni byli^^ od pána Krista*^'" pijali. Protož

nech se v té pravd ustavují""*^ a jich poslouchají a následují, my

a AI: knžie. b AU: ádn býti vyvoleni. c y a II chybí: pán Ježíš,

d VAÍIchybi. ^V AII následuje: tu. M//.- jich vyvolil, g A II: XII. h A II: byl

jeden. i AII: svati. Následuje: .s jinými, j AII: jichžto, k aII: Sto a XX.

' AII: tuf. mAII: dvanáciero. "1/ AII následuje: lidí. o AII: apoStoié.

pAII:í. ^ AII: smrtedlného. ^AII: híchu, i- AII: jakožto. "/}//. ví-

ného jest. ^ V AII chybí: aby X etc. " AII: jahních. y AII: a tak. z AII:

také o tom. aa AII: kterýž, bb AII: byli oni. « AII: Krista pána. dd i/ Alf

následuje: jako oni byli od Krista pána pijali. Protož nechf se v té pravd

ustavuji jako oni.

« Vyvolování. C. /? Mk. 2, 20.

y Sk. 1, 24. 26. ') 1 Tim. 3, 2 si. £ 1 Petr 5, 2. 3.

16
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také s milostí jim chcem poddáni býti i jich posluom, a což za

dobré djí, za dobré míti, a co za zlé, za zlé a toho u víe i

v skutcích ostiehati. Neb dlužni sú všickni lidé, kteiež^ chtí spa-

seni býti, tak tch, ktož sú v pravd námstkové'' apoštolští, ná-

sledovati, jakož dí s. Pavel: Následovnici moji bute, jakož i já
Kristuov.a A opt: Následujte^ tch, kteiet tak chodie, jakož

máte piklad náš,^ a tak tch všech, kteíž sú k témuž rodu

f. 93'' pišli / i k potvrzení i k daruom, jako první skrze pána Krista.

A kto'' by takovými pohrzel, zhrzíf jím samým i Otcem jeho ne-

beským, neb jest jim ten úad mocn dal v Duchu svém Svatém,

kterýž uie všeliké pravd, a rozkázal jim, aby uili všem vcem,
kteréž jim pikázal, a ktož uvili,'^ aby je poktili. Protož kest már
býti^ u vod z moci úadu církve svaté, v níž sú úedníci knžie.

A z toho úadu mají tak všecky ustavovati k spasení, jakož pán

Ježíš ustavil je a rozkázal jim zachovati s a jiné uiti, a to prvotn

o vcech podstatných a základných k spasenie, aby v pravd pe-
bývali viery,"^ lásky i nadje a od hiechu smrtedlného se zacho-

vali. Pak o vcech služebných, jakož se také v tom jmenují vi-

domé svátosti i jiné vci pípadné, ješto mohu býti i nebýti asem
ustaveny a také' asem J složeny, jakož to*^ i zbo apoštolský

uinil, když zapovdli jísti udáveného a se krví a potom to slo-

ženo. A tak ty všecky vci, kteréž v sob nezavírají pocty Bohu

ani potupy hiechuo' ani ctnosti, js tak a mají býti, jakž jest

k vzdlání a k'" polepšení, aby lovk živ byl" k chvále božie,

následuje pána Krista a jemu slúže.

Protož víme, že ty všecky vci jsú v moci zprávcuov vr-

ných, úedníkuov božiech v církvi Syna jeho, neb pán Kristus pi-

kázal ktíti, ale k tomu nezavázal jich u form zachování k zpuo-

sobom viddlným a itedlným pod vinu hiecha aneb bludu.

Protož to jest v jich moci, jakož sú hned apoštolé formu slov

zmnili ktíce je° ve jméno pána Krista Ježíše, neb podstata pi-

jetie ktu jest každému, jakož die apoštol: Zdaliž^ nevité, že

kteižkoW poktni sme v Kristu Ježíši, v smrti jeho poktni
sme, neb spolu pohebeni^ sme s nim skrze kest v smrt, aby,^

a AU: kdož. ^V Aíl následuje: Krista. c AU: následuojtež. d AU:
kdož. e AU: uví. f V AI chybí: býti. g AU: zachovávati, h y AU násle-

duje: a. i AU: tak. i V AU následuje: i. ^ V AU chybí. ' AU: híchu.

ra AU: ku. n AU: byl živ. oVAÍÍ chybí. P AU: zdali. r AU: kteíkoli,

s AU: pohbeni, t AU: a.

a 1 Ko. 11, 1. (i Fil. 3, 17. r Kest. C.
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jakož vstal Kristus z mrtvých skrze slávu otcovu, tak i my
abychom v obnovení života chodili/^ K témuž s. Petr dávaje

píklad na Noe, kterak zachován v korábe, die: Jenž i nás nynie

podobným zpuosobem spaseny ini kest, ne tlesných neistot

obmytie, ale dobrého svdomie dotázanie k Bohu skrze Ježíše

Krista.^ ^ A^ opt k témuž, že vrii oišuje srdce jich.r Opt f. 94^

svatý Pavel'' die: Když se ukázala dobrota a lovenstvie spa-

sitele našeho Boha,^ ne z skutkuo ^ spravedlnosti, kteréž sme my
inili, ale podlé svého milosrdenství spaseny nás uinil skrze ob-

mytie druhého narozenie a obnovenie Ducha Svatého, kteréhož

vylil na nás hojné skrze Ježíše Krista, spasitele našeho, abychom
spravedliví jsouce uinni milostí jeho ddící byli podlé nadje
života vného.'^ Protož tak o této svátosti držieme a víme, že

každý má k této- podstat ^ pijíti, ktož má spasen býti, a tos

v moci církve svaté, kterúž má od Boha skrze Krista Ježíše

v Duchu Svatém; ale kest vidomý vodu má býti jednu asem
a miestem'' od úedníkuov církve svaté.

Potom sheší-li' kdo ješt, má lékastvie^ pokánie. Neb nete
se v piesmích, by se viece ktili, než jednu, ale když nepijali na

ktu Ducha Svatého nkteí vJ Samaí, ješto je s. Filip ktil,

potom když pišli*^ s. Petr a Jan a' modlili se za n a vzkládali

ruce, a oni sú pijímali"" Ducha Svatého. A tak to slulo potvrzo-

vánie, jemuž íkají nynie bimovánie. A když by se to v též"

pravd stalo, také*/ tiem my nepohrdáme, než° za pravé p máme.
Jakož také píše uedlník apoštolský o tch, kteíž kest pijímali,

i o dietkách. A tak po ktu to dv se nalézá v piesmích svatých : jedno

potvrzovánie a druhé shešil-li by kdo, hiechom vyznání ku pokání.

Pak takovým kesfanuom vrným svátost tla''> božieho jest

ku pijímaní od knžie církve svaté, o nichž naped povdíno,

neb oni k tomu úad mají, aby místo Krista poselství požievali

a to posluhovánie inili zachovávajíce vieru k slovuom pána Je-

žíše i úmysl jeho, jakož o tom tyi evangelistov píší i také s.

Pavel apoštol v 10.^ a v 11.^ kapitole k Korintuom. A k tomu dále

což sú koli mluvili a psali Duchem Svatým zprávce vrní a uitelé,"

a /l//; Krista Ježíše. ^ V AU chybi. c ^//; apoštol, d ^//; Boha na-

šeho, e AÍI: skutkv. f AU: podstatné. ^V AU chybi. h AU: asem a

místem jednou. > AU: shešili. J AI: o. k AU: pišel. ' V AU chybí.

"1 AU: pijali, n AU: té. o AU: ale. P AU: dobré, r AU: nalézá se. s AU: X.

t AU: XI. u V AUI následuje: Duchem Svatým.

a ím. 6, 3. 4. /í 1 Petr 3, 21. ;' Sk. 15, 9. ^í Tit. 3, 4.-7.

£ Podstata ktu. C. r Pokání. C. r, Bimováni. C. '9 Veee P. C.

16*
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všem tm vcem víme úpln, i tomu, což sú pi tom iedili

a ustavovali, což se pánu Bohu líbilo a kesanuom vrným uži-

tené k spasení bylo.^ Neb biskupové a pastýi církve svaté mají

194** ty vci obmyšlovati,^ které sú k / vzdlání a ku polepšení všem

tm, ktož spolu se s nimi'' dovují spasení a poslušenství k nim

zachovávají.

A tak o té drahé svátosti'' všecko víme, což chce pán«

Buoh veno míti od kesfanuov.f A emu nerozuomíme a smyslem

pochopiti nemuožem, ale víc dosáháme, že pijímáme pod vi-

domú svátostí celého a dokonalého Krista, jemuž jest poctivost

a modlenie spolu s Otcem v jednot Ducha Svatého, k vidomým
vcem zenie nemajíce s vru ani ustrnutie srdcem, ale k Bohu

vnému a živému. Neb svátost vidomá'^ jest pro hrubost lovka
a pro*' nepochopnost duochovních vcí a pro odplatu viery,'''' ale

chléb živý nebeský,^ Kristus Ježíš, ten jest k posílení a k vzrostu

životu vnitnímu duochovnímu, kdož jeho v pravd pijímá skrze

vieru. Jakož o tom s. Jan píše v 6.' kapitole J ka*^: Nebudete-li

jisti tla Syna lovka a piti jeho krve, nebudete miti života

v sob. Ktož jie mé tlo a pie ' mú krev, má život vný a já

vzkisim jej v poslední den. Tlo mé zajisté'^ práv jest pokrm

a krev má práv jest nápoj. Ktož jie mé tlo a pie"^ má krev,

ve mn pebývá a já v nm.r A opt k témuž: Ktož bude jisti

chléb tento, živ bude na vky.'^>

Ale my tohoto asu neádi bychom o tom mnoho psali, neb

o to sú nesnáze na dv stran, jedno že lidi proto bludují a za

kacíe pálé° a druhé že se proto zabíjejí a krev mnohu vylévají

od drahn let v echách, pravíce p jedni, že má dáváno býti pod

dvma zpuosobama, a druzí pod' jednu. A o to se také hanjí

i'' kaceují, jakož sme toho mnoho slyšeli i písma tli obojie

strany. A proto sme všech traktátuov nechali více než od 12^ let,

neb sme vidli je býti škodné lidu, nesvornosti plodiece a nesnáze

vzbuzujíce. Jakož to dv stran i podnes proti sob nepestávají.

A tetie byla oddlená; ta slula Táborská, kteráž proti obojím

a AU: k spasení užiteno bylo. b AI: obniyslovati. c AU: se' spolu s

nimi. d AU : svátosti drahé. ^ V AU chybí. ^ V AU následuje: vrných,

g AU: nemajíce zení. ^ V AU chybí, ch AU: a pro odplatu víry a nepochop-

nost duchovních vcí. i AU: VI. i V AU chybí. ^ V AU následuje: Vrn,
vrn pravím vám. ^ AU: pi. ^ y AU chybí. " /!//.• pi. o 0/-/^. .- pálee.

P AU: pravíc. r AU: a. s AU: XII.

a Svátost vidomá. C /? Kristus pak sám. C.

Y Jan 6, 53.-56. d Jan 6, 58. £ Dv zpsoby. C.
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tmto traktáty sepsala hanlivé.^ A opt byli nkací^ lidé na Ostrov

tch asuov od Žižky, lidé^ zlých -^ smysluov, jakož sme o nich

zpraveni,- / jichž se také vystieháme, jakož i tchto Táborských, f. 95*

I jiných neádi bychom úastni byli*^ ve všem zlém, co se dálo'^

od poátku všech asuov. Neb hned jakž se poalo rozdlenie

v echách, tm vcem sú nepovolovali^ nkteie lidé* kající,

s nimiž sme my známost mli tchto let- a astá rozmlúvánie o tom

zlém, kteréž se dlo ^ tch let z dopuštnie božieho,'^ také o tom,

kterak by se mli lidé' zachovati v kesanském život v jednot

církve svaté, kdybys mli biskupy vuodce a pastýe, ješto by

o nich mohla viera býti a nadje, že v pravd sú poslové pána*^

Krista ' v puovodu apoštolském, jakož o nich naped™ doteno, pi
nichž by se mohli sprostní lidé spasenie doviti a svdomie své

zpraviti v víe i v skutcích skrze radu vrnu z jednoty církve, chot

pána Krista, ješto jeho" následuje v témž Duchu Svatém jako

apoštolé milí. Protož nám o jiné nenie, než o to, že sme nemohli

míti dovenie° tohoto asu pi knžstvu p obojie strany, vdúce
v jistot, že se zlé vci'' konají skrze n, a také vidúce^ jich

mnohých^ nekesanské obcovánie a nebezpené v knžství vchá-

zenie; protož sme se jich musili pustiti nechtiec toho zlého úastni

býti a jinak se opatiti o své spasenie, jakož písma" ukazují jistá,

Bohem vdechnutá, apoštolská.

Také byla jest k nám e od nkterých uených i také pánuov

znamenitých, nemajíc nám za zlé v tom, že sme se od knžie od-

dlili, ale/^ že sme se neodvolali k prvním concilium ímské církve.^

K tomu jest odpovd naše, že jest to vc tžká a víe našie ne-

snositedlná,"" bychom mli na kterém zboru aneb snmu a na jich

svolení ustavovati se opt k obnovení jednoty kesanské, majíce

jistu zprávu apoštolskú, kteréž'' oni všickni požievali sú, od pa-

a A II: njací. ^ AII chybí. <^ V AI! následuje: v tom. ^ AU: dilo.

e /4//; nepovolili. ^VAII chybí, g /S//.- tchto let mli. ^AIl:ú\\o. '^AII:

lidé mli se. j A II: kdyžby. k v aII chybí, i A II: Kristovi, m AU: naped

o nich. n AII: ho. o AII: dovrn. ^ AII: knzích. ^ AII: zlé vci se.

s AII: vdouce, t AII: mnohé. " Orig.: piisma. v AII: nesnesitedlná. x /í//.- jjž.

a Za Žižky. C. ,3 Co radili. C.

> Srov. str. 231 pozn. 1. Srov. podobné místo v TRAKIÁTU ... O CÍRKVI
SVATÉ. AI f.

123a.

- Míní se sekta Adamit. kterou Žižka r. 1421 z nejvtší ásti vyhubil.

Srov. str. 33 pozn. 1.

3 Srov. AI. f.
137b—138a.

* Srov. str. 201 pozn. 3 a str. 48 pozn. 1.
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pežuov i doktoi a tak v piesmích svých zapsali, aby jim nebylo

veno dále mimo zprávu zákona božieho; alektomu^ nám viera

f. 95'' posloužila, k emuž / písma okazují starého i nového zákona,

abychom zase^ stavli na základ apoštolský a prorocký na pánu
Kristu. Neb figura*' toho pedešla, když lid« izdrahelský'^ opt se

navrátil do zem zaslíbené a chrám stavli, základuov^ se dobrali,

aby na gruntu stavli.^ A jakož jim e božie byla, aby z Baby-

lona vyšli toho asu, tak i k* poslednímu ^ asu jest e božie,

jenž die : Vyjdte z nho, lide muoj, abyste nebyli úastni hiechuov
jich a nepijali na se rány^ jich.í^ Opt ve tení, kdež svdie sám
pán Ježíš o posledním asu a ka: Zlost se rozmnožte'^ a láska

zstydne a budu se vespolek nenávidti a povstane lid proti lidu

a války budu a také falešní proroci mnozí. y Tu opt e
jest uinil pán Ježíš k zvláštnímu lidu svému aJ ka: Vy se

nemufte^ když ty vci budu, ale svých hlav pozdvihnte, neb

se blíži vykoupeme váše/^ K témuž mluví s. Pavel k Filip-

penským i k Timoteovi, také i s. Petr, ješto ty vci zjevn
vidíme na knžstvu, kteréž oni vypisují a od nich vystie-

hají,e jakož i s. Juda' pieše, kterací budu v posledních asích

ka'": Ale vy, nejmilejšie, pamatujte na slova, kteráž sú vám"-

pedpovdina'' od apoštoluov pána Krista, kteíž pravili"^ vám'
že v posledních asích pijdu posmvai, podlé žádostí svých

chodiece v nemilostivostiJ Ti sú, kteíž sami se oddlují, hovadní,

ducha nemajíce.^ A tak jest e opt k zvláštnímu lidu, vystiehaje

jej i také napomínaje die*: Ale vy, nejmilejšie, vzdlávajíce'^ se

sami na nejsvtjšie víe vašie, v Duchu Svatém modléce se.''

sami se v milovánie božiem ostiehejte, oekávajíce milosrdenství

pána našeho Ježíše Krista k životu vnému.''/ A k tomu jim pi-

pomíná e apoštolskú, kteiež"' pedpovídali" o posledním asu,
kterací mají býti, jež oznamuje, že sú nemilostiví a podlé svých

žádostí chodiey a hovadní a kterak^ oddlují se, to jest od svt-

ských, aby za duochovnie jmíni byli. Ducha božieho nemajíce,

a AI/: tomuto, b Alf: se. c A II: figuora. d a 11: izrahelský. e VAH
chybí: základv X stavli, f V A II chybí. S AII: posledního, h AII: zra.- i AU:
rozmnož, i V AII chybí. ^ AII: nermute. ^ AII: Judas. m y AII chybí.

^ V AII chybí. « AII: pedpovdna sou. P AII: pravíchu. r AII: nemilosti.

s AII: a ka. t AII: vzdlávejte. " AII: se modlice. v AII: kterouž, x AII:

pedpovdli, y AII: chodíce. ^ y aíI chybí.

a Figura. C. /? Zj. 18, 4.

r Mat. 24, 10.— 12. J Luk. 21, 28.

e Jací jsou? C. r Jud. 17.—19. /; Jud. 20. 21.
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aby jím''- se i jiné^ zpravovali / z toho daru posluhujíce. Protož f. 96^

pilnost mli apoštolé,^ aby i budúcí vystiehali, aby se zklamati

nedali, ale po jich skutcích je znali, jakož i sám pán Ježíš mluvil

k výstraze. A tak by mnohá písma mohla <^ vedena býti, ale pro'

ukrácenie tato sme pivedli, ješto k svdectví dosti jest na samém
pánu Kristu i na jeho apoštolech. Však proto my za dobré máme,

což sú koli iedili i snmy utvrzovali biskupové a pastýi ke-

sanští, jsúce v té jednot apoštolské kteréžkoli asy, zpravujíc se

Duchem Svatým, jichž žádáme úastni býti. Ale toto jest nám
nejjistšie a nejbezpenjšiC^ tohoto asu nebezpeného a knžstva

zkaženého, odvolati se k nejvyššímu právu o tak veliké vci

k otcom nejprvnjšiem a nejsvtéjšiem, milým apoštoluom, i pe-

stati na jich rozsúzení, ustavení i utvrzení Duchem Svatým, po-

slaným s nebes, neb oni sú slíbili život vný každému, ktož

v tom setrvá.

A dále po všecka ta léta žádali sme slyšenie ádného,^ prosiec^

pro Buoh a pro spravedlnost, nebo vždy k tomu milost máme,

chtíce rádi opraviti, když by co pi nás ukázáno bylo scestného

proti víe pána Krista a skutkom kesanským. A také sme o ty

vci mluvenie mievali^ s knžími obojie strany i s nkterými

mistry, a nenie^ nám ukázáno ani co písmem provedeno,'' než

toliko vo ' ustavenie nkterá lidská,^ pi nichž sme my nemohli

zuostati s knžími pro ty vci, jichž se naped dotklo.- Ale tch
vcí spasitedlných, jako první mnozí na nichJ i muedlníci sou

(jež obojie strany knžie chvále, že sú byli velicí svtí''), jakož

prvotn' apoštolé vtšie i menšie i lid od nich vyuený tak v-
ivše a inivše pánu Bohu se líbili a jeho milému Synu tak ke cti

sloužili následujíc jeho (jichž my žádáme úastni býti v té víe,

v kteréž oni spasenie došli), také bychom "^ rádi následovali

i v ctnostném život, akoli nestatení a neužitení, / ale však í. 96''

doufání máme, že spaseni budem z milosti božie skrze pána Je-

žíše zaslouženie i v tomto asu posledním, a" téhož každému lo-

vku žádáme, aby ku pokání pišel a spasen byl. Neb což na nás

jest, se všemi bychom rádi° pokoj mli a poddáni byli s milostí,

a AU : se i jiné jim. b A II: apoštolé pilnost méli. c AII: mohla mnohá

pisma. d AI: nejnebczpenjši. e A_II : prose. AII: mluveni mivali o ty

vci. g AII : néni. h AII: doverleno. i V AU chybí. J AII: nichž. ^ AII:

svatí. I AII: prvotni. ^V AII následuje: v skutku, n V AII chybí. » AII: radí.

a nb. C. /3 Ustanovení lidská. C.

' Srov. str. 5 pozn. 1.

2 Srov. str. 48 pozn . I.



248 TÉŽ PÁNUOA\ Mejtským.

a zvlášt povýšeným a v moci postaveným, za nž se máme pánu

Bohu modliti podlé nauenie apoštolského etcJ

Protož vzte jist, žef nenie^ jiná píina našeho od knžstva

oddlenie než to,*' že bychom rádi« spaseni byli a pi nich sme

se nemohli v nadji postaviti pro nesvornost, kteráž'^ jest mezi

nimi, a zlost. Pakli jest kde který knz, ješto se pánu Bohu líbí,

toho my nedotýem, ale toho, co*^ jest v puovodu mnohých knžie

a^ mnohého lidu, ješto se spasením bezpeie bez pravdy viery

pána Krista i skutkuov kesanských. Neb o to by nám nebyla

nesnáze, kdyby* se kteí pimísili zlí a kryli se mezi dobrými

s nevdomím jich, ano Jidáš byl mezi apoštoly. Nu,g by se pak

pihodilo i pi zlého knze služebnosti býti aneb svátosti od nho
pijímati, proto "i by se mohlo státi k víe a k modlitb skrze

knze nevidomého Krista Ježíše v moci církve svaté. Ale toto jest

jiné, když to knžstvo moci církve svaté nemá'/^ od Krista dané

a klíuov nepožívá k rozvázaní a svázaní, jako v první církvi apo-

štolské byloJ i také ješt v této ímské'' za prvních papežuov a'

doktoruov zízené, které moci požievali sú,^ jakož dekrétové svdie,'

ješto muožte to široce vdti, že ani toho již neostiehají, ale

oborem po tlu odešli. Kto má koho trestati, ponvadž ti, kto'"

sú první v úad" a v duostojenství, také sú pední v milováním

svta i tch vcí, kteréž ° na svt jsú, také zjevní sú v hiešiech,

jež vypisují apoštolé za skutky tla, a že takoví nebudu míti krá-

lovstvie božieho? Kterak pak? jiné vésti budu od milovánie zem-

ských vcí a z hiechuov tresktati a neústupné vyluovati, jakož

f. 'dl^ pán Kristus rozkázal i '
/ uil i dekrétové svdie,^ kteraké trestánie

bylo i^ vyluovánie, dokudž '> požievali klíuov v moci od Boha

dané, v múdrosti Ducha Svatého k rozeznání zlého a dobrého? Ale

když od nejvyšších až do nejnižšiech toho mezi sebú nepožievají,

jako^ bylo v první církvi, ale jedni nad druhými panují a v hie-

šiech sob pochlebují" v rozkoši pebývajíce a zbožie shroma-

a>l//; iiéni. ^AIl:iá. c /I//; která. ^AIl:coz. ^VAII chybí.

f y4//.- kdyžby. gy4//;ne. h /i//.- protof. ^ AII: nemá moci církve svaté,

j AU: bylo apoštolské. ^ V AII následuje: církvi. ^AII:\. m aII: ješto.

n A II: v úad první. o A II: které. v V AI! chybí. r y AU následuje:

apoštolé tomu. s aII: a. t A II: jakož. " AII: povolují.

a Píina oddlení. C.

/S Nemají moci, církvi svaté od Krista dané. C.

y nb. C. d V moci od Boha dané v moudrosti. C.

1 Jak brati smýšleli o moci svtské, viz pozn. 52 na str. I.

- Srov. pozn. 1 na str. 29.

3 Mini se všeobecn ustanovení práva kanonického.
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žujíce a pomsty vedúce jako i svtští, odkud pak [d]uovod mají,

by poctiví údové církve svaté byli, ano hlediece k skutkuom

a písmuom více nemuož o nich držáno býti, by nejnižšie údové

v církvi 3 svaté byli? A ponvadž podlé písem i skutkuov jich

známo jest v jistot, že ten puovod knžstva nenie'^ v jedno tlo

poktn a jedním duchem zapojen, odkud pak mohu v pravd
býti*^ knžie takoví, nejsúce kesané praví skrze úastnost Krista

Ježíše? A ei pána Krista'^ i apoštolské široce oznamují, jakož

o tom krátce naped doteno, že takovým žádná vc není užitená

k spasenie, ani komu mohu poslúžiti k životu vnému.
Ano i doktoi mluvie a stojie psáno v dekretiech, že kdož*

v tle Kristov nenie,^ nemá moci žádné církve svaté ani k svá-

tostem, jakož s.-^ eho píše (c. 12 C.) 1 qu. l.s mluv o svato-

kupectví'' ka: Jestliže prokláti' neb oddlení sou a svati nejsú,

kterak jiné posvcovati mohu ? A ponvadž v tle Kristov nejsou,

kterak tlo Kristovo dávati neb pijímati mohú?§ K témuž Pe-

lagius papež, jakož psáno (C.) 24 qu. l.,J že neni tlo Kristovo

což oddlenec posvcuje, ponvadž se pravdu zpravujeme r A toho

dovodie tiemto základem pána Krista f^': Jakož vtev nemuož initi

ovotce, jediné le ostane v kmeni^ též ani vy, le ve mn osta-

nete. ' £ A dál die : Neb beze mne nic nemžete''' uiniti^ A k témuž

s. Cyprián muedlník" (C. 70 C.) 1. qu. 1.° mezi jinú eí? takto

die, vypisuje služebnosti knžské nepravé, že aniž muož tu po-

svcována býti obt, kdež Duch Svatý nenie.^ A k témuž Zlato-

ústý mluví v svém dialogu v tetích knihách v 5. kapitole, ' / vy- f. 97^

pisuje o posluhovánie svátostmi^ die, že skrze žádného jiného, než

skrze svatého knze ruce puosobí se a posluhují svátosti.'''' A tak ^

a /4 //.• církve. ^All: néni. <^AII: býti v pravd. '^V AII chybí:

pána Krista. Místo toho pouze: jeho. e AI/: kdo. f A/I: není Kristov.

& V originále stojí nesrozumitelné: píše 191. h V A íí následuje: a. ^AII:

prokletí. i V originále: 2491. AII: 2491 jakož psáno. ^AII: zuostane

v koení. ' AII : zuostancte. m AII: nemuožte nic. n V AII chybí. " V ori-

ginále stoji: 191. P AÍI: jinými emi. ^ AII: lib. 3. capi. 7. in suo dia-

logo. s AU: svátostí, t AII: k témuž.

« Moc. C.

/3 Decretum Gratiani c. 12 C. 1. qu. 1. (Friedberg, Corpus iuris canonici I, 361).

Y Decretum Gratiani c. 34 (§ 4.) C. 24. qu. 1. (Fríedberg, Corpus iurís ca-

nonici I, 979—980). '1 Jistota. C. a Jan 15, 4. : Jan 15, 5.

7) Decretum Gratiani c. 70 C. 1. qu. 1. (Fríedberg, Corpus iuris canonici I,

382—388).
''/ Joan. Chrystomi. De sacerdotio v Migne, Patrologiae cnrsus, ser. graeca

t. 48, str. 643.
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i jiní. Protož dokudž v pravd úadnú moc mli a klíuov požie-

vali, takové z sebe vyobcovávali,^ kteréž shledali v bludu neb ^

v híchu škodlivém, aby služebnosti neinili svátostmi. A k tomu
die s. Jeroným, že abych v pravd ekl, ktož takového knze
život zná'' a jemu dopustí^ slúžitl, jest^ týchž^ hiechuov^ i

týchž muk úasten." Protož psáno 32. d(istinctione>, Porro,^ že

tak velmi lidu škodie, aby v pravd pravé modloslúhy byli s ta-

kovými knžimiJ K témuž psal s. eho 32. d(istinctione>,'

Verum : Úadu svatokupcuov a smilnikuov aby nikoli nepijímali,

ale, což muožte) od svatých posluhování zbraovali. r Tof jest

jiné bylo, než nynie, ješto iekají, by jich na sto poskvrnil, proto

úadu nic neškodí, a to muož býti panen, vdov i manželek, a po-

nvadž to svobodn mluvie, že nejhoršie knz jako nejlepšie muož
úadnú mocí poslúžiti, a což"" se die nejhoršie, to jest nejohav-

njšími hiechy i kacístvími poskvrnný a zkažený; neb když sob
jednoho hiechu nevážie, také i druhého etc; neb obecn svato-

kupecky jdú v to knžstvo,' ješto první papeži i doktoi vypisují

to za nejvtie kacíství. '

Protož ziece k tm vcem mnohým musili sme se opatiti

o své spasenie krom jich služebností, majíce k tomu písma sta-

rého i nového zákona i doktory prvnie ; ne bychom je chtli

ohyzditi aneb o nich zlé vci mluviti neb vypisovati; neslušie to

na nás, ale radše se za n pánu Bohu modliti, aby ku pokání

pišli. Ale toto krátce pivodíme pro výstrahu a pro píinu našeho

oddlenie od nich. A také v tom nedotýem tch, kteíž sú v pravé

víe pána Krista a bez hiechu smrtedlného. Ale sami"' sú se
''^

píliš ohyzdili a potupili; na tré se «>' rozdlivše v echách traktáty

proti sob sepsali hanlivé. Pán Buoh nás zachovej takových v^cí,

abychom je smli mluviti aneb rozpisovati a tak lid proti lidu

vzbuzovati a v nenávist uvoditi i k vraždám povolovati. Jakož

tomu rozuomíte i široce viete, že se ty vci daly i podnes se^

a /I//; vyobcovali. "o A II: aneb. <^AII: zná život. d /i//.- dopouští.

eAII: bývá. i A II: téhož. sAII: híchu, hy aII chybí. '^AII: 26 dis-

tinctione. i >!//.• muožete. k ^//; co. ' /I //.• knžství, m ^//; samif. ^V AU
následuje: velmi, o V AII chybí.

a Místo toto nebylo možno zjistiti.

/? Decreti Gratiani prima pars, distinctionis XXXII c. 6. pars III, §3: ,Porro

ad haec" . . . (Friedberg, Corpus iuris canonici I, 118—119).

Y Decreti Gratiani prima pars, distinctionis XXXII c. 6. pars III: ,Veiuni
principia . .

." (Friedberg, Corpus iuris canonici I, 118).

o Na tré rozdlení. C
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djí
/

již ode dvú stran, a to skrze ty píiny zlobenie iínžského f. 98'

a písem proti sob sbieranie-^ k svému úmyslu staréiio i nového

zákona; takéž i doktory jedny proti druhým postavujíce v eech
jich, i to ješt, že jednoho a téhož doktora jedni vedu k svdectví

své stran a jiní své. Protož potebie múde písem požievati, po-

nvadž je mohu jako vosk pilepiti podlé vuole své, k emuž chtie.

Neb i my mohli bychom mnoho písma vésti i doktorského, ale

vdúce, kterak ho požievají, lekli sme se jeho nevdúce toho,''

tak-li oni rozdíln a odporn sob píší, ili tito ei jich jinak

pevracují, svú pi chtiece provésti. Protož ziistáváme pi eech
jistých a stálých apoštolských a prorockých, ješto spolu se sjed-

návají, široce^ a zjevn cestu k spasení ukazujíce v víe i v skut-

cích, a kteížkoli se v tom sjednávají,"^ tm my víme a také

v jednot s nimi -z pebývati "^ žádáme, kdež sú koli po všem svt,
o nichž písma svdí, že sú v jednot církve svaté, jakož dí

apoštol, že {jako) v jednom tle mnoho úduov máme, tak mnozí

jedno tlo sme v KristiiJ Protož ti sú zvláštní od tla obory svta,

neb die pán Ježíš: Neprosím'' za svt, ale za ty, kteréž s^ mi dal

z svta,^ aby byli jedno, jakož' s^^ ty, Ote, ve mn a já v tob,

aby i oni v nás jedno^ byli.r Opt die: Já sem vás vyvolil

z svta, a svt vás v nenávisti má/' K témuž die s. Jan : Vizte,

kteraká lásku dal nám Buoh Otec, abychom synové božie sluli

i byli. Protož svt nás nezná, neb jeho neznám A z toho je i v ne-

návisti má, jakož die: Budu vás nenávidti, z sebe vyobcovati,

ohyžovati i jména vymetati'^ a ped mistry voditi i ped vladae
stavti,-^! a do žaláuov potáhnu^ vás i^ zabíjeti budu domnie-

vajice se tiem Bohu sloužiti/^

A tak všecky asy bylo i podnes jest' o lidu zvláštniem,

o nmž se pinie písma. A k témuž i doktoi nkteie mluvie, jako

s. Jan Zlatoústý na tu e ve tení JeruzalémeJenž zabíjíš proroky, «

pokládaje o dvú církví i die, že pravá a vrná chot Kristova, je-

jížto'" údové rozprostieni sú po všem svt, musí trpti od té

a A II: sebrání h AII: jeho. Následuje: ncvdouce. <^V AI chybí: íi-

roce X sjednávají, d AII : pebývati s nimi. e AII: neprosímf. * AII: které's.

g V AII chybí: z svta, h AII : jakož. ' AII: jedno v nás. j AII: potlinou.

k AII: a. 1 AII : jest i podnes. "' AIL: jejíž.

a Jednota. C. /S ím. 12, 4.

Y Jan 17, 9. 11. o Jan 15, 19.

£ ] Jan 3, 1. : Luk. 6, 22.

ry Luk. 12, 11. .^ Jan 16, 2. t Mat. 23, 37.
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rozmnožené v množství svta.'': K kteréžto^ práv církvi^ my se

f-QS*" piznáváme,'^ o niež die poctivý Bda, že nejlepšie j mistrovstvie

života jest následovati skutkuov první církve.^ A ta se ze všetio

lidu vybierá a*^ ze všech krajin zem v jednotu^ víry nejsvtjšie,

jakož die pán Buoh : Uinn sem jako ten, jenž pabrky^ sbírá

v^ podzim. r Opt die: Vybral's nás Bohu svému z pokolenie,

z národuov i z jazykuov.^ A též'' i apoštolé píší kesfanuom

vrným, že bydle v prosted národuov,^ a opt, že trpí od spolu-

mšfan.^ K témuž mluvie doktoi, že nedáví ovce vlka, ale vlk

ovce. Netrpl Kain od Abelc, ale Ábel od Kaina, ani Izmael' od

Izáka, ale Izák od Izmaele*"; též Jakob od Ezau,' i'" mnozí až do

pána Krista, kterýž trpl od mistruov a biskupov," od moci svta.

Též apoštolé jeho následovníci. Protož ta vc šla v pirozeném

i Starém zákon, ovšem pak v Novém svdectví, ješto pán Kristus

zaal cestu nov na svém tle skrze trplivost a též všem násle-

dovníkuom jeho oznámeno, že mají skrze trplivost bžeti na úzké

cest ° tsnu branú. A to sú i apoštolé pedkládali kesfanuom

vrným skrze písma, aby' patili na pána Ježíše, rozmnožitele

viery a skonavatele, kterýž pedloživ sob radost, strpl kíž
a hanby zanetbal etcji Opt k témuž: že pán Kristus trpl, i my
musíme týmž myšlením odni býti,'"* a ješt: když trpl, nehrozil.''

A dále die: Budem-li spolu trpti, budem spolu kralovati.''-

Pak mohli by nkteí íci: „Však i my trpíme".

K tomu dieme, že to vieme, že trpie mnozí lidé jedni od

druhých z božieho dopuštní v okršlku svta, jakožto i v echách
trply ti strany, jedni p od druhých, ale v tom zjevn pikázanie

božie pestupovali, eí pána Krista neostiehajíce. Také od nich trpli

sú nkací"" lidé na Ostrov se zlými smysly^ a tak trpie mnohým
obyejem mnozí neužiten, ale jako zloince.^ Ale jediný jest lid

a A II: niž. b y ^jj chybí: práv církvi, c Aíf: známe. ^ V A II chybí.

e /!//.• jednot, f /I //.• pobrky. g AÍI: m. ^AII: tak. '/!//.• Izmahel. ^AH:
Izmahele. ' V A II chybí: od Ezau. m a II: a. n y AII následuje: i. ^VAII
následuje: skrze. P A II: jedny, r AII : njací, s aII: zloinci.

a Spisovatel vyjaduje takto zhruba smysl místa: Joan. Chrysostomi, In

Matthaeum liomilia LXXIV. al. LXXV. v Migne, Patrologiae cjrsus, ser. graeca t.

58 str. 682—684.

/ Bda Venerabilis, Homilia X. in dominica post ascensionem Domini

{Migne. Patro!, ser. lat. t. 94. 189).

r Mích. 7, 1. Zj. 5, 9. • £ Fil. 2, 15.

: 1 Tes. 2, 14. rj Zlá. 12, 2.

»9 1 Petr 4. 1. í 1 Petr 2, 23. x 2 Tim. 2, 12.

1 Míní se Adamité. O nich viz pozn. 1 na str. 33.
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zvláštní, ze všech národuov vybraný v vieru Syna božieho a pe-

bývá v lásce Ducha jeho^; ten^ trpí pro spravedlnost užiten,

jakož die: Blahoslaveni sú, kteiež^ trpí pro spravedlnost.-^

A k témuž o nich die apoštol na sob píklad dávaje, že tu spra-

vedlnost ml, kteráž jest z viery / Kristovy, jenž z Boha jest spra- f- 99'

vedlnos^ u víe, v poznání jeho a v moci vzkíšenie jeho.^ A ti

sú tovaryší utrpenie jeho a pipodobnni k smjrti jeho. A kteiež

sú koli^ v té spravedlnosti viery pána Krista, takové za chot pána

Krista pravú máme a k tm ^ se piznáváme, že sús ti*^ spolu-

údové z úduo Kristových. A trpí-li jeden úd, trpie s ním všickni,

neb sú v jedno tlo poktni i jedním duchem zapojeni a tak na

jeden základ vzdláni, z jednoho koene moc berúce, z Krista Je-

žíše a z jednoho pramene pijíce, z Ducha Svatého, kteiež sú ti

koli bu z knžie, z uených, z urozených, mstských i sedlských.

Jakož die ke všem takovým spolu, aby diiostojn chodili povoláním,

jímž povoláni sú, se všie pokoru a tichostí, s trplivostí, snáše-

jíce se vespolek v lásce, peliví jsúce zachovati jednotu ducha

v svazku pokoje, jedno tlo a' jeden duch, jakož povoláni sú

v jedné nadji povolánie svého, jeden pán, jedna viera, jeden

kest, jeden Buoh a Otec všech, jenž jest nade všecky '^ i^ po všech

nás i ve všech nás, ajednomu každému z nás^ dánajest milost podlé

míry obdarováni'^ Kristova. r Protož die: Vstupuje na výsost já

tu^ vedl vazbu, dal dary lidem, '^ a tudiež die, že on nkteré za-

jisté dal apoštoly a nkteré proroky, jiné pak evangelisty a jiné

pastýe a uitele k dokonání svatých v dielo služebnosti k vzd-
lání tla Kristova, dokudž se všickni nesbhneme v jednotu viery

a v poznání Syna božieho etc. A dále die : Pravdu iníce v lásce,

rostme v nm ve všech vcech, jenž jest hlava naše," Kristus,

z nhož všecko tlo spojeno a svázáno po všelikém klúb pi-
sluhovánie podlé dlánie v míru jednoho každého úda^ pispo-

enie tla inie ke^ vzdlání svému v lásce. ^ Tuto^ apoštol píše ^

o jednot božie, kterúž uinil z svého velikého milosrdenství. Jakož

die, že jeden Buoh jest, jenž jest všecko ve všem,''! také že Kristus

Ježíše pán náš jeden jest,'f jenž s Otcem jedno jest a" také skrze

a A II: svatého, b a II: tcn. c a II: jenž. J V AII chybí. ^ AII: koli sú.

A II: tmf. g AII: smc. ^ V A II xhybi. i V AII chybí. J AII: všecko.

^ V AII chybí. ^V AII chybí: z nás. m AII: obcováni. " AU: jatou.

^V AU chyhí. P /!//.• oudu. r /!//.• k. ^AII:\\\\oÍ. ^V AU chybí: Y^ú%\.\x%

Ježíš, u V .4/ chybí: a X jest.

a Mat. 5, 10. /S Parafráse Fil. 3, 9. 10. y Ef. 4, 1.-7. Ef. 4, 8.— 13.

£ Ef.4, 15. 16. C Jednota. C. -n Ef. 4, 6. »> I Kor. 8, 6.



254 TÉŽ PÁNUOM Mejtským.

nho jedno jest," s ním i s Otcem církev svatá, kteráž se zpravuje

Duchem Svatým, jenž pochodí od Otce i od Syna, kteréžto církve

f. 99'' prvotní údové sú svtí ^ apoštolé a dále ti, ješto je tudiež jme-

nuje, kteiež sú k vzdlání té církve, aby jednoho každého uili,

napomínali i tresktali, aby každý lovk vící a poslušný picházel

k té dokonalosti k míe víry, v níž má spasen býti v plnosti

Kristov skrze poznánie jeho tak, aby každý naplnn byl ovotce

spravedlnosti, jenž jest základ ducha k spojenie jednoty. Jakož die

po všech klúbiech,'^ dává píklad na tle vidomm a hmotném,

aby lovk rozuml o duochovním, kteréž jest život božie, v nmž
mnozí jsú jedno tlo v Kristu. Jakož také die v té^ ei apoštol,

in rozdíl zlých lidí od lidu božieho, že sú zlí odlúeni od života

božieho, jenž jest církev svatá, jejížto údové, vyvolení božie jsú

chrám Boha živého.

Protož ten život duochovní vnitní jest vzdlán \^ píbytek

božie v Duchu Svatém, neb jest stvoen mocí božie v skutcích

dobrých skrze víru Krista Ježíše"^ a lásku Ducha Svatého, a tak

jest v jednot ducha v svazku pokoje, jakož die apoštol: Jedno

tlo a jeden diichj a to s vyvolenými božiemi, jenž sú církev

svatá, kteráž tu vieru vyznává ústy, kterúž v srdci má, iekajíc:

„Vím v Boha Otce všemohúcího"*^ etc. A to jest víra obecná

kesanská. Ktož jie v srdci má v té pravd, o níž naped pov-
díno, ten^ jie užiten vyznává, jakož naped die: Jedna viera

a jeden kest/^ Neb tak má veno býti podlé písem apoštolských

a prorockých od každého kesana vrného, neb každý má skrze

tu vieru v jednot pebývati; neb ihned když pistupuje k Bohu,

má viti, že jeden jest Bnoh^ a že hledajících sebe jest^ odpla-

titel. A tak to pistúpenie jest, jakož die s. Pavel ^: K némužto''^

pistúpiece s pravým srdcem v plnosti viery.^ Protož' ihned má
práv smysliti o pánu Bohu, že jest mocný, múdrý aJ dobrotivý í

a moc jeho moc vná, všemohúcí, nepemožená a že z nho
a skrze nho a v nm sú všecky vci, kterúžto mocí stvoil múde
všecko "^ a v dobrot své zachovává je. Protož dovrným srdcem

f. 100'' a duchem milovným má' / se k nmu míti každý lovk pro své

spasenie, neb on jest sám nejlepšie dobré, s nímž se má skrze

a AII: svatí. b AIl: též. c AII: Ježíše Krista. ^V All chybí: Otce

všemohúcího. e AII: tenf. f AII: Bh jest. g AII: jest hledajících sebe.

h AII: apoštol, ch AII: nmuž. ' AII: a tak. W AII chybí, k AII: všecky.

Následuje: vci. ' AII: má.
a Ef. 4, 16. /S Život duchovní. C. y Ef. 4, 4.

d Ef. 4, 5. £ Žid. 10, 22. í" Co viti o pánu Boliu. C.
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lásku ducha spojiti a tak v nm nadji míti všeho dobrého bu-

dúcího skrze pána Krista Ježíše. Neb v nho také ví církev svatá,

že^ jest moc a múdrost Boha Otce a nese všecky vci slovem

moci své, kterýž jest blesk sláv}^ a zpuosoba podstaty jeho, a skrze

nho všecko dobré stalo se jest církvi svaté, neb v nm má vy-

kúpenie a odpuštnie hiechuov a z mrtvých vzkíšenie i život

vný. Ten^ jest užitek Krista Ježíše všem tm, kteíž v jednot

pebývají, za kterúž se pán Ježíš modlil. A to*^ jest církev svatá

ze všeho lidu svta vybraná všech asuov i tohoto nynie. S nimiž

i my víme « v církvi svaté se pebývati skrze Krista Ježíše, jenž

jest tu církev s sebú spojil a v úastnost uvedl Ducha svého Sva-

tého. A tak víme i svatých obcování i hiechuom'' odpuštnie

i tla vzkiešenie k blahoslavenství života vného.
To my spolu svdíme o víe církve svaté i o nadji, o nichž ^

mluví s. Petr, aby vydali poet každému žádajícímu z viery

a z nadje, kteráž jest v nich./? Protož k té víe s dobru volí, s ob-

líbením * se známe i ke všem vcem, ješto sú církve svaté skrze

Krista Ježíše, neb on jest chot její milý a ona jeho poslušná

a vrná jemu od Otce jsúcis pedvedena'' a skrze posly jeho pro-

roky a apoštoly zasnúbena. Jakož se naped jmenují ti poslové,'

pastýi a uitelé prospšní v církvi svaté v služebnosti Ducha Sva-

tého, jakož die : Dal dary lidem, r A to prvotn jmenuje zprávce

církve svaté, aby tch daruov k užietku, jako hivnu tžiece, po-

žievali k rozmnožení chvály božie a k užietku spasitedlnému í

lidem, neb pána svého následují, Krista Ježíše, a k témuž jiné na-

pomínají, aby tak inili, jakož na nich vidie a od nich slyšie, jakož

i naped die, aby chodili diiostojné ve všie pokoe a tichosti s trpli-

vostí snášejíce se v lásce. '^ A to jest duostojenstvie úadu / knz- t- 100"

ského,'' když tak chodí v ruše spravedlnosti ke - cti biskupu svrcho-

vanému a voleným jeho ku píkladu, a z tch daruov aby posluhovali,

kteréž od nho vzali, jakož k tomu napomíná prvotní vlada mezi apo-

štoly s. Petr ka : Jako dobí vladai rozliného daru božieho, a kto

mluví, jakoei božie,akto posluhuje, jakožto zmoci, kterúžpidává
Pán. ' í" Protož takoví z té moci úadné církve svaté mohu prospti

a"" poslúžiti užiten" k spasení ° nejprv slovem božiem aP mo-

a /4//; jenž. b AII: ten. c All: k). d All: liícliiiov. e a II: niž. ^VAII
chybí: s oblíbením, g All: jsouc. •' /4//.-pedzvd£ná. ' VAH následuje: atak.

: /4/.-spasitedIného. k AII: knžského. • AII: Buoh. "' V II chybí: prospti a.

^ V AII následuje : a. '^ V A II následuje: prospšn. v V AII chybí.

a Jak jsme v církvi? C /S Parafráse 1 Petr 3, 15. ;' Kf. 4, 8.

o Ef. 4. 2. e Dstojenství úadu. C. : 1 Petr 4, 10.
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dlitbú a svátostmi/^ jakožto ktem k rodu novému na dokázanie

obmytí druhého narozenie a obnovenic Ducha Svatého, také po-

tvrzením ^ skrze ruku vzkládanie k pispoenie daruov božiech,

také svátostí vidomú'' chleba a vína k obcovánie tla a krve pána

Krista, chleba nebeského a živého, a tak k posílení*^ a k vzrostu

života vnitního duochovního i k setrvání k životu vnému. Také

z úadné moci mohu hiešnému prospti a ku pokání obrátiti

a k známosti pravdy Krista Ježíše pivésti'^ a tak umním klíuov

jemu otevíti bránu do království nebeského, aby sa rozvázán kráel

po šlépjích Pána svého na úzké cest,^ a jakož prvé vydával údy

své* k nepravosti hriecha, tak již zase k spravedlnosti a k posv-
cení. Tomu všemu zpravie jejs pastýi vrní, kterak má ukižován

býti hiechuom^ a žádostem a Bohu živ býti.'^'' Také nauie man-

želky' ty, ješto pebývají v^ Kristu a v církvi prvé v stavu panen-

ském neb vdovském, aby se zachovaly v svém stavu J od poskvrny

a porušenie srdce zlú žádostí a od tlesné"* milosti kochánie ne-

istého a chlipného, ale aby pebývaly v Kristu Ježíši v dovrnosti'

srdce a'" v duochovní milosti se všemi spolu volenými.r A tof jest

veliká svátost, aneb k rozumu mluviece, veliké uinní s nimi mi-

losti božie, že jsúce v takovém nebezpeném stavu, mohu zstati

v Kristu Ježíši a v církvi, kdež to jest veliká svátost.

Také" zprávce církve svaté" mají nauiti a zpraviti kesany
vrné ty,° o nichž naped povdíno, aby? oni také na e pána

Krista pomnli,'' jenž jest ekl : Nemocen sem byl a navštívili ste

f. \0\^ mne.(^ Protož rádi / mají pijíti^ k nemocnému a jeho potšiti,

v víe potvrditi a v nadji postaviti,^ modléce se za nho s kn-
žími církve," jestliže jest^ který nedostatek hiecha, aby Otec

milosrdný odpustil skrze zaslúženie pána Krista Ježíše.'* Pakli po-

tebuje zdravie pro užitek svého spasenie aneb pro prospch bliž-

ních, aby jeho ráil posíliti a zdravím obdaiti; pakli jest hodná

a y4//; potvrzení, b yl//.- svátostmi vidomými. c ^4 //.• posilnní. ^Alf:

pivésti Krista Ježíše. ^V AI následuje nesrozumitelné : as vyplaníje, v A II:

as vyplacuje. í A II: údy své V7dával. zV AII následuje: a nauí, h A II: hí-

clim ukižován býti. ch V A II chybí: živ býti. ' AI: manžely, i V Alt místo:

v svém stavu stojí: snimam. ^V AII následuje: žádosti. ^AII: milosti,

m V AII chybí. ^ V AII chybí: také X svaté. Místo toho stojí v A II: a

v tom je. o v AII chybí: kesany vrné ty. P AII: ješto. r AII: pomní, s v AII

místo: mají pijíti stojí: pijdou, i AII: postaví. " V AII chybí: s knžíml

církve, v VAII chybí: že jest. y^ V AII chybí.

a K emu dobí dobe poslouží? C. /5 Manželství. C.

y Svátosti. C. o Mat. 25, 36.
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píina, i olejem pomazati ve jméno ^ Pán,a jakož o tom s. Jakub

píše v své kanonice./5

Protož to za dobré také máme a užitené k spasenie tak,

jakož svdie písma svatá, jimž máme viti a jich ostiehati s mi-

lostí a tak v lásce spolu pebývati a každému pravdu initi a pánu

Bohu dkovati ze všeho toho dobrého, že nám poslal Syna svého

milého, abychom skrze nho v té milosti pebývali a došli vné
radosti. A toho každému žádáme i za to se pánu Bohu modlíme,

akoli neužitené sluhy božie.^

i Pánuom purgmistru a rad i staršiem Starého Msta i Pražského. '^ . 101^

Známo^ iníme Vaší Milosti, že sme psali listy jedné formy

do nkterých mst v tomto království, oznamujíce ty vci, které

sú pi nás podlé puovodu a povolánie našeho. Ale Vaší Milosti

mli sme báze psáti proto, patiece k vaší výsosti a hlav eského
královstvie a také k našemu ponížení a pohanní tchto asuov.

Ale však sme to mezi sebú rozsúdili hlediece k tomu, že ím jsú

v úadech duostojnjšie a múdejšie, tiem více píležie ku poní-

ženým a sprostným milosrdenství a milost ukázati, laskav vysly-

šeti a pokojn snésti a v jich pi nahlédnuti, pro kterúž trpie

:

protož prosíme / Vaší Milosti pro milost božie, rate se k nám f. 101"

míti dobrotiv a strpte nás v tomto psáni a porozuomjte našemu
položení, v em sme se ustavili a co provodíme a od eho se

vystieháme, neb my máme za to, že mimo jiná msta Vaše Milost

muožte tm vcem, kteréž sú pi nás lépe srozumti. Neb tch
všech let bývaly mnohé otázky i ei s nkterými nás na rathouze

i u mistra v dom, ješto nkteie z pánuov tch vcí mohu býti

svdomi,^ a že my vždycky znali sme se k víe pána Krista i ke

všem svátostem, že držíme a víme tak, jakož písma oznamují

jistá a stálá, apoštolská i jiná Bohem vdechnutá, kterak byli

a AU: ve jménu, b Me?j tímto a následujíc itn kusem jest asi ^ 4 stránky

prázdné, c Nadpis od vlastního listu není nikterak rozlišen.

a iMazání. C (j Jak. 5. 14.

^ Výatek z kusu tohoto otiskl GOLL v M 1884, 463. O obsahu

PALMOV. Braja I, 1, 82. „List purkmistru a l.d. Starého Msta Pražského"

byl sepsán po PRVNÍM LIST MÝTSKÝM. tedy snad na podzim r. 1471.

'^ Srov. f.
88b (str. 232). emi, které s bratími byly vedeny na radnicí,

rozumí se. tuším, jejich vyšetování r. 1461. Srov. GOLL vM 1884, 450 si.

454, 463. Prameny bratrské zmiuji se o radnicí novomstské.

17
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V první církvi, a tak i o všech vcech k spasení potebných. Neb

to se nalézá za nejbezpenjšie držeti, viti, v skutku zachovávati

i ústy vyznávati tak, jakož pán Ježíš Kristus uinil smlúvu mezi

Bohem Otcem a lidským'^ pokolením k chvále jeho a k jich spa-

sení a tak je smíil a v pokoj uvedl, a kdož tu smlúvu zacho-

vávají, život vný zaslíbil. A toho sú svdkové svtí apoštolé,

kteiežto poselství miesto Krista dli,/? oznamujíce tu úmluvu, v kteréž

bychom i my rádi se zachovali i k ní se známe. A co bychom

proti tomu uinili, rádi bychom s milostí opravili, neb tak píší

naped povdní apoštolé kúce: Ziiostanete-li v tom, co ste od

poátku slyšeli, i vy v Otci i v Synu zuostanete, a toto jest vám
zaslibenie, život vný.r

Také známo jest naše obcování v Praze mimo jiná msta,

kterak sme kající život vedli, poslúchajíc mistra Rokecana i jiných,

kteiež se jeho pidrželi a zvlášt také rady sme brali i v pí-

tomnosti bývali knze Martina Lupae, knze Jana Opony, také

v Vilémov, v Divišov, nkteí i v Chelicích. Nebo z tch stránek

jest poátek našeho shromáždnie, jakož sme o tch vcech šíe

psalie Králové Milosti i mistru Rokecanovi, ješto nkterých z Vaší

Milosti muož to tajno nebýti.^ Protož z tch píin naped pov-
dných nadji máme, že tch vcí, kteréž pi nás sú, Vaše Milosti

mezi sebú povážíte a poznáte, že jiná píina našeho oddlenie

od knžie nenie než ta. že sme báze mli, zuostati^ pi úadu
moci papeže a z(íz)enie kostela ímského, jist vdúc, že zle

stojie v víe i v skutcích, a proto sme mli báze vyznávati

o svátostech podlé forem od nich složených, neb nalézali sme
f. 102'^ mnoho bezpenji tak / více vyznávati, jakož milí apoštolé uili

i psali a první církev ostíhala. Také sme se pi nich toho lekli,

že sú jistá a pravá ustavení pána= Krista a apoštolská potupili za

hiech smrtedlný a za blud a svá zvelebili, k nimž mocí pudie,

vyléváním krve mnohých lidí, i spravedlivých, tak že v posledním

asu na to pišlo, což papež, by byl nejhoršie, s kardinály, s bi-

skupy též zlými za dobré kú, aby íoT jedno za dobré jmíno bylo,

a co za zlé, to za zlé, a ktož by nechtli v tom jich poslúchati,

hrdla zbavuj í.-

a Smlouva skrze Krista mezi Bohem a lidským pokolením uinná. C.

/? Tu apoštolé kázali. C. y 1 Jan, 2, 24.

d eho se báli v papežstvu. C.

£ Ustaveni pána Krista, lidská. O C Poslušenství papeže. C
1 Srov. str. 233 a 257.

- Narážka na druhé pronásledování brati. Viz ostatn str. 62 pozn. 5.
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A Z toho sme nalézali i v tom se ustavili, abychom''' radše

pána Krista poslúchali i jeho milých apoštoluov i všech tch ná-

sledovníci byli, kteiež sú té pravdy ostiehali. A proto sme se

opovážili i životuov. Jakož i první kesané vrní trpli od Židuov

a od pohanuov, takéž i my od zlých lidí pod jménem kesanským,
majíc na píklad první v Starém zákon, ješto trpli od tch
knžie, kteiež sedli na stolici Mojžíšov, neb sme se nemohli

doviti spasenie pi nich, ponvadž o nich nedržieme, by byli

církev svatá, neb nemají skutkuov jejích. Také nám se vidla

tžká vc pidati tu est papeži zlému, klerážP^ sluší pánu Kristu

Ježíšovi, také zboru hiešníkuov, ješto pilezle církvi svaté, choti

Kristov pravé, a tak abychom místo Krista Ježíše nepidávali cti

lovku hiecha, jenž se povyšuje nade všecko, ješto slov Buoh.

A z tch píin hlediece k písmom apoštolským, hrozná vc se

nalézala, abychom v jeho úadu spasení své drželi a jeho posluov

poslúchali a v tch vcech, kteréž píležie k spasení, a od nich

svátosti pijímali jako od posluov Kristových. Neb i sami nkteie
knžie v tom se znají, že sú v to knžstvo neádn vešli skrze

svatokupectvie a nkteie falšujíc peeti, a také nkteí pijímajíce

od nich pod jednu zpuosobú, zapírali pod obma, a k tomu také,

že jsú živi neádn v zjevných skutcích zlých. ^ Pakli kteí sú kde

dobí a dobe živi a pijali posvcenie v pravd skrze Krista Ježíše,

tch my nedotýem, ale žádáme jich úastni býti. A protož, milo-

stiví páni, nemli byste nám za zlé míti, že sme se vzdálili od

jich posluhovánie, chtíc se vystieci nebezpeenství zahynutí

duší svých.

Ale jakož / mluví o nás, že bychom zlú víru mli, pán Buoh f. 102''

zná víru v srdcích našiech, že bychom ji rádi zachovali nepo-

skvrnnu, z niež tak i poet vydáváme každému žádajícímu. A tak

i o svátostech církve svaté rádi bychom práv vili i jich požie-

vali v pravd. Jakož to o ktu víme, že má býti a že každý

már poktn býti jednu a potom, sheší-li, pokání potebuje, a to

v církvi svaté. Ale ktož nejsú v církvi <^ svaté, nemají moci ktu,

protož jich kest nic nenie, jakož tak apoštolé oznamují i doktoi

píšie prvnie^ i nynjšie, takže ktož nenie v tle Kristov údem,

není úasten hlavy ani spolúduov církve svaté, a tak ktož ne-

a Pána Krista. C. /3 O est Kristovu. C.

y Kest. C. d Pokání. C. s í kest niím jest. C.

' Narážka na pokoutní nabýváni svceni knzi podobojich. Srov. TOMEK.
Djepis Prahy IX. 38. Viz též píslušné poznámky na f.

139a. 139b, 317b,

17*
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pebývá v Kristu a v církvi, žádné moci nemá k nižádné svátosti.

Ale komu se stal v pravd kest a pijal jej, ten jest v jednot

církve svaté, když ho ostiehá ; a takoví hodni uinni sú k pi-

jímaní tla a krve pána Krista pod zpuosobem chleba a vína,

jakož i v první církvi takovým bylo posluhováno od knžie zboru

božieho. Také o svátosti knžstvie víme i vyznáváme tak, jakož

písma apoštolská zjevná sú k tomu, a též i o jiných svátostech,

jakož sme mistru Rokecanovi v listu šíe psali o každé zvlášt.^

A tak dál i o jiných vcech psali sme, v em jest položenie naše,

že v tom, což sú první kesané vili, vyznávali i v skutku plnili,

o nichž jest svdectví od doktoruov, od knžie, od mistruov obojí

strany.- A o to žádné ruoznice nemají, ale obojie o tom píší i na

kázáních mluvie, že sú oni v pravd kesané byli i mnozí svatí

a muedlníci, ješto došli koruny v nebi, a že to jest církev svatá,^

chot Kristova vrná a pravá, jejiežto údové rozprostieni sú po

všem svt i tohoto asu. A k té my se piznáváme i v nadji

božie k ní sme pistúpili. Ale této církve shromáždné u velikém

množství svta na široké 'cest, kteráž zabíjí proroky a spravedli-

vým se vždycky protiví, o níž také apoštolé i doktoi píší a zvlášt

s. Jan Zlatoústý na tu e Jeruzaléme, jenž zabíjíš proroky/^ ne-

smíme jie býti úastni, neb akoli Jeruzalém bylo msto zvláštnie

božie, avšak mnohých spravedlivých krev vylévalo a proroky za-

bíjelo, když mistruov svých a knžie poslouchalo, kteiež se /

f, 103^ vždycky Duchu Svatému protivili v spravedlnosti své se ustavujíce

a práv svých požievajíce a spravedlnosti božie neznajíce ani práv

zákona Ducha Svatého, kteréhožto ovotce jest láska, pokoj,

radost etc*

Protož, páni milostiví, k tm vcem rate popatiti a poroz-

umti, že všech asuov ty vci byly, sú i tohoto posledního vku,
v nmž jest láska zstydla a zlost se rozmnožila a Antikrist kraluje

s svými údy, jakož o tom misti i knžie v kázáních svých asto

a jMat. 23, 37. Srov. Joann. Chrysosíomi, In Matthaeum homilia LXXIV.

al. LXXV. v Migne, Patrologiae ciirsus, ser. graeca t. 58. str. 682—684.

^ POET Z VÍRY O SEDMERÉ SVÁTOSTI ve TVRTÉM' LISTU
K MISTRU ROKYCANOVI {AI f.

12a si.) a ŠESTÝ LIST K MISTRU ROhY-
CANOVI (AI.}. 22a si.)

.

- Srov. AI f.
8a si., 19a. 19b, LIST OD BR.ATÍ KRÁLI JIÍMU

v AII ý. 38.

^ Argumentace podobná se nkolikrát opakuje v písemných projevech

bratrských^té doby. Srov. AI ý. 75a. mb, uga, jJSb, 137a. I62a.

* Co do bratrského názoru o církvi viz. pozn. 2 na str. 35.
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mluvili SOU. Zachovejž vás pán Buoh, abyste nebyli úastni tch,

ješto spravedlivým se protivie a krev nevinnu vylévají. Ale známo

jest nám o Vaší Milosti, ješto z toho i pánu Bohu dkujeme, že

netoliko, byste spravedlivým smrt inili, ale i vinné propouštíte

milosrdenstvie iniec. Akoli nkteie spravedliví trpli sú vzenie

i na Novém mst muenie, ale to jest bylo'^ královým rozkáza-

niem, kterýž chtl své písaze dosti uiniti. A také knžská rada

byla k tomu a zvlášt biskupa Jošta, jakož sme byli zpraveni, že

by k králi mluvil, aby nám smrti neinil, ale trápenie dosti dal,

a tak král jest té rady uposlechl maje za to, že by tiem Bohu

poslúžil a církvi ímské se zachoval.^ A protož sme byli králi psali

ta léta pokojná,^ prosíce pro Buoh a pro spravedlnost, aby nám
dal ádné vyslyšenie a hnvu božieho a pomsty na se i na toto

království neuvodil.^ A protož i toto písem vystiehajíce pány,

msta i všecky vuobec, aby se dílu božiemu neprotivili, neb žádný

nikdy neobdržal proti Bohu všemohúcímu. A ponvadž Buoh chce

tak míti a lid tohoto asu tak spasiti, kterýž vyvoluje, a také za-

vedenie knžské oznámiti a zlost rozmnoženu, kto pak z lidí bude

tomu moci odolati? A my, k emuž nás pán Buoh povolal, musíme
tomu poddáni býti z lásky, a což na nás vzloží, trpti pro své

spasenie. Avšak v té milosti dlužní sme vždy lidí vystiehati, jakož

i první to inili, kteiež skrze víru a trplivost ddili zaslíbením.

Oteviž pán Buoh srdce vaše a osv oi vnitnie, abyste

poznali líbeznú vuoli jeho a živi byli k chvále slávy milosti jeho

i poddané k témuž vedli, abychom i my toho úastni byli, neuži-

tené slouhy pána Krista, také Vaší Milosti chtiece rádi poddáni i po-

slušní býti i vrnost zachovati ve všech / vcech, jakož tomu zpráva f. 103''

apoštolská uie, i také prosby a modlitby initi s žádostí, aby

vám pán Buoh dobe uinil v tomto asu i na vky. Amen.
Takéf Vaší Milosti pipiš bude dán toho listu, kterýž sme do

nkterých mst rozeslali.
^^^

a Za íimto kusem jest asi ^,4 stránky prázdné.

a Muení. C.

' Týká se prvního pronásledováni brati r. 1461, o nmž GOLL vM
1884, 450 si. a 460 si. Tam i o Joštovi. -Narážka na korunovaní písaha krále

Jiího ozývá se již v LIST KRÁLI JIÍMU z r. 1468 (A II /. 38). Srov.

str. 18 pozn. 2.

^ Léty pokojnými rozumí se doba ped poetím válek krále Jiího s pan -

skou jednotou a s králem Matyášem.
^ Srov. str. 5 pozn. 1. Srov. str. 257.
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^

í. 103^ 3 Nejjasnjšieho^ krále, osvícených knížat,^ urozeiných pánuov,

statených rytieuov, slovutných pano.ší, vzáctné múdrosti pánuov

z mst i všeho poddánie království eského — my lidé ponížení

a pokorn Vaší Milosti"^ poddaní prosíme pro milosrdenství a božie

a pro jméno pána Ježíše Krista, abyste nám ráili milostivi býti

a nás trpliv snésti v tom, že se vuobec s lidem v nkterých

vcech nesjednáváme,'^ pi nichž vidíme nebezpeenství dušie

našiech tchto asuo, v nichžto vuobec lid nestojí v^ víe živé

a v hieších se rozmnožil. Protož sme se poodtrhli od nich, abychom

toho zlého úastni nebyli a s svtem nezahynuli, neb die písmo,

že svolujíci s inícími jednu muku trpti budiiJ I ratež Vaše^

Milost vdti, že sme se v tomto ustavili, abychom pikázaní

božiech ostiehali a* podlé zprávy apoštolské živi byli, následujíce

prvních vrných kesfanuov, pokudž bychom nejdéle § mohli, žá-

dajíce úastni býti všech kesfanuov vrných, kdež sú koli po

všem svt, a s nimi jednetu v víe pánar Krista i ve všem dobrém

držeti úmysl máme až do konce. Neb my víme o církvi svaté

obecné i o poslušenství jejím, a ktož by z toho vypadl,'" spasen

býti nemuož, neb nenie spasenie, než v Kristu a v církvi. A bychom
byli mohli porozumti a smysliti o knžstvu i o lidu vuobec, že

f. 104^ by práv stáli v Kristu a v církvi pebývajíce, / byli bychom se

a Kus tento nemá v AI nadpisu. Nadpis shora uvedený nalézá se v ruko-

pise R (Viz pozn. 1). GOLL vM 1883, 515 dává mu nadpis: LIST VŠEM
VUOBEC, PALMOV I, 1. 82: LIST VŠEM VBEC, b /?.• Vašim Milostem,

c R: nesjednával. ^V R chybí, e R.- Vaší. f V R chybí, s AI: nejdále.

a Duch pokory. O. /3 ím. 1, 32.

y Duch horlivosti. O. o Známosti. O.

> Nalézá se též v rukopise kniž. knihovny Lobkovické v Roudnici pod
sign. VI. Ef. 7 (Miscellanea varia ad historiam Bohemiae spectantia manu Lad-

Zeidlicii Schónfeld) str. 703—708 p. t. : List všem vbec. Tekst rukopisu tohoto

liší se od tekstu AI tím, že má vtším dílem novjší tvary jazykové. Varianty

jeho oznauji písmenem R.

O obsahu PAL'MOV, Brafja I, 1, 82. Pamov omylem vytýká zde GOL-
LOVI, že kus tento nesprávn datuje r. 1472. GOLL vM 1883 uvádí jej na

str. 515 a ne, jak Pamov cituje, na str. 520. Datum kusu uvedeno jest ke

konci jeho: 1468. Uritji lze íci, že byl psán (vydán) nkdy koncem er-

vence 1468, o emž více v „Pedmluv" . Srov. pozn. 1 na str. 218.

- Mínni jsou nepochybn synové krále Jiího, ale lze rozumti vbec
knížata slezská, tak že by výraz „království eského" ml význam koruny

eské. Že bratí v tomto smyslu výrazu toho užívají, jest možné proto, pon-
vadž mli již své pívržence i na Morav.
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nikoli nesmli od nich odlúiti, ale ve všem byli bychom rádi pod-

dáni a poslušní.

Protož nerate se domnievati ani komu viti, bychom zaali

víru jinú neb které vci nové aneb co nového pi tch vcech,

«

kteréž mají kesané vrní z podstaty spasenie svého držeti a za-

chovati, ale v té víe vyvolených božiech, skrze apoštoly vyhlášené,

rádi bychom se ostiehali, zlého se varujíce a dobrého se pídr-

žiece. Protož prosíme pokorn pro milost božie, nerate/? Vaše Mi-

losti, na nás takových pijímati žalob neduovodných. Pakli by kto

co na nás zlého vdl v víe neb v skutcích, nech ádn dovede,

hotovi sme opraviti s milostí; pakli co hodného pomsty i trestánie,

trpti. Neb tch vcí, kteréž sú pi náSj^ neiníme z žádného sebe

pozdvihovánie, ani z všetenosti, ani z drzosti,^ ale núze spasenie

našeho nás k tomu pipudila,^ neb s mnohým uptáním a v prodlení

drahn^ let poznali sme to za nejbezpenjšie k spasenie, zprávy

apoštolské a jich nauenie poslouchati a toho ziezenie ostiehati,

v emž sú první kesané spasenie došli. Pakli by se co pimísilo

pi ^ nás hlúposti, neumnie aneb nevdomie a rozuml by kto

lépe neb vdl, chcem rádi nauenie pijíti, neb tu vuoli máme
i za to se pánu Bohu modlíme, abychom pi všech láncích viery

v pravém smyslu pebývali a svátostí církve svaté v pravd po-

žievali, jakož by bylo k chvále božie a k našemu spasenie, i ve

všech vcech tak se míti, každému slovu božiemu viti a v pravém

rozumu požívati.^

Také rate vdti, že žádných ^ rot nechtli sme sbicrati

nikdy, ale pokorn mocem poddáni býti i našiem budúcím zsta-

viti, aby vždycky bez reptání poddáni byli a poslúchali i k každému ^

skutku dobrému hotovi byli a vrnost králi zachovávali,'' i pod

kýmž koli sú, dan dávali, robotovali, krále ctili i všecky po-

výšené. A tak ve všech vcech chcem se rádi míti, jakož by

se pánu Bohu líbilo a tomuto království k dobrému bylo, mo-

dléce se za krále a za povýšené i za všecky vuobec. A v tch ve

všech vcech s Vašimi •= Milostmi sme, v emžkolivk'' ste^ pod-

^ V R psáno Jest toto slovo dvakrát, b /^; zacliovali. c R: Vaší. ^ R:
v emžkoli. e R; se.

a Nic nového nezaali. O. . /? Pokory. O.

Y Tichosti. O. Pokání. O.

e Jednoty a svornosti. O. C Poslušenství a poddanosti. O.

1 Srov. {LISÍ VŠFM VBEC) AI f.
82b.

2 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI AI f.
2 a.

* Viz pozn. 2 na str. 201.
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dáni líbezné vuoli božie. Také žádného nechcem hanti ani vše-

f. 104^ ten potupovati, / ani k zatracení odsuzovati, než radše se [za

všecky] modliti, aby ku pokání pišli.^ Protož prosíme pro zaslou-

žení pána Krista a pro lásku Ducha Svatého, abyste nás mimo
toto poddánie, k kterémuž se ohlašujem podlé zprávy apoštolské,

nenutili dále trápiece, neb to Vašim Milostem osvdujem ped
pánem Bohem, jestliže pes to uiníte, krev nevinnu vylévati bu-

dete a mnohu krev spravedliv na toto království pivedete a viece

pána Boha rozhnváte a pomstu asnú i vnu na se shromáždíte,

jakožto nkdy se piházelo králuom Izdrahelským, když byli okla-

máni od falešných prorokuov, jakožto Jeremiáš prorok mluvil ped
pány a rytiei krále Jeruzalémského. Když ho knžie k smrti od-

suzovali, tehdy ekl: Zabijete-li^ mne, krev nevinnu vy[lejete]}^<^

Protož i my též/? Vaší Milosti vystieháme. Postaviž pán Buoh
srdce vaše podlé líbezné své vuole a návštv milostí svú, abyste

ji ráili i k nám neužiteným sluhám jeho ukázati.

Dán léta božieho tisícího tystého šedesátého osmého.*^

(List všem vbec). "^

f. 104^ " Nejjasnjšieho- krále, osvícených knížat,^ urozeliných pánuov, sta-

tených rytíuov, slovutných panošie a vzáctné opatrnosti pánuov z mst
i všeho poddánie královstvie eského — my lidé ponížení a Vaší Mi-

losti pokorn poddaní prosíme pro milosrdenstvie božie a pro jméno

pána Krista, abyste se k nám ráili milostiv míti a trpliv v tom snésti,

f. 105^ že se nesjednáváme v nk/terých vcech s knžími i s lidem vuobec*

A to proto jest pi nás, že sme poznali a jist zvdli pi nich

zjevné zlé, viee pána Krista i skutkuom kesanským odporné.

A proto nám byla báze vného zatracenie, kdybychom bylir

zuostali s nimi v jednot, tomu zlému povolujíce skrze skutené

a R: zabíte-li. b Opraveno místo pv.: vylité. R: vylité. <^ V R pouze:

Datum anno 1468. Mezi tímto a následujícím kusem je malá mezera prázdná.
d V originále není žádného nadpisu.

a Jer. 26, 15. /í Jerem. 26. v 14. 15. O.

y Zpsob nynjšich marných kesan. C.

* Jak brati smýšleli o moci svtské, viz pozn. 1 na str. 52.

•^ O obsahu PALMOV, Braja I, 1. 82. Srov. GOLL vM 1883, 520.

Datum nalézá se ke konci listu: 5. ledna 1472.

3 Srov. str. 262 pozn. 2.

* Zaátek tohoto listu shoduje se tém doslovn se zaátkem LISTU
VŠEM VBEC z r. 1468, umístného v AI f.

103b si. (str. 262).
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sjednávanie v posluhování knžském. Neb nemuožem viti, by to

knžstvo v jednot církve svaté bylo a poslušenstvie jejie držalo,

ponvadž prvních nenásledují a v eech pána Krista nezuostávají,

jenž jest hlava církve svaté, ale skrze pestupovánie'^ pikázaní

božiech jej potupují a hiechy mrzkými/^ kižují a v posmch mají

a skrze to církev v pravd svat ohyžují. Také sú v nejednot

uenie, jedni proti druhým povstávají a zlostn se hanjí, bludu-

jíce, kaceujíce i traktáty rozepsali jedni na druhé, dovodiece

Starým i Novým zákonem i mnohými doktory, že sú Antikrist a

nevstka i falešní proroci.' A z toho lid proti lidu postavují, aby

se vespolek nenávidli a zlé vci inili jedni druhým v sloviech

i v skutcích, berúce, páléce i mordujíce a vespolek sob zloeíce,

a z toho lid obecný nemaje^ trplivosti pány své poklíná i knžie.

A z tch píin núze spasenie našeho k tomu nás pipudila,-

abychom se o své spasenie opatili a v tom se ustavili jakor první

kesané, o nichž písma svdie, že sú byli v jednot církve svaté,

poslúchajíce úedníkuov jejích, a tiem toho dokazovali, že sú eí
pána Krista ostiehali a skuten zachovávali, jsúce jemu ke cti

živi. Bohu Otci se líbili, v lásce a v svornosti pebývajíc pokoj

vespolek mli, jsúce poddáni mladšie staršiem a mocem povýšeným

a v úadech postaveným, poslušenství a poddánie pokorn zacho-

vávali bez reptánie, žádného nehanjíc ani se rúhajíc ani sváiec,

ale byli smírní, ukazujíce všelikú tichost ke všem lidem krále ctili

i jiné povýšené,^ / modlitby iníce pánu Bohu za n, aby také, . 105'

pod nimi obývanie majíce, pánu Bohu sloužili.

K takovým my se piznáváme, '^ chtiec s nimi rádi v jednot

pebývati, úastni jich jsúce i tohoto asu, kdež sú koli po všem

svt. ^ Pakli bychom co proti tomu uinili, v em záležie jednota

církve svaté a poslušenstvie jejie, chtli bychom rádi nauení s mi-

lostí pijíti a opraviti, neb vieme, že nenie spasenie, než v Kristu

a v církvi.^ A proto všech vcí se opovažujem, žádajíce v tom

pebývati a skuten toho ostiehati, což pileží kesfanuom vrným.

Bohu i lidem poddaným. A bychomf ^ mohli o nynjšiech knžiech

a V originále: nemají, b Orig.: povýšenec.

a Knfižstvo není v jednot církve. C /S Ratio. C. y První kesfané. C.

8 K jakým kesanm my se známe. C.

£ O tehdejších knzích bratí co vili. C.

1 Srov. Alf. 46 b (str. 128).

' Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI AI f.
2a.

2 Co do bratrského názoru o církvi viz. pozn. 2 na str. 35.

* Srov. pozn. 2 na str. 201.
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vuobec viti, že by byli v jednot církve svaté a že by moc úadu
jejieho mli, chtli bychom jich rádi ve všem poslúchati, a což by
za zlé ekli, za zlé míti, a co za dobré, to za dobré a toho

v skutku ostiehati. A pakli jist mohlo by ukázáno býti a nám,

ale skrze psáni, oznámeno, chtli bychom rádi polepšiti a toho,

což bychom proti tomu uinili, želeti a pokánie od nich uložené

initi. Pakli bychom toho jich sepsánie nemohli pijíti, chtli

bychom zase odepsati, by to oboje sepsánie spateno bylo a sroz-

uomíno od tch, ktož milují spravedlnost a vie pravd skrze

písma svatá dokázané.

A proto my lidé v svt ohyždní Vaší Milosti pokorn pro-

síme pro Buoh, pro spravedlnost, rate se na nás neunáhlovati,

ale s obou stran piezieti a na to se uptati, kterak se ty vci

mají, i také písma naše, kteráž sme vydali, peísti a porozumti,

k emu se známe a emu odpieráme a co za vieru máme ne-

omylná a kterak o jednot církve svaté smyslíme i o úednících

jejiech i o svátostech té jednoty i o poslušenství. Neb také « bojte

se pána Boha, jenž jest král nad králi a všemi vládne, abyste

toho nekazili, což on chce vzdlati k chvále své a k užietku spa-

sení lidem, abyste chtiece kúkol vytrhati, nevykoenili pšenice, neb

také die svým pán Ježíš, že budu vás z zboruov vyobcovati i za-

f. 106^ bijeti domnievajice se / tiem Bohu sloužitiJ Neb i králuom Izdra-

helským to se piházelo a proto pomstu božie na se uvodili.

I tchto asuov tak se podobn stalo, jakož známo nám jest i n-
kterým urozeným muož býti.' Protož vystieháme Vaše Milosti,

jakož sme dlužní to uiniti. A pak pán Buoh postav srdce Vaše

podlé rady vuole své líbezné k užietku spasenie lidu svého i Vaší

Milosti k dobrému..

Toho my žádáme i jeho svaté milosti za to se modlíme,

akoli sme neužitené slouhy pána Krista, však proto o to usi-

lujem, abychom v život kesanském obývali v pravd vieru ma-

jíce živu, skutky dobrými dokázánu, také o svátostech církve svaté

abychom práv smyslili, vili i požievali k chvále jeho svaté

a k užietku spasenie, také více každému slovu, Duchem bpžiem

vdechnutému i všem vcem úpln, kteréž se koli iedily a usta-

vovaly v jednot církve svaté od úedníkuov jejich, biskupuov a pa-

a Napomenutí. C. § Jan 16, 2.

' Zde patrn brati politické neúspchy krále Jiiho vykládají jakožto

trest, který jej stihl za to, že pronásledoval Jednotu, pravou církev, vyvo-

lené boží.
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stýuov Duchem Svatým. A také tch vcí, kteréž sú pi nás, ne-

inili sme všeten, ale s prodlením nkolika let, berúce píklad

na prvních, kteiež, když co mli editi božského a k spasení uži-

teného, prosby a modlitby ku pánu Bohu inili i s posty zaslí-

bení jeho více, že jim naplní, zaež prosí spasitedlného, ješto jest

ve jméno syna jeho Ježíše Krista a k chvále jeho, jakož pak to

pán Buoh zná, kterak sme se pi všech vcech mli a máme,
chtiec se jeho milosti rádi líbiti a spaseni býti i všem lidem toho

žádáme. Pakli by se co pimísilo pi nás nedostatku z hlúposti

neb z nevdomí, hotovi sme vždy s milostí polepšiti,^ chtiec se

pánu Bohu rádi zachovati a v tom Vaší Milosti pokorn poddáni

býti i poslušní, ve všem vrnost držiece z sprostnosti, jakož pi-

lezle kesfanuom pro jich spasenie, jehož my žádáme i Vašie Mi-

losti na svých modlitbách.

Dán léta Pán tisícího tystého sedmdesátého druhého v ne-

dli ped ktním Syna / božieho etc od nás lidí v svt ohy- f. lOG''

zdných, v víe pána Krista jednomyslných a k první církvi apo-

štolské obrácených.^

[Tractat B(ratí) starých o církvi svaté.]*' í. 107'

i Buoh- a Otec, jenž'^ jest bohatý v milosrdenstivie svém pro

pielišnú lásku svú, smiloval se nad stvoením svým, pokolením

lidským, poslav Syna svého [milého] jednorozeného na tento svt

v poníženie a v chudobu a v práci až do-^ krvavého potu, v utr-

penie až do ukrutné smrti, aby tak spravedlivý uinil vyvolené

a Mezi tímto a následujícím kusem Jest skoro celá stránka prázdná.

Nadpis napsán Jest po stran v právo rukou B. písmem erveným.

V AIII f.
30a zni nadpis takto: Psáni starých bratí, uinné o církvi svaté,

o jejím pravém základu a o vzdlání na nm i o poslušenství zízeném té církve.

Ostatek }. 30a i celé f. 30^ Jest prázdné. Traktát sám poíná na f.
31a. c VAí

omylem dvakrát.

a Pvod c{írkve). C.

1 Srov. pozn. 2 na str. 201.

'^ Nalézá se též v AIII f.
30a—j.j. Výatek v nmeckém peklade podal

GOLL. Quellen I. 12 pozn. 1, 22 pozn. I, 23 pozn. 1. O obsahu GOLL
v M 1883. 518 a PALMOV, Braja I. 1. 82—83. Spisovatelem Jest

podle dekretu bratrského z r. 1495 bratr eho. Srov. GOLL 1. c. Datován

Jest na konci svém: 1470. Sepsán byl nejspíše ke konci r. 1470. ást kusu

na J.
120a, zaínající slovy: Tiemto svrchu napsáním... tvoila podle AI

J.
169a pvodn asi samostatný celek („druhý list"). Srov. i pípisek rukou

Blahoslavovou na f.
120a. Ostatn vle v „Pedmluv".
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své ze všeho lidu na svt vybrané, aby jemu byli za chot milú

a Bohu Otci vzáctnú, neb ji vykúpil a oistil krví svú a ták dluh

za ni zaplativ s Otcem smíil a tudy jí cestu k spasení pipravil

životem svým svatým a slovem svým mocným a múdrým, aby
chot jeho milá pebývala v jeho život pokorném a tichém a slo-

vem jeho mocným a múdrým se zpravovala, posilovala a uena
byla a tak šla tú cestu úzk skrze bránu tsnu, pohannie jeho

a umrtvenie na svém tle nosíc, neb on sám chot její milý tak

kráel tudy k Otci a církvi své svaté tudy jíti rozkázal na sob
jí píklad ukázav. Protož ji na té cest opatil, aby neblúdila, dav

jie Ducha svého Svatého, aby ve všech vcech jím se zpravovala

a všeliké pravd uila, aby pi všech vcech práv smyslila a roz-

umla tak, jakož Duch Svatý z Otce i z nho pocházeje uí,

ji^ vede a zpravuje, rozum její múdrostí svú osvcuje a pravdu

v srdci oznamuje, aby srdcem neblúdila na cest vuole [boží],^ ale

upímé kroky aby inila po šlapjích*^ svého vuodce a chot mi-

lého, jenž on sám jest cesta, pravda i živo^ její.

A nižádný nemuož pijíti k Otci, jediné tudy. to jest skrze

nho, neb on jest dvée, kteréžto vrátný, Duch z Boha Otce

pošlý, otvierá a oznamuje Syna. A v tom poznání v pravd zpuo-

sobuje se život vnitní duochovní, nebo'^ nižádný nepoznal Syna,

jediné Otec, a komuž on chce, zjeví jeho Duchem svým Svatým,

jakož to uinil svatému Petru, když jest jeho vyznal, ka: Ty jsi

Kristus, syn Boha živého.^ A toho mu tlo a krev nezjevilo, ale

Otec nebeský.r A na té skále ustavena jest církev svatá. Což
Buoh ^ Otec zjevuje a v Duchu zpuosobuje, a to jest stálé a pevné,

f. 107^ pravé a spasitedlné. A na tom jest založena církev / svatá, jiež

brány pekelné neodolají. Jakož Šimon vyznal, jenž se vykládá

[jako] poslušný, neb uposlechl Boha Otce, a Petr, jenž se vykládá

skála, od skály Krista tak eený skalník, to jest pevný u víe,

neb uviv tomu, což jemu zjeveno v srdci, Krista jest vyznal,

ka: Ty si Kristus,^ syn Boha živého.- [A tak]^ na té skále,

kterž vyznal, ustavena jest církev svatá, to jest na tom, co jest

z Boha v lovkas Duchem Svatým zpuosobeno. A on Šimon Petr

tomu povolil a miesto dav uposlechl, uvil i vyznal to, což*^ mu
Otec zjevil, Krista Ježíše v srdci dovrném, jenž jest Kristus moc

a V Aílf chybí, b Opraveno místo páv.: své. c AIH: šlépjích, d AI/I:

neb. e Y originále následuje petržené: a tak. f Opraveno místo piiv.: ^xoioz.

A III: protož, g AIII: lovku, h Opraveno místo pv.:]eUo.
a Jan 14, 6. /? Mat. 16. O.

;- Mat. 16, 17. O Základ její. C. s Mat. 16, 16.
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božie a múdrost božie. Protož na té skále pevn stojí církev svatá,

neb mocí,« Kristem Ježíšem, ustavuje se a múdrostí Ducha jeho

zpravuje se. Protož moc ábelská a chytrost jeho nemuož/^ jí pe-
moci ani zklamati, když se [na té]^ moci ustavuje a tú múdrostí

zpravuje. A Šimon [pak] Petr poslušný r a vrný podlé úadu jest

první úd v té církvi svaté, v nmž sú vyznamenaní všickni

jiní'' údové poctiví, jenž sú vuodce a zprávce té církve svaté,

jsúce s Šimonem poslušní zjevení božieho a vící slovu jeho.

A v tom nabývají z Boha v Kristu Ježíši moci a múdrostí Ducha
Svatého, aby na té skále pevn stáli'-'' a múdrostí se zpravovali

i jiným mnohým prospievali z té moci a múdrostí, uiece a vedúce

k tomu základu Kristu Ježíši, majíce klí umnie poslušným a

vrným otevieti a neposlušným a nevícím zavieti, neb jim tak

Kristus poruil, když klíe dal, to jest známost Ducha pravdy a

múdrostí, nejprv Šimonovi Petrovi a potom i jiným apoštoluom

[spolu] s Petrem ekl: Dám vám^ Ducha pravdy, [kterýž vás

nauí všeliké pravd].^ A po z mrtvých vstání k témuž ekl:

Pokoj vám! Jakož m poslal Otec, i já posilám vás. To když

povdl, vdechl a ekl jim: Pijmte Ducha Svatého! Kterýchž

odpustíte híchy, odpouštjte se jim, a kterýchž zadržíte, zadr-

ženi'' jsÚJi Protož spolu všem posluom svým dává klí umnie
k rozeznání a moc k rozvázaní a k svázaní, kteíž'^ dávají^ v sob
místo Duchu jeho skrze povol/nost poslušenstvie v duchu svém f. 108'

a dovrnost slovu jeho v srdci celém, neb tak zaslíbil každému

dáti, kteiež sú poslušní jeho a vie jemu.

A to poslušenstvie i viera záleží a dokazuje se na zachování

ei jeho, neb tak*!* sám vysvdil, Iq. jest múdrý ten, ktož slyší

slova^ má a iní je, tent staví duom na skále. ^- A opt k^í témuž

die: Zuostanete-li v ei mé, jist uedlníci mojit^- budete a po-

znáte pravdu a pravda vysvobodí vás.^ A to jest široce známo

z eí pána Krista i z písma apoštolského, že to jest církev svatá,

chot Kristova vrná, z moci Satanovy vysvobozená a z temností

vyvedená a v pedivném svtle postavená a na skále Kristu utvr-

zená, í jiež brány pekelné neodolají, nebo mocí božie jest utvrzena

a Opraveno místo pv.: v té. ^ V A III chybí, c A III: zadržáni. d P-
vodn bylo napsáno: kteiež. e Pvodn bylo napsáno: dávajie.

a Kristus moc. C. /? Moc ábelská. C. y Šimon první úd poslušný. C.

<? Kristus moudrost. C. e Jan 14. O. C Jan 14, 16. 17. 26. tj Jan 20,

21.—23. Mat. 7. O. i Luk. 6. O. y. Mat. 7, 24. Á Stavitel. O.

fi Jan 5. O. v Církev jaká. C. Jan 8, 31. 32. <? Církev mocí boží jest utvr-

zena v pravé víe Syna jeho a moudrostí boží se zpravuje ve všech vcech na. C.
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v pravé víe Syna jeho a múdrostí [boží] se zpravuje ve všech

vcech na cest ducha pokojného a srdce laskavého, neb ktož ei
jeho zachovává a tak pikázaní plní skuten, jsa živ ctnostn,

tenf jest, ješto pána Boha miluje, neb tak sám die: Ktož má pn-

kázanie má a zachovává je, tenf jest, jenž mne miluje, a ktož

nezachovává, tenf nemiluje.<^ Protož kteiež milují, tif jsú církev

svatá, chot Kristova milá, ješto jeho následuje a jím jako hlavu

se zpravuje, neb on sám Kristus Ježíš jest hlava církve své sebe/^

poslušné, ješto v nm zuostává, jakož ekl: Já semr vinný koen
pravý a vy ratolesti. Ktož zuostává ^ ve mn [a] já v nm, tenf

nese užitek mnohý. Neb beze mne nic nemžete uiniti.^ A opt
ekl k tomu duovod jistý: Ktož má pikázáni má a zachováván

je, tenf^ jest, jenž m miluje, a ktož miluje m, milován bude

od Otce mého a já budu milovati jeho a zjevím jemu m sa-

mého, v A opt : A kto miluje m, e mú zachovává a Otec muoj

bude jeho milovati a k nmu pijdeme a píbytek u nho ui-

níme."'* Ješt k tomu ekl: Víte-li v Boha, i v m vte.'-

Protož tyto ei páTna Krista živé v Duchu jeho Svatém,

[kteréž]*' miesto mají v srdci istém a nejlepšiem, tuf užitek iní

k zrostu života kesanského svatého. Protož církev svatá s pil-

í. lOS'' ností jich / ostiehá a v srdci vieru má^ neposkvrnnu, jakož

i ústy vyznává, že ví v Boha ^ Otce všemohúcího, stvoitele nebe

i zem, i v Jezu Krista, Syna jeho jediného, pána našeho, jenž se

jest poal z Ducha Svatého, narodil se z Marije panny, trpl pod
Pontským Pilátem, ukižován, umel i pohben, sstúpil'' do pekel,

tetí den vstal z mrtvých, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha
Otce všemohúcího, odtud pijde súdit živých i mrtvých. [A tak]

ví i v Ducha Svatého. A tak i '^ jeden každý úd vyznává z té

viery svat církev obecná, svatých obcovánie, hiechuov odpu-

štnie, tla vzkiešenie i život vný. !^ A tak ta církev svatá svého

chot poslouchá, zachovávající nauenie jeho v skutku i v slovu,

tak také prosby a modlitby inie, jakož ji uil chot jejie milý ka:
Ote náš,^ jenž si na nebesích, posvt se jméno [tvé], pí krá-

lovství tvé, buí vuole tvá jako v nebi, i v^ zemi. Chléb náš

nadpodstatný dej nám dnes i odpust nám naše viny, jakož i my

^ A IIÍ: ten. ^ Opraveno místopv. : kdež. ^^ ^ ///; zstoupil. ^VAIIIchybi.
^ AIII: na.

a Jan 14, 23. 24. /? Kristus hlava. C. ;- V nm zstávati. C. d San 15. O.

s Jan 15. 5. C Jan 14. O. rj Jan 14, 21. Jan 14, 23. t Jan 14, 1.

y. Vci podstatné. C. / Jak ví. C. ii Z Creda. v Jak se modlí. ('.
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odpoiištime našiem vinnikiiom, i neuve^ nás v pokiišenie, ale

zbav nás od zlého. Anien.<^

A tak ve všech vcech jest jeho poslušná a jemu vrná,

v skutku toho ostiehajíc, což jie rozkázal a rozkazuje. Protož za

to se modlí v duchu a v pravd, aby pi všech láncích viery

chot svého milého v pravd pebývala a v lásce Ducha jeho Sva-

tého rozmnožena byla a v nadji živé ustavena i pi všech svá-

tostech pravý smysl zachovala a k užietku spasenie požívala i ve

všech vcech tak se mla, jakož jest k chvále slávy milosti božie,

víc každému slovu jeho v zdravém rozumu a tak v poslušenství

svatém a v jednot zachována byla, nejprve v vcech spasitedlných

základných, jenž sú viera, láska a nadje (a z toho skutkové

dobie a život ctnostný), také u vcech služebných, ješto je má
zachovati z poslušenstvie chot A svého, le by který úd beze lsti

nemohl nkteré svátosti dojíti v posluhování / vidomém, proto by í- 109^

nezahynul, když na základu pevn stojí u vcech duochovních,

ješto se skrze víru djí. Také se spolu ostiehati mají u vcech
pípadných, ješto sú asem ar miestem a mohu býti i nebýti, neb

sú v moci jejie, to jest církve svaté, jakož zprávce a vuodce jejic,

spolutovaryšie v jednot Ducha Svatého, ti pastýie a uitelé,

srozuomívajíce poznávají, co jest k užietku a k vzrostu spolu-

kesanuom vrným života ctnostného a skuteného pro odplatu

vnu. A také všickni aby pokoj mli a zachovali «>' vespolek, a což''

sob nechtie, jinému neinili a ze všeho srdce pána Boha milovali

a údy své, kesany vrné tak, jakož Kristus je miloval a ka

:

Pnkázanie nové dávám vám, abyste se milovali vespolek^ jakož

já miloval sem vás, abyste i vy milovali se vespolek. V tom^
poznají všickni, že moji uedlníci ste,^ budete-li míti milovánie

vespolek.-^ A opt : To jest pikázanie mé, abyste se spolu milo-

vali, jakož sem já ^ vás miloval. [Vtšího milování nad to žádný

nemá, než aby nékdo duši položil za pátely etc] < A ješt k utvr-

zenie (toho k témuž die: 7'o vám pikazuji, abyste sej vespolek""

milovali; a vás svt nenávidí etc.].^ A tak aby zachováni byli

v jednot a v poslušenstvie, toho ostiehajíce v skutku i v slovu.

Jakož písma svatá tak o nich svdie, že sú tak byli milí

svtí apoštolé i jich potomní námstkové v pravd, skuten ná-

a AIII : neuvo. ^VAIÍI chybí: a což X milovali vespolek, c Následuje

petržené: se.

a Mat. 6, 9.— 13. /? Vci služebné. C y Pípadné. C. d Pokoj. C.

e Jan 13. O. C Milování. C. rj Jan 13, 34. 35. d Jan 15. O. i Jan 15, 12. 13.

X Jan 15. 17. 18.
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sledovali pána Ježíše i jeho milých vrných prvních posluov, tak

že sú byli Boha bojící, nemilujíce svta ani tch vcí, kteréž na

svt jsú, a byli mužie duochovnie, nábožní, na modlitbách bdiece^

i'' s posty prosby inili žádostivé"^ v duchu a v pravd myslí istú

a pozdviženu. A takové jest Buoh slyšal, a za prosili, naplnil.

A když snmy mievali, spolu se svolovali jednomysln o tch
vcech potebných k spasení, jakož jest je Duch Svatý iediel

a zpuosoboval, v tom se [srovnávali a svolovali], ustavovali a utvr-

zovali i zapisovali. A tak cierkev svatá, jakož muožem z jistých

f. 109^ písem svatých a stá/lých v jistot poznati a rozumti, že v moci

od Boha sob dané pebývala a v ziezení spasitedlném trvala

A to jest zákon všem kesfanuom vrným, jehož s milostí

majie ostiehati a skuten zachovati z dluhu viery a lásky pro

spasenie své: což by jim takoví za dobré oznamovali a ustavo-

vali, aby to prost tak pijali, nekráejíc v to sudem ducha svého, '^

ale rozsúzenie jich více úpln a za spasitedlné oblibujíce, neb

jest jim to za pravidlo, zákon ducha života, jenž je uie všeliké

pravd, jakož apoštoluotn svatým bylo jest zaslíbeno a dána

a potom vše[m]^ námstkuom jich, až do poslednieho,« neb die:

5 vámi sem po všecky dni až do skonání svta, fi Protož každý

povinen jest takových poslouchati a s nimi v jednot se ostie-

hati,?' chce-li spasen býti, ponvadž oni místo Krista poselstvie

požievají, majíce Ducha pravdy a slovo viery, v srdci moc božie,

klí umnie, múdrost jeho v rozumu osvíceném.^ A takoví mají

úadnú moc v pravd, jakož die apoštol: Dal nám služebnost

smíenieJ A opt: Složil v nás slovo smienie.^ A z toho majie

moc a umnie rozvázati i svázati, což z Boha mají skrze Krista

Ježíše v Duchu Svatém, aby hodné ^ pijímali v církev svat a ne-

hodné vyluovali.

Protož tžká jest vc a hrozná vylúenu býti z církve svaté,

lépef jest zvoliti netoliko statek, ale i život ztratiti asný pro

vný, neb nenie spasenie, nežli v té moci jednoty církve s svaté

Krista Ježíše.- Protož kdož z toho koene moci nebere, uschne,

neb z toho koene pochodí všecko dobré, moc viery i lásky i na-

dje, a ktož od nho odezán C jest, žádné moci duchovní- nemá '^

a AUI: bdici. V AlU chybí, c K or/^. .• žádéstivé. d >!/; svatého, e Opra-

veno místo pv.: všech, f AI : hodn, g AI : církvi, h A III: nemá duchovní.

a Mat. 28. O. § Mat. 28, 20. y Jednota. C.

d 2 Kor. 5, 18. t2 Kor. 5, 19. r Moc. C.

^ Srov. podobné místo v AI f.
129b.

2 Bratrský názor o církvi viz v pozn. 2 na str. 35.
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v služebnosti, svátosti « i jiné vci nejsú jemu k užietku v pravd
spasitedlné, ani kteí skutkové, by se zdáli nejlepšie, ani život

ctnostný, by se zdál nejsvtjšie. A tak všeliká náboženství / s f. 110*

prázdná i modlitby s pláem i všecka trpenie nic k spasenie ne-

prospjí, když by vypadl z jednoty církve svaté, neb nemá života

vnitního, kterýž stvoen jest v dobrých skutcích v moci slova

božieho, skrze vieru a lásku Ducha Svatého, neb ten život vnitní

jest v jednot ducha, v svazku pokoje s vyvolenými božiemi, jenž

jest církev svatá. Neb tak písmo svaté široce oznamuje, že jakož

Buoh jeden jest, tak Kristus Ježíš, Syn božie, jeden pán/? jest,

též i církev svatá jediná jest, jejiež hlava Kristus jest a hlava

Kristova Buoh. A tak víme i vyznáváme, že Buoh Otec s Synem
jedno jest, od vného Otce vný Syn, a Duch Svatý pochodí

z Otce i z Syna [a jest jedno s Otcem i s Synem], jenž zpravuje

církev svat, aby také jedno byla v Kristu Ježíši a Kristus Ježieš

v nie. A tak jednota jest,r jakož i písma svdie: Vy ste chrám

[Boha živého]. ^ ^ A opt : Vy ste chrám [Ducha Svatého]}' ^ Opt
k témuž dieC: V tom vieme, že v nás pebývá, neb z Ducha Sva-

tého v dal jest nám:^ A opt: Aby Otec podlé bohatstvie^ slávy

své dal vám moc ku posíleni skrze Ducha svého ^ u vnitním
lovku pebývati, Krista skrze vieru v srdcích vašiech, v lásce

jsúc vkoenni a založeni, abyste mohli stihnuti se všemi sva-

tými, která by byla širokost a dlúhost a vysokost a hlubokost,

také aby vdli pevýšenu lásku umnie Kristova, abyste byli

naplnní ve všeliká plnost božieA Protož tak jest jednota s Bohem
Otcem skrze Ježíše Krista v Duchu Svatém se všemi údy, to jest

s vyvolenými jeho, kteiež sú od poátku všech asuov až do

skonánie, spolu úastnost majíce v Kristu Ježíši, jenž jest vera
i dnes onf^ i na vky^ v nmž církev svatá svú plnost má, v jednot

ducha pebýva/jíc v lásce jest, to jest v jednot nejsvtjšie mi- f. 110''

losti božie spolu s jednomyslnými milovánie božieho, jakož die

pán Ježieš: Oznámil sem jim jméno tvé'^ a oznámím, aby milo-

vání,^ kterýmžs' miloval m, bylo v nich a já v nich. o A opt

:

Buoh láska jest a ktož v lásce pebývá,^ v Bohu pebývá a

Buoh v nm.p

a Opraveno místo piiv.: ducha svatého. ^ Opraveno místo pv.: boha

živého, c Následuje petržené : lidem.

a Bez úastnosti církve svaté vše jest daremné : hrozná škoda. C.

/? Efez. 4. O. r 2 Korin. 6. O. d 2 Kor. 6, 16. e 1 Ko. 6, 19. C 1 Kori. 3. O.

ri 1 Kori. 6. O. '5 1 Jan 3, 24. i 1 Jan 3. O. x Ef. 3. O. k Ef. 3, 16.— 19. fi Ži-

duom 13. O. v Žid. 13, 8. $ Jan 17. O. n Jan 17, 26. w 1 Jan 3. O. p 1 Jan 4, 16.

18
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A tak jest viera pravá kesanská v jednot církve svaté,

jejiež hlava jest Kristus, skrze niž má moc i múdrost i milost

Ducha Svatého a v tom všecko dobré své,'^: jakož die s. Pavel, že

v nm sú všickni pokladové múdrosti a umni skrytiJ A opt,?'

že z jeho plnosti všickni beru milost za milost.^ Protož jeden

každý, ktož má spasen býti, musí z té plnosti bráti a tak jednoty

církve svaté úasten býti. Jakožto úd každý v tle^ zdravý a živý

jest jedno s tlem pro užitek hlavy i všeho tla k živnosti'' své,<=

takt jest v církvi svaté jednoho každého spasenie v té jednot pe-
bývati skrze Ježíše Krista (k žievnosti své duchovní, aby zdravý byl

u víe.)*^ A k té jednot má každý picházeti skrze poslušenství a

v nie pebývati skrze zachovánie sebe u vrnosti srdené a skutené,

a tak se pidržeti^ jednoty skrze uinné poslušenství, neb jakož

skrze neposlušenstvie otce prvního Adama vešlo všecko zlé na

pokolenie lidské v rodu jeho tlesném, tak také zase C skrze po-

slušenstvie pána Krista Ježíše pišlo všecko dobré tm všem, ktož

sú rodu jeho duochovního,'? jenž «^* z semene porušeného, ale

z nova porozeni po druhé skrze slovo Boha živého.<- Protož ktož

zstávají v tomto rodu prvním tlesném, jsú v hiechu a v smrti

skrze neposlušenství prvnieho otce lovka, kterýž^ nezachoval se

v jednot božie obrazu jeho, v kterýž byl stvoen v podoben-

stvie jeho.

Tak každý, ktož vsel v poslušenství « pána Krista skrze ro-

f. 111^ zenie semene jeho v povolnost srdce / a v poslušenstvie slova

jeho, pijal jest dar a milost od nho k životu vnému. A to po-

slušenství oznámeno jest skrze Mojžieše, že každá duše, kteráž

jeho poslúchati nebude^ zahyne z lidu.i^ Opt mluvil jest Buoh
hlasem, vyšlým" z veliké slávy jeho s^ nebe ka: Tentof jest syn

muoj^ milý, v nmž mi se slíbilo, jeho poslúchejte.o A^ též blaho-

slavená panna Maria ekla k sluhám: Což vám koli rozkáže,

uite.p Pak úad toho? poslušenstvie a té jednoty Kristus, Syn

^ V AIII chybí: v tle. b Pv. bylo napsáno: žievnosti. c y originále

následují slova: [duchovní, aby zdravý u víre byl}, která upravovatel (bratr

Orlík) mylné pipsal, dav se svésti koncem vety, který škrtl Jako, nenále-

žitý, d Slova v závorce lomené položená Jsou v originále myln škrtnuta.

Srov. pozn. c. e Následuji petržená slova: jeho to jest. V AllI následuje:

to jest. f A lil: z.

a Kolocen.2. O. /? Kol. 2, 3. y Jan 1- O. d Jan 1, 16. e Jednoty se

pidržeti. C. Z íman. 5. O. 7 Parafráse ím. 5, 19. t9 1 Petr 1. O. « 1 Petr

1, 23. X nb. O. I 5. Mojžíš 15. O. ^ 5 M. 18. 19. v Skut. 7. O. Í^Mat. 3. O.

o Mat. 3, 17. TT Item 17. O. p Jan 2, 5. ? Jan 2. O.
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božie, poruil jest nejprve^ svatému Petru a s ním všem pastý-

uom ^ církve svaté. Protož v té jednot poslušenstvie má býti tak,

jakož Syn poslúchal Otce, neb sám die: Jakož.^ mi dal piká-

zanie Otec. tak iním, a jakož slyšal sem od Otce, tak mluviem

[a vím, že pikázaní jeho život vný jestj.r Též i církev jeho,

kteráž jest zplozena skrze nho, tak se má zachovati^ v poslu-

šenství, jakož od nho piekázanie pijala, tak ostiehati v skutku

i v slovu, a jakož od nho slyšie, tak. mluviti. A když se tak

v tom poslušenstvie zachovává, jest chot jeho milá. A k tomu die,

[jakož k prvotním jejím ouduom, tak ke všem potomním]: Jakož^

miloval m Otec, i já miloval sem vás. Zuostatež v mém mi-

lování. Zachováte-li piekázanie má, zuostanete v milováni mém,

jakož i já zachoval sem pikázanie Otce mého a zaostávám

v milovánie jeho.^ Protož ekl svatému Petru: Miluješ-li' m,
pasiž ovce mé.i A též jest všem tovaryšuom jeho v jednot ducha

pravdy, z nl?ož mají moc úadu k služebnosti jednoty církve

svaté. A k tomu die apoštol : Pilni bute zachovati jednota ducha

v svazku pokoje. Jedno tlo a jeden duch, jakož'*- povolánie ste

v jedné nadji povolánie vašeho. Jeden Pán, jedna viera, jeden

kest, jeden Baoh a Otec všech, jenž jest nade všecky i po všech

i ve všech nás. A jednomu každému z nás dána jest milost

podlé miery obdarovánie Kristova. '- / Protož die vstupuje na výsost : f. 1 11'

Já ta'^ vedl vazbu, dal dary lidem.'- A dále die: A on dal n-
které zajisté apoštoly ^ a nkteré proroky, jiné pak evangelisty

a jiné pastýe a uitele k dokonáni svatých v dlelo služebnosti,

vzdlání^ tla Kristova, dokudž se nezbhneme všickni v jednotu

viery a v poznáni Syna božieho, v muže dokonalého, v míru

veka plnosti Kristovy , abychomjiž nebyli malicí, vrtlajiec a vuokol

toiec se každým vtrem uenie v nepravosti lidské, v chytrosti

oklamánie bludu, ale pravda iníce v lásce, rosme v nm ve

všech vcech, jenž jest hlava, Kristus, z nhožto všecko tlo svá-

záno a spojeno po všelikém klúb pisluhovánie podlé dlánie

v míru jednoho každého úda pispoenie tla inie^ k vzdlání
svému v lásce. ^- A tak ti všickni všech asuov v té jednot pe-
bývajíce skrze poslušenstvie víry Krista Ježíše mají dary božie,

jimiž zisk pivodie k užietku chvály božie a k vzrostu církve svaté,

a V A III následuje: blahoslavenému Šimonovi. O. ^ AIII: zachovávati,

c /4///.- jatou, d /!///. apoštoly zajisté, e /l///.- k vzdlání, f y4///.- in.
a Blahoslavenému Šimonovi. O. (3 Jan 12. O. y Jan 12, 49. 50. 3 Jan

15.0. e Jan 15. 9. 10. CJan21. O. >j Jan 21, 17. -í Efez. 4. O. « Ef. 4,

3.-7. X Ef. 4, 8. k Ef. 4, 11.— 16.
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aby jeden každý úd poslušný a vrný prospieval ke cti božie

a k svému spasenie, tak poslúchaje námstka blahoslaveného sva-

tého Petra, jakož on poslúchal« Krista Ježíše, in to, což on roz-

kázal, jakož die k tomu apoštol: Já nic nesmím mluviti, což by

ve mn neinil Kristus ku poslušenství národuový A tak všech

poslušenství má býti v moci úadné postavených spolutovaryšuov

jednoty Ducha Svatého, neb opt die apoštol: Následovnicir moji

bute, jako i já Kristnov.^ A k témuž opt die: Následuojte tch,

kteiež tak chodie, jakož ^ máte píklad nášS
Protož blahoslavený s. Petr ustaven jsa a potvrzen od sa-

mého pána Krista, aby miesto nho poselstvie dl^ a iediel, jako

pastý ovce zpravuje a je pasa, však když jest vyvinul proti pravd
f. 112^ nauenie jednoty, kte/ráž z Boha jest, tresktán jest od s. Pavla.

Neb pán Ježíš tak jim pikázal : Piln znamenej, zheší-li bratr tvuoj

proti tob,'^! potreskci jeho mezi ním a tebú; neuposlúchá-lit.

pijmi druhého neb tetího; i tak neuposlúchá-lit,^ povz na
zboru (to jest k tomu, aby od mnohých byl tresktán); paklit tak

neuposlúchá, budiž tob jako pekelník a zjevný híšnik.<^ A to jest

rozkázaní pána Krista nejprve o tch, ješto sú v úad apoštol-

ském, neb mluvil nejprv k apoštoluom. K témuž die i ke všem

kesfanuom apoštol : Jestliže ten,^ ješto bratrem slov mezi vámi,

jest smilník nebo lakomec nebo modloslúha nebo lájce nebo opilec

nebo drá, s takovým abyste ani pokrmu brali. ^ Protož takové

trestánie zuostává pi všech v církvi svaté až do skonánie. Nejprve

mezi tmi má býti, kteiež sú nad jinými postaveni, ješto sú údové

poctivjšie a silnjšie, o nichž mluví apoštol, že/' máme mnoho
úduov v jednom tle, a všickni údové ne týž skutek mají. Tak

mnozí sme jedno tlo v Kristu a každý jeden druhého údové,

majiece obdarovánie rozliná [podlé milosti, kteráž dána jest nám],

buto proroctvie podlé rozumu viery, buto posluhovánie v po-

sluhovánie, kto uie, v nauenie, kto napomíná, v napomínánie etc. >

A tak jest pán Ježieš zídil poslušenstvie jednoty i tresktánie,

kteiež mají nedostatky v té jednot, [jakož apoštol dí: Treskceme

každého lovka a uíce vší moudrosti, abychom všelikého lovka
vydali dokonalého Bohu.J^ Tak sú milí apoštolé toho ostiehali

i církvi svaté ostavili, aby tak jedni druhým posluhovali, jakož od

a A

I

II: díl.

a K íman. 15. O. § ím. 15, 18. y \. Korin. 11. O. d \ Ko. 11, 1.

£ Filipen. 4. O. C Fil. 4, 9. r, Mat. 18. O. Luk. 17. O. i Mat. 18, 15.-17;

Luk. 17, 3. X 1. Korin. 5. O. / 1 Kor. 5, 11. //. K íman. 12. O. {Za íman.

jest petrženo: 7). > ím. 12, 4.-8. ^ Kol. 1, 28.
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pána Ježíše vzali, aby tak v skutku i v slovu zachovávali se v po-

slušenstvie od nejmenšiech až do nejvtiech
;

pakli by kto ne-

poslúchal, aby tresktán byl ádn, neuposlúchal-li by [pak kdo],

z zboru vyobcován byl, neb die apoštol, že malý kvas všecko

[tsto] ^ porušuje í a k tomu die: Vyvržte^ zlé sami z sebe.r

A tak jest ziezené poslušenství v církvi svaté, jakož jest f. 112^

zídil skutkem i slovem pán Ježíš v Duchu Svatém k své liebezné

vuoli, ke cti a k chvále Otci svému nebeskému, a tak poruil

svatému Petru a námstkuom jeho i spolu všem v témž úad
pastýském, jako podobn kdyby králuov syn nkteré zem opa-

noval a v nich královstvie pijal a tam na svých zámcích úedníky

ustavil a nejvýše jednomu poruil i s jinými, jakož by jemu

užietek byl v bohatstvie a k zvelebení jemu,^ ke cti také a k chvále

otce svého, aby tak všickni byli v tom královstvie podlé posluho-

vánie moci úadu jich v panovánie jeho, v kterémž sob moc
zuostavuje nejvýše ve všech vcech, a podlé toho poruil jim

i pikázal poslouchati všem v svém královstvie, od nejmenšiech

až do nejvyššiech v úad postavených, až do jednoho, a když

by pak pronevil se který z tch úedníkuov, by pak i nejvyššie,

a jinak inil i rozkazoval než jemu porueno a rozkázáno, ml by

od jiných tresktán býti; pakli by i jiné k sob získal úedníky

a zmocnil se na zámcích a tak neprav nad svým pánem neb

králem inil by, zbožie neb zámky sob osobuje i chválu, kteráž

slušala králi a pánu jeho, sob pidávaje, však proto kteie by

chtli práv uiniti úedníci neb i poddaní, mli by nepovoílovajti,*^

by pak mli i hrdla ztratiti, nežli by té nepravosti proti pánu

svému králi pomocníci byli nebo povolujíce mli úastni býti. Tak

jest k témuž podobn pán Ježíš v podobenstvích mluvil ka:
lovk jeden šlechtic odšel do daleké vlasti pijíti sob království

a navrátiti se. I povolal deset sluk svých a dal jim deset hieven

a vece k nim: „Tžte jimi, dokudž nepijdu." Ale mšané jeho

nenávidiechu ho a poslali poselstvie po nm kouce: „Nechcem,

by tento kraloval / nad námi." Protož, když se vrátil, mšany í. 113^

zbíti kázal a sluhu neposlušného a-^' nevrného kázal svázati

a vrci do temností, kdež plá'^ oie a škehot zubuov.s

Takf jest království Syna božieho, jenž má panstvie v nebi

i v zemi. Protož jemu prvotn, slušie poslušenstvie a vieru zacho-

a Opraveno místo pv.: tlo. b AIII : jeho. c Opraveno místo púv.:

nepovoliti, d A!: plat.

a 1 Kor. 5, 6; Gal. 5. 9. /? 1 Korint. 5. O. y \ Ko. 5, 13.

-í Mat 2.5. O. Dle Mat. 25, 14.-30. a Luk. 19. 12. 27.
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váti a jeho úedníkuom potud, pokudž by jemu ke cti bylo i Otci

jeho k zvelebení. Nebo viera kesanská v tom ustavena jest, že

jakož víme v Boha Otce, tak i v Jezu Krista, Syna jeho jedi-

ného, Pána našeho, a jakož srdcem víme, tak i ústy vyznávati

máme, že jedinký Pán náš. A z toho jisté jest, že dlužni sme pod
vinu vného zatracenie jemu samému poddáni býti a poslúchati

jeho ve všech vcech a vrnost zachovati, neb on sám pro nás

s nebe sstoupil a trpl i umel [a tak nás práv dobyl i vykoupil.]

Protož poslušenstvie má býti v církvi svaté všelikému lovku
a nejvíce úedníkuom té církve od nejvyššieho až do nejnižšího,

pokudž bychom se mohli zachovati tomuto pánu jedinému, neb

kdo ctí Syna, ctí Otce. Ale všickni lidé, i ti v nejvyššiem úadu,

od nhot mají, jakož psáno jest, že z sebe a o^ sebe ani co po-

mysliti muožem dostaten, ale dostatenost naše z Boha jest?

skrze Krista Ježíše, kterýž nás smíil s sebú. A k témuž die opt:

Co jest Apollo ar co Pavel? Služebníci toho, jemuž ste uvili,^

Protož když sú v pravd vrní Pánu svému a poslušní ti v úad
postavení, jako byli tito naped jmenovaní, má jich poslúcháno

býti, neb se to líbí Duchu Svatému a jest ke cti pánu Kristu

i Otci jeho. Ale jinak nikoli nemá poslúchati žádný kesan vrný,

by pak ml netoliko statek, ale i život ztratiti, neb pán Ježieš die:

Nerote se báti^ tch, ješto zabíjejí tlo a potom nemají, co by

f. 11 3^ více uinili, ale j ukážie ^ vám, koho se máte báti. Bojte se toho,

kterýž, když zabie tlo, má moc i duši poslati do vného ohn.

Tak vám pravím, toho se bojte.Z Opt die »/ : Pijde hodina, že

každý, ktož vás zabijte,^ bude mníti, by tiem Bohu posloužil.<^

A o tom jest mnoho psáno v Starém i v Novém zákon. Jakož

byl pán Buoh také pikázal poslúchati krále Nabochodonozora,

a ktož by nechtl, že ho chce zabiti ruku jeho.' Avšak proto

Daniel s svými tovaryši neuposlechl, když proti nejvyššiemu králi

bylo, radše zvolil mezi lvy dvakrát uvržen býti do jámy a jeho

tovaryšie do peci ohnivé. Také rozkázal, aby mistruov a zákon-

níkuov a tak i knžie levitského pokolenie poslúchali, ale proto

dobré sú uinili proroci svtí i s lidem nkterým neposlúchavše

jich, když oni nezuostali v poslušenství božiem, akoli také ukrutn

je trápili i hrdla odjiemali pudiece je ku poslušenství svému. A tak

a ^///; ukáži. b /I///; zabije.

« 2 Korint. 3. O. /S 2 Ko. 3, 5. y \ Kori. 2. O.

1 Ko. 3, 5. s Luk. 12, O. : Luk. 12, 4. 5.

fj Jan 16. O. ^ Jan 16, 2. i Parafráse Jer. 29, 21.
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i sám pán Ježíš, kdyžto mezi nimi bydlil, neposlúchal jich, radše

od nich trpl i jeho milí apoštolé,a akoli o nich ekl, že sedli

misti a zákonnici na stolici Mojžíšové , což vám dji ite, ale

podlé skutkiiov jich nerote initi.^

Pak jakož mluví i píší doktoi nynjšie, misti i knžie,'^ že

ta moc prvotn jest pi papeži a císai a potom dále ke všem od

nich postaveným nad lidem, až i fará ve vsi i rychtá,^ že píslušie

jim podlé úadu držeti stolici Mojžiešovu, knží aby s^ stolice

Mojžiešovy uili a konšelé i rychtá aby toho pomocní byli, což

on pikazuje s^ stolice Mojžiešovy, a k tomu pivodie to písmo,

že všeliká moc od Boha jest a všecky vci, r kteréž od Boha sú,

ziezené sou,'^ ale zjevná jest vc z jich písem i eie, že ta moc
povýšená jest svtská,^ ješto jie Buoh ziedil ve všech národech

a dal ji císauom i králuom i všemu ádu rytieskému k zpravo-

vánie áduov svta až do nej/menšiech úedníkuov. A té moci í- 114^

kesané vrní mají ve všem poslouchati tak, jakož jest k líbezné

vuoli toho krále nejvyššieho, kterýž je poddal a poslúchati kázal

k chvále své a k jich spasení, ale pes to aby neposlúchali ani

v em zlým poddáni byli, což by bylo k necti jich krále nejvyššieho,

ale prvotn jemu aby vrnost zachovali a od tchto radše ^ aby

trpli pro odplatu vnu, jakož první svtí tak inili, když jim

rozkazovali s*^ stolice Mojžiešovy a mocí svtskú pudili proti vuoli

božie, radše trpli od nich. Nebo pro žádné rozkázanie ani které

poslušenstvie nemá zrušeno býti božie pikázanie a poslušenstvie

jednoty církve svaté, neb v té jednot jest spasenie, když se v nie

kdo zachová skrze poslušenství, to jest což z Boha dáno jie skrze

Krista Ježíše v Duchu Svatém. Neb za tu jednotu modlitbu inil

pán Ježíš ka : Ote, prosím, aby je zachoval ve jménu - tvém. C

A opt: Posvfjich v pravd, e tvá pravda jest.^ A opt: Já sám
posvcuji sebe za n, aby i oni posvceni byli v pravd. A jakož

si m poslal na svt, i já posílám je. ^ A opt : Netoliko za n
prosím, ale i za ty, kteiež skrze slovo jich mají uviti v m,
aby všichni jedno byli, jakož's ty. Ote, ve mn a já v tob, aby

i oni v nás jedno byli.' A opt: Aby byli jedno, jakož i my jedno

a AJ/I: z. b A /JI: rade. c a///: /..

a Mat. 23. O. /? Mat. 23, 2. 3. y ima. 13. O.

d ím. 13, 1. e Jan 17.'0. C Jan 17, 11.

fj Jan 17, 17. Jan 17, 18. 19. t Jan 17, 20. 21.

' Mini se asi Hilarius, Kižanovský a jejich pivrženci. Srov. pozn. I

na str. 168.

•^ Srov. AI f.
34a a 70b

.

a Srov. pozn. 1 na str. 52.
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sme, já v nich a ty ve mn, aby byli dokonání v jednotu. 'í Protož

té jednoty slušie ostiehati pro nejlepšie dobré a tak v ní pe-
bývati skrze vieru a poslušenstvie, jakož apoštolé uie. A tak píše

nejvyššie námstek Kristuov s. Petr ka : U víe všichni jedno-

myslní budte, lítostiví, bratrstvié^ milovníci, milosrdní, stiedmí,

pokorní, žádnému zlým za zlé neodplacujíce, ani zloeenstvie za
zloeenstvie, ale zase radji dobroeíce, neb v to povoláni ste,

abyste dobroeením ddin vládli, r A toho ku <^ píkladu pipo-
míná pána Ježíše ka, že když mu zloeili, nezloeil, a když
trpl, nehrozil, ale vydáváše se súdiecímu nespravedliv, jenž

hiechy naše on nesl na tle svém na devo, abychom hie-
f

.
11 4^ chuom I umrúce spravedlnosti živi byli, jehožto zsinalostí uzdra-

veni ste. £

Tuf jest nám pán Ježíš zaal cestu nov a obživující, trpv
na tle svém, skrze nhož tak máme jíti k Otci, jakož opt die:

Aby víra vaše a nadješ byla v Bohu, duše vaše istíce v poslu-

šenství lásky, bratrského milovánie, z sprostného srdce vespolek se

snažnji milujíce, druhé j^súc narozeni ne z semene porušitedlného,

ale neporušitedlného skrze slovo Boha živého, zuostávajícího na
vky.fi A tak, jakož tento blahoslavený s. Petr, námstek pána

Krista, rozkazoval i psal v jednot církve svaté, kterak každý

kesan má v nie pebývati skrze vieru a milovánie a tak v po-

slušenstvie sv duši istiti té jednoty nejsvtjšie tak poslouchaje,

kteráž v lásce pebývá (jakož se to z jistých písem shledává, že

tak první vuodce a pastýi cierkve svaté toho ostiehali, i dnes

kteiež sú v pravd úadu prvních, téhož následují, aby 1. v pravd
víru mli a 2. v lásce neomylné pebývali, 3. z srdce istého a 4.

svdomie dobrého^), a takovým spolu sebraným a jednomyslným,

o nichž naped z písma doteno, hodné jest, aby se každý do-

vil a k rozsúzení dal a o^ každú pi na nich pestal, neb sú

takoví v zboru^ svatém slúp a utvrzenie pravdy,^ jakož apoštol die.

A ponvadž muož o nich tak veno býti, že sú námstkové apo-

štolští, tehdy majie tajemství viery v svdomie dobrém, v kteréžto

víe jest svtlo umnie božieho k rozeznání dobrého a zlého.

A z tohof jistota jest, ponvadž ostiehají ei pána Krista, neb

a V originále Jsou Jednotlivé íslice umístny nad píslušnými slovy.

^VAIII chybí.

a Jan 17, 22. 23. ^ 1 Petr 3. O. r ^ Petr 3, 8. 9.

d 1 Petr 2. O. £ 1 Petr 2, 23. í 1 Petr 1. O.

7] 1 Petr 1, 21.—23. 1. Timo 3. O. i\ Tim 2, 15.



Traktát Bratí starých o církvi svaté. 281

v tom záležie milovánie jeho i bližních, jakož -^ psáno jest: Kto

miluje bližního, v svtle pebývá, a pohoršeme v nm nenie.f^

Protož o takových nemá býti pochybenie ani vrtlánie, by nemli
ducha zjevenie a tak pravdy poznánie a rozumu viery, neb písma

svatá jsú jim oteviena v pravém smyslu, neb také, cožkoli prosí

od Boha, dáno jim r bývá, neb jim tak zaslíbil pán Ježíš Kristus,

že kdež se koli zberú ve jménu jeho a svoléce se budu prositi

viece, že se jim stane. '?

Protož v každé stran okršlku svta zemí / takoví kdež sú f-115^

koli vuodce a uitelé i pastýi, mají se jim doviti všickni lidé

svého spasenie a tak každý z nich svdomie své ustaviti dobré,

jakož oni uie a radí z své jednoty spolené, aby toho ostiehali,

což jim vysvdují, ídiece je v jich svdomie, v em se mají

ostriehati a zachovati a tak oekávati jisté nadje spasenie života

vného. A opt ktož by toho neostiehal, což Buoh pikázal

a v tom podlé zprávy jich neustavil se, spasením jeho nebez-

peili, ale z zboru vylúili od obcování jednoty kesanské, neb

ponvadž nemá úastenství v zasloužení pána Krista ^ skrze za-

chovánie ei jeho, také aby nestál vT mylné nadji spasenie skrze

posluhovánie služebnosti jednoty církve svaté, a tak aby každý

svázán byl od nich, ponvadž jest v svazku hícha a také aby

jemu oni neotvierali, ponvadž jemu vrátný neotvierá. Neb komuž
Duch pravdy otvierá a oznamuje v srdce ^ pravdu Krista Ježíše,

aby jeho zamiloval, tenf bývá rozvázán od svazku hiecha, tomu

i oni úedníci mají otevíti a rozvázati, aby tak v Kristu Ježíši

pebývaje skrze víru živu také úasten byl jednoty církve svaté,''

jsa s nimi jedno tlo v Kristu, posluhovánie pijímal, jakož na

vrné kesany slušie. Kterážto služebnost iedie se skrze služebníky

a vladae božských daruov. Jakož dic apoštol o prvních : Pomnte
na vladae vaše, kteiež sou vám 'j mluvili slovo božie, na jichžto

patíce východ obcovánie následujtež viery. '^ A tak apoštol uka-

zuje a vede všecky kesany, aby mli v pamti, kterak sú oni

milí apoštolé uili skutkem i slovem svat obcujíce a tak svuoj

život skonali na té viee trpiece,^ kteráž jim dána jednu od pána

Ježíše Krista. Protož velí následovati jich viery, neb sú oni žád-

ného netrápili pro vieru, ale ktož jim z milosti povolil, toho uili,

a ktož nauen jsa víe pána .Krista a potom od nich odstoupil

a Af/Í: srdci. ^VAIII následuje: a.

a 1 Jan 2. O. /JI Jan 2, 10. y Mat. 18. O.

3 Mat. 18, 19. £ nb. O. r Pro vyluovati? C.

r, K Židuom. 13. O. >? Žid. 13, 7. i Trpli. C.
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jsa oklamán od satana, od toho sou se vystiehali i jiné sob
poddané.

Protož v té víe nejsvtjšie mají jich následovati vrní ke-

sané, neb jest ta vysvdena a dokázána skrze trplivost Kristovu

a^ jeho« milých posluov, jenž je poslal jako ovce mezi vlky. A tak

množství vrných kesanuov v první církvi i potom trpli sú mu-
edlnictva nechtiece viery ustoupiti, ale sami sú netrápili jiných,

í-115'' neb jim eeno, / že vám dáno jest pro Krista, netoliko^ abyste

v nho vili, ale také abyste pror i trpliJ A též jim eeno,
aby se nemstili, nižádnému ^ zlého za zlé neodpláceli, ale nepátely

milovali a za n se modlili, jakož sú to vskutku inili. Neb tak

svdie písma apoštolská o prvních kesanech, jichž mají nynjšie

následovati v trplivosti v též víe pebývajíce, chtí-li býti spaseni,

neb tak se máji vzdlávati na základ apoštolský a prorocký na

tom nejvyššiem úhelnýma kameni Kristu Ježíši, aby rostli v chrám

[svatý v Pánii],fj to jest v jednotu církve svaté, v kteréžto církvi

svaté jsú námstci a tak následovníci apoštolští pastýi a uitelé,

ješto na ten základ^ vzdlávají se skrze víru a trplivost, ddíce

zaslíbením Kristovým a k témuž i jiné vedu.

Protož takoví spolu jednomyslní jsú k užietku a k prospchu

sob i jiným. Akoli jeden mezi nimi prvnie místo držie pro ád
poslušenství a ziezenie jednoty, ale však proto nevyšle"^ se nad

jiné duostojenstvím úadu a mocí jemu zvláštní danú a umním
klíuov,^ ale Jedni druhé za duostojnjšie sebe majíce v pokoe
pebývají, v ponížení a v sprostnosti Kristov, jedni druhým po-

sluhují skrze lásku ducha, jakož který vzal milost a dar od pána

Ježíše a z toho u víe vzrostl a v lásce se rozmnožil a v nadji

se jisté postavil k spasení, jsa živ skuten a ctnostn nad jiné.

O takovém má lépe smýšleno býti mimo jiné, ímž více dokazuje

pravdy skrze svaté obcovánie. Neb iem kto více pána Boha mi-

luje, tiem více jest milován od nho i obdarován, protož takový

i viece má milován býti od spolukesanuov, neb viece-li ho pán

Buoh uinil úastná svých dobrých vcí božských, protož také

viece se mají doviti v nauenie a rad skrze nho z Boha, ale

však vždy tak, jakož on uie a radí z jednoty spolené ' církve

svaté a zvlášt s tmi, ktož*^ sú v témž povolání, djíce poselství

a A III: i. b A III: tom základu, c AI: nejvyšie. d aIII : kteíž.

a Mat. 10. O. /? Filípen. 1.0. ;- íman. 12. O.

d Fil. 1, 29. e Luk. 11. O. C Ef. 2. O. % Ef. 2, 20. 21.

I Srov. AI f.
167 a. 167 b.
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Kristovo. Neb mohl by oklamán býti každý lovk skrze chytrost

satanovu, by pak nejsvtjšie zde byl na zemi, neb die apoštol:

Žádného sme nepoznali (totiž bez poskvrny) podlé<^ tla krom
Krista Ježíše.^ Protož mohl by se v pýchu pozdvihnuti a sám sob
zálib se múdrý se zdáti ped svýma oima a tak by dary božie

potratil a jediné že by zuostala zpuosoba a tvárnost svrchnie

dobroty, skrze niž by se oklamal i / jiné jako onen biskup Lao-í. 116'

dicenský, o nmž v Zjevení psáno, r Ale když každý, i ten nejpo-

výšenjšie v úad zuostává v ponížení a v pokoe a v tom na-

lézá se chudý duchem, nedomnievaje se nic z sebe a od sebe, ale

což užieteného má sob i jiným, poznává, že jest to z milosti

božie a z zaslouženie pána Krista, a o jiných túž nadji má, že

jim Buoh zjevuje a je obdaruje bez pijímanie osob, úaduov?

protož každý v úad jest poddán jednot spolené k nauení

a k tresktání, maje báze, že by mohl vpadnuti v hiech nebo

v blud, když by pán Buoh neostíhal. Protož mají pilnost <í míti

jedni o druhé k ostiehanie sebe skrze miidwst s huory sstupující,

kterážto jest stydlivá, pokojná,^ stiedmá, spolu rady požievajíci,

dobrým vcem povolná, plná milosrdenstvie a dobrých skiitkiiov,

neposuzujíc a bez pokrytstvie, ale užietek spravedlnosti v pokoji

se rozsívá inícím pokojX

Protož takovíf mohúf prospti sob k užietku spasenie i jiným

z daruov božiech, pebývajíce v jednot a v poslušenství víry pána

Krista Ježíše v církvi svaté. Jakožto milí apoštolé tak se mli,

jedni nad druhé se nevýšili, ani sob moci pidávali jedni mimo
druhé skrze úad zvolenie, ale v jedné moci sob od Boha dané

prospievali, neb tak jim rozkázal pán Ježíš ka: Kto jest vtšie

mezi vámi, bud jako menšie,^! a kto pedchuodce jest, jako slu-

žebník.''^ A tak s. Petr nepidával^ sob mimo jiné apoštole*' moci

ani kterého duostojenství, ale napomínal vrné kesany, aby toho

ostiehali, což sú od jiných apoštoluov slyšeli, a také psal i do

jiných vlastí pastýuom, kteréž ustavili v lidu za první, ka: Spolu-

staršie<- a svdek Kristových utrpenie.^x A tak známo jest, že

i s. Pavel požieval spolu moci jednostejné z Boha v Kristu Ježíši,

jenž jest moc božie a múdrost božie. Protož v každém údu církve

svaté jest moc i múdrost podlé obdarovánie božieho, ale však

a AÍII: nepidává, b AII/: apoštoly. c A/H: utrpení Kristových.

a 2 Korin. 5. O. /? 2 Kor. 5, 16. / Zj. 3, 11. si.

<J Po stran stojí: ? e Jakub 3. O. Z Jak. 3, 17. 18.

7j Luk. 22. O. Luk. 22, 26. t \. Petr 5. O. x \ Petr 5, 1.
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zvlášt podlé vyvolenie božieho k úadu biskupskému a pastý-

skému, aby ídili duochovní vci, zpravujíce a uíce i treskcíce,

to vše podlé miery viery, jakož jim Buoh zpuosobil a odmil,
aby moci požievali té, kterú jest jim dal v Kristu Ježíši v církvi

f. 116'' svaté, / aby se Duchem jeho zpravovala a všecky vci tak ídila,

jakož Duch Svatý uie jie a oni služebníci daru božieho poslu-

hujíce z moci, kterúž pidává Pán.

To my spolu jednomyslní u viee kesanské obecné, jakož

srdcem víme, tak i ústy vyznáváme i tiemto psaním oznamujem,

jakožto i poet vydávajíce, nejprve všem ueným v piesmích a v duo-

stojenstvie v moci povýšené postaveným, od nejmenšiech do nej-

vtšiech, že my lidé ponížení a v svt ohyždní ke všem vcem
se známe a pisvdujeme, kteréž sú v církvi svaté k užietku spa-

senie vyvoleným božiem. Protož sme i tuto svrchu napsali tak,

jakož písma zjevná sú a jistá apoštolská i prorocká i jiná Bohem
vdechnutá. A tak víme podlé písem o všech vcech, jakož chce

pán Buoh míti veno, píkladem prvnie církve svaté, na základ

apoštolský a prorockým vzdlané v Kristu Ježíši. Neb o nás mnozí

lidé zle smysle a jinak, než jest, podlé povstí zlých skrze hlasy

novin nejistých, že bychom se njakých rot zlých pidrželi neb

od nich nauenie pijímali nebo sami poínali roty nové. Protož

tuto písem, aby vystežen byl každý lovk, ktož ísti neb slyšeti

bude, že toho nikdy pi nás nebylo aniž jest aniž (doufáme pánu

Bohu) bude, ale v té víe nejsvtjšie, kteráž jest vyvolených bo-

žiech, rádi bychom se ostiehali i ve všech vcech, kteréž sú církve

svaté, chot Kristovy milé. Neb každý, kto má spasen býti, musí

v té jednot ostati, spolu ve o všech vcech s nimi a ty vci,

kteréž sú k vzdlání a ku polepšení té církve obmejšleje a in,«
nebo ihned když pistupuje k Bohu, má viti, že jest a hleda-

jících sebe že jest odplatitel.^

Tak má ihned pravý smysl míti o pánu Bohu, že jeden jest

Buoh mocný, múdrý a dobrotivý, z nhož a skrze nhož a v nm
sú všecky vci, a moc jeho moc vná, všemohúcí, nepemožená,

a mdrost jeho pede všemi vky a skrze ni stvoil všecky vci

vidomé i nevidomé a všecky vci sú skrze nho a z nho dobré, nebo

f. 117" v dobrot / Ducha svého Svatého zachovává je. Protož dovrným
srdcem má se k nmu míti, neb jest on sám nejlepšie dobré, jehož

má milovati ze všeho srdce, nadji v nm maje všech dobrých

a AIII: prorocký a apoštolský.

a K Židm 11. O. /? Žid. 11, 6.
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vcí budúcích skrze pána Krista. Neb v nho také víme, že jest

moc a a múdrost Boha Otce, nesa všecky vci slovem moci své,

kterýž jest blesk slávy a zpiiosoba podstaty jeho, skrze nhož jest

církvi svaté vykúpenie a hiechaorn odpuštní^ i život vný, neb

v nm rod nový stvoen jest a skrze múdrost jeho zpuosoben

a zachovává se v dobrot Ducha jeho každý úd církve svaté. A tak

víme i v Ducha Svatého, nedléce od Otce i^ Syna, neb die

pán Ježíš: Pošlet vám Otec Ducha pravdy a z méhot vezme
a zvstuje vám; neb všecky vci, kteréžto má Otec, mét sú.o

Protož Duch Otcuov, Duch Synuov jednota jest, neb Buoh jeden

jest, v nhož vie církev svatá a ústy vyznává a má srden mi-

lovati a nadji v nm míti všech dobrých vcí. A tak chot Kri-

stova milá Duchem se Svatým zpravuje, súci oištna skrze moc
vylití krve jeho, neb v nm má vykúpenie a hiechuov odpuštnie.

A jest jedna všech vkuov od poátka^ vyvolených božiech až do

skonánie poslednieho na svt, neb v jednot pebývá tla Kri-

stova každý úd cierkve svaté ze všeho lidu svta, jenž vybrán

jest všech asuo i tohoto nynie, s nimiž i my víme, v jednot
té církve svaté se pebývati skrze vieru Ježíše Krista, jenž jest tu

církev s sebú spojil a v úastnost uvedl Ducha svého Svatého.

A tak víme i svatých obcovánie i hiechuom odpuštnie i tla

vzkiešenie k blahoslavenství života vného a jako slunce v svt-

losti stkvúcího, kdež die pán Ježíš církvi choti své: Pote, pože-

hnaní Otce mého, pijmte království, kteréž vám pipraveno od
ustavenie svta.

^

To jest ta církev, v níž se víme pebývati u víe božie

a k ní se známe s oblíbením s dobru vuolí i ke všem vcem
jejím, kteréž má v Kristu C Ježiši, neb on jest chot její milý a ona
jeho poslušná a vrná, jemu od Otce pedpovdná'^ a skrze posly,

proroky svaté i apoštoly, zasnúbená. / Jakož naped doteno, že f. 117''

jest i on sám pro ni na svt pišel a pracn jí dobyl, až se kr-

vavým potem potil, pohannie a tryzování,'' pro ni na své tlo

pijal, až s kikem a s pláem bolestn na kíži skonal, a tak ji

obnovil vinu její zhladiv,^'? s Otcem v pokoj uvedl, vzáctnú a milú

uinil, oišuje jie skrze víru kúpelem vody v slovu života, aby
nemla vrásky ani poskvrny ani co mrzutého, ale aby byla

svatá'^ v ruše spravedlnosti ped obliejem jeho v lásce.

^ V AI/I následuje: od. ^ A JI/: pocáiku. c /i ///• pedzvdná. ^AIII:
tryznní. e AI: zchladiv.

a K Židuom. 1. O. li Žid. 1, 3. ,- Jan 16. O. ó Jan 16, 14. 15.

e Mat. 25, 34. : nb. O. ri Efez. 4. O. <? Ef. 5, 27.
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Prosímef, pijmtež od nás toho napsánie v sprostnosti, ktož

ísti neb slyšeti budete, neb písem z té píiny, aby skrze naše

oddlení od knžie neho se zlého na nás nedomnievali a tak

nás potupujíce a odsuzujíce, pána Boha nehnvali. Protož v tomto

krátkém psáni oznamujem, kterak jest pi nás. Pak ústn chceme
rádi zpraviti, ktož by milost mli k vyslyšení; neb v psáni mohl
by nkto vzíti tak, kterak jest pi nás neb jinak, ale v ústném

mluvení bude moci otázati, jest-li tak ili jinak, a my v sprost-

nosti chceme rádi zpraviti a povdíti, kterak jest pi nás. Neb
v mnohém uptání i v prodlení nkolika let poznali sme to za

nejbezpenjšie k spasenie, v tom nauenie pebývati a toho usta-

venie a ziezenie ostiehati, v kterémž sú první kesané vrní

spasenie došli. Jakož tomu vydávají svdectvie doktoi, mistie

i knžie obojích stran, to za pravé a spasitedlné držiece chvále

i v piesmích oznamují, že jest nejlepšíe mistrovstvie života ná-

sledovati skutkuo první církve.'^ A to vypisují od s. Petra, kterak

jest svatému Klimentu poruil a po sob jeho zuostavil a vrným
kesfanuom poslúchati pikázal.^ A tak toho dovodie velikými sva-

tými slavn, kterak s. Petr, s. Ondej,^ s. Pavel, s. Kliment, s. Dio-

nysius'^ i jiní iedili a posluhovali k chvále božie a k užietku

spasenie lidem a tch všech asuov za nkteré sto let že mnoho
svatých bylo i muedlníku© slavných, ješto sú pána Krista násle-

f. 118^ dováli a tak došli koruny v nebi. , A tak to široce vypravují i na

kázáních vyhlašují obojie knžie sob odporní a žádné v tom

ruoznice nemají, neb se v tom obojí sjednávají za dobré a spasi-

tedlné více býti."* Protož, ponvadž jest tak, myf pokorn v sprost-

nosti srdce prosíme, aby nám v tom páli pebývati a skuten
toho ostiehati, v em sú oni byli tch asuov i písma potomním

zuostavili.

Ale mohlo by nám eeno býti, že jest to pravé a k spasení

užitené, co jest bylo v první církvi, neb nejvyššie otcové svatí,

a Bda Venerabilis, Homilia X. in dominica post ascensionem Domini

(Migne. Patrol, lat. t. 94, 189).

' Srov. pozn. 1 na str. 191.

• Apoštola Ondeje klade kesanská tradice zárove s Petrem, Jakubem.,

Janem a Filipem mezi nejvýznanjší apoštoly. Srov. REALENCYKLOPAEDIE
F. PROTEST. THEOLOGIE I, 513. Srov. AI f.

164b.

^ Dionysiiis byl v 1. 2.59—268 biskupem ímským. Zažil toleranní edikt

císae Galliena, tak že mohl po dlouhém pronásledováni opt uvésti církev do

poádku. Pseudoisidorské dekrety mu neprávem piítají zavedení farní orga-

nisace. Srov. REALENCYKLOPAEDIE F. PROTEST THEOLOGIE IV, 702.

* Srov. pozn. 3 na str. 260.
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biskupové ímští i kardinálové to za dobré mají a doktoi svtí

i misti vypisují to za dobré chvaléce, ale vy tomu nerozuomíte

ani o tom práv smysliti umíte, jako oni první byli, a také jest

as jiný a lid promnný od prvního.

K tomu odpovd jest tato: Že my k tomu sme se odvolali,

jakož oni tomu sami rozumjí, kterak bylo v prvnie církvi svaté;

a jestliže bychme my emu nerozumli, chtli bychom rádi na-

uenie pijíti od tch, ktož se v tom lépe mají a tomu práv roz-

umjí.^ Také i to sami ohlašují, že jest^ vk poslední Kristuov-

vždycky jeden as vzáctný a dnové spasenie jednomu lidu v pravd
kesanskému vrnému, v Kristu pebývajícímu, jemuž pán Buoh
milostivý a vždycky milosrdný jest, jakož prvním tak i posledním,

takéž skrze pána Krista, biskupa svrchovaného, dobrotivého, líto-

stivého, smilovati se'' a pravdu oznámiti Duchem svým Svatým

k životu vnému^ tm, kteiež na svt v poníženie obývajie

a v srdci zkrušeném a v duchu pokorném modléce se k nmu
volají ve dne i v noci, a také pi tch vcech když následují

prvních svatých, o nichž s vrchu napsáno, kterak ádn živi byli,

hiechy s žádostmi umrtvivše zdrželivý a trplivý život vedli, ve-

spolek se milujíce v lásce pebývali, nižádné vci lehce a všeten
nepoínali ani drze neb klopotn co inili, ale s vážností a s do-

tázáním a s radou lidí bohomyslných a v piesmích svatých roz-

umných, a v tom pak ve všem když se utiekají ku pánu Bohu,

ve dne i v noci inie modlitby, pro/sice,'^ aby je zpravil a nauil í- 118''

tm všem vcem, kteréž sú k chvále jeho svaté a k užietku spa-

senie, a v zámutcích neopouštl a nedal zahynuti v nebezpeen-
stvích svta tohoto lidu, v hiešiech píliš rozmnoženého, ješto se

jako moe píliš bouie a všelikým vtrem uenie toie. A k tomu

také známo jest, že po nkolik let žádali sme vyslyšení ádného
i listy píšiec prosili pro Buoh i pro spravedlnost, ale to se státi

nemohlo.'* Ale slyšeli sme od nkterých pánuov, že by nám nemohlo

dáno býti slyšenie proto, praviec, že sme odsúzeni skrze prvnie konci-

lium.* Ale my tomu nerozumíme, kterak bychom mohli odsúzeni býti,

ponvadž nenie slýcháno, by kdy tiem obyejem lidé se oddlili od knžie

prvé pi nich spolu v jednot byvše.'^ A drahn let jedni po druhých

s knžími o to rozmlúvali i s lidem, že se zle spolu spasením bez-

a Následuje podtržené: jeden (na znamení neplatnosti), b v a/// chybí:

smilovati se X vnému, c AíII: prosíc, d Aííf: byvše v jednot.

' Srov. pozn. 2 na str. 201. 2 Srov. str. 10 pozn. 2.

^ Srov. str. 5 pozn. 1. Srov. str. 201 pozn, 3.
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peie, jsúce v zjevných hiešiech a také v nejednot uenie a z toho

v nepiezni pebývají. A to bylo od poátku tch nesnází/ až do tchto

opt, jakož pravie obecn, že nejvtie sú toho píina knžie. Již

sme pak nemohli s nimi ostati v takovém nebezpeenstvie nechtiec

zlému povol[ovati].^

Ale mohl by nkto ieci, že sú ekové odstúpili ped 400 lety.

Tak jest, ale s mocí královstvie [svtlského," ale však proto

jich netrápí ani jímají. Ale pi nás jest toto, že pokorn mocem
nejvyššiem jsme i chcem rádi poddáni býti, jako v první cierkvi

byli a to i budúcím zuostavili, aby bez reptání s milostí poslú-

chali a k každému skutku dobrému hotovi byli a vrnost, pod

kýmž koli jsú, zachovali. Protož muož každý na to pomysliti,

bylo-li jest kdy takových lidie odsouzenie, ponvadž první církve

neodsoudili, ale ješt vychvalují.^

Ale ekl by nkto, že sú Valdenštie odsúzenie, lidé první

církve.

My jich v niemž nezastáváme i všech rot, kteréž by v em
scestné byly proti víe pána Krista a skutkuom kesanským. Takéf

sme k Valdenským nepistúpili a tak jimi nefmli]'^ bychom od-

f. 119'^ súzeni býti.'^ Ale kdybychom byli / mohli míti slyšenie pokojné,*

chtli sme rádi vypraviti, které sú vci pi nás a kterak známost

máme a rozuomíme pi spasení lidském k životu vnému, i také

povdíti, kterak smyslíme o zízení svta v moci povýšené, od
Boha dané, a že jie mají poddáni býti kesané vrní^ etc.

A také když by bylo mohlo nám ádn ukázáno býti na-

ueniem z viery kesanské, že bychom byli mohli ustaviti se

v nadji spasenie pi knžiech, rádi bychom byli zstali pi jich

posluhování.*^ Ale i v tom byla jest veliká nesnadnost k zpravení,

pi kterých bychom se byli mohli doviti, nebo pi obojích vidti

zjevné*^ veliké zlé, a o ruoznice jest mezi stranoma. Jedni pravie,

že má poslúcháno býti církve svaté, a druzí, že zákona božieho.

a Opraveno místo púv.: povoliti. b Opraveno místo pv.: zemského,
c Opraveno místo pilv.: nechtli, d A III: zjevn.

1 Místo toto nalézá se v listu PANU ALBRECHTOVI f. 75 a (štr. 201),

o nmž ovšem nesnadno fest rozhodnouti, vznikl-li díve i pozdji než

TRAKTÁT BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI SVATÉ. Srov. str. 198 pozn. 1.

Mn se zdá, že list PANU ALBRECHTOVI je souasný s našim traktátem

a mám za to, že spíše z menšího kusu do vtšího bylo pejímáno, než naopak.
' Srov. str. 260 pozn. 3.

^ Srov. pozn. 1 na str. 30. ^ Srov. str. 5 pozn. 1.

'•> Srov. pozn. 1 na str. 52. ^ Srov. str. 5 pozn. 1.
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A my bychom rádi s milostí obého poslouchali viece v jistot,

že církev svatá Duchem božiem se zpravuje, jediné kdybychom
byli mohli vdti, kto sú ti první údové poctiví církve svaté, ješto

zákon Ducha pravdy mají, ješto ti i psanému práv rozumjí, jimž

by se slušalo doviti ve všech vcech pi spasení svém. Ale toto jest

nebezpené a nejisté a vrtlánie a pochybovánie hodné, ponvadž
obojí sob odporn písma vedu a zle živi jsú, ješto zjevn jest

odporné církvi svaté i zákonu božiemu. Neb církev svatá, jakož

svrchu napsáno jest, v jednomyslnosti a v svornosti pebývá jsúc

poddána choti svému, eí jeho ostiehá, neb zákonem Ducha Sva-

tého se zpravuje. Protož práv a spasitedln všecky vci uie,

iedí a ustavuje k užitku spasení, neb písmu svatému zdrav roz-

umie. Protož každú pi rozsúditi a pravdu k tomu naleznuti zná

i písmem toho dovésti umie k svornosti a k jednomyslnosti, aby

pokoj vespolek mli a v lásce pebývali a tak pána Boha chválili

a jemu slúžili spoluúdové církve svaté. Ale to jest nepodobné

a velmi od toho vzdálené jako temnosti od svtla, by to církev

svatá byla, kdež sú ruoznice a nenávidie sebe a / sváie se ve- f. 119^

spolek a hanjí a ohyžují a kaceují a toho jedni na druhé do-

vozují Starým i Novým zákonem i mnohých doktoruov písmy,

a v tom zjevn pestupují zákon pána Krista, nedadúce v sob
místa pravd Ducha Svatého, a tak i písem svatých doktoruov

neplnie, zlé vci konajíce v skutcích i v sloviech, lakomí jsúce

zemské vci enichají a v tom svt milují i ty vci, které na svt
sú. Protož tžké jest se takovým doviti o tak veliké vci božské

a o své spasenie. Protož vzte, že z pravé núze musili sme to

uiniti, nechtiece toho zlého úastni býti a tak zahynuti.^ Ale cof

jest pi nás bylo jinak, než proto rádi bychom poddáni byli

a s milostí poslúchali. Protož nedomnievej se žádný lovk toho

o nás, bychom se luili od knžie pro které uenie aneb ustavenie

lidské pípadné (nenief tak pi nás, neb kdybychom byli mohli

zachováni býti pi nich u víe božie neposkvrnné a v lásce ne-

omylné a v nadji živé spasenie,^ sami bychom se odsúdili a proti

svému spasenie uinili, zde bez užietka mnohá zarmúcenie a trá-

penie nadarmo bychom podstúpili a byli bychom všech lidí bíd-

njšie),^ ale pro odporné vci víry pána Krista a^ lásky Ducha jeho

i skutkuov kesanských pravých, a to nás k tomu pipudilo

;

a v A III chybí, b A

I

II: i.

1 Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKVCANOVI. AI f. 2^.

2 Srov. str. 233—234.



290 Traktát Bratí starých o církvi svaté.

chtiece rádi spaseni býti, opovážili sme se asného života pro

vný. A nad to nade všecko chce tak pán Buoh míti v tento as
poslední. A o tom jsú písma jistá, Duchem božiem vdech-

nutá, že má oznámeno býti a ohlášeno k skonánie vkuov mno-
hému lidu v krajinách zem to nebezpeenstvie spasenie a že zle

stojie knžie i lid v mylné nadji spasenie, nemajíc pravdy viery

a lásky i skutkuov, kteiež píležie podstatn jednomu každému

k spasení.^

Uiniž pán Buoh milosrdenství své s tmi se všemi pro za-

sloužení pána Krista Ježíše a pro lásku Ducha svého Svatého,

kteiež z upímnosti srdce žádají se jemu líbiti, více všem vcem
tak, jakož jest k chvále slávy milosti jeho, zuostávajíce v poslu-

f. 120'' šenství jednoty církve svaté, / chot Kristovy milé, ješto se zá-

konem Ducha jeho zpravuje, kterýžto v svtle jasnosti božie umie

zdrav a užiten a spasitedln nauiti i zéditi všecky vci v srd-

cích povolných, jakož apoštol die, že tm zajisté, kteiež podlé

trplivosti 5tt« dobrého skutku, chvála a est a neporušenie hle-

dajícím života vného, ale tm, kteiež z sváru jsú a ješto ne-

povoluji pravd, ale vie kivd, hnv a nemilost a zamúcenie^

a úzkost na každá duši lovie, ješto ini zlú vc etc, ale sláva

a est a pokoj každému, ješto iní dobru vc etc.^^

H Tiemto- svrchu napsáním krátkým a sprostným H ozna-

mujem každému, ktož ísti neb slyšeti bude, že se piznáváme

a pisvdujeme k jednot cierkve svaté obecné i k poslušenství

jejiemu i ke všem vcem, kteréž má z plnosti božské skrze chot

svého Krista Ježíše z zaslouženie jeho k užietku života vného.
A protož víme i vyznáváme, že úedníkuov jejich od nejvyšších

do nejnižšiech má poslúcháno býti z poteby spasenie. Protož

o jich svátosti víme, že k tomu mají býti ádn vyvoleni a v knž-
stvie posvceni a potvrzeni podlé puovodu a ádu první církve

svaté, na základ Krista Ježíše vzdlané a utvrzené.^ Nejprve víme,
že má knžstvo Kristovo ustaveno býti v podstatných vcech a po-

a Aílí: zarmoucení, b Následuje petržené: Amen. Na to následuje pe-
tržený pípisek, psaný rukou bratra Blahoslava: In quodam exemplái h(a)ec

a(d)dita reperi, quae adscribo quoque: Psán a dán z spolku Jednoty Bratrské etc.

Léta od narozenie Syna Božího M" CCCCLXXo všem, kdož mají milost ke tení

nebo k slyšeni. V A III tento pípisek chybí.

a íman. 2. O. /? ím. 2, 7.-9.

1 Srov. str. 10 pozn. 2.

' Podle Alf. 169 a zaíná zde nový kus, nové sepsání (.druhý list'), jež

ovšem tsn souvisí s tím, co pedchází. Srov. pozn. 2 na str. 267.

^ Srov. pozn. 1 na str. 29.
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svcenie ' míti od samého Boha, jakož die pán Ježíš: Ote, po-

svtí jich v pravd, e tvá pravda jest. A jakož's ty m poslal

na svt, i já poslal sem je a za n posvcuji samého sebe, aby

i oni posvceni byli v pravd.r A k tomu píše s. Petr vrným
kesfanuom, z nichžto«^ mají prvotní býti podlé úadu knžstvie,

že / sii zvoleni a pedvedeni^ od Boha Otce v posvceni Ducha f. 120''

v poslušenstvie a v pokropenie krve Ježíše Krista. ^ Jimž dále die

:

Vzdlávejte se i vy v domy duochovnie,^ knžstvo^ svaté, abyste

obtovali obti duochovnie vzáctné Bohu skrze Krista Ježiše. >?

Protož k tomu prvotn mají voleni býti v podstat základu knžství

Kristova a pak k tomu mají dary míti. Jakož die apoštol: Kteiež'^

jednu sú osvicenie a-^ zakusili daru nebeského a úastni uinni
sú Ducha Svatého, okusili také dobrého slova božieho a moci

vku budúciho. < A opt k témuž die : Buoh, ^- jenž jest ekl, aby

se z temnosti svtlo osvítilo, osvítil v srdcích našiech k osvcení

umni jasnosti božie v tvá Krista Ježíše.^ A to vše píležie k pod-

stat knžského úadu, ješto z toho v pravd mají moc úadnú,
neb když by toho nemli, v zatmin' by smysla pebývali. Protož

apoštol die, že my všickni odkryt tváie slávu Pán i^ spatujíce,

^ týž obraz promnni býváme, od svtlosti v svtlost, jakožto

od ducha Pán.'^ Protož tu majíce služebnost, podle niež sme milo-

srdenství'* došli, nehyneme. A v tom záležie posvcenie knžstvie

skrze pomazánie Ducha Svatého,^ jakož die<> s. Jan, že pomazánie
máte od svatého a znáte všecky vci.^ A tudiež die : Pomazánie,

které ste pijali od nho, zuosta v vás. A neníe potebie, aby

vás kto uiel, ale jakož pomazánie jeho uie vás o všech vcech, p

A k tomu napomíná, aby v tom zstali, ka : Co ste od poátka
slyšeli, v vás zsta. Zuostane-li v vás, co ste od poátka
slyšeli, i vy v Synu a v Otci zuostanete. A toto jest zaslíbenie,

kteréž zaslíbil vám, život vný. ^ Protož víme, že jest tak

církev svatá v puovodu svém vždycky od poátka^ jednostejn

v vcech základných a k spasení potebných a bude až do sko-

nánie svta.

a AIII : pedzvdní. ^ V AI knžstvo dvakrát, c A III: kterouž, d AI:

milosrdenství a nad tím: milosti {oboji touž rukou); AIII: milosrdenství.

^ AIII: poátku.

a nb. O. /J Jan 17. O. y Jan 17, 17.— 19. d 1 Petr \. O. e 1 Petr 1, 2.

f 1 Petr 2. O. ri\ Petr 2, 5. * Židm 6. O. <. Žid 6, 4. 5. x2 Koryn. 4. O.

k 2 Kor. 4, 6. ii 2 Koryn. 3. O. v 2 Kor. 3, 18. o 1 Jan 1. O. - 1 Jan 2, 20.

p 1 Jan 2, 27. s 1 Jan 2, 24. 25.

» Srov. pozn. 1 na sir. 29.

19*



292 Traktát Bratí starých o církvi svaté.

Dále o služebných vcech, ješto slovu vidomé svátosti, jimiž

posluhují zprávce církve svaté kesfanuom vrným, víme, že mají

býti asem a místem k užietku spasenie v té pravd, v které sú

vydány, jakož jest nauenie a píklad na prvních zprávcích cierkve

svaté, a tch všech vcí tak mají požievati a je initi, jakož jest

iA2\^ jim k vzdlání / a ku polepšení v podstatných vcech, totiž víry,

lásky a nadje, a k tomu aby se v dobrých skutcích plodili

a v ctnostech chodili a tak všeho spolu ostiehati mají, což by jim

dávalo vzruost a prospch k vzdlání života kesanského. Neb to

píležie zprávcuom církve svaté v jich služebnosti, aby ty vci ob-

mejšleli a jich pilni byli, jakož die apoštol, že oni snažn bdie<^

jakožto poet majíce vydati za duše vášej Opt k témuž s. Petr

die : Pastež, kteréž mezi vámi jest, stádo božiej opatujíce ne bez-

dn, ale dobrovoln, podlé Boha, ani pro milost mrzkého zisku,

ale z dobré vuole, ani jako panujíce v knžstvu, ale píklad ui-

nni stádu z limysla. A když se ukáže kníže ^ pastýuov, pijmete

neuvadlú korunu slávy. ^ ^ A opt jest toho nauenie a píklad na

prvním snmu nejsvtjšiecb otcuov,^ milých apoštoluov, když roz-

suzovali pi a pohádku, kteráž se byla stala v Antiochí o vcech
zákona Starého a víry pána Krista, jakož o tom v Skutcích apo-

štolských stojí psáno, í že když pišli s. Pavel a Barnabáš do Je-

ruzaléma, tehdy se sešli apoštolé s staršími a o ty pe mezi sebú

dobe se uptali a z toho uptánie s. Petr a s. Jakub o to spolu

promluvivše a písmem provedše usoudili, kterak taková vc má
býti, i list k tomu napsali. A to za první snm pokládají v knihách

conciliorum. Neb tu se ukázala pilnost a snažnost pi apoštolech,

aby ta vc v pravd nalezena byla, jakož pán Buoh chtl míti

k užietku vyvoleným [svým].^ A to máme za dobré zachovati"^

i tohoto asu, aby zprávce církve svaté tak se mli k tomu 5? pí-

kladem jich,^ aby se pánu Bohu modlili a postili spolu se zberúce

ve jméno pána Krista a o potebné'* vci k spasení spolu se jedni

na druhých dobe uptali,'* kterak komu zjevuje Duch Svatý, aby

v tom jednomyslní byli a písma svatá k tomu zpytovali a aby je

v pravém smyslu pivodili a tak dovrnost mli zprávce církve

svaté í i spolukesfané vrní, že jest to z Boha k užietku spasení,

^V AI jest psáno: knížie; AIIÍ : kníže, b Opraveno místo pv.: božiem.

c AIII : zachovávati, d V A III chybí: a o potebné X uptali.

a K Židm 13. O. /? Žid. 13, 17. y 1 Petr 6. O. d \ Petr 5, 2.-4.

£ Skut. 15. O. C Skut. 15, 2. si. 5j K celému tomuto místu po stran vzta-

huje se závorka (ervenou barvou narýsovaná) : > a pípisek: Concílii Chri-

stiani forma. B. ' Srov. pozn. 1 na str. 156.
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což oni jednají, usuzují, rozkazují i píší. Protož dobré by bylo

i tohoto asu tiem se zpravovati a v té pravd snmy mívati

a o všech vcech v tom Duchu Svatém / iediti.^ Protož kteiež f. 12^
sú koli tak v té pravd byli a ješt sú, my je pijímáme a víme
jim tak, jako tomu písmu apoštolskému, a což by nám píslušalo

a k vzdlání bylo a ku polepšení, rádi bychom chtli i tohoto

asu ostiehati.

Dále víme, že knžie kesanští v církvi svaté mají vyvoleni

býti ádn, jakož i pán Ježíš toho píklad dal, když na huoru

odšel a pes celu noc modlil se a povolav uedlníkuov vyvolil

z nich dvanácte.'' A též'= apoštolé uinili, když spolu byli v Jeru-

zalém i s jinými, jichž poet byl 120, mezi nimiž byla blaho-

slavená panna Maria i s jinými svatými ženami, na modlitbách

bdiece a postiece se. A tu s. Petr mnoho dobrého mluvil svde
o pánu Kristu. A tehdy dva muže zvolili, aby jeden z nich místo

biskupské pijal, z nhož jest Jidáš pestúpil a vypadl. Jakož stojí

psáno v Skutcích apoštolských,^ že modléce se ekli: Ty, Pane,

Jenž znáš srdce všech, ukaž, kterého's vyvolil z tchto dvou jednoho,

aby pijal místo posluhovánie tohoto a apoštolství, z nhož [vy-

padl]^ Jidáš, aby odšel na místo své. I dali jim losy. I spadl los

na Matje i piten jest k jedenácti apoštoluom.^ A o tom píšer

také s. Pavel k Timoteovi a k Titovi, které sú mli na knžstvo

vyvolovati, takto ka, že mají býti bez ohyzdného hiechu, jakožto

božie úedníci, ne pyšní, ne hnviví, ne opilí, ne bijce,^ ne mrzkého

zisku žádostiví, ale pívtiví, dobrotiví, opatrní, stiezliví, svatí,

'vzdrželiví} pídržíce se té ei, kteráž jest podlé nauenie vr-
ného, aby mocni byli napomínati v nauenie zdravém i tresktati.'^

Protož podlé téhož zpuosobu držieme i tyto asy, že dobré jest

tak v úad knžstvie církve svaté vcházeti až do skonánie svta

a píštie pána Krista.

^

Z toho pak úadu knžie církve svaté víme, že mají ktíti

tak, jakož jim pán Kristus rozkázal. Ale k tomu nezavázal jich

k zpuosobám vidomým a k form slov, aby jinak nemohlo

mnno býti, neb ihned toho apoštolé- nezachovávali, ale

pi ktu formu slov zmnili, ktíce^ je^ ve j/méno pána Krista. í- 122*

a A III: editi, b AIII : 12. c AIII : \í témuž. d Opraveno místo pv.:
pestúpil. e AIII: nebijíce. f AIII: zcirželiví. g AIII: kt. h V AIII chybí.

a Skut. 1. O. /? Sk. 1, 24.-26. y 1 Tymot. 3. O. Titovi. 2. O.

3 Tit. 1, 7. -9. £ Skutcích 10. O.

' Srov. pozn. 1 na str. 29.
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Neb to jest v moci zprávcuov církve svaté podlé toho, jakož na-

ped povdíno. Ale podstata ktu každému, ktož má spasen býti,

jest tato, jakož s. Petr die píklad dávaje na korábu Noe, jenž

i nás nynie podobným zpuosobem spaseny iní, kest, ne^ tlesné

neistoty obrnytie, ale " dobrého svdomíe dotázanie k Bohu skrze

Krista JežíšeJ A k témuž opt, že vrné oišuje srdce jich.r

A tak kest v pravd jest, jakož die apoštol'^: Zdaliž neviete, že

kteiežkoli poktni sme v Kristu Ježíši, v smrti jeho poktni
sme a s ním pohbeni sme skrze kest v smrt, a jakož Kristus

vstal z mrtvých skrze slávu Otcovu, tak i my abychom v ob-

novení života chodili?^ A opt, že podlé milosrdenství svého

spaseny nás uinil skrze obmytie'^ druhého narozenie a obnovenie

Ducha Svatého, - kteréhož vylil na nás hojn skrze Krista Ješíše,

spasitele našeho, abychom spravedliví jsúce uinni milostí jeho,

ddici byli podlé nadje života vného.'^ A k tomu ješt die s.

Jan Ktitel, že on, totiž pán Ježíš, ktí v Duchu SvatémA A opt
sám die : Nenarodí-li •=

« se [kdo] z vody a z Ducha Svatého, ne-

vejde^ do královstvie nebeského.'' Protož tak o svátosti ktu dr-

žieme, že každý, ktož má spasen býti, musí k této podstat pi-

jíti v moci církve svaté, kterúž má od Boha skrze Krista Ježíše

v Duchu Svatém, ale vidomý kest vodu má býti asem a miestem

jednu od úedníkuov církve svaté.

^

A dále víme, že ješt pro nedostatek lovka ^- sú tyto vci
potebné: potvrzovánie a pokánie. Nejprv potvrzovánie, jakož

v Skutcích apoštolských napsáno, že když svatý Filipp nkteré

ktila v Samaí^ vodu a nepijali Ducha Svatého, potom pak když

pišli s. Petr a s. Jan, modlili se za n a vzkládali na n ruce,

i pijali Ducha Svatého. A tomu nynie iekají bimovánie, což

i my za dobré máme, když se dje v moci církve svaté. A druhé

:

Shešil-li by kto, má lékastvie pokánie, aby se vyznal zpovdlníku
f. 122*' a želel a potom toho zuostal,^ jakož die s. Jakub: Vyznávejte / se

jeden druhému hiechuov vašiech a modlte se jeden za druhého,

abyste spaseni byli. » A k témuž i jiní apoštolé píšie.-

a A III: v. b A III: obnovení, c Pvodn bylo: nenarodíte-li. d Pvodn
bylo: nevejdete, e A III: Samaí.

a 1. Petr Z. O. /? 1 Petr 3, 21. y Skut. 15. O.; Sk. 15, 9. C íman. 6. O.

e ím. 6, 3. 4. C Titovi 2. O. yj Tit. 3, 5.-7. Mk. 1, 8. t Jan 1. O.

X Jan 3, 5. / Bimování. O. /j. Skut. 8. O. v Jakub. 5. O. o Jak. 5, 16.

' Srov. co se o ktu praví ve TVRTÉM LIST K MISTRU ROKYCA-
NOVI str. 40.

^ Srov. opotvrzováni TVRTÝ LISTK MISTRUROKYCANOVIstr.40-4I.
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Dále víme, že takovým, naped povdným kesfanuom,

mají posluhovati knžie též církve svaté vidomú svátostí, kteráž

se zpravuje Duchem Svatým, a to k obcování tla a krve pána

Krista, kteréžto vci smyslem lidským se nepostíhají, ale vru do-

sahají. Protož oni úedníci církve svaté poselstvie pána Krista

djí,^ modlitby za to iniece s vrnými kesany, vieru k slovuom

majíce a smysl toho pravý, jakož die s. Matouš evangelista: ^«
když sii veeeli, pán Ježíš vzal chléb a dobroeil a lámal a dal

uedlnikuom svým a ka: „Vezmte a jezte, tot jest tlo mé."

A vzem kalich dieky inil a dal jim ka: „Pité z toho všichni,

tot jest zajisté krev má nového svdectví, kteráž vylita bude za

mnohé na odpuštnie hiechuov ."^ To s. Matouš. A k témuž i jiní

evangelistov i s. Pavel v epištole k Korintuom.r A k tomu dále

což sú koli mluvili <? zprávce a uitelé vrní Duchem Svatým, všem

tm vcem úpln víme i tomu, což pi tom iedili a ustavovali,

neb biskupové a pastýi^ církve svaté ty vci mají obmyšlovati,

kteréž sú k chvále božie a k užietku spasenie lidem. Protož o té

drahé svátosti víme všecko, co chce pán Buoh míti veno od

kesfanuov vrných. A emu rozumti nemuožem a smyslem po-

chopiti, ale vru dosaháme, ^ že pijímáme pod vidomú svátostí

celého a dokonalého Krista Ježíše, jemuž jest poctivost a modlenie

spolu s Otcem v jednot Ducha Svatého. Ale k vidomé vci ne-

máme zenie vru ani ustrnutie srdcem, ale k Bohu živému a v-
nému, neb svátost vidomá, jakož doktoie píšie, .jest pro hrubost

lovka a pro odplatu viery, ale chléb živý nebeský jest'' Kristus

Ježíš, tenf jest ku posilnní '^ a k vzruostu života vnitnieho duo-

chovnieho. Jakož o tom s. Jan píše v VI. rozdiele ka : Vrn za-

jisté^ pravím Vám: / „Nebudete-li jisti tla Syna lovka a piti I \23^

jeho krve, nebudete míti života v sob. Ktož jie mé tlo a pie *

mú krev, má život vný a já jeho vzkiesim v poslední den.

Tlo mé zajisté práv jest pokrm a krev má práv jest nápoj.

Ktož Jie mé tlo a pie^ mú krev, ve mn pebývá a já v nm.
A jakož m poslal živý Otec, i já živ sem pro Otce. a ktož jie

m, i on živ bude pro m. Tentojest chléb, kterýž s nebe sstúpil.^

Ne jakožto otcové vašie jedli mannu na púšti a zemeli sú ; kto

jie chléb tento, živ bude na vky."^

^ V originále : dkiicQ. b /}///; pastýové. <^ V AIII chybí. <í A IIÍ: po-

silám, e Vrn, zajisté Jest peklad dvojího: amen, amen, Jež Jest na tomto

míst bible, f A III: pi. g A III: zstoupil.

a Mat. 26. O. ^ Mat. 26, 26.-28. r 1 Kor. 11. O.

d 1 Koryn. 10. O. e Po stran: ?. C Jan 6, 53.-58.
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Ale my tohoto asu neádi bychom o tom mnoho psali, a což

písem, to z núze iníme proto, že nám nevie, bychom o tom

práv vili a smyslili. Protož jako poet vydávajíce piešem.^ Neb

o to sú nesnáze, že proto lidi bludují a kaceují, hubie a pálé^

a také že se proto zabíjejí a krev vylévají, a již od drahn let

v tchto zemiech, pravíce jedni, že má posluhováno býti lidu

obecnému pod jednu zpuosobú tlo a krev pána Krista, a druzí

vedu, že pod dvojí zpuosobú chleba a vína má rozdáváno býti.

A o to sú hannie a kaceovánie a tomu ješt konce nenie. Také

byl zvláštní lid s knžicmi, ješto sluli Táboí, v nem se dlíce

od tchto prvních, kteížto Táboí bojovali a hanním a kaceo-

váním onyno potupovali a proti nim traktáty hanlivé sepsali.^

Opt byli njací lidé na Ostrov smysluov u víe zkažených, kteréž

sú Táboí zhubili, a paklif*' sú ješt kde kteie, myf o nich ne-

víme, a by pak i kde byli, chtli bychom se jich piln vystiehati

i toho všeho zlého, což se dalo ta všecka léta i ješt se dje mezi

stranami sob odpornými.^

Protož toho všeho zfého nechtli bychom úastni býti, bojíce

se, abychom s nimi nezahynuli. A pro ty vci od nich sme se

poodtrhli, neb sme nemohli viti o nich, by v církvi svaté pe-
bývali, znamenajíce a vidúce na nich zjevné zlé proti pánu Bohu

a církvi svaté, neb die apoštol: Jest-li kto mezi vámia svárlivý,

f. 123^ myt takového obyjeje nemáme ani církev svatáJ A protož die

tm, ktož sú v církvi svaté: Nerote zamacovat^ Ducha božieho

Svatého.r v nmž znamenáni ste v den vykúpenie. Každá hokost
a kik a nemilost a porúháníe bu odjato od vás se všie zlosti,

ale bacíte vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštjíce sob vespolek,

jakož i Buoh v Kristu odpustil vám.^ Ale v tom lidu sob od-

porném toho se nenalézá, aby sob odpouštli, akoli pán Ježíš

tvrd k tomu zavázal a ka : Neodpustíte-li^ jeden každý bratru

svému z srdce, aniž Otec nebeský odpustí vám hiechuo vašich. í

a Orig.: pálee. b A III: pakli, c AIII : zasmucovati.

a 1. Koryn. 11. O. fi 1 Ko. 11. 16. y Efez. 4. O.

d Ef. 4. 30.—32. £ Mat. 18. O. C Mat. 18, 35.
'

^ O bratrské víe o eucharistii víz pozn. 2 na str. 6.

^ Srov. podobné místo v listé TÉŽ PÁNUOM MEJTSKÝM, AI f.
94b

(str. 245). Mže býíi mínno pedevším „Chronicon" Mikuláše z Pelhimova
(vyd. HFLER, Geschichtsschreiber II). Snad i eucharistické traktáty táborské,

o nichž SEDLÁK v HLÍDCE 1913.

» Srov. podobné místo v listé TŽ PÁNUOM MEJTSKÝM, AI f.
94b,

(str. 245). Jinak viz i pozn. 1 na str. 33.



Traktát Bratí starých o církvi svaté. 297

A protož sú píliš odporné vci pi knžiech i pi lidu vuobec

církvi svaté pravé a vládauom jejiem, neb v tom sú zjevn, v em
se pokládá bieda a zatracenie. Neb skutkové jich zjevní sú, [jenž

sou smilství, neistota, nestydatost, smílnost, modlosloužení, trá-

vení, nepízní,^ svarové, nenávisti, hnvové, náhlosti, nesvornosti,

šibalstva, závisti, vraždy, opilstva, hodování a tém podobné véci,

ješto apoštolé píší,]*' ze ktož takové vci inie, královstvic^ bo-

žieho míti nebudúý Protož se to nalézá pi nás, že by nám to

bylo viti proti viee jednoty církve svaté, že by to údové církve

svaté byli v takových zlých skutcích i v eech nectných a v ukrut-

nostech jedni k druhým ; a knžie v tom obojí oni své a oni své

spaseniem bezpeie bez pravdy života kesanského.

Ale církev svatá v pravd jinak se v tch vcech má, kteráž

v pravé víe pebývá Krista Ježíše, chot svého, jakož tomu písma

Bohem vdechnutá svdectví vydávají, jichž se naped krátce dotklo

a ješt [tuto]<^ dotknem. kterak vrní svdkové, tie apoštolé, s. Petr,

s. Jan, s. Pavel, vypravují lidské spasenie neb zatracenie. Nejprve

s. Petrr die: Všecku péie piložiece posluhujtež, u viee vašie

moc a v moci umnie a v umnie zdrželivost a v zdrželivosti

trplivost a v trplivosti milostivost a v milostivosti bratrské mi-

lovánie a v milovánie bratrském lásku ; neb tyto vci budú-li pi
vás a pemohli, ne prázdných ani bez užietku vás postaví v po-

známe pána Ježíše Krista. Ale pi kom tyto vci nejsú, slepý

jest etcJ k k témuž die s. Pavel: / Láska trplivá jest, dobro- i- '^24^

tivá jest. Láska nezávidíc, neiní pevrácení, nenadýmá se, nenie -

žádostivá své cti, nehledá, které vci její jsú, nepopúzí se, ne-

myslí zlého, neraduje se nad nepravostí, ale spolu raduje se

v pravd.': K témuž tetie svdek, s. Jan : Synákové, žádný vás

nesvo. Kto iní'n spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on spra-

vedlivý jest. Kto inie hiech, z ábla jest, neb od poátka ^ ábel
heší. V tom se ukázal Syn božie, aby zrušil skutky áblovy.

Každý, ktož^ se jest narodil z Boha, hiechu neiníc, neb siem
jeho v nm pebývá a nemuož hešiti, neb se jest z Boha narodily

V tom zjevní sú synové božie a synové áblovi. Každý, ktož

nenie spravedlivý, z Boha nenie, a ktož nemiluje bratra svého;

neb toto jest zvstovánie, které ste slyšeli od nho, abyste milo-

a A III: nepízn, b Následují tato slova petržená: že sú tla, kteréžto

apoštolé vypisují. c Následuje podtržené (neplatné): tuto. d A III: poátku.

^ AIII: kdo.

a Galia. 5. O. /5 Gal. 5, 19.-21. y 2 Petr 1. O.

3 2 Petr 1, 5.-9. e 1. Korin. 13. O. C 1 Kor. 13, 4.-6. rj 1. Jan 3. O.
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valí jeden druhého. Ne jako Kain, jenž z^ zlostníka bieše a zabil

bratra svého. A pro zabil jeho? Neb skutkové jeho zlí biechu

a bratra jeho spravedliví.a

Protož tyto ei popsané tchto svatých apoštoluov jsú k roz-

súzení lovka. Ktož jim rozuomí, muožf se vzezíti jako v zrcadle

a porozumti, muož-lif se v nadji postaviti k spasení ili nic.

Neb tm sú slibové, kdož tak dokazují viery a lásky, že v jisté

nadji oekávají blahoslavenství vného. Protož ktožkoli jinak

se bezpeie spasením, zklamat se, neb e božie odsuzuje

jeho skrze skutky zlé, z ábla pošlé, jakož s. Jan vypravuje.

Protož potebief jest v tom piln se opatiti, z ehof má na-

dji k spasení míti, neb die s. Jakub, že vira bez skutkuov

mrtvá jestP a tak k niemuž neužitená, neb nic dlati nemuož
k odplat vné. Ale kdež jest viera živá, ta jest užitená, jakož

die piesmo: Viera skrze lásku dlá,r to jest, že moc v lovku
inie k každému «^ skutku dobrému i k životu ctnostnému, že se

muož od zlého vzdržeti, a což na bude dopuštno, s milostí

trpti a tak hiechy s žádostmi mrtviti a v spravedlnosti se usta-

viti. Jakož die s. Jan: Ktož ini spravedlnost, nehešte.^ A k tomu
f. 124'' s. Pavel die: Spravedlivý z viery živ jest. Z A s. Petr die: / Kteiež

se v moci božie ostieháte skrze viru na spasenieji

Protož z tchto eie apoštolských jistých a stálých zjevné

jest, že kdež jest viera a láska, dokazuje se skrze skutky dobré

a život ctnostný a zlé vci mrtví a pemáhá. Protož jest lovk
dobrotivý a raduje se dobrému, ale nad zlým se neraduje; také

nenie popudlivý ani závistivý, a tak má moc pikázanie božiech

ostiehati z té viery a lásky, neb jemu je lehká ^ iní a sladká,

aby pána Boha miloval nade všecky vci a bližního svého jako

sám sebe. A k tomu die s. Jan, že pikázaní'"^ jeho nejsú tžká,

neb což se jest narodilo z Boha, pemáhá svt, a to jest vítz-

stvie, vira váše.<- A z toho lovk mocn vítzí nad marným
tiemto svtem, aby jeho nemiloval ani tch vcí, kteréž na nm
sú, a také vítzí nad hiechy i nad žádostmi tla, mrtv je v sob
a ábla od sebe zahánje. Jakož die s. Petr: Jemužto silní odo-

lejte u víe.-^ A k témuž s. Jakub die: Zprotivte se áblu a^

^V AI chybí, b Aí: lechká.

a 1 Jan 3, 7.-12. fi Jakub 2. O. y Gal. 5, 6. d Galia. 5. O.

£ 1. Jan 3. O. 1 Jan 3, 7. C Židm 10. O. Žid. 10, 38. yj 1. Petr 1. O.;

1 Petr 1, 5. .9 1. Jan 5. O. M Jan 5, 3. 4. x 1. Petr 5. O.; 1 Petr 5, 9.

;. Jakub 4. O.
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utee od vás.^ A tak jest církev svatá na ^ základu pevn vzd-
laná, jiež moci ábelské neodolají, v jejiežto jednot rádi bychom

se ostiehali, neb její údové silní jsú a poctiví u víe a v lásce,

takže dobrý lovk z dobrého pokladu srdce svého vynášie dobré

vci. Jakož o tom die s. Petr^: Ktož mluvie jako ei hožie?r

A s. Pavel die«^: e zlá z úst vašiech nepocházej, ale jest-li

která dobrá k vzdláme víery, aby milost dala posluchaom. £

A opt die pán Ježíš, že dobré devo dobré ovotce inie a po
ovotci devo poznáno^ bývá.v Neb tu se ukazuje moc z viery

Krista Ježíše a z lásky Ducha jeho, aby tak zachovali'' ei jeho

a následovníci jeho byli ve všie pokoe a tichosti, jsúce vzdrželiví

a'^ trpliví, dobrotiví, lítostiví, milostiví, milosrdní, skrovní, istí,

stydliví, pokojní, žádnému zlého za zlé neodplacujíce, ani zloe-

enstvie za zloeenstvie. To svdectvie vydávají milí apoštolé

o tch, kto sú v jednot církve svaté a v poslušenstvie jejiem.

A prvotn poctiví údové, úedníci jejie, v tom se mají ostiehati

a témuž jiné uiti, neb die pán Ježíš: Ziiostanete-li v ei mé,

jist uedlníci'^ / moji budete a poznáte pravdu a pravda i^a^í-lSS^

vysvobodí. <

Protož ten duovod jest, že se Duchem božiem zpravují,

kterýž je uie všeliké pravd, aby rozsúditi mohli a umli, zlé

od dobrého oddliti a dobrým otevieti klíem umnie a zlým za-

vieti a tak svázati a rozvázati, jsúce sami nejprve uedlníci Kri-

stovi a z toho pravdu znajíce, kteráž je nejprv vysvobodila samy,

jakož die s. Pavel : Zákon ducha života vysvobodilm od zákona

smrti a hiechu.^ Protož všecky asy, ktož mají nejprv býti úed-

níci církve svaté, vysvobozeni jsú od smrti, z moci satanovy

a z temností jeho, jakož oni první, když sú zákon Ducha pijali,

to zaslíbenie drahé, shuory moc ku posilnní a múdrost umnie
aby v Kristu všecko mohli a umli zlé od dobrého oddliti, roz-

vázati i svázati, uiti, napomínati i tresktati a tak spomáhati

a z temností k svtlu pivoditi a z moci satanovy vysvoboditi

a v jednotu církve svaté shromážditi a ku poslušenstvie jejímu

zavazovati.^ A tak z té moci úadné z svátosti knžství posluhují-^

užiten a prospšn nejprv slovem božiem a modlitbu, potom

jinými svátostmi, druhé ktem k rodu novému na dokázanie ob-

a /!///.• v. b /!///; zachovávali. '^ V A III chybí.

a Jak. 4, 7. /? 1. Petr A. O. y \ Petr 4. 11. e? Efcz. 4. O. e Ef. 4, 29.

C Mat. 7. O. r^ Mat. 7, 17. Jan 8. O. t Jan 8, 31. z ím. 8. 2. k \.

• Srov. podobné místo ve spise KTERAK SE LIDÉ.. . AI f. 163^.
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mytie druhého -^ narozenie a obnovení Ducha Svatého, tetie/^ po-

sluhují potvrzováním skrze vzkládaní rukou na dokázanie pispo-

enie daruov božiech, tvrté svátostí r vidomú ku pokrmu duo-

chovnímu a k obcování tla a krve pána Krista Ježíše, aby chlebem

živým nebeským nakrmeni byli a posilnni, aby rostli v život

vnitniem duochovním a setrvali k životu vnému, páté z moci

úadné mohu prospti ku<^ pokání, vyslyšeti i k tomu poraditi

a k známosti pravdy pivésti a vrn kajícím, ješto pravdu po-

znali a v ní se ustavili, místo Krista hiechy odpustiti a tak klíem

umnie bránu do královstvie nebeského otevieti, aby již jsa roz-

vázán prost chodil po šlépjích pána Ježíše Krista na úzké cest

f. 125^ as vypluje,^ jakož die apoštol s. Pavel: / Jakož ste- vydávali

údy vaše k nepravosti hiecha, takéž zase vzdávejte spravedlnosti

k posvceni.^ A tak tomu všemu nauie jeho^ pastýie vrní, což

jemu jest k spasenie potebie, aby hiechu mrtev byl a spravedl-

nosti živ. Šesté'? posluhují k svátosti manželství, jakož dí s. Pavel '^:

Svátost tato veliká jest, ale ját pravím: v Kristu a v církvi, f^

A k tomu posluhují vrní' zprávce z úadu svého, aby ti, kteiež

v manželstvo vcházejí z stavu panenského aneb vdovského, ne-

zrušili jednoty s Kristem a s cierkví, pemoženi jsúce zlými žá-

dostmi a mrzkostmi pirozenými, i neotešli*^ po milosti tla ho-

vadného a tak by se v srdci porušili a poskvrnu hiecha na se

uvedli. A k tomu die apoštol: I^ vy ste"- chrám Ducha Svatého,

a poškvrní-lit kto chrám bozie, zatratit jej Baohý- Neb tak vy-

padl by z jednoty církve svaté, jejiež hlava Kristus jest. Protož

pilná poteba jest, aby je nauili, což jest potebie k tomu stavu

podlé zprávy prvních úedníkuov církve svaté, aby se mohli za-

chovati v té jednot, v niež jest spasenie z milosti božie skrze

pána Krista. Ješt sedmu svátostí mají poslúžiti z úadu," svého,

jakož s. Jakub píše ka: Jest-li kto mezi'-' vámi nemocný, uve
knžie církve svaté, aby se modlili nad ním mažiece jej olejem

ve jméno Páné, a modlitba viery uzdravte nemocného a polehie

jemu Pán, a bude-li v hiešiech, budu jemu odpuštnie.o A k tomu

pán Ježíš die: Nemocen sem byl a' pišli ste ke mn.p Protož

také o tom víme a za dobré to máme, kdež se koli to dje

v církvi svaté.

a AI: vyplanuje. b aIII: je. c AIIl: neodešli, d V A III chybí.

a 2. /? 3. r 4. 3 5. £ íma. 6. O- : ím. 6, 19. ti 6. >'/ Efez. 5. O.

c Ef. 5, 32. X \. Korin. 3. O. A 1 Kor. 3, 16. 17. /í 7. y Jakub 5. O. o Jal<.

5, 14. 15. :: Mat. 25. O. p Mat. 25, 36.
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A tak ti úedníci té jednoty církve svaté jsú jedno v Kristu

Ježíši, pijemše jednoho Ducha Svatého, z nhož mají dary a mi-

losti, jakož die s. Pavel: Rozdielové^- milosti jsú, ale týž duch,

rozdielové služebnosti, ale týž Pán, rozdielové mocí sú, ale týž

Buoh, jenž dlá všecky vcí ve všech. A jednomu každému za-

jisté dáno bývá zjevenie ducha k užietkuP Protož z toho poslu-

hují ti dobí vladai, pebývajíce v jednot a v svornosti jednoty

ducha, v svazku pokoje, a k témuž i jiným posluhují užiten
z daruo božiech. aby také byli v též jednot, za kte/rúž se modlil í. 126^

pán Ježíš ka: Ote, aby všichni byli jedno, ^ jakož sme my jedno.

r

A k tomu die s.^ Pavel, že jeden Buoh jest, jenž jest všecko ve

všech,^ také, že jeden jest Pán náš, jenž jest s Otcem jedno.Z

A tak také i církev svatá skrze nho jest jedno s ním, kteráž se

zpravuje Duchem pravdy, jenž od Otce pochodí i od Syna. Protož

každý lovk vící i^ poslušný pichází k té dokonalosti k míe
viery, v niež má spasen býti v plnosti Kristov skrze poznánie

jeho, takže každý naplnn jest ovotcem spravedlnosti, jenž jest

základ ducha spojenie jednoty. Jakož die: Po všech klúbiech,-^^

dává píklad na tle vidomém'^ a hmotném, aby lovk rozuml
o duochovním, kteréž jest život božie, v nmž mnozí sú jedno

tlo v Kristu, jenž jest jednota církve svaté, v niež žádný hiešník

nemž úastnosti míti. Neb tudiež apoštol die, že sú odlúenie od
života božieho proto, neb sú v marnosti smysla svého, zatmný
majíce rozum a v neistot pebývají, v lakomstvie etc. « A tak

rozdiel jest jednoty cierkve svaté od jednoty hiešníkuov, o nichž

sme naped dotkli, kterak v nesvornosti pebývají, zlé vci sob
vespolek iníce. Protož o tch nemuožem viti, by byli v jednot
církve svaté, kteráž jest vzdlaná v píbytek božie v Duchu Svatém

a k tomu stvoená jest v dobrých skutcích mocí jeho skrze vieru

Krista Ježíše a lásku Ducha jeho a tak v jednot ducha v svazku

pokoje pebývá, jakož ^ apoštol die: Pokoj božie, jenž pevyšuje
všeliký smysl, ostíhej srdcí vašiech i rozumuov vašiech v Kristu

Ježíši, Pánu našem. ^

A tak všecky údy církve svaté spolu zachovává Duch pokoje,

aby srdcem neblúdili na cest vuole své jako oni Židé, ješto

slovu božiemu nevili a hešili, o nichž die: Tito vždycky blúdie

^ V AI chybí. ^ A III: a.

a Koryn. 12. O. /SI Kor. 12, 4.-7. ;- Jan 17, 21. d Jan 17. O.

e Efez. 4. O. f Ef. 4, 6. r^ Ef. 4, 16. i> Efez. 4. O. i Ef. 4, 18. x Filippen.

4. O. k Fil. 4, 7.
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srdcem a nepoznali cest mých.^- Také ten pokoj ostiehá rozumuov,

aby nebyli oslepeni a zatmíni smyslem tla skrze múdrost domyslu

lidského a vtipu pirozeného, jakož o tom dí s. Pavel/^: Vizte, aby

f. 126" vás žádný neoklamal skrze chytrá e a marná faleš j podlé

ustavenie lidského, podlé živluov svta a ne podlé Krista, r kk tomu
ješt die: Žádný vás nesvo, cht v pokoe a v náboženstvie

andélském, kterýchžto vcí nevidl chod, darmo jsa nadut smyslem

tla svého, nedrže se hlavy Krista, z nhož všecko tlo skrze

svazky a spojenie složené a vzdlané roste v rozmnoženie božie. ^

A tak apoštol ml pilnost o církev svat, jakož i jiní apoštolé

píší k témuž vystiehajíce, aby kesané vrní zstali u víe ne-

poskvrnné a v lásce neomylné a v nadji živé skrze to zvláštnie

nauenie Ducha Svatého, kteréž s pijali, aby se v tom zacho-

vávali v duchu pokojném a v srdci istém a v svdomí dobrém

a tak zuostávali v milování pána Boha i bližních, rozum osvícený

majíce jasností múdrosti božie, kterážto jest stydlivá, pokojná,

stiedmá, radná, dobrým vcem povolná, plná milosrdenstvie

a dobrých skutkuov, neposuzujíc a bez pokrytstvie, ale užietek

spravedlnosti v pokoji se rozsievá inícím pokoj. Tof jest dielo

Ducha božieho skrze mdrost Krista Ježíše, kterýž jest ekl «: Kto

mne následuje, nechodie ve tmách, ale bude míti svtlo života. C

Protož ktož iní pravdu, má jíti k tomu svtlu, aby skutkové jeho

zjevní byli, js-li v Bohu uinni.

Protož dobré jest to každému lovku té ei pána Krista

poslechnuti, aby k tm šel, ktož mají pravdu viery v srdci svém,

v rozumu osvíceném, o nichž naped povdíno, ješto umjí roze-

znati, a^ všelikému pak uenie jinému aby se nedal svésti, neb

všeliké jiné uenie cizí jest, ale toto jest vlastní vyvolených

božiech. A o tom die apoštol napomínajeí? je, aby pomnli na

vladae své, kteiež jim mluvili slovo božie, a na jich konánie

života aby patili, kterak sú oni obcovali, aby následovali viry

pána Ježíše Krista, kterýž jest vera i dnes on i na vky, a ueními
rozlinými a cizími aby nebyli odvedeni, neb nejlepšie jest milostí

f. 127^ ustaviti srdce.^ Protož toho nauenie vlastního apoštolského, /ješto

mluvili slovo Duchem Svatým poslaným s nebes, máme' posl-

chati a jím" se zpraviti i také všech, jenž z toho Duchu uie ná-

sledovníci jsce prvních, tak jakož oni byli Kristovi. Protož tak

o^V AlU chybí. ^ AIII: jimi.

a lid. 3, 10. /? Kolocen. 2. O. y Kol. 2, 8. Kol. 2, 18. 19. e Jan 8. O.

: Jan 8, 12. ij Židm. 13. O. Žid. 13, 7.-9.
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íkali: „Jakož ste na nás vidli a od nás slyieli, tak se zachová-

vejte a budef vám život na vky."^ A opt: Následiiojte tch,

kteiež tak chodie, jakož máte piklad nášfi A tak ta církev svatá,

jenž jest v pravd svatá, ta uenie má vlastnie, protož v jednot

pebývá v duchu pokojném a v srdci laskavém, jejiežto údové

Tozprostieni sú po všie zemi. Neb k tomu jest piesmo, jenž die :

Vyšel jest zvuk jejich po všie zemi a slova jich do krajin zem.r
Protož ti všickni sú údové církve svaté, kteiež sú to slovo života

pijali, v nmžto se zachovali a zachovávají a zachovávati budou,

o nmž die pán Ježíš : Ote, slova, která's mi dal, dal sem jim

a oni'^ sú pijali a uvili, že's ty m poslala A opt^ k tomu
dí : e, která's mi dal, dal sem jim a oni sú pijali a uvili,

že's ty m poslal.^ A k tomu opt die: e, která's mi dal, dal

sem jim a svt jich nenávidie.v Tof jest slovo aneb e živá,

z Boha pošlá, o niež dí s. Petr: Slova života vného máš.''^

A k tomu í ješt pán Ježíš ekl : I za ty prosím, kteiež skrze slovo

jich mají uviti v mj- To jest to slovo života. Ktož jemu v srdci

istém a dovrném miesto dává, tenf se rozplozuje v vnitní život,

o nmž die ^'
: Porozeni ste ne z semene porušitedlného, ale né-

porušitedlného, skrze slovo Boha živého.'- A za ty všecky byla

prosba pána Ježieše Krista, aby všickni jedno byli, jakož die:

Aby všickni jedno byli, jakož i my jedno sme,^ já v nich a" ty ve

mn, aby byli dokonáni v jednotu:^ A k tomu opt die e tu do-

konávaje : Oznámil jsemjméno tvé lidem a oznámím, aby milovánie,

kterýmž's^ miloval m, bylo v nich a já v nich.'' Protož kteiež sú

koli tak jméno božie poznali, tif sú miesto v svém srdci slovu

jeho dali i v duchu zamilovali a ti^ sú v jednot církve svaté

i tohoto asu, kdež sú koli po všem svt, bu v ím i v všem

ciesastvie, také v zemiech izdrahelských,^ v okolí Jeruzaléma,

kdež pán Ježíš trpl jest, i kdežkoli mezi národy po okršlku

/svta, jakožto také v Indi i v ecích,^ i kdež pak koli kteie sú f. 127''

z ádu rytieského i z nejpovýšenjšiech, také uených, v duosto-

jenství postavených i ze všeho lidu obecného a pišli sú k tomuto

naped povdnému; ty všecky tohoto asu na svt máme za

církev svat, kteráž v jednot pebývá s prvními i s budúcími,

^V AIII chybí. ^ AIII: sme jedno. ^V AIII chybí, d aIII: kterým's.

« AIII: tif. f AIII: izrahelských.

a Parafráse 1 Kor. 11, 3. /? Fil. 3, 17. y ím. 10, 18. d Jan 17. O.

e Jan 17, 8. C Jan 17, 8. rj Jan 17, 14. -? Jan 6, 68. t Jan 6. O. z Jan

17, 20. /i 1. Petr 1. O. [i 1 Petr 1, 23. v Jan 17, 21. o Jan 17, 20.

' Srov. pozn. 1 na str. 121.
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kteiež mají to slovo života pijíti, Ježíše Krista, o nmž die s. Jan:

Kteiež sou jej pijali/^ dal jim moc syny božiemi býti, tm, kteiež

vie ve jméno Syna jeho, kteiežto ne ze krve ani z tla ani

z vuole muže, ale z Boha narodili seJ V té ei vymuje s. Jan,

kto sú církev svatá a kto nejsú. Neb kteie se narodili z tla, jsú

svt a lidé svtští, jakož die sám pan Ježíš: Co se jest narodilo

z tla, r tlo jest, a což se jest^ narodilo z duchu,'° duch jest. ^

Protož takoví sú duochovní, neb sú z Boha narozeni a ti sú

v pravd synové církve svaté, kteráž se Duchem božiem zpravuje.^

A o tom die s. Pavel: Nepf-ijali sme ducha^ tohoto svta, ale

Ducha, kterýž z Boha jest.Z Ale ti lidé, kteie se rodie z tla a

ze krve toliko, nemajíce rozenie druhého, jsú lidé tlesní a zemští

v duchu tohoto svta, ale tito, kteiež mají druhé rozenie, jsú

lidé duochovní nebeští, neb mají Ducha, kterýž z Boha jest.

A o tch obojích písma svdectví vydávají, jakož dí s. Pavel 'y

:

První lovk z zem zemský a druhý z nebe nebeský. Jakýž

zemský, taciž zemští, a jakýž nebeský, tacíž nebeští.'^ A jakož sme
nosili obraz zemského, nosmež také nebeského.''^ Druhé k tomu

die s. Jan: Nemiluj[tež] ^ svta ani'- tch vcí, kteréž na svt
jsú, neb ktož miluje svt, není láska Otcova v nm, neb všecko,

což jest na svt, žádost tla jest a žádost oí a pýcha života,

kteráž nenie z Otce, ale z svta jest. A svt pomine i žádost jeho,

ale kdožf iní vuoli božie, tent zuostává na vky.^

A tak milí apoštolé vypravují, kto jest svt a kto není. A ti

obojí mají puovod svuoj, neb církev svatá má úedníky své, ješto

sú toho rodu duochovního a mají dary božie, jimiž pisluhují

spoluúduom té církve svaté. Kdež sú pak takoví shromáždní,,

f. 128^ k nimž i jiní úto/išt mají o zprávu a nauenie, neb ta církev má
ziezenie své a poslušenstvie, a to od nejmenšiech až do nejvyš-

šieho biskupa, pak ktož se koli k nim pimšují z lidu kteréhožkoli,

bu i z knžie, a toho rodu duochovnieho nemají, to-'- sú pokrytci,

neb se pikryli tvárností dobroty, jako by v pravd kesané byli

a nejsú. Nebo když by zjevní hiešníci byli, tresktali by je kesané
vrní a zvlášt zprávce jich podlé toho, jakož pán Kristus roz-

a V A III chybí. b A

I

II: ducha. c V A III následuje omylem z ped-
chozího kontekstu: neb mají ducha, kterýž z Boha jest. A o tch obojích Písma

svdectví \7davaji. d Opraveno místo páv.: nemilujme.

a Jan 1.0. /í Jan 1, 12. 13. ;- Jan 3. O. d Jan 3, 6. e 1. Korin. 2. O.

C 1 Kor. 2, 12. ^1. Koryn. 15. O. t? 1 Kor. 15, 47.-49. t 1. Jan 2. O.

y. 1 Jan 2, 15.-17. /. Pokrytci. C.

' Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na sir. 35.
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kázal ; ale že se v tom tajie a pikrývají se spravedlností svú t-

lesnu a náboženstvím marným a služebnostmi vidomými, protož

tresktati jich nemohu, když jistoty nemají, co jest pi nich zlého.

By pak i nkterý knz posluhoval z úadu svého, proto by té slu-

žebnosti mohli k dobrému požiti knžie jiní i s kesany vrnými,

když vieru mají a modlitbu ku pánu Bohu. Protož ta služebnost

jeho Dyla by k dobrému v moci církve svaté, a jemu ke zlému. ^

A také jiným nemuož pomoci skrze se, neb viera jeho mrtvá jest

a modlitba « neužitená, když nemá života vnitního duochovního

;

pakli jest ml, ale zhešiv smrtedln, v duši umel jest. Ale že

moc úadu na tom^ nezáležie ani na tch, kteie se pimšují
a zlost svú pikrývají, ale na tch, kteiež v pravd stojie knžie

i biskupové v svém povolánie a ziezení a v tom sú jednomyslní,

a by pak z nich který (i nejvyššie) tajil se v smrtedlném hiechu,

mohla by škoda pijíti, že by nkteí zklamáni byli o duše: ale

však proto úad nemá zlehen býti ani pohrzín, když úadná
moc v puovodu práv stojí v tch, kteiež spolu radu mají a mú-

drostí se božie zpravují a moci od Boha sob dané požievají

v skutku i v slovu- a z toho všem dosti uiniti mohu a poslúžiti,

ktož sú s nimi v tom poslušenstvie a zízenie. Neb oni mají klí

umnie, jakož o tom naped povdíno.^ Protož toho ostiehají

a požievajie k tresktání a k vylúenie, jakož apoštol die: Kacíe^
lovka po jednom a druhém tresktání varuoj se, vda, že takový

pevrácený jest ,r j druhé, jakož die pán Ježíš: Piln znamenej, '^^'^^^

sheši-li bratr tvíioj'^ a tak, jakož- naped doteno, po ádném
tresktání vylúiti; tetí pro vci pípadné, jakož die apoštol: Kto

nechce ' pnkázanie našeho zachovati, odmste se od nho ; í? a tak

ve všech vcech že by moci požievali a umnie klíuov, jakož

píležie úadu církve svaté. Pro ty pak zlé, kteiež se kryjí a asem
se zjevují, že i lidé to poznávají obecn, nemají proto tmito po-

hrzeti, ani služebností jich zanechati, kteíž v pravd živi sou.

Ale totof jest jiné, prvnímu odporné, když lidé tlesní, o nichž

naped doteno, jsúce svtští a zjevní hiešníci a mezi nimi po-

krytí ten úad drželi by. Tu by nemla moc úadná miesta jako

pi onch naped povdných, neb kto by nad kým ml požievati

moci úadné, aby svazovali a rozvazovali, ani všichni svázáni?

a Opraveno touž rukou místo: nich.

a nb. C. /? Titovi 3 O. y Tit. 3, 10. 11.

Mat. 18, 15. e Mat. 18. O. C 1. Tcssalo. 3. O. 3j 2 Tes. 3, 6.

1 Srov. pozn. 2 na str. 39. - Srov. Alf. 172^. ^ Srov. str. 299.

20
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Protož kto koho iná tresktati a vyluovati, ani sami vylúeni od

jednoty církve svaté? Pak kteie z nicii pikryli by se nábožen-

stvím, by pak andlským, tif sú škodlivjšie než jiní zjevní, neb

spasením^ bezpeie ty, ješto sú svt zjevný; a druhé, že se vo-

leným božiem nejviec protiví, jakož se stalo, že pána Krista i apo-

štoly takoví odsuzovali.'' O nichž die pán Ježíš, že sú podobni

hrobuom zbíleným/' ješto se zdadi lidem zevnit- krásni, ale vnit
sú plni kostí mrtvýchJ A též takoví zdají se lidem spravedliví,

ale vnit plni jsú pokrytství a nepravosti. Protož takoví všecky

asy jsú škodlivjšie nežli zjevní hiešníci, kteiež jiné spasením

bezpeie skrze své náboženstvie, jsúce jednomyslní v duchu tohoto

svta nemilostivého a ukrutného, jakož apoštol s. Judas o nich<^

píše ka, že pijdu posmvaie v posledních asích podlé žádostí

svých chodiece v nemilostivosti.r A tak nemilostiv iní, jedno lid

klamajíce o spasenie, statkuov jich požievají a druhé ukrutnosti

požievají proti tm, kteiež z upímnosti žádají se líbiti'^ pánu

Bohu. A tch nenávidie a ped svtem je ohyžují, zlé vci sklá-

f. 129^ dajíce zloeie a k trápení i k smrti vydávají. Také když /se sami

svadie, svtských k tomu popudie, aby sob brali, pálili i vespolek

se mordovali. A když se opt smíie, tiem se chlubie,^ co jedni

druhým uinili mnoho zlého i chudin, mezi sebú jich statky be-

rúce, páléce i z penz muíce a nkteré i hrdla zbavujíce a ženám

nepoctivost iníce, svláíce je až do nahá, a k tomu nkteie ná-

sile iníce pannám, vdovám i manželkám ; nemajíce na tom dosti,

že svobodu mají míti mezi sebú nevstky, uluzují sob manželk}^

panny i vdovy. A tak se hiechové rozmnožili a na vrch vzrostli

v té církvi svta, jakož pán Ježíš die, že bude jako ve dnech Noe
a ve dnech Lotových k skonání svta. ^^ A to se zjevn v skutcích

mrzkých ukazuje a v sloviech nectných. A v tom ve všem zlém

a píliš ohavném, ješto se nehodí mluviti ani psáti pro mrzkost,

odporní sob knžie spasením je bezpeie, oni své a oni své,

skrze píinu pe, kteréž mezi sebú mají, že ktož na tom scházejí,

odpuštnie hiechuom berou a muedlnické koruny docházejí.

A tak v tom jest oklamánie o jich duše s obú stranu, neb spolu

jedno sú v tle poddaném hiechu a v duchu svtském a zlostném,

jakož o takových die s. Jan v Kanonice, že oni z svta jsú

^ AI: spasenie. b V A 111 následuje: i k smrti vydávali, c Následuje pe-
tržené (neplatné): vypisuje, d a III: líbiti se.

a Mat. 23. O. ^ Mat. 23, 27. y Jud. 18. d Luk. 17, 26. 28.

• Podobn ve spise O ROZDIELE, AI. j. 180b.
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a o svtu mluvie a '^ svt jích poslouchá, ale ktož jest z Boha,

slyšte násJ
Protož dvoje jest knžstvo, jedno vede po úzké cest skrze

tsnu bránu a jest maliko tch, ješto jie nalézají, jakož o tom

praví pán Ježíš r a druhé knžstvo jest, ješto širokú cestu jde^'

(a skrze prostrannou bránu, a mnozí jsou, ješto jí jdou.)^ Také

s. Jan Zlatoústý pokládá o dvú církví na to tení „Jeruzaléme, Je-

ruzaléme, jenž zabíjíš proroky a morduješ spravedlivé",^ a mluví

tak, že jest to pravá církev, vrná chot Kristova, kteráž trpie,

jejiežto'^ ratolesti roztaženy sú po všem svt, v jejiežto jednot

my žádáme pebývati, ale té církve, ješto sme jie s vrchu dotkli,

v hiešiech rozmnožené, kteráž hubí spra/vedlivé, neádi bychom . 129^

úastni byli. Protož sme od ní pohaníní a potupenie, jejímžto

zlostem nepovolujem. A o tom bychom neádi mnoho mluvili ani

psali, neb nám samým potebie se opatiti a za n radše milému

Bohu modliti se, aby ku pokání obrátil nkteré z nich. Akoli
sme neužitené slouhy božie skrze se a od sebe, aniž co muožem
dobrého pomysliti,^ však máme nadji, že spaseni budem z mi-

losti božie skrze zaslúženi pána Krista, protož se k té církvi svaté

piítáme, jakož sme svrchu o nie ntco dotkli,- že se nad nie

Buoh Otec smiloval poslav Syna svého, kterýž pro ni pracoval

a trpl, svú krví ji oistil, kteráž jeho poznala i pijala, slovu

jeho svatému v srdci svém místo dala, skrze nž'^ jest vzplozena*^

a na základu ustavena, na skále pevné, jenž jest moc božie a

múdrost božie, Kristus Ježíš, jehož jest uposlúchala uvivši i za-

milovala a pikázanie jeho ostiehá, kterýžto jie kázal vše viti
i své bližnie milovati a také nauil jie modliti se. A tak ona

všecky vci dobe a spasitedlné z plnosti jeho má, když v tom
nauenie zstává a eí jeho ostiehá, pravdu zná a umnie má
i moc jeho. V kteréžto církvi jsú poctiví údové podlé úadu:
nejprv svtí apoštolé, potom jich námstkové, jichž máme po-

slouchati a nauenie od nich pijímati, neb se oni tiem duchem
zpravují jako oni první a následují šlépjí pána Krista. Protož

a Slova v lomené závorce položená nalézají se v A lil; v AI byla asi

omylem vypuštna, b Aílf: jejíž, c AI: niž. d a III: zplozena.

a 1. Jan 4. O. /JI Jan 4, 5. 6.

y Parafráse Mat. 7, 14. o Parafráse Mat 7, 13.

£ Mat. 23, 37. Srov. loan Chrysostomi. In Matthaeum homilia LXXIV. al.

LXXV. v Migne, Patrologiae, cursus, ser. graeca t. 58. str. 682—684.

> Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU RORVCANOVI, AI f.
10 a.

2 Str. 304. Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.
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jsú mužie duochovnie a nábožní; a když prosby inie, Buoh je

slyšie a napluje, za prosí. A když snmy mievají, jednomysln
se svolují o všech vcech, jakož je uie Duch Svatý a zpravuje.

Protož takových všickni kesané^ povinni jsú poslúchati a na jich

rozsúzení o všech vcech pestati, neb to jest zákon spasitedlný,

a ktož jeho neostiehají, vyobcováni sou.^ Protož tžkéf jest od

takových vyobcovánu býti. Lépef jest statek i život ztratiti a v nie

vždy zstati, neb nenie spasenie, jediné v Kristu a v církvi.^

A protož rádi bychom se té pidrželi a v jejie jednot zstali

f. 130^ a v poslušenství/ se ostiehali a na jich rozsúzení pestali o všech

vcech, neb jie písma prorocká i apoštolská [i jiná] Bohem vdech-

nutá vydávají svdectvie a Kristus Ježíš [jest] chot její milý,

z nhož jest vzplozena, i pokrm má jím samým, aby jemu byla

živa a rostla a jemu krásná byla, nemající^ vrásky ani poskvrny

ani co mrzutého, ale aby byla svatá a neposkvrnná'^ ped obli-

ejem jeho v lásce, odna jsúc ruchem spravedlnosti, kteráž zde

následuje jeho v trplivosti a potom bude s ním kralovati u vné
radosti, když píd a die^ Podte, požehnaní Otce mého,§ vládnte

pipraveným vám královstviem od iistavenie svta.r

Uiniž pán Buoh milosrdenstvie své, aby byli v jednot

církve svaté všickni ti i s námi, kteiež z upímého srdce hledajie

se jemu líbiti, zde na zemi služiece Synu jeho, milému Kristu

Ježíšovi, aby také s ním na vky [v nebi] kralovali. A za to se

i pánu Bohu modlíme i za všecky, aby ku pokání pišli a spa-

seni byli.

Toto sepsánie naše v sloviech krátkých, k kterémuž sme
jako*^ núzí pipuzeni, abychme poet vydali, ktož ísti neb slyšeti

budou, aby vysteženi byli a jinak o nás žádnému nevili a našie

píinu pána Boha nehnvali.

[Psán a dán z spolku jednoty bratrské léta od narození Syna

božího 1470 všem, kdož mají milost ke tení nebo k slyšení.]"^

a A III: všickni kesané takových. ^ Následuje peškrtnuté: ani. c V AIII

chybí, d Následuje asi ^js stránky prázdné.

a Ef. 5, 27. § Mat. 25. O. y Mat. 25, 34.

' Srov. podobné místo na str. 272.

2 Srov. pozn. 2 na str. 35.
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Kterak se lidé mají míti k církvi ímské.^^ f. 130*'

i Ve jméno ^ pána Jezu Krista ješt nkterých vcí dotknem,

kteUréž jsú pi nás, jako poet vydávajíce z nich, v nichž polo-

žieme, kterak se máme k církvi ímského kostela a kterak o puo-

vodu jejím rozumíme, a také kterak o prvním zboru svatém

i o puovodu jeho, a sme již tch vcí dotkli v listu prvním,-

ješto ktož te neb slyšie muož rozumti, že bychom se tak rádi

ustavili ve všech vcech, jakož písma Bohem vdechnutá oznamují,

vždy/^ k tomu se odvolávajíce, kterak jest v první církvi bylo.

Pakli by shledáno bylo, že bychom se jinak mli, s milostí

chcem nauenie pijíti.

Dielo zajisté, kteréž z Boha jest, na skále se pevné stavie

skrze vieru pána Krista duchem lásky jeho. A to jest jedno pravé

dielo božie, kteréž dlají všickni vyvolení božie. Ale druhé dielo

jest z duchu zlého pošlé, kteréž se také dlá a stavie pod jménem
Kristovým na piesku. Neb ei Kristovy mluviece i slyšiece, jich

nezachovávají, ale svým duomyslem dlají skrze múdrost tohoto

svta, ještof ty vci tlo a krev zpuosobuje a zjevuje. A to dielo

jest nepevné a nestálé, protož pád jeho veliký bude. Ale o diele

na skále písma svatá oznamují, že jest pevné a stálé, jemuž brány

pekelné neodolají, neb pán Buoh všemohúcí skrze Krista Ježíše

a Nadpis psán jest tuným písmem.

a Nad titulem na levé stran stránky nalézá se pípisek, psaný r. B:

Spis od bratí starých uinný o puovodu Jednoty a Rokycanovi poslaný. Na
pravé stran stránky pípisek rovnž r. B psaný: vide ad calcem libri titulm

na listu 172.

/? Norma ac aurea rcgula. B {erveným písmem).
' Výatky z tohoto kusu otiskl PALACKÝ. Djiny IV, 1. 431 a GOLL,

Quellen 22 pozn. 2, 98—102 (v nmeckém peklade), 102—104 {ve znní origi-

nálním) a pak vM 1884, 47.49 a vM 1885. 57—59. 63. 67. 73. O vý-

znamu a cen spisu se zetelem ke zprávám jeho o stycích brati s Valden-

skými a o volb prvních knzi GOLL, Quellen 22 si. O tom, jak a kdy vznikl

a kdo jest jeho autorem, GOLL vM 1883, 518—519. Srov. též GINDELY,
GBr I, 493 pozn. 33, 2). Viz též PAL'MOV. Braja I, 1, 83, kde též o obsahu.

GOLL klade sepsání do r. 1471—1473 nebo urit/i do r. 1471. Já bych jej

položil ješt uritji do dubna 1471; více o tom v PEDMLUV. Autorem jest

nejspíše bratr eho. O souvislosti kusu KTERAKSE LIDÉ .. . s TRAKTÁTEM
BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI SVATÍi, jakož i o autorství jeho viz v PED-
MLUV. Je-li autorem kusu TRAKTÁT BRAIí STARÝCH O CÍRKVI SVATE
bratr eho, pak jest mu piznati i autorství kusu KTERAK SE LIDÉ, který

jest jen pokraováním eeného TRAKTÁTU.
2 Míní se TRAKTÁl BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI SVATÉ. (AI

f. 107 a si., str. 267 si).
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Duchem svým Svatým dlá v svých volených, navštvuje a zpuo-

sobuje své slvoenie, lidské pokolenie, aby jemu vhodný píbytek
byli i jeho Synu chotí milú, církví svat, kterúž ze všeho svta
všech vkuov vybírá i tohoto nynie, aby byla jedna církev svatá.

Protož cožf skrze proroky svaté pedpovdl, to skrze Syna svého

mocn a múde dlal tak, aby všickni údové té církve svaté v jeho

diele užitek mli, kteréž sám Otec i Syn dlá. Také to dielo d-
lají volení božie a prvotn z nich vybraní údové poctiví, úedníci

církve svaté, jimž dal dary i náklady k tomu dielu Otec i Syn
f. 131^ Ducha svého mocného a moudrého, / aby« jich k tomu posiloval

a uil všeliké pravd a vzpomenul jim všecky vci, kteréž ped
nimi jich mistr nejdokonalejšie inil i mluvil, aby tak, jakž od
nho vidli i slyšeli, v skutku zachovali a tak aby na jeho zaslí-

benie pomnli, že jich v tom ekl neopouštti, ale s jednmi po
druhých až do skonánie svta býti a cožkoli poprosí, naplniti a ve

všech vcech spasitedlných dostaten uiniti. Ale však tak s nimi

umluvil, aby ei jeho ostiehali a Ducha Svatého jeho poslouchali

a jím ve všech vcech zpravováni byli, a tak to dielo užiten
dlali duchem lásky k nmu vedeni jsúce, aby více slovu jeho,

jej milovali a v skutku slova jeho zachovali tak, jakož se nauili

od nho samého, jakož na nm vidli a od nho slyšeli, v emž
by pak koli nedostatek mli s strany nemoci své a hlúposti pi-

rozenie, aby to vdli, ješto jim pedpovdl, že jim chce všecko

zpuosobiti a k tomu zmocnti a umnie dáti, aby ten chrám sta-

vli, v píbytek božie se vzdlávajíce v Duchu Svatém.

A tak sú se vzdlávali milí apoštolé, aby byli kamenie živé

a k témuž jiné napomínali, aby se v duchovníc domy^ vzdlávali,

ale nejprv je uili, aby místo pipravili a skály se dokopali a tepruv

stavli./^ Protož die : Složiece každá zlost a každá lest a pokryt-

stvie a nenávisti i všeliká utrháme jako nynie porozená mlá-

átka rozumná beze lsti mléka požádejte, abyste v nm rostli

k spasení. A však okusili ste, že sladký jest Pán, k nmužto
pnstápiece, k kameni živému, od lidi zajisté zavrženému, ale od

Boha zvolenému a poctnému, i vy jakožto kamenie živé vzd-
lávejtež se v domy duochovnie, vzádné Bohu skrze Ježíše Krista.r

Neb tak jest v pravd dielo božie, když se zlé umrtvuje a nový

a Orig.: domu.

a Nad tekstem folia 131a pípisek: Structura super petram. B {erveným

písmem).

/? Pulchra similitudo et eruditer tractatur. B {erven), y 1 Petr 1, 1.—5.



Kterak se lidé mají míti k církvi ímské. 311

život vzplozuje a v rozumu osvcuje a bére posílenie z chleba

živého nebeského, a tak k tomu dielu pistupuje s pravým srdcem,

v plnosti viery k kameni živému, od lidí zavrženému. Protož to

dielo dlá každý lovk, kterýž jest v jednot církve svaté, neb

tak jest každá duše chot Kristova milá, jakož tento z jednoty

(rady apoštolské Duchem Svatým tomu uie, první z apoštoluov

tak, jakož od Syna božieho vidl a rozkázanie pijal a Syn od

Otce svého, jakož sám ekl: Jakož sem od Otce vidl, takt iním

a jakož sem / slyšel, tak mluvím, a Protož prvotn Otec dlá to f. 13P

dielo velmi výborné, jakož die pán Ježíš: Otec ve mn pebývaje

ont dlá skutkyJ A opt: Otec muoj dlá, i ját dlám.r

A tak to dielo drahé skrze takové dlníky jest nejlepšie

a prvotnie všeho stvoenie, neb Otec vný a Syn od Otce pede

všiem stvoeniem, skrze njž všecky vci uinny sou, a ty byly

velmi dobré. Ale když to stvoenie lidské ducha chytrého uposl-

chalo, tehdy dielo božie v sob zrušilo, když v pikázanie božiem

nezstalo, hiechem k smrti ranno. Ale že on, pán Buoh, dlník

toho diela milosrdný a nejlepšie, skrze Syna svého velmi dobrého

to dielo zase opravil, tak že jeho dobroty úastný uinil ty, kteíž

jemu povolili a zlosti všeliké odepeli se, aby v nie nepebývali,

ale duchu jeho milostivému v sob místo dali, aby jeho již po-

slúchali: protož v tch se to druhé dílo nové již dlá z Boha v-
ného skrze Syna laskavého. A o tom píše s. Petr ka: Dobroe-

ený Buoh a Otec pána našeho Jezu Krista, jenž jest podlé ve-

likého milosrdenství svého druhé porodil nás v nadji živá skrze

vzkíšení Ježíše Krista z mrtvých k ddictvie neporušitedlnému

a neposkvrnnému, zachovalému v nebesích vám, kteí se v moci

božie ostieháte skrze víru k spasení, pipravenému zjeviti se

v asu nejposledním, v nmžto se budete radovati etcJ To ten

první s stolice apoštolské.

A tof jest ten rod nejušlechtilejšie a dielo jeho k vnému
bohatstvie, jehožto ddictvie všie krásy v nebi se zachovává. A ten

rod v moci božie ostiehá se skrze vieru na spasenie. Protož tomu

rodu žádný rod zemský nenie rovný, neb jest s nebe nebeský,

v nmž sám Buoh Otec pebývá a dielo své dlá i Syn jeho milý,

neb jest sám ekl : A kto miluje m, e má zachovává a Otec

muoj budet jeho milovati a k 'nmu pídeme a píbytek u nho
uiníme.^ Protož ta každá duše jest chot jeho milá, skrze nhož

a Jan 8, 26, 28. Causarum series. B {erven). /? Jan 4, 10.

Y Jan 5, 17. d 1 Petr 1, 3.-6. e Jan 14, 23.



312 Kterak se lidé mají míti k církvi ímské.

jest okrášlena a od každé poskvrny oištna, z nhož také moc
má i umnie k tomu dielu, aby pracovala všeliké zlosti odpie-

rajíci, ale aby choti svému Kristu Ježíšovi ve všem poddána byla,

jeho slova poslúchajíc i v skutku ostiehala a tak se v dobrých

skutcích vzplozovala, v umnie božiem rostla a v ctnostném ži-

f. 132^ vot chodila a / tak vždy chot svého následovala, ale duchu se

zlého uvarovala, aby jemu místa nedávala a diela jeho nedlala,

neb die o tom s. Pavel, že ten duch nynie dlá v synech nevr-

nosti,o- a to jest dielo velmi zlé a zatracenie vného hodné, a jest

vzplozenie velmi škodlivé, neb jest jedovaté. Jakož opt die, že

Jsú dlnici Istivi.P to takoví, kteiež to dielo dlají ábla zlost-

ného, o nichž die s. Jan a pán Kristus: Ksenci haduov násilno-

rodných! Kterak uteete soudu ohn vného ?r A pán Ježíš die:

Vy ste z otce ábla a žádosti jeho chcete initi.'^ Protož tof jest

dielo nepravosti, z toho rodu nemilostivého, jehož každá vrná
duše s pilností se vystiehá, aby toho rodu nebyla a diela toho

nedlala, ale ješt k tomu snažnost vynakládala, aby ten rod

s hiechy a s žádostmi urhrtvila a tak toho hada vražedlného od

sebe zahnala, jakož dí s. Jakub : Poddáni budte Bohu a zprotivte

se áblu a uteef od vás.^ A s. Petr v témž die: Stizlivi bute
a bdte, neb protivník váš ábel jako lev vúcie obchází, hledaje

koho by sežral, jemužto zprotivte se silni u viee. ^

Tof jest ten pezlý nepítel, ješto dielo božie rušie a ty sžírá,

kteíž sú mdlí a nemocní odepíti jemu skrze moc viery. A k tomu

die svatý Jan: Všecko, což se jest narodilo z Boha, pemáhat
svt, a totot jest vítzství, kteréž pemáhá svt, viera vášej/ Neb
jinak nemohu nepítele pemoci, než když svta nemilují ani tch
vcí, kteréž na svt jsú, a druhé životu svému ve zlém nepovo-

lují, ale údy své mrtvie a tak v tom pracují boj ustaviný majíce,

vždy zlému duchu odpierajíce, kterýž podává tch vcí asných
v mysli srdce lidského, aby to milovali, což jest minuté a poru-

šené. Také život v žádostech rozncuje, jako ohnivými šípy stíle

a zapaluje i k žádostem zlým vzbuzuje, a tak kolo pirozenie

lidského rozpaluje. Také k hnvu a k nemilosti vzbuzuje a k roz-

liné zlosti. A o tom s. Pavel mluvie, že to kníže temností dlá
dílo v tch lidech tlesných, ještof nejsú porozeni v nový život

skrze pána Krista Ježíše, •'> kterýž jest nad tiem nepítelem svítzil

a skutky jeho zrušil ve všech tch, kteiež sú rodu toho z semene

a Ef. 2, 2. /? 2 Kor. 11, 13. ;- Mat. 23, 33. d Jan 8, 44.

£ Jak. 4, 7. C 1 Petr 5, 8. 9. r^ I Jan 5, 4. Parafráse Ef. 2, 2 si.
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slova božieho, jimž pán Ježíš ekl : Doiifejtež, zet sem já pe-

mohl svt.<^ Protož také mají moc z nho, aby toho nepítele

pemohli, dielu jeho pezlému nepovolujíce, ale sta/ten dielo jeho f. 132''

rušiece skrze moc viery a doufánie u vítzství jeho, neb skrze

moc svú nemohli by míti vítzství toho nad tak mocným a ukrut-

ným nepítelem, jakož jeho pirovnává lvu, neb die: „Nenie na

zemi moci, kteráž by se jemu mohla protiviti, protož z nebe ne-

beský pišel jest, aby siem své rozplodil a nad nepítelem toho

semene zlého nejsilnjším svítzil."/? A tak jest poslúžil tomu rodu

svému, aby skrze nho mohli a umli vítziti vždy tak, když zuo-

stávají v milování jeho, ostiehajíce ei jeho, i mli užietek ví-

tzství^ jeho také s milostí trpiece pro jméno jeho. Tenf jest boj

dostatený tak mocného krále proti nepáteluom i proti panujícímu

nade všemi syny pejchy, neb jinak rytieuov jeho nemohu mrtviti

ani zahnati a diela jich kaziti, než tak, kdyžf poslúchají knížete

svého, krále nebeského, pokorného a tichého, kterýž je uie též

tomu a ka : Pote ke mn všickni, kteiež pracujete a obtieženi

ste, a ját vás nakrmím. Vezmte jho mé na se a ute se ode mne,

že já tichý sem a pokorný srdcem, a naleznete odpoinutie dušem

vašiem, neb jho mé sladké jest a bím mé lehké, r Také ješt

napomíná, aby prosby inili ve jméno jeho, aby k tomu posíleni

byli od Boha všemohúcího a naueni byli duchem moudrosti jeho,

jakož k tomu s. Pavel napomíná ka: Posilntež se v Pánu

a v moci síly jeho, oblectež se v odnie božie, abyste mohli státi

proti zálohám ábelským, nebt nám. nenie bojování proti tlu

a krvi, ale proti knížatuom a mocem, proti zprávcuom svta,

temností tchto, proti duochovenstvie nepravosti v nebesích. Protož

vezmte odnie božie, abyste mohli odolati v den zlý a ve všech

vcech dokonalí státi. Protož stuojte podkašíce bedra vaše v pravd
a oblectež se v pancí spravedlnosti, obuté majíce nohy v zpuosob

dobrého zvstovánie pokoje ve všech vcech, vezmúce štít viery,

v nmž byste mohli všecky ohnivé šípy zlostníka uhasiti, a pie-

Ibici spasenie pijmte a me ducha, jenž jest slovo božie, skrze

všeliká modlitbu a prosbu modléce se v každý as v duchu

a v nm bdiece ve všie ustavinosti a prosb.'^

Tyto vci vypsané píslušejí k tomu boji duochovnímu, aby

pemáhali jimi nepátely, duchy mocné a chytré. Nebo ony vci

a Orig.: vítzství.

a Jan 16, 33. /? Narážka na 4. a 5. kapitolu Zjevení sv. Jana.

Y Mat. 11, 28.—30. d Ef. 6, 10.-18.
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f. 133=^ tlesné, odnie i bráni, jsú lidem z tla a ze krve, / ale tmto
rytíuom, ještof následují knížete svého, jsú odnie nadepsaná,

jakož ten dobrý drahý rytie s. Pavel sám o sob die: Dobrý sem
hoj bojoval, bh sem dokonal, vieru sem zachoval, naposledy za-

chována jest mi koruna spravedlnosti, kteráž navrátí mi Pán
v ten den, spravedlivý soudce, a netoliko mn, ale i tm, kteiež

miluji pnešti jehofi A opt : V tle zajisté chodiece ne podlé tla

rytnjem, neb odnie rytiestvi našeho nejsút tlesná, ale moc
od Boha k zkaženie ohrad, kazíce rady i všeliká vysokost, ješto

se pozdvihá proti umnie božiemu, a u vzeni poddávajíce všeliký

rozum služb Kristov

J

Takf se jest on ml a k boji pipravoval a s tiem meem
vždycky hotov byl, jenž jest moc slova z Ducha Svatého. Tiemf

jest kazil všecky vci zlé, nepátely pemáhaje, dielo nepravosti

jich rušil a tak svému králi slúžil, znaje vuoli jeho i byl jemu ke

cti. K tomu i jiné uil ka: Následovníci moji bute, jakož i já
Kristuov, a následuojtež tch, kteiež tak chodie, jakož máte

piklad náš.r A opt: Nepestáváme modléce se za vás a žádajíc,

abyste byli naplnni poznáním vuole jeho ve všie múdrosti a

v rozumu duochovniem, abyste hodn chodili Bohu ve všem lí-

bíce se a v každém skutku dobrém plodiece se, v umnie božiem

rostúce, v každé moci posilnni jsúce podlé moci jasnosti jeho,

ve všie trplivosti a v dlúhoekáni.^ Protož takf sú ti rytiei mli
sami se skuten i nabývali daruov od knížete svého, také jiným

mnoho toho žádali, i za to se pánu Bohu modlili a k tomu sú

také napomínali i uili, jakož tyto ei jich oznamují. A k tomu

s. Petr die : Všicku péi piložiece posluhujtež, u víe vašie moc
a v moci umnie zdrželivost a v umní a v zdrželivosti trplivost

a v trplivosti milostivost a v milostivosti bratrské milovánie

a v milovánie bratrském lásku.^ A k tomu dále napomíná ka:
Viece se snažte, abyste skrze dobré skutky vaše jisté povolánie

a vyvolenie inili.^

Takf každá duše vrná pracuje a v život svém rytuje, aby

zlé pemáhala a v dobrém se vzdlávala, nebf jest zde lovku
rytiestvie na zemi, ale odplata v nebi. Protož takoví všicknr, kdež

f. 133'' jsú koli, jsúf církev svatá na / svt rytující,^ a kdož tak svítzí

a setrvají, ti budu'/ korunováni na království, jakož s. Pavel die:

« 2 Tim. 4, 7. 8. /? 2 Ko. 10, 3.-5. ;- 1 Ko. 11, 3.

o Kol. 1, 9.— 11. £ 2 Petr 1, 5.-7. C 2 Petr 1, 10.

7j Dielo na gruntech dobrých vzdlané est vera ecclesia. B (erven).
^ Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.
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Budem-li spolu trpti, budem spolu kralovati. o- A opt: Nejsút

hodná iitrpenie tohoto asu k budúci sláv, kteráž bude zjevena

v násJ Tak sú ti rytiei, úedníci církve svaté, bojovali, jakž sou

se nauili od knížete svého, biskupa svrchovaného, jehož sú se

pidrželi, a jiné k témuž vedli, aby jeho poslouchali a rozkázanie

v skutku zachovali. Protožf sú pehojný užitek shromažovali nad

zlato i kamení drahé, neb ty všecky vci jsú porušené, ale tito

pokladové, dobí skutkové, na vky zuostávají. Protož tu jest,

pro život svuoj vynaložiti, neb se shromažuje bohatstvie mnohé,

chvála a est rozmnožuje, ješto takový život na vky v duosto-

jenstvie a ve cti bude, jakož dí s. Petr: Budete nalezeni v chválu

a v slávu i v est v zjevení pána Ježíše Krista, jehožto když

ste nevidli, milujete, v nhož také nevidúce víte a více ra-

dovati se budete veselím nevýmluvným a oslaveným, pijmúce

konec víry vašie spasenie dušie vašiech.r Protož v Zjevení s. Jan

die : Ktož svítzí, dám jemu sedti s sebú na truonu mém, jakož

i já svítzil sem a sedím s Otcem mým na truonu jehoJ A k tomu

vítzství pán Ježíš radu dává ka : Kto chce pijíti po mn, zapiž

sám sebe a vezmiž kíž svuoj na každý den a následuojž mne. £

Protož jakž kto rytuje, tak bude žold bráti, jakož die : Žold

hiecha smrt.Z Ale ktožf sú vysvobozeni od hiecha, mají užietek

v posvcení a odplatu život vný. Takf sú ti milí a dobí dlníci

i bojovníci pracovali a rytovali a odplatu v nebi vzali, a též

všickni jich následovníci, církve svaté úedníci, ješto týmž duchem

chodili a knížete svého pokojného následovali, takéf sú od nho
ten žold brali, jakož dí s. Pavel: Chvála i est a pokoj každému,

ješto iní dobru vc.^j Protož i'^ tohoto asu slušief každému, ktož

chce spasen býti, dobe se v tom opatiti a k svému dielu pi-

zieti, tak-li dlá, aby užitek shromáždil a toho diela aby bránil

zlému odpieraje, jakož toho naped doteno. Neb to « jest podo-

benství na lidu tohoto svta a zvláš ádu rytie/ského, že toho, f. 134^

což mají, brání a nepáteluom odpierají, aby jim škody neuinili,

a ješt o to pracují i nespie, aby nepátely pemohli a viece zbožie

dobyli a v tom sob staten iníce více cti a chválu od lidí ob-

drželi. Protož takovíf sú ddici svta i s svými knžiemi, o nichž

die s. Jan : Oni z svta jsú, protožf o svtu mluvie a svt jich

poslouchá.''- Ale tito úedníci církve svaté, ješto podobenstvie ped-

a Tim. 2, 12. /? ím. 8, 18. y 1 Petr 1, 7.-9. d Z\. 3, 21.

e Mat. 16, 24. ^ ím. 6, 23. r, ím. 2, 10.

''y Applicatio. B (erven). i Simile. B (erven). x 1 Jan 4, 5.
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kládají takové svtské s odním jich i s braní jich, aby mli píklad

na tch vcech, i dávají rozumti o duochovních bojiech i také,

kteraké jest jich odnie, a také, ím mají odpírati tm nepáteluom,
duochovniem zlostem, bráníce toho, což jim pán Buoh dal dobrého
k užietku spasenie, také o to pracujíce v dobrých skutcích i na

modlitbách bdiece, aby viece daruov božích mli a ctnostn živi

byli a poklady v nebi shromažovali, kdež se nepítel nepiblížie.

Takúfa opatrnost ducha mají ti, o nichž pán Ježieš die: Byste

byli z svta, svt, což jeho bieše, miloval by, ale že nejste z svta,

neb já z svta vyvolil sem vás, protož vás svt nenávidí.^

Protož ktož chtjí?- užietek míti toho všeho dobrého skrze

Krista Ježíše, musíf s ním pracovati a ten boj bojovati tak se

k tomu pipravujíce, jakož tito úedníci církve svaté uie, jakož

ješt s. Pavel die : Složiece každé bím a obkliující nás hiech,

skrze trplivost bžmež k pedloženému nám boji, patiece na
rozmnožitele viery a skonavatele Ježíše,jenž pedloživ sob radost,

strpl jest kíž, hanbu pohrdav i sedí na pravici stolice božie.

Rozpomínejtež se zajisté' na nho, jenž takové strpl jest od
hiešníkaov proti sob samému odmlúvanie, abyste neustávali

myšleními vašimi hynúce, neb ste se ješt až do krve nezprotivili

proti hiechu odboj iníce/'^ K tomuf ponouká tento statený rytie,

neb sám toho skutkem dokazoval, až z nho krev tekla, když ho

šilinkovali a kamenovali a potom i hlavu sfali. Tof jest boj viery,

aby vše ztrpl z lásky, následuje knížete svého, jenž jest král nad

f. 134^ králi, pate na nho, kterakf jest on / pracoval v tom boji, po-

hannie a úzkosti veliké ml a na modlitb bdl, až se krvavým

potem potil, a potom na kíži visal jsa roztažen, ano se jemu rú-

hají a posmívají, všeho toho zanedbal, ale vždy ten boj konal,

až na kíži bolestn umel a svú krev z sebe vytoiti dal a ješt

za své vrahy modlil se Bohu Otci, aby jim odpustil.

Takt' jest svítzil a kníže tohoto svta pemohl a císaství

jeho odjal, aby již v jeho lidu nekraloval a svú mocí jich k hie-

chuom více nepipuzoval, ale aby již vysvobozeni jsúce z moci

temnosti jeho i následovali jeho, druhé jsúc narozeni, trpiece pro

spravedlnost, nebo v tom záležie užitek, neb jinak by daremn
trpenie bylo, když by neml úastnosti s Kristem Ježíšem, neb

bez lásky nic plátno nenie. Protož tof jest vc nejpotebnjší lo-

vku, neb by byla škoda nejvtie, když by se jinak v tom boji

a Similitudinis rozložení a \'ysvtlení. B {ervené).

/? Jan 15, 19. y ífxposicio. B {erven). d Žid. 12, 1.—4.
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a diele ml než to kníže s svými rytíi ; nic by neobdržel, než

pád na vné zatracenie. Jakož se to dje, že se domnievají Bohu
slúžiti odporn jsúce živi životu jeho i tm, ktož jeho následovali

v pravd, jakožto tito svatí apoštolé i ti vrní kesané, jimž sú

oni tyto vci psali a písn rozkazovali i budúcí vystiehali a k tomu

jim i zápisy pozstavili, aby nikoli jinak neinili, by pak ktožkoli

jinak uil neb rozkazoval, by se zdál andl s nebe, aby to vše

za proklaté mli,a když jinak inie a uie nežli dobí dlníci první,

kteriež zstali v nauenie mistra svého, a z toho pravdu znali

a moc mli v skutku ostiehati ei jeho a k témuž tvrd zava-

zovali všecky, kteiež jim vili, aby se odtud nehýbali, ale na tom

základu pevn stáli, neb kdj^ž na nm zstanou, jisti ^ spasením

jsú. Pakli by se od toho základu svésti dali, tehdy by^ pemoženi

byli od knížete temnosti, ješto by v nich kraloval skrze hiech

a tak by jim rozkazoval, aby žádosti tla dokonali a marnú chválu

milovali a tak by podrobeni byli v službu hícha. A to by bylo píliš

zlé a škodlivé tak mnoho dobrého ztratiti a v to zlé vné upad-

nuti, kdež jest plá a skehot zubuom, a s ábly odplatu bráti

a od nich muenu býti ohnm a rozlinú biedu podstúpiti na vky.

Ó kterak by se ml každý toho leknuti a tch jeho lstivých

dlníkuov se varovati, ktož chce spasen / býti, a k tomuto dielu í- 135^

pospšiti a snažn dlati na ten základ prorocký a apoštolský na

úhelním kameni Kristu Ježíši! A k tomu s. Pavel napomíná ka:
Jakož ste pijali Krista Ježíše, v nm chote, jsúce vkoenni
a založeni v nm a utvrzeni vru, jakož ste se nauili.r A opt

:

Strachem a s bázni vaše spaseni ite, neb Buoh jest, jenž dlá
v vás chtnie i dokonánie pro dobrá vuoli. '^ To jest dielo trvalé

a stálé a píliš užitené, neb je Buoh Otec dlá i Syn, i první

dlníci, £ proroci a apoštolé, dlali, skrze kteréžto dielo jsú ddici

královstvie všie krásy, kdež jest bohatstvie' mnohé, chvála i est

vná, radost nevýmluvná a veselé oslavené a tak všecko dobré

dokonalé, ješto o tom zde lovk nemuož tak pomysliti, ani vy-

mluviti, kterakéf tam vci budou všecky, perozkošné, vonné

a chutné a tovaryšstvo 'z peutšené a zástupové andlští i všickni

svtí, kteiež se v Bohu vn kochají a sladkosti božské - pedivné

vn požívati budou.

a Orig.: jist.

o Parafráse Gal. 1,8. /? Contrarium. B (erven), y Kol. 2, 6. 7. o Fil. 2, 12.

s Místo od s až k s. v originále vytknuto jest ervenou postranní zá-

vorkou: \. C Prémia. B {erven).

7i
Ambrosia et nectar in mensa caeiesti. B {erven).
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Protož jest vc velmi pilná a potebná v tom se dobe opa-

titi, aby všeho toho dobrého odlúen nebyl a k tomu zlému nej-

horšiemu nepišel, o nmž naped povdíno, a sob toho mnozí

národové lidského pokolenie nevážie, neb toho dobrého nadepsa-

ného nic nepoznávají aniž o tom co smysle, protož sob toho

vážiti neumjí. Také to zlé, o nmž se te v« piesmích, ješto na

n ješt nepišlo, než jedno o tom obem slyšie nco jako hluchým

uchem, a také mluvie o tom, nerozumjíce, co jest to,^ neb zemské

vci v chuti mají a svt milují, ale kdyžf pijde konec života,

tehdy muka pekelná jim oi oteve, jako onomu bohatci, kterýž

se muil v plameni ohn, nemoha^ mítir kruop vody, jenž uzel

Lazara v radosti, ale to již bylo pozdnie pokánie, neb jemu e-
eno, že odtud nemuož nižádný. Též onm bude pozdnie pokánie,

o nichž písmo die, že budii lkáti pro úzkost ducha, kiíce v sob
a pokání iníce: „Ó my blázni a nesmyslní!" ^ A dále: „Blúdili

í.\2>b^ sme od cesty ^ pravdy a svtlo spravedlnosti j nesvítilo nám
a slunce rozumnosti nevzešlo jest nám. Ustávali sme na cest

nepravosti a zatracenie a- chodili sme po nesnadných cestách, ale

cesty Pán nevdli sme. Co jest nám prospla pýcha anebo chlúba

bohatstvie co pinesla nám ? Ty všecky vci pominuly sú jako

stín."^ A dále die: Tak i my zrodivše se, brzo hyneme a žádnho
znamení ctnosti nemohli sme ukázati, ale v zlobivosti našie zhy-

nuli sme.^

Takové vci mluvili sú v pekle ti, kteiež hešili, nebo na-

dje nemilostivého jako ostový kvt, kterýž od vtru vznášie se. f,

A ješt die: Ale spravedliví na vky živi budou a u Pána jest

jich odplata a myšlenie jich u Nejvyššieho, protožt pijmu krá-

lovstvie všie krásy a korunu nadje z ruky Pán.'^ Protož tuf již

zvdie všickni, od eho sú dobrého odlúeni, neb ty vci napsány

sú k vejstraze i k tresktání, ktož sob to umjí vážiti a k tomu
dielu snažn pospiechati a na ten základ stavti, na kterýž sú

vzdlávali nadepsaní, ješto jest to dielo pevýborné a užietka mno-
hého a' nejlepšieho plné.

Protož zemské vci slušie každému opustiti i života svého

opovážiti se a na utrpenie vydati, vda jist, že nebude oklamán,

a Orig.: nemohla.

a Místo toto od '1 až k a vytknuto jest v originále ervenou postranní

závorkou:
J.

/í Contraria. B {erven). y Eternae paenae. B {erven).

d Moudr. 5, 3. 4. e Moudr. 5, 6.-9. C Moudr. 5, 13.

rj Moudr. 5, 15. ?^ Moudr. 5, 16. 17. i Conclusio. B {erven).
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když na tom základu se ustaví a v tom nauenie setrvá, kteréž

od poátka bylo, neb tomu jest jisté svdectvie, jenž die: Co ste

od poátku slyšeli, v vás zsta. Zuostane-li v vás, což ste sly-

šali od poátka, i vy v Synu a v Otci zstanete. A totofjest za-

slíbenie, kteréž on zaslíbil vám, život vný. '^ Tak bylo to dielo

skrze apoštoly dláno v skutku i v slovu, jakož od pána Krista

vzali, od nhož vidli i slyšeli a Duchem jeho Svatým v tom

zpravováni a ueni. A to jest dielo pravé a stavenie toho domu
trvalé a užitené. Také jsú to dlníci praví a dobí, jimž bude

hojn odplaceno, a což nad to práce vynaložie a potrpie, za vše

odplatu vezmu u vném život. Protož kteíž se v té nadji usta-

vují skrze takové dielo božie i jeho posly, první úedníky církve

svaté, tif se dobe mají a míti budou, když v tom setrvají, neb

se tiem ujišují skrze první posly božie, kteíž se sami v tom / í. 136'

ustavili a všecky takové bezpeili i budúcím se zapsali a peeti

své pivsili, životy své na tom složivše a tiem toho potvrdili, že

i krev z sebe vytoiti dali, aby tomu vždy všickni vili, že sú to od

pána Krista vzali, Duchem jeho jsouc naueni. Protož to jest sv-

dectvie jisté a utvrzenie krví vného poruenstvie i tmi slúpy

pevnými dvanácti, svdky vrnými i jinými mnohými, jakož se

shledávají v piesmích Bohem vdechnutých a zvlášt v první církvi

svaté, ješto byli poslové pána Krista a lid zpravovali a na cest

spasení ustavovali nepochybn, ktož jim koli vili a nauenie

toho ostiehali, a ty sú spasením tak bezpeili, v jisté nadji usta-

vujíce života vného, jakož jim tak psali: 5 radosti dieky iníce

Bohu Otci, že vás hodné uinil v stránku losu svatých v svt-

losti, jenž vás vytrhl z moci temnosti a penesl do království

milování Syna svého, v nmž to máme vykúpenie a hiechuov

odpuštnie.^ A opt : Duom božie ste, a doufánie a slávu nadje

až do konce pevnú zachováte, r Protož oni sú nepochybovali o sob
i o tch, kteíž se v tom ustavovali, než jedno o setrvánie praco-

vali, a také v tom dobrém aby více rozmnoženi byli. Takt" jest

církev dobe stála jsúci slúpy takými utvrzena a skrze n pravdu

spasitedlnú ujištna.

Ale tyto ei nkto ta neb slyše mohl hy^ éci, že „tyto vci

jsú pravé, neb písma svatá to široce svdie. Ale pak tohoto asu,

jakož napomínáte, aby se každý dobe opatil a k svému dílu

pizel, v em se ustavuje, na základu-li písma apoštolského, na

a 1 Jan 2, 24. 25. li Kol. 1, 12.— 14.

Y Žid. 3, 6. d p.ezáazaaig ad alia. B {erven).
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skále Kristu Ježíši, ili na piesku: a kterak muožem rozumti, kde

se vzdláváme, ponvadž již tch svdkuov a slúpuov církve svaté

nemáme, jakož o nich píšete, než písma jich jsú, kteráž vykládají

a sob pivodie, a kamž chtí, jimi hýbají obojie knžie a sami

nekají, že písmo jest jako vosk, a vidíme zjevn, že túce a sly-

f. 136^ší/ce a mluvíce toho neostiehají, a pán Ježíš o takových die, že

sú slepí a vuodce slepých,^ a také die: Zstanete-li v ei mé,

uedlníci moji budete a poznáte pravdu a pravda vysvobodí

vás^? Protož jest nám to tžké rozeznati, ponvadž tch nemáme,
kteie by v nauenie pána Krista pebývali a z toho pravdu znali,

v kteréž by se sami ostiehali a jiné témuž uili, ale toto shle-

dáváme pi mnohých, že mluvie a neinie. Odkudž pak muožem
rozeznání míti, ponvadž ti, kteiež sú vuodce našie, sami sebe

neznají v tom, jsú-li na cest spasenie ili nic? Ponvadž uenie
pána Krista nezachovávají, tehdy pravdy neznají a svtla múdrosti

božie nemají! A jakož apoštolé píšie o takových, že v temnostech

chodie, jako ruka pokúšejice šumají se ve tmách,r protož takoví

mohu ve mnohých vcech blúditi a tomu za svtlo provoditi a tak

místo pravdy blud ustavovati a písmem toho dovoditi, ponvadž
je mohu pivoditi, k emuž chtie, a provoditi jimi, co chtie. Kterak

my pak muožem se v tom zpraviti, ponvadž vuodcuom svým
nemuožem se doviti, znajíce je po skutcích, že v pravd nejsú

uedlníci Kristovi ?"

K takové otázce chtli bychom ústn promluviti, a což by

nám pán Buoh dal, i poraditi, ktož by žádost ml s milostí sly-

šeti, neb písmo muož vzato býti v tom smyslu aneb v jiném; po-

nvadž apoštolské jinak beru, ovšem naše, ale když jest pítom-

nost, muožf se ztázati, aby srozuml. Neb jakož dieš, že písmem
tžko se muož zpraviti, když takových nemá pítomných, ješto by

se jim mohl úpln doviti, aneb, by pak byli, nezná jich neb

nevie, o tom dále dotknem.

Ale^ nynie tuto na sob píklad dáme, kterak sme se v tom
mli, když sme se na cestu spasenie ptali a tm vcem srozu-

mívali, že jest veliké nebezpeenstvie o lidské spasenie, neb sami

vuodce knžie ústy vyznávají a skutkem zapierají a k tomu roz-

dieln uie a lid proti lidu postavují, a z toho k nemilosti

a k sváruom více prospievají skrze mnohá kázanie, také druhé

a Ozdobná iniciálka: A.

« Mat. 15, 14. § Jan 8, 31. y \ Jan 2, 11.
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skrze pijímá/nía svátostí nepolepšují se lid i knžie. A to jest f. 137*

nám vc zjevná, neb žáci jdúce po knžstvie, nenabývají v pravd
posvcenie a života ctnostného a srdce pokorného, duchu smier-

ného a chudého a pokojného, ale zjevn duch zpurnjšie a zlobi-

vjší pijímají, že sú popudlivéjšie i hnvivjšie a tak i život ho-

vadný, lení a lhostejný a obecn i lakomý. Co pak pi kterých

jest, zjevné se shledává etc.^ A když sme ty vci sizeli, kdež sme
kteí byli, toho sme se lekli a v^ jich svátosti nemohli sme se

doviti práv, ponvadž pravda toho na nich se nenalézá, po

kteréž by je mli znáti, že sú v pravd svceni. Také sme ty vci
znamenali, kterak se spasením bezpeie knžie i lid skrze služeb-

nosti kostelnie, jsúce v zjevných hiešiech. A o to sme s nimi

mluvievali v Praze i v Vilémov i jinde, kterýchž sme se pidrželi,

chtíce rádi dobe živi býti.- Protož sme jim to pivodili, kterak

zle stojie, pikázanie božie pestupujíce a ei pána Krista rušiece.

A to nkteie knžie také znali, ale však i s lidem nepolepšovali,

a však vždy nkterý se z nich obral, že radše služebnosti ko-

stelnie nechal, aby duše své nezavodil a lidí spasením nebezpeil.

A když tch let drahn o tch vcech bylo široké uptánie,^

také k tomu (jakož pán Buoh dal kterým) i na modlitbách bdnie
i trpenie na tle, (neb byla veliká úzkost na vše strany, neb což

sme s knžími inili pi služebnostech kostelních, toho sme ne-

mohli tak za dobré míti, jakož by píležalo kesfanuom vrným
s úedníky církve svaté), a ti knžie, kteiež nám posluhovali,

církev první vychvalovali, vypravujíce, kterak sú dobe stáli úed-
níci jejie i s lidem poslušným a vrným,^ ale o této církvi,^

v kteréž sami byli i s námi, mnoho zlého mluvili hyzdíce je, kterak

ti úedníci v tch duostojenstvích povýšených jsú odporní prvním

apoštoluom i potomním / posluom, (a to zjevn na kázáních f. IS?**

v mnohém lidu v Praze mluvili, to písmo pivodíce na n s. Jana

v Zjevení o nevstce, kteráž sedie na šelm,r jiež se velmi s. Jan

podivil a kterak se usadila na tom lidu hovadném pod jménem

a v originále: o.

a Na f.
137 a nad tekstem, v právo pípisek: a posteriori. B {erven).

Nahoe v levo: oddlení. B.

§ Knží pobožnjších kázaní B. {erven). y Z]. 17.

' Srov. sír. 260.

2 Srov. str. 48 pozn. 1. O sfycicli braíi s nábožnými Viíémovskýnii viz

GOLL vM 1884. 40 si. a 48 si.

' Mini se doba ped zizenim vlastního ádu knžského.
* Srov. pozn. 1 na str. 201.

21
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úedníkuov církve svaté, držiec v ruce své koflík zlatý, plný ohav-

nosti — to jest v moci úadu svého plno uenie cizoložného —
a kterak všickni takoví, od papeže až do nejnižšieho knze, kteiež

neostiehají eie božiech a ducha božieho nemají, jsú ta nevstka,

a tak dále mluvili, že se jich mnoho holí, ale málo svtí, takt jest

málo svcených, jakož jich málo, ješto by pána Krista v skutcích

následovali, a nad to viece mluveno hlasem velikým mnohému
lidu, že v to knžstvo -í kacísky vcházejí, a pijdúce zase kací-

stvie plodie'), a tmi emi i jinými mnohými nepidali nám do-

venie o sob, ale vtieho pochybení, ponvadž sme to vidli,

že sú to inili, což zloeili,^ chytrostí v to knžstvo vcházejíce

i zlatými vykupujíce,^ a to za kacíství sami odsúdili i v piesmích

vypsali, vedúce k tomu zákon Starý i Nový i písma z dekretu,

a tak jedno k druhému. Takové jich svdectvie, jedni o druhých

zle mluviece, vše nás pi nich ty vci obtžovaly, také pak písma

zle sob pivodili osvobozujíce zjevné hiechy.

Též k nkterým s strany Táborské /5 nesmli sme se pimsiti,

bojíce se pi nich smy&luov zlých a znajíce je lidi klopotné

a smlé hanti jiné a samy sebe neznajíce, ieho sú ducha,

r

skrze nž cesta pravdy i podnes porúhaná bývá, «^ neb se v zákon

zamyslili a zjevn jej pestupovali.* Pak o tch lidech smysluov

zlých, kteiež nkdy byli na Ostrov, také sme slyšeli, ale tak sme
nich zjevn nevdli, i tch se vystieháme i podnes, kdežf sú

kolivk.^ O všech takových neádi bychom úastni byli, ješto ne-

chodíc v sprostnosti, ei pána Krista neostíhajíce, než tch lidí

sme hledali, kteiež by báze božie mli, klopotnosti a smlosti

se varujíce. Jakož i nkteí byli i mužie staí, nábožní, ješto hned

a Osvobozování híchuo. B {erven).

§ ad Taborítas. B {erven). y Luk. 9, 55. í 2 Petr 2, 2.

1 Spisovatel mini zajisté pedevším kázání Rokycanova, což patrná zvlášt

srovnáním místa o nevstce s podobným místem v kuse BRATÍ V OUZKO-
STECH, AI f.

357 a.

^ To bratí Rokycanovi a jeho knžim astji vytýkají. Srov. na p.
AI f.

241a.

' Narážka na pokoutní nabývání svcení knží podobojích. Srov. pozn.

1 na str. 259.

* Nepíznivé mínní bratí o Táboích vyskytuje se astji v jejich

písemných projevech. Srov. AI f.
179 a .

357 a .
377b—378a .

388b
. Blahoslav

ve svém spise „O pvodu Jednoty bratrské" (ed. Jastrebov) str. 38 na základ
pramen jemu pístupných formuluje píiny, pro brati ,k táborským knžim
pistoupiti a s nimi jedno býti se strachovali."

'" Srov. podobné místo v AI f.
94b. 123 a. Viz i pozn. 1 na str. 33.
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• tomu zlému nepovolovali, ješto se dlo s ob stranu, a ti sú

byli nkte/ffa literáti i knžie a nkteie prostí.^ A tehdy sme f. 138^

mli s tmi knžími úmysl pánu Bohu sloužiti, kdež bychom kteí

místo mli, jakož se to bylo stalo v Chelicích v kraji Práchen-

ské^m i v Kunvald na zbožie Litickém- i také nkteí jinde

v echách i v Morav.'^ Ale že to státi nám nemohlo, nebo lid

v zjevných hiešiech vždy^ bezpeili se spasením pi našiech kn-
žiech,* a druhé pro nkterá ustavenie papežuov zlých, ^ a také

pro zvyklosti nkteré Táborských, ješto uvedeny sú poátkem
skrze né,^^ pro kteréžto vci nemohli zpraviti svdomie svého.

A když nco toho chtli zanechati a lidí zlých spasením nebez-

peiti,* proto se jiní knžie zbúili i lidu k témuž popudili, že na

nás kivé vci ar nepravé zpravili a úedníkuom obžalovali. A
z toho Královské Milosti Jiiemu. slavné pamti, žaloby byly ústné

a Ke konci f.
137b pod tekstem v levo pípisek: Semita unitatis, ^ {er-

ven). Na f.
138a nahoe nad tekstem uprosted: Pro s poátku bratí

nemohli pi tcnžích zuostati bez oddlení. B. {erven).
/S Místo od 1^ až k /? vytknuto jest v originále ervenou závorkou

j a í-

slicemi L, 2., 3., jež jsou umístny pod sebou. K tomu pípisek erveným
písmem, rukou B: res san magna et vera cura animae.

Y Kikové zlých knží. C.

^ Místo toto dopluje se a osvtluje tím, co se praví na /. 95a a

140 a—140 b a 403 b. Odtud vysvítá, že jednou ze složek, z nichž vznikla

Jednota bratrská byli ti souasníci válek husitských, kdož podobn smýšleli

o hájeni víry meem, jako Chelický. Místy tmito potvrzuje se názor Schulzv
(v OSVT 1875, 210), že bylo v té dob dosti knzi, kteí se k jeho zásadám
znali. To by byli snad oni „šeí knží" známé rozmluvy „Starého echa'.
Z toho, co dále následuje v AI f.

138 a bylo by lze souditi, že mezi Chelic-

kými bratímí byli skuten knží, což GOLL (M 1884, 52) nepokládá za
pravd podobné. Podle AI f.

95a asketové z dob válek husitských psobili na
„posluchae Rokycanovy" , t. j. pedevším na ehoe díve, než Rokycana svými
kázáními. Srov. níže AI f.

140a. 140b.

•^ Z tohoto místa bylo by lze souditi, že vedle Kunvaldu také Chelice
byly podobným bydlištm prvních bratí, kteí mohli tam bydleti vedle „brati
Chelických" . z nichž nkteí splynuli pak s Jednotou. To jest patrno i z Bla-
hoslavova spisu „O pvodu Jednoty ^bratrské' (vyd. Jastrebovovo) str. 19.

Srov. i JASTREBOV v H 1902 (VIII), 57. Srov. GOLL v M. 1884,

41 si.. 51 sL

3 O poátcích Jednoty bratrské na Morav GOLL vM 1884. 159 si.

Dlužno rozumti tomu tak, že knží smýšlení „bratrského' nechtli podle

starého zvyku posluhovati svátostmi a že písn vyžadovali jako podmínku
ádný život kesanský. To inil zejména knz Martin, psobící v Hradci

Králové, jenž se pozdji s bratímí usadil v Krin. Srov. AI f.
324b

.
329b.

* Týká se klanni svátosti oltání. Srov. str. 48 pozn. 4.

« Patrn nkteré bohoslužebné ády táborské. Srov. GOLL vM 1884. 449.
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i skrze psánie a k mistru Rokecanovi mnohé ei na nás šly. Ale

nepijímal žalob dlúho na nás, neb nás ve všem svdom byl

a také k nám milost ml tch asuov, ale že takových svdectvie

Královská Milost nemohl zavrci, neb« znamenití knžie mluvili

a také královu na tom postavili, aby tm vcem vila na nás^

kteréž ped pánem Bohem kivé byly, a z tch píin král kázal

nás jímati i vzením trápiti.^ A mistr Rokycan/^ tomu nemohl již

nic uiniti, když nechtl pohanin býti, jakož nám to mluvil toho

asu'^ po vzení ka: „Viem, že praví ste, ale bychf vám;- chtl

nápomocen býti, musel bych pohanní trpti."- Opt jinú chvíli

mluvil potvrzuje nás v tom a ka, že musí'^ trpti, kteíž chtí

spaseni býti, ale chtl jest, abychom mlali a pi nich zuostali.

Neb i to nám mluveno, ^ když sme ped ním byli, v pítomnosti

tch, s nimiž on radu mieval, svtskými i duochovními; aC tak

povdli z své spolenosti pivedše piesmo, že as zlý, tehdy bude

múdrý mleti.v A tak sme odešli a opt se knze Michala pidr-

želi, ož se dva vadila, cht každý'!' z nich míti jeho. A když

jedním musel pohrdati, ten' se rozhnval a kivé vci s knzem
Martinem Kosteleckým na knze Michala sepsal i na nás i kivého

í. 138'' svdka zpuosobil, jakéhos blázna. I toho pána / Královské Milosti í

osooval, cht na zlú povst uvésti, ale onf se z toho vyvedl,,

neb také neml s námi nic initi, jakož i podnes, což se tkne

duochovních vcí, jakož i jiní páni, kteiež nás pod sebú trpí.'*

Ale na nás s knzem Michalem pišlo tžké trápení skrze

.vzení i muenie^ a toho nejvtie píina ta byla, že když bylo

a Králi osoeni B {erven). Soení. C. /? Rokycan dobrý. C.

Y Rokycanae praktiky chybily, zpleten jsa sám proti sob mluvil i psal. B (er-

ven), ó K místu tomuto piinna jest v originále postranní závorka \ .

s nb. C. C /C tomuto místu piinna jest v originále závorka | . rj Am. 5, 13.

'ž* Knz Michal C. i Rokycan zlý. C. x Vzení knze Michala. B {erven).
' Vztahuje se k prvnímu pronásledování bratí r. 1461, o nmž GOLL

vM 1884. 447 si. 460 si.

^ Výrok tento pipomínají bratí Rokycanovi ve svém prvním list (AI

f. 1 b
, str. 3). Srov. i pozn. 5 na str. 3.

^ Narážka tato týká se Jana Rychnovského z Rychnova, na jehož panství

(Rychnovském) se bratí zdržovali, když jim byla zakázána bohoslužebná

shromáždní v Kunvald (asi r. 1460). V Rychnov samém nalezl útulek, jak se

zdá. sám bratr Michal. Zdá se, že Michala s jeho vícími byl ochoten pi-

jmouti i jiný pán na své panství, nebo bratí byli dobrými poddanými, jež

míti na svých statcích nebylo nevýhodné. Nco podobného je známo z pozdj-

ších dob o moravských ochráncích novoktnc i jiných sekt. Pán, jehož na-

bídka nebyla pijata, mstil se tím, že Rychnovského prohlašoval za lena Jednoty

bratrské. Srov. GOLL vM 1884. 449. 458—459.
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zapovdíno knzi Michalovi posluhovati na Litickém zbožie, a on
tejn posluhoval lidem Boha bojícím a my sme^ také od nho
pijímali.^ A tak ty vci daly se tch let pokojných, že nás tiskli

násilím, abychom poddáni byli knžiem. Ale my vidúce mnohé
zlé vci pi nich, viee pána Krista odporné i životu kesanskému,/^
nemohli sme jim povolni býti v služebnosti kostelnie, abychom
toho úastni nebyli. Neb písma apoštolská jistá jsú, ješto to ozna-

mují, a také že ktož svoluje,^ budet s nimi trpti.r A viecef jest

skutkem svoliti než ústy vyznávati, jakož to sami iekají, že též

muož Jidáš, jako s. Petr. A z tch píin sedm bratie '^ našiech

muedlnictvo trpli jsú.^

Ale my znamenavše tch asuov, že knžie na nás utvrdili

se, aby vždy mocí nás pipudili,^ abychom o nich zlých vili,

jako o onch v první církvi nejlepšiech pi posluhování svátostmi,

mluviece pi tom mnohé duovody své, piesmu svatému apoštol-

skému odporné, ale my tch let ješt pokojných^ psali sme Královy

Milosti i po paních prosili, jakož i knz Martin Lupa k tomu se

piínl i pana Trky k tomu žádal, aby mluvil, jakož jest to

i uinil, a za to prosili sme, aby ty» vci, kteréž na nás zlé mluvie,

dokázány byly, a také, že chcem rádi ze všeho poet vydati, a bylo-li

by co scestného shledáno na nás, že chcem s milostí opraviti,

aby jediné ti žalobníci a kiví svdci nebyli sudce našie. Neb pro-

sili sme pro Buoh a pro spravedlnost, aby bylo ádné vyslyšenie,

aby aspo vdli lidé, pro trpieme, neb mnohé vci zlé mluvili

sú knžie na nás na kázáních z nenávisti, aby? nás lidem ohy-

zdili.* A z tch píin mnohých viec sme jich zlost poznali. Neb
kohožf nemohu podmaniti sob skrze múdrost svú, tohof mocí

pudie. A tak sme to jist zvdli, že zákon jich vešken v tom

záležie, ^ což mocí svtskú mohu dovésti. Pakli také « / kteí sú f. 139^

mocní a trpti nemohu, moc proti moci^ postavie, jakožto pak

v jich puovodu, od nhož úad mají, tak píší, že mluvil : „Máme
moc krále ssaditi a královstvie zkaziti." To jest vc veliká a hrozná,

a Piina vezení. B {erven).

§ Místo toto oznaeno jest v orig. postranní arou.

r ím. 1, 32. d 7 bratí. B {erven). s Mocí. C.

Z Volali se. C. r, Zlé ei. C. Moc. C.

i Ke konci f. I38b dole v levó: K slyšení se volali. B.

y. Moc. C.

' O tom GOLL vM 1885, 56. 74.

2 Srov. str. 62 pozn. 5. Viz poznámku na konci kusu KTERAK SE LIDÉ.
^ Srov. pozn. 2 na str. 261. * Srov. str. 5 pozn. 1.
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takový duovod míti svého poslušenstvie. Takové « moci odepeli

sú tí mládenci, a mnoho tisícuov mohlo povolovati neb i mnohé
zem, protof sú se všech opovážili i králova rozhnvánie, až sú

proto i do peci ohnivé vmetáni. A ten zákon i podnes trvá, ktožf

nechce povoliti, aby trpl. Kteréžto místo nynie tchto asuov
papež držie, jichž hlava byl Nabochodonozor. Ale spadnef

kámen, kterýž jest z hory vyat bez ruky, jenž ztroskoce

všecko to tlo hiecha.^ Kteréhožto kamenka jest království

vné,* v nmž doufánie máme, žef nás neodlúie toho královstvie,

kteréž lidu jinému nebude dáno, než jedinému, kterýž jest po-

rozen skrze slovo jeho, jenž sú všickni v jednot církve svaté po-

slouchajíce hlavy její, Krista Ježíše, i tch, ješto místo nho po-

selství požievají a v skutku jeho následují. Tch vždy rádi

bychme poslouchali i všech žádáme úastni býti, kteiež sú v té

jednot.

Ale když tak slyšenie nemohlo býti,^ ale o nás pikázanie

bylo, aby nás jímali a trápili, kdež by zvdli, ale my vždy sme
neoblevili v tom, r což smis ped se vzali, abychom v kajícím ži-

vot trvali a svdomie ustavovali podlé toho, jakož ei božie

oznamují. A to již poznavše, že pi puovodu ímského svcenie

nemuožem se zpraviti'" v svém svdomí, jakož apoštolská písma

oznamují, i ptali sme se v prodlení nkolika let na puovod první

církve svaté, zuostávají-li ješt lidé v kterých zemích, ješto by

v pravd víru pána Krista mli a skutky kesanské a knžie zí-

zené, jakož píslušie na úedníky církve svaté, abychom k nim

pistúpili a skrze n knžie mli." Protož nkteí chtli se pokú-

šeti do zemí indických, ale že v pítomnosti našie v Praze zjevili

se dva mužie odtud a vypravili, kterak tam jest, i srozumli sme,

že není tam, pro pro puovod jíti, ale muož mezi nimi býti

mnoho dobrých kesanuov.^ Také sme s eky mluvili též v Praze*

a Orig.: vnee.

a Dvod poslušenství. C. /? Narážka na Dan. 2, 34. y Stálost. C.

') Hledali teprv jinde puovodu S. B (erven).
1 Srov. pozn. 1 na str. 5.

- Jednou podrobnosti osvtluje toto hledáni KRASONICKÝ (rukopis mu-

sejní V F 41) f. Ub: Item Tma, písa latinnik dobrý a trochu léka... ten

doma i do jiných zemí procházel, jako do Uher a dále hledaje lidí bojících se

Boha práv, jakož tak bratí posílali do jiných krajin i doma v svých zemích,

totiž v echách a v Morav. I nalezl ten Tma njaké bratí, ješto sluli Pauli-

kanové . .

.

2 Viz pozn. 1 na str. 121. ^ Viz pozn. 3 na str. 203.
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i nkteí z ech tam byli, ješto ty vci vidli, kterak oni se mají.^

Též i v Ráciech i v Ruších^ i mezi« / Armény** i v Muldav/ jakož f. ISQ''

jsú a rnohú býti i tam lidé ctnostní a kesané dobí. Ale puovod^
knžie mají spolu s svtem; než že tam jest rozdíl od ímské
církve i mohu se snadn kesané vrní zachovati mezi nimi v sv-
domí dobrém, a sú také v první léta nkteí z tch trpli mu-
edlnictva. Ale však sme od nich nemohli m.íti puovodu knžie
podlé pravdy písma apoštolského, neb také podlé puovodu svého

jsú knžie zkažení ti valaští. Též i Rusové svtili by ledakohos,

když by jim jedno dal, jakož nedávno ti svtili z ech^ nev-
dúce, kterak sú živi (a ti posluhují nejsúce z moci úadu papežova

svceni). Neb se ve všem strpie, když jedno spolu služebnosti

pijímají, jakož také nkteré z Valdenských pijali, ješto také po-

sluhovali, s nimiž sme se seznámili, a nkteí z nich s námi jsú.

Také sme mluvili s knžími jich, a zvlášt s Stefanem,

r

kteréhož upálili u Vídni. Ten lovk byl jest rozumnjšie*^ jiných

knžie, kterýž nám mnoho pravil o puovodu první církve.^ Neb
pravie se býti zuostávajíce jedni po druhých v tom puovodu až

do nich. Jakož také pravili, že nepovolili pedci jich Sylvestrovi,

když uinn papežem od císae a bohatstvie pijal, a že tak trvají,

kdež mohu kteí po zemích, jakož ped léty upálili jim biskupa

sama druhého na Rejn. A tak mnohé vci mluvili sme s nimi

a Ke konci f. 139(1 dole uprosted: Kde brati hledali. B (ervené).

§ Pvod knžství. C.

y V originále dvakrát podtrženo. Po stran: Knz Štefan upálen. C.

d Pvod první církve. C.

> Jedním z tch, kdo z ech pišli k ekm, aby se pesvdili o stavu

jejich cirkve, byl Konstantin Anglik nebo Angelik, jenž nkdy r. 1452 pinesl
eským utrakvistm proslulý list duchovenstva a theolog eckých, vyzývající

je k sjednoceni s jejich církví. Že muž tento nebyl ek, jak soudil PALACKÝ
(Djiny IV, 1, 262), jest patrno z jeho vyznání víry, které podal v Caihrad.
aby byl pijat do cirkve ecké, uveejnného PALMOVÉM, K voprosu o sno-

šenijch echov-gusitov s vostonoju cerkovju str. 41 si. Byl-li ech, jest po-

chybné: nejspíše pocházel z Anglie. eskému ovzduší ovšem by odpovídalo jeho

neklidné putování za úelem nalezení pravé církve.

- O Racích a Ruších viz pozn. 3 na str. 200.

^ Podle AI f.
317 b a podle dokladu, v poznámce k tomu místu uvede-

ného, znali, ne-li bratí, aspo eští^ utrakvisté Armény žijící ve Lvov, ježto

jejich kandidáti picházeli k tamjšímu arménskému biskupovi pro svceni.
* Srov. pozn. 3 na str. 200.

'" Nepochybn že také zde bží o nkterého ruského biskupa z íše Polské,

snad také ze Lvova. Srov. pozn. 3 na str. 2(K) a'_zde pozn. 3.

* Srov. pozn. 3 na str. 73.
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a zvlášt s tiem knzem jich Stefanem, kterýž se nepoddal k po-

sluhovánie kostelnímu až do smrti, akoli byl znám s knžími
v echách a zvlášt s mistrem Rokycanú a s knzem Martinem

Lupaem, kteíž jej za dobrého mli.^ Tenf jest posluhoval tejn

tm Valdenským mezi Nmci a tou píinu jest upálen. « Ten jest

tak poddával se nám, že by chtl opraviti, což by koli poznáno
bylo pi nich odporného víe pána Krista a kesanskému životu,

ale aby to zpraveno bylo písmem apoštolským, jakož bylo

v první církvi. A my též poddávali sme se a skutkem chtli sme
toho dovésti. Ale že mli píze s knžími ímského svcenie,

jimž se zjevili, a oni to zrušili. A druhý knz jich starý, jakož

sme jej poznávali kajícího lovka býti, tenf jest oblíbil ty vci,

kteréž sú pi nás. a pesvdoval se, cht rád toho úasten býti.

f.
140'' Ale když sme pi nich nemohli naleznuti/? / puovodu knžstva tak,

jakož svdie v pravd písma apoštolská, ješto nkteí z nich po-

znali, že s vyvinuli z prvních pedkuov svých, a také to škodlivé

pi nich shledáno, že od lidí beru a poklady shromažují a chudé

opúštjí, ješto knzi kesanskému jest to proti víe, aby jaké po-

klady choval netoliko z statkuov lidských, ale by ml vlastnic své

oár svých rodiuov, má na almužny obrátiti a nikoli v núzi chu-

dých neopouštti, nebo podlé piesma apoštolského víry by zapel

a lásky by se odsúdil.í^^

Také mluveno jest o tch vcech s nkterými z uených ím-
ských, kteížto vedu ku poslušenstvie církve svaté kúce, že úed-

níci jejie sú námstkové pána Krista, držiece místo apoštolské

v moci úadu jich^ (a my tomu povolujem s oblíbením i poddáni

a poslušní chtli bychom rádi býti, když by to bylo v pravd,

což mluvie a píší, aby to bylo tak). Ale jakož to pidávají papeži,

kardináluom, biskupuom i jiným, sami tomu nemohúce viti, by

oni toho pravdu mli, skrze Ducha Svatého,^ neb církev svatá

zpravuje se všecky asy^ Duchem Svatým, jakož svdie písma

apoštolská, a tito nadepsaní, jakož jist známo jest, zpravují se

duchem tohoto svta, ale o úednících ^ církve svaté apoštol, jako

a V tomto miste, srovná-li se s další souvislosti, jest patrný anakoluth.

a Pro upálen. C.

/S Ke konci f.
139b dole v levo: Jak se rozešlo spojení naše s Valden-

skými. B {erven.) y Pokladuo chování. B {erven),

d nb. C. £ Jakým se duchem kteí zpravují. C.

C ímští pro nemají Ducha Svatého. B {erven).

' Srov. AI f. 331 a. •^ Srov. pozn. 1 na str. 29 a pozn. 3 na str. 73.

3 Srov. pozn. 1 na str. 48.
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i sám o sob, die: My nepijali sme ducha tohoto svta, ale

ducha, kterýž z Boha jest,'^ a o potomních též psali, že mají týmž

duchem choditi a týmiž šlépjemi kráeti, ktož sú úedníci církve

svaté): protož sme tiem pilnjšie toho byli, abychom se k tomu

piinili skutkem, aby to zízenie i poslušenstvie bylo v pravd,

znamenavše vždy nkteí to, že pán Buoh lid k tomu vzbuzuje

a zpuosobuje vybieraje jako po zrnéku^ netoliko v echách
a v Morav, ale také v okolních zemiech a shromažuje v jednotu,

dávaje povolnost ducha'/^ laskavého, aby jako jedno srdce a jedna

duše byli a také majíce svdectvie jistých písem svatých apoštol-

ských i také jiných, kteiež o tom psali, a také lidi pítomné tch
všech asuov v prodlených letech od Kundráta biskupa a krále

Václava,/'/ muže '^ staré, ctnostné, ješto nám o tch vcech mlu- f. 140''

vili, že má lid pijíti k obnovenie a k ádu první ^ církve svaté,

neb jim také pán Buoh dával poznati z piesem svatých, jakož

toho i -figury pedešly.^ Jakož bylo pi chrámu starého zákona, že

byl pro hiechy zkažen a lid v súženie poddán v Babylón a že

žádného ádu nemohli míti podle toho, jakož bylo v chrám, až

opt podruhé stavli, jimž eeno jest, aby vyšli z toho Babylona;

též o tomto již píše s. Jan, aby vyšli z nho ka: Vyjdtež z nho,

lide muoj, abyste nebyli úastni hiechuov Jeho a z ran jeho

abyste nevzali, neb došli hi^iechové jeho až do nebe^: protož po-

dobn onm pro vci duochovnie u veliké úzkosti byli sme. A jakož

ony pán Buoh navštívil, aby srdcem skrúšeným volali a k jeho

milosti žádajíce, aby jim dal pomoc zase k dlání chrámu, tak

tuto stalo se v pravd shromáždní zboru v jednom i duchu mi-

lostivém a pokorném, aby byli v chrám Boha živého, pebývajíce

v pravd víry pána Krista a lásky Ducha jeho Svatého. Jakož také

o tom mluvil na kázáních i psal na knihách mistr Rokycan, veda

tu figuru k obnovení církve, když mluvil o zkažení této ímské

cierkve skrze hiechy a bludy, také ekl, že ješt po -^ svrchku cho-

a 1 Ko. 2, 12. /? Povolnost ducha. C.

r Ke konci f.
140a dole uprosted: Similitudo veteris ecclesiae et unitatis

ab inicio. B {erven).

3 Na poátku f.
140 b nahoe uprosted: Multi expectabant talem eccle-

siae reformacionem, quae in unitate facta est. B (ervené).

£ Figura obnovení církve. C. C Zj. 18, 4.

7} Chrám Boha živého. C. »? Grunt jeho. C.

» Srov. AI f.
81a (str. 216). UQa . 171 a. l8Sb .

208b. 382b.

Srov. str. 323 pozn. 1. Viz též sír. 117—118.
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díme, základuov se nedobravše, ale nahodí se lidé, ještof se

gruntu dokopají, i budu dlati dielo trvalé a užitené etc.^

•A tak majíce toho hodné píiny z jistých písem svatých,

dovili sme se pánu Bohu podlé slibuov pána Krista Ježíše, že

nám již oznámí, jest-li již as obnovenie církve, neb nám velká

úzkost byla na vše strany. Protož núze spasenie k tomu nás pipu-

dila^ vdúce, že má býti poslušenstvie v lidu božiem v zízenie

duochovním. A v tch všech letech nemohli sme se jeho doptati

podlé toho, jakož pán Buoh rozkázal a Duch Svatý riedil skrze

apoštoly. Protož « smse již k tomu mli, prosby iniece (a) toho

žádali, aby nám v tom oznámil líbezn vuoli svú, také více tomu,

což jest pán Ježíš zaslíbil všem tm, kteiež v pravém srdci hle-

f. 14P dají jeho, svt opouštjíce a hiechy s žádostmi mrtvíce / ei jeho

ostiehají, ka: CožkoU prositi budete Otce ve jména mém, dát

vám.§ A tak znamenavše to, kterak pán Buoh dává lidem z milosti

své, že sú z sprostnosti pokání inili (a nkteie od mladosti hle-

dali se pánu Bohu líbiti v stavu panenském i v vdovském i v man-

želském, také nkteie z knžie i z žákuovr i z rytieských lidí (i)

mstských i sedlských),^ tak spolu jednomysln mli sme se k tomu

;

znamenajíce jedni po druhých, co pán Buoh dlá, mli sme dou-

fání, že uslyšie prosby lidu toho a naplní sliby pána Ježíše Krista,

aby bylo zaslíbenie jeho pravdu i tohoto asu posledního.'* Protož

o to se svolenie stalo v echách i v Morav. A pak nkteie z nich

sešli se k tomu místu uloženému, aby toho jistoty došli, již-li jest

as tomu, abychom konen ímského ziezenie zanechali a podlé

ádu prvnie církve '^ ziezení mli. I vzpomenuli sme nato, když^

synové izdrahelští úzkost mli hledajíce v tom vuole božie, že sú

los uinili, jakož piesmo die, že«^ los jest u vuoli božie. Protož

sme vili modléce se, že se stane, což se jeho milosti líbí k na-

šemu spasenie. A když tak pišlo, aby bylo v ten as, tomu sme

uvili, neb pán Ježíš ekl : Pravimf vám, že o dva z vás svolita

se na zemi o všeliké vci, za kteráž by prosili, stanet se jim od

Otce mého, jenž v nebesích jest, neb kdež se zberú dva nebo tie

ve jménu mém, tut sem já uprosted nichX

a Modlitby za to. C. /? Jan 15, 16. y Jací lidé a kdo byli v poátku

jednoty. B {erven). o K tomuto místu piinna závorka ). s První los.

B (erven). C Mat. 18. 19. 20.

1 Srov. pozn. 1 na str. 118 a pozn. 2 na na sír. 1.

' Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI ý. 2a.

^ O tom, z jakých vrstev pocházeli první lenové Jednoty, viz též SPIS

O OUZKÉ CEST KRISTOV, AI f. 81 b, str. 217 pozn. 1.

* Srov. str. 10 pozn. 2.
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Ješt pak tomu uložili sme as prodlený, « abychom vyhledali

k tomu osoby hodné, ještoby ten lid zpravovaly z daruov božiech,

ne z svého duomysla a z umní lidmi ueného, ale z zjevenie

pravdy, jistým piesmem toho dovodiece, jakož bylo v první církvi,

a také emuž by jiné uili, aby toho sami prvotn v skutku ostie-

hali. A o to sme se svolili, aby se za to pánu Bohu modlili všudy,

kdež sú^ koli kteí, jichž sme potu nevdli, po krajinách, a to

postiece se. Pak opt z tch vybraní k miestu uloženému sešli se.

A když sme se tak spolu mli, jakož naped doteno, i vybrali

sme osob k rad a k nauení a k zpravování lidí''! blíž ke dva-

dcíti / (ale již jest mnoho viece)^; potom^ k úadu knžskému f. 141'

devt, aby z tch devíti'^ byli tí neb dva neb jeden; pakli by

pán Buoh nechtl z tch žádného míti, aby to ráil oznámiti, neb
jest to veliká vc. Proto sme toho hledali modléce se, aby to vy-

volil, jenž zná, kteiež sú k tomu hodni. Neb když by bylo ne-

pišlo na žádného, byli bychom za as nechali a opt se k témuž

mli. Ale když sme uinili píkladem apoštolským též,- jakož sva-

tého Matje volili, pišlo na všecky tí. Neb pán Buoh znal jich

srdce prosté a dovrné jeho milosti a lidem prospšné, jakož jest

v skutku shledáno tchto let. A což jest pak pán Buoh oznámil

a v srdcích lidí vrných tu pítomných, to pán Buoh zná i také,

pokudž ráil, tm známo uinil, ješto oni to poznali, že tak chtl

pán Buoh míti.^ Z kterýchžto vcí vtšie jistotu mají, než by se

zázrakové a divové velicí stali, neb mohli by se státi z dopuštnie

božieho k oklamání lidu, jakožf to písma oznamují.^ Ale toto jist

z Boha jest, cožf lidem dává, moc duochovní a múdrost, ješto jest

k výstraze C od zlého a k zachování v dobrém, jakož e apoštolská

a pána Krista to oznamuje, že to Buoh v srdci zpuosobuje mocí

svú, v dobrém ustavuje a múdrostí osvcuje ku poznánie líbezné

vuole své, a také skryté vci zjevuje, kteréž sú k vzdlání a ku

polepšení života kesanského.

Také potom že sú k tomu tie vyvoleni i také který z nich

ml prvnie místo držeti, to povdíno prvé, než se stalo, že jeho

a. Místo toto oznaeno jest postranní arou. /? Modlitby. C.

Y Knžství. B {erven). o Kneži volili. C.

£ Srov. Sk. 1. 15.—29. X Z Boha to jest. C.

^ Dlužno rozumti nejen knzi a jáhny, nýbrž i bratí soudce. O tchto

viz str. 39 poz. 1.

2 Narážka na vidni ehoovo, o nmž viz str. 11 pozn. 1 a str. 30

pozn. 2.

3 Srov. str. 30—31.
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k tomu Buoh vyvolil. Neb také dobré svdectvie ml, jakož '^ muož,
ktož by chtl, zvdti to, kterakf jest od^ mladosti ctnostn se ml
až do let již víc než tidcíti, a ješt nevieme, by mohl tresktán

býti z hiechu škodlivého k spasení, neb sme jeho svdomí, dobe
svdomí i skrze uptánie po všecka léta od tch, kteí jeho pí-

tomni byli. Tak dieme v pravd, že nevieme rovn jemu. Ale

nenief hodný chvály, ktož by se sám chválil, ale kohož Buoh
chválí. Ale že on nebyl pítomen tohoto psánie,^ než však máme

f. 142^ pík/lad na apoštolech, kterak sú psali jedni o druhých, i brž sám
o sob s. Pavel i o uedlnících svých a k tomu napsal: Ktož se

chválí, v Pánu se chval r a tak všickni tie jsú dobrého svdomie i sv-
dectvie: ješto, by pak nebylo tch vcí naped povdných, proto

podlé ei pána Krista a zprávy apoštolské hodné jich bylo vyvolenie.

Již pak potom jest i jiných více. Ale však ani oni, ani my, kteíž toto

písem, z sebe a od sebe nic nejsme, aniž sme dostatení co dobrého po-

mysliti od sebe, neb sme neužitené slouhy ^ pána Krista.^ Ale pán Buoh,

jenž jest bohatý v svém milosrdenstvie, pro pílišnú lásku svú

skrze pána Krista zaslouženie uinil s námi milost svú k užietku

vného života. Protož které vci pán Buoh zpuosobil mezi námi,

tak víme, že jest uložil v tejné rad své božské, aby to v tchto

asích naplnil lidu svému, neb to i písma svatá oznamují. Budiž

jeho milosti vná chvála!^

Pak ješt o potvrzení jich v úad knžský. ^ Toho sme hledali,

kterak by nejslušnji bylo, i v tom obmejšlejíce dobré vci ne-

toliko ped Bohem, ale také pede všemi lidmi. Neb sme my v-
ili beze všeho pochybenie, že jsú již posvcenie skrze pomazánie

Ducha Svatého a potvrzení skrze biskupa í^ svrchovaného. Však

proto šlo to jednm skrze druhé, jednoho z ímských a druhého,

jakož sme jmenovali, z puovodu první církve. Nebo jakož pišlo

knžstvo ímského svcenie skrze Sylvestra, jenž'? byl knz prvnie

církve a puovod uinil knžstva svtského, protož Buoh tak zpuo-

sobil, aby pišlo takéž zase s nich na tyto skrze jich knžstva

a Biskupstvie. B {erven).

§ Zaátek. C. y 2. Kor. 10, 17.

z Boha to. C. e Posvcení knží a biskup. C.

C Posvcení vnitní. C. v; Pvod knžstva svtského. C.

1 Týká se bratra Michala.

2 Tak ve TVRTÉM LISTU K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
10 a Po-

dobn i v TRAKTÁTU... O CÍRKVI SVATÉ. AI 129b (str. 307).

' Srov. str. 10 pozn. 2.
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odevzdávánie tmto, jakož die pán Ježíš, že« odjato bude od vás

královstvie božie a dáno bude lidu inicimu užietky jehoJ^

Ale ekl by nkto: „Však proto oni knzie jsú?"

K tomu odpovieme, že budu, dokudž pán Buoh dopustí,

jakož podobn oni byli, kteie se prorokuom protivili a je k trá-

pení pivodili, jakožto / Micheáše, Izaiáše a Jeremiáše, až sou jej f. 142*^

do Babylona pivedli a pomsta na n pišla. Pak jakúf nyní moc
mají knžie zlí i s tmi, kteiež se bezpeie spasením pi jich

úadné moci? Zvdí, když stanem poet vydávajíce ped stolicí

spravedlivého soudci, ješto každému podlé skutkuov zaplatí a die

vinným : Odstupte ode mne, initelé nepravosti, do vného ohn
etc,/- ale spravedlivým die: Pote, požehnaní Otce mého, a pí-

jmetež království vám pipravené od ustavenie svta.^ Af to-

hoto asu nás i ty vci, kteréž sú pi nás, knžie i lid mnohý
v posmch mají, porúhají se tomu a zloeiece ohyžují, k trá-

pení a k spálení nás se chystajíce, však vieme, že tak prvním

bylo a skrze to pána Krista následovali; takéž i tohoto asu pi

nás, což pán Buoh bude chtíti, tof se stane k užietku spasenie

života vného tm, ješto pro spravedlnost trpie, jichžf jest krá-

lovstvie nebeské.

Protož svdkové sme toho mnozí, že tyto vci jsú z Boha

pi nás i to potvrzenie,s ruku vzkládanie, kteréž se stalo jednomu

v pravd* ode dvú a dvma od jednoho, kterýž zuostává i podnes

v moci božie skrze pána Krista, zpravuje se i jiné múdrostí

Ducha Svatého.^ A tak i všickni tie i potomní, kteiež jsú v tom

úad, to svdectví vydáváme o nich, že Buoh Otec laskavý, skrze

pána Krista Ježíše, biskupa svrchovaného, pomazal jich Duchem
svým'? Svatým a posvtil i potvrdil mocí z výsosti a osvítil svú

múdrostí. To tak s doufáním vyznáváme o úednících tohoto zboru

v tento as, kteréž pán Buoh shromažuje. Neb tak bylo v první

církvi apoštolské, ješto byla v pravd svatá, Kristem Ježíšem i jeho

Duchem Svatým ozdobená, z niežf se tato nynic? rozplodila a

obnovila. Neb jinak by nebyla svatá, když by se Duchem Svatým

nezpravovala a jejie úedníci skrze svrchovaného biskupa nebyli

zvoleni, posvceni a potvrzeni, ale byli by svuodce a vuodce

a Knžstvo prvním odjato a našim dáno. C. /? Mat. 21, 43.

Y Mat. 7, 23. d Mat. 25, 34. £ Rukou vzkládaní. C.

C nb. C. 7) Pomazání boží. C '5 To iní svatou církev. C.

' V píin volby a potvrzeni prvních knzi a biskupa viz pozn. 1 na

str. 31. Srov. též pozn. 1 na str. 30.

- Srov. poznámku pedchozi.
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zboruov hiešníkuov a spolu rota zatracenie. Ale kteiež se pídržie

Krista Ježíše skrze víru živu, skutky dobrými a životem ctnostným

ozdobenu a dokázánu, tchf jest pán Ježíš hlava a oni spolu-

údové církve svaté poslušenstvie zachovávajíce a spolu v lásce

pebývajíce; protož všem lidem dobrého žádají, neb ke všem

1143^ lidem a / milost mají a tak pána Krista následují i první církve

svaté, o niežf se vie v jednot pebývati, neb také jie následují,

jakož píšie, že jest nejlepšie mistrovstvie života následovati

, skutkuo prvotní církve,^ neb ona jest následovala pána Krista

v trplivosti i ve všeliké ctnosti.

A všickni spolu v nie údové poctiví pebývali u veliké mi-

losti, nepáteluom dobe inili a žádnému zlého r za zlé neodplá-

celi. Protož i budúcím píklad na sob pozstavili i nauenie,

kteíž po nich všech asuo i tohoto shromažují se v jednotu

víry a lásky, kdež sú koli po všem svt, s nimiž úastnost víme
míti, neb vyznáváme v jednom duchu tu víru nejsvtjšie, skrze

kterúž sme se spojili v jednu církev skrze Krista Ježíše, o níž

v tomto psáni vypravujem- i také, kterak se pi nás dalo, ozna-

mujem, a který jest puovod náš a kterými píinami uvedeno jest

to z milosti božie, v niež sme i ustaveni k užitku vného života.

A o tom nepochybujem, že mnohému lidu po okrsku svta k spa-

sení pijde, lidem z ádu rytieského i obecného, také ueným
i knžiein, neb dává pán Buoh i tohoto asu poznávati a pokání

initi takovým, kterýchž povolává a vyvoluje z národiiov, z po-

kolení i z jazykuov'^ a shromažuje v jednotu církve své svaté,

aby v lásce pebývali a vespolek se v pánu Kristu milovali. Nmci
s echy i s Uhry i s Prušany i z jiných zemí; jakož již to

v pravd jest, že sú jako jedno srdce a jedna duše, a ješt

v malém potu tch zemí, což o nich víme. Ale neniet ruka božie

ukrácena, aby nedlal díla svého a nerozmnožiljeho, aniž jest ucho

jeho obtieženo, aby neušlyšah lidu toho, ještof chodí v sprostnosti

(srdce) svého, miluje jeho a volá k nmu ve dne i v noci, ale slyšíf

a uiní, což jest zaslíbil skrze Syna svého milého a skrze posly

své pedpovdl Duchem Svatým. Af se pak tomu vždy protivie

knžie s mnohým C lidem a ty vci, kteréž pi nás jsú, za- blaž-

it Ke konci f.
142b dole uprosted: Spolehnutí na Boha v pokušeních.

B (erven).

/? Bda Venerabilis. Homilia X. in dominica post ascensíonem Domini

{Migne. Patrol., ser. lat. t. 94, 189).

Y Znamení církve svaté. C. S Z]. 7, 9.

e 4 Mojž. 11, 23. Iz. 59, 1. C Pekážky dílu božímu. C.



Kterak se lidé mají míti k církvi ímské. 335

novství mají a proto nás nenávidie a z zboruov vymítají i hrdla

odjímajíc, zlé vci na nás mluví, pikhartují a kaceují, ale všech

tch a/ vcí zanedbáváme a opovažujem se vdúce, komu sme í. HS''

uvili. A také víme, že více nad to nemohu, než což Buoh do-

pustí, a což vzloží, tof uiní k chvále své a ku prospchu církvi

své, kterážto, když jest v úzkosti, tehdy roste, když protivenstvie /^

trpie, tehdy ktve, když bývá potupena, tehdy prospievá, zabita

jsúc pemáhá, tresktána jsúc srozuomívá a tehdy stojie, když se

vidí býti pemožena. Takf sú i ti první uitelé o tom smyslili,

neb to písma svatá oznamují, kterak sú první tú cestu šli úzkú,

skrze bránu tsnu,?- kadyž i sám Pán šel, spasitel všech, kteiež

jeho následují a pro nho ty vci podstupují a ve všem duchu

zlému odpierají, skutkuom jeho zlým nepovolujíce, ale duchu

múdrosti v sob místo dávají a shuory posilnní pijímají a

z toho moc i umnie mají úedníci církve svaté k tomu dílu,

kteréž nehyne, ale zuostává k životu vnému. Protož potrebief

jest tm dlníkuom srdené pokory a ducha chudikého, aby ne-

zdáli se ntco ped oima svýma, a s bázní jeho jako tasúce se

ped eí jeho to dílo mají dlati a o své spasení i lidské mají

pracovati. Neb což jest spasitedlného, dobrého, to jest dielo z mi-

losti jeho skrze pána Krista Ježíše. Kohožf ráie zachovati od

mladosti bez hiechuov smrtedlných a dá jemu ruosti v ctnostném

život i trvati i jiným prospievati a kteréž pak ku pokání pi-

vodí a svú milostí navštvuje a hiechy odpustie a oišuje a tak

je iní hodné sluhy sob, aby dary jeho pijali a jako hivnu
tžili a pro jméno jeho i trpli, to vše dáno jim z milosti jeho.

Nebo první tak se mli, že sú v pokoe a v ponížení pána svého

následovali, jakož die s. Pavel: Divadlo uinni sme tomuto svtu
i andluom i lident.'^ A dál die: Zloete nám a my dobroeíme,
protivenství trpíme a snášieme, porúhají se nám a my se modlíme,

jako smetí tohoto svta uinni sme, všech ohryzek.^ A opt:
Zmrskavše apoštoly zapovdli, aby nemluvili ve jménu Ježíšovu,

a oni šli radujíce se od zboru, že sú hodní jmini pro jméno Ježíšovo

pohanní trpti.':

Ale mohla by otázka býti od toho, kto nenie svdom tchto f. 144^

vcí pi nás nadepsaných, a tyto ei ta neb slyše, mohl by ne-

a Ke konci f.
143

a

dole uprosted: Inicio unitatis quae qiiictas fiiit.

B {erven).

/3 Pkné povdní. C. y Parafráse Mat. 7, 13. 14.

d 1 Ko. 4, 9. si Ko. 4, 12. 13. ÍT Sk. 5, 40. 41.
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rozumje éci: „ Odkud '^ to víte aneb z kterých jistých písem

duovod máte, jimž by slušalo viti, že Buoh tomu chce k chvále

své a k spasení lidem, abyste se o tak veliké vci pokusili a to

konali, jakož ste napsali, opováživše se všech vcí i hrdel, a pak

o duše jest nejviece?"«

K tomu dieme, že jistý duovod toho máme a/^ základ pevný,

ješto na svt nic nemuož býti jistšieho a stálejšího než dielo

božie skrze slovo jeho mocné a múdré. Neb ktož tak stavie na

skále, tomu brány pekelné neodolají, jakož sme toho naped dotkli.

Neb to dlá Buoh Otec i Syn v Duchu Svatém a tomu i písma

jistá a stálá apoštolská i jiná Bohem vdechnutá svdectvie vy-

dávají, že jest to dielo z Boha, v komž se moc jeho ukazuje

a múdrost zjevuje. Neb kto muož na svt uiniti, aby mnozí lidé

jedno srdce a jedna duše byli, a to skrze lásku a pokoj? A to jest

dielo z Boha Otce mocného r skrze Syna jeho múdrého v Duchu
jeho dobrotivém, neb lovk byv prvé pyšný i jest pokorný a byv

lakomý a neistý i jest milosrdný, vzdrželivý a istý a byv po-

pudlivý, hnvivý a svárlivý i jest dobrotivý, tichý, zbytedlný,

svorný a pokojný a byv závistivý a nenávistivý již jest píznivý,

laskavý. Protož kto to muož dielo dlati, než sám Buoh, aby tak

lidi zmnil vnit? Jakož písma svatá svdie, že byv lovk jako

lev ukrutný a jako vlk hltavý, i bude jako beránek tichý a volek

prostý, neb opt byv jako hora duchu vysokého a chytrého a nkdo
hlúpé nerozumnosti a hovadný v zlosti, i srovnáta se ob v Kri-

stov sprostnosti zpravujíce se jeho múdrostí i naplnni budou

ovotcem spravedlnosti, pebývajíce spolu v srdci laskavém a v duchu

pokojném. A tohof diela duch zlý a závistivý nemuož dlati, aby

lovka vnit zmnil, aniž jeho poslové, ješto je muož promniti

i 144*' v tvárných vcech, jako by byli sluhy spravedlnosti,'^^ / ale toto

dielo jest z Boha v pravd, neb die s. Pavel, že ovotce Ducha
Svatého jest radost, láska, pokoj, dlúho ekáme, trplivost, mi-

lostivost, dobrota, tichost, viera, stiedtnost, vzdrželivost, istota. *

Protož jakož daleký jest rozdiel sm.rti od života, tak ctnosti od

a K tomuto místu vztahuje se postranní ervená závorka.

§ Dílo boží i dvod jeho. C.

Y Vysoké smyšlení a opravení. B {erven).
o Ke konci ý. 144 (^ dole uprosted: O té jednodušností a tch ctnostech

locus hic est tandem retractatus post aliquot tempora po B. ehoovi, qui fuit

huius scripti autor. B {erven). e Gal. 5, 22.

^ K tomuto místu, jakož i k místu, k nmuž hledí pípisek v poznámce

d uvedený, vztahuje se pípisek Blahoslavv piinný ke konci kusu (f. 173°-).
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hiechuov, jakož sú zjevní skutkové tla, smilstvo, neistota, ne-

stydatost, smilnost, modloslouženie, trávenie, nepízn, svarové,

nenávisti, hnvové, náhlosti, nesvornosti, šibalstva, závisti, vraždy,

opilstva, hodovánie a tm vcem podobné. Pak kteíž se z tch
vcí vyvlekli a jich ostali a ctnostn živi sú, ti sú (se) zmnili

skrze Krista Ježíše, jenž jest moc a múdrost božie, jakož die s.

Pavel : Oblecte se jako vyvoleni božie svti a mili v steva milo-

srdenstvie, v dobrotivost, v pokoru, v smirnost, v trplivost, sho-

vívajíce sob vespolek a odpáštjíce sami sob, a kto má proti

nkomu žalobu, jakož i Buoh v Kristu odpustil vám, tak i vy,

a nade všecky tyto vci lásku majíce, jenž jest svazek dokona-

losti/^ A opt takovým die: Prosím vás, bratie, já okovaný

v Pánu, abyste duostojn chodili povoláním, kterýmž povoláni

ste, se všie pokoru, s tichostí a s trplivostí, snášejíce se vespolek

v lásce, pilní jsúce zachovati jednotu ducha v svazku pokoje,

jedno tlo a jeden duchy

Protož vz, že z toho máme jistý duovod a stálý,r když ta-

kové zmnní nalézá se v lidech, ješto jest bez pochybenie ští-

penie božie, kteréž roste a ovotce plodie takové sladké a chutné

z vinného koene, Krista Ježíše. A tiem sú apoštolé dovodili

pravdy, na sob ukazujíce, což na Kristu bylo, jakož die: Víte,

kterak sem s vámi byl slúže Bohu se vší pokoru a tichosti a se

slzami i s pokušeními/^ A opt, že umrtvení Jezu Kristovo na

svém tle nosíme.^ A také vrným kesfanuom psali: Pijali ste

slovo ne jako slovo lidské, ale jakož jest jist slovo božie. jenž

dlá v vás.^ A opt ukazuje, co dlá, ka, že když ste byli slouhy

hiecha, uposlechli / ste z srdce v tu zpuosobu uenie, v kteréž í. 145^

ste dáni, a vysvobozeni jsúce od hiecha, slouhy uinni ste spra-

vedlnosti.v Tof jest to dielo užitené dlníkuo dobrých, kteiež se

mocí božie posilfiují a múdrostí Ducha Svatého zpravují. A tak

sú byli milí apoštolé a od nich všickni v témž duchu Kristovi

poslové to dielo dlají, lidi od hiechuov odvodíce a k ctnostnému

životu spomáhajíce skrze pravdu uenie, kteréž z Boha mají, aby

již takovým mluviti neb psáti mohli, jako s. Petr kesfanuom

vrným psal ka: Vy ste rod vyvolený, královské knžstvo, lid

svatý, lid dobytie, abyste moci jeho zvstovali, jenž vás z tem-

nosti povolal v pedivné svtlo své, kteiežto nkdy ne lid, ale

nynie lid božie, nkdy nedošli milosrdenstvie, ale nynie došli

a Kol. 3. 12.— 14. /? Ef. 4. 1.—4. y Dvod jistý. C.

o Sk. 20, 20. e 2 Kor. 4, 10. C 1 Tes. 2, 13. ^ ím. 6, 17. 18.
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milosrdenstvie.^í A s. Pavel die: Bratie moji nejmilejšie a pe-
žádúci, radosti má a koruna má, tak stuojte, v Pánu nejmilejšie. ?

Takovéf sú svdectvie vydávali dlníci dobré o svém diele, za

nž odplaty hojné i s nimi ekali, o niež také naped doteno.

Takf sú se spasením bezpeili a v nadji jisté postavovali života

vného a z takového diela onif sú nepochybovali. Protožf sú

psali tm, kteréž tak nalézali, jakož opt s.r Petr die: Budef vám
hojn dán vchod u vné královstvie Pána našeho a spasitele

Ježíše Krista.^

Ale jináf sú písma o tch, kteiež, což uie, toho pravdy ne-

mají. A ti na písku zakládají a štípenie cizoložné puosobí z toho

duchu, jehož v srdci mají, jakož jej v skutku ukazují skrze ovotce

nepravosti hiecha. Jakož toho doteno, kterací sú, kdyžf v sob
nemají díla božieho, že zstávají v tle, poddaném hiechu. Af
písmem mnoho dovodí pravdy Krista Ježíše i apoštolské stolice,

ale sami nevdie, co mluvie, neb toho skutkem zapírají i slovem

nesmjí se k tomu piznati. Protož nenief podobné, aby odpoíval

Duch Svatý v srdci takových knžie, aby pravdu Krista Ježíše

znali v srdci svém a z nho moc i umnie mli k dielu božiemu,

aby pak toho teprúv písmem dovodili, což sami inie, a též i na

jiných aby se to ukázalo, kteréž oni uie, aby dielo jich zjevno

bylo a z toho mohli jistotu míti, že sú spolu v jednot církve

svaté, zachovávajíce poslušenstvie jejie. Jakož o tom apoštolé

iA45^ píší, kterak / údové církve svaté uposlúchali uenie pravdy, v kteréž

sú dáni, tak že sú život zmnili, jakož toho naped doteno. Ale

takoví dlníci, ješto diela svého podlé úadu nemohu dokázati na

sob ani na lidu ukázati, kterémuž posluhují, tif se viery božie

i jednoty církve svaté odsuzují, neb sami na se ei pána Krista

i apoštolské pivodie, že sú hiešní i s lidem, a to i skutkem

ukazují. Protož skutkem i slovem odsuzují se víry a lásky, jediné

že tomu sami nerozumjí. Neb v kterýchžf jest dielo božie, tif

mají víru jeho a jsúce jím posíleni a Duchem moudrosti naueni,

a z toho v sob zlé pemáhají a v dobrém se ustavují, protož

z toho mohu i umjí pidržeti se vru srdce a milostí ducha Boha

mocného, múdrého a dobrotivého. A z toho jsú údové .církve

svaté, jsúce úastni spolu Boha Otce skrze pána Krista Ježíše,

z nhož dielo ukazují, ctnostn živi jsúce a dobré skutky iniece.

Protož jistotu toho mají, že sú dobré víry a v jednot církve svaté

a 1 Petr 2, 9. 10. /? Fil. 4, 1.

y Rozdíl zlých od dobrých. C. ó 2 Petr 1. 11.
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pebývají, jakož to v pravd vyznávají vrní kesané, když tak

více srdcem Boha se pídržie. Neb jiné jest mluviti, že vím
o pánu Bohu a pánu Bohu.^ Takovúf vieru i áblové mají, ale

této žádný jiný, než spoluúdové církve svaté, v níž sú sebe úastni

svat obcujíce a z toho vie híchuom odpuštní a že z mrtvých

vstanu v tle oslaveném k životu vnému. A protož tu vieru vy-

znávámy, jakož sme o nie napsali v prvním listu. ^ Protož v komžf
nenie díla božieho, neznáf pravdy anižf má viery božie i ne-

muožf býti v církvi svaté, neb nevsel v poslušenstvie jejie. A o tom
die s. Pavel, že skrze nho pijali sme milost a apoštoLstvie ku
poslušenstvie viery ve všech národech.^í A s. Petr die: Aby vira

vaše a nadje byla v Bohu, duše vaše istiece v poslušenstvie

lásky bratrského milovánie, z sprostného srdce vespolek se mi-

lujte pilnji, druhé jsúc porozeni ne z semene porušitedlného, ale

neporušeného, skrze slovo Boha živého a zuostávajiciho na vkyJ
Protož kteie sú to nauenie apoštolské pijali, tif sú se

v nový život zrodili a tak sú se u víe ustavili, v kteréžto víe

poslušenstvie jest církve svaté, ješto také ti nedostatkové, kteiež

se piházejí proti vuoli a úmyslu (jakož slovu hiecho/vé všední, f- 146^

o nichž die s. Jan : Dieme-li, že hiechu nemáme, sami se svodime

a pravdy v nás nenie), r takové nemoci lidské a poskvrny uléeny
bývají a skrze slovo božie a modlitbu a víru oištny. A tiem

posluhují prvotn úedníci církve svaté i také jiní údové jedni

druhým a tak istie duše své v poslušenstvie lásky jednoty ke-
sanské. A k tomu jsú svátosti církve svaté, jimiž posluhují v pravd
takoví úedníci, majíce sami v pravd svatost života a posvcenie
ducha. Takovým také posluhují, kteréž znamenají, že v pravd
slovo božie pijali sú, jenž jest moc božie každému vícímu
k spasení. Ale bez toho již naped povdného všickni uitelé

mnoho písma umjíce a jimi dovodiece nic neprospjí, než jakož

apoštol die, všelikým^ vtrem uenie toie se '^ k obtíženie bludu,

neb se vždycky uie a nikdy k umní pravdy nepicházejí, neb

ústy vyznávají a skutky zapierají. Protož pi takových žádné jistoty

nenie, by úedníci- církve svaté byli, když toho nemají, což jest

podstatného k tomu úadu, jenž jest moc slova božieho a múdrost

Ducha Svatého. Neb jest pán Ježíš hned zaslíbil dáti posluom

a Orig.: všelikém.

a ím. 1, 5. /? I Petr 1, 21.—23. y 1 Jan 1. 8.

d Ef. 4, 14. £ Pi kterých není jistoty knžství. C.

' Tento rozdíl iní Hus ve svém VÝKLADU VIERY (Erben I. 7).

' Sír. 28i si.
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svým, neb by nadarmo poselstvie dli bez toho, ponvadž z sebe

a od sebe nic nemohu, ale v tom, jakož die s. Pavel: V nmž
všecko mohu, jenž mne posiluje.'^ A opt: Složil v nás slovo smí-

eniefi A opt: Dal nám úad smienie.r Protož takové majíce

obdarování z Boha, duovod mají jistý, že sú poslové jeho, kdyžf

to ukazují skrze skutky dobré a život ctnostný, neb by jinak ni-

ímž nedovedli úadu poselství svého, když by toho nemli, což

jest z Boha v Kristu Ježíši skrze nové stvoenie, jakož opt die:

Jehožto úinkem stvoeni sme v Kristu, Ježíši v skutcích dobrých,

kteréž pipravil Buoh, abychom v nich chodili.^ Protož nenie-lif

skutkuov dobrých, také stvoenie nového nenie a tak ani viery.

Protož die s. Jakub: Ukaž mi viru tvú bez skutkuov,^ jako by
ekl: ..nemáš co ukázati, ale jáf tob ukážie z skutkuov víru."

í. 146'' Neb Abraham uvil Bohu i ukázal to skutkem / obtovav syna

svého. Takf jest svdectvie apoštolské.

Ale nynjšie misti a doktorové mluvie a píšie, že knz, af
jest zlý, a by pak byl nejhoršie, že muož míti víru dobru a moc
úradnú, z niežf posluhuje slovem božiem i svátostmi užiten
lidem k spasení. Taf vc duovodu nemá v písm svatém, ale viece

jest odporná mnohým eem pána Krista i apoštolským. A jest

i proti rozumu lidskému. Neb když by nkdo uze bodlák i do-

vodil písmem ka, že jest koen vinný, a nkto by ekl, že jest

bodlákový, musili by toho duovodu hledati, jaké jest ovotce, jakož

pán Ježíš die : Nesbírají s bodlákuov fíkuov ani s trnuov vin-

ných jahódek,^ a opt k témuž die, že dobrý lovk z dobrého

pokladu srdce svého vynášie dobré vcí. 'j Ale když by nkto ekl

:

„Af jest strom s ovotcem bodlák, protof jest vinný koen, ješta

jest mocný a užitený," a nkto by ekl, že to býti nemuož, neb

pirozenie jeho nenie dobré, ponvadž jest bodlák aneb trn s pla-

nými trnkami, protož jest též i koen trnový, a když by vždy

vedl ka: „af jest i trnový koen, jesti proto ovotce jeho vinného

koene; to již, koen i strom, obé zlé, ale protof ovotce dobré,"

ten duovod nenie pravý z ei takové, neb toho skutkové ne-

ukazují. Tak podobn se pihází, že obecn íkají echové, že

v ímském poslušenství nedobe stojie u víe i život zlý -mají,

ale proto úadná moc dobrá jest, z niež mohu posvcovati i roz-

hešovati. Protož ty ei potebují sudu pravého od tch, kteie

by nechtli zklamáni býti a o své spasení pijíti. Opt druhý pí-

iMat. 12, 35.

a Fil. 4, 13.
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klad, že by nkto vezma kámen obecný ekl: „Toto jest kámen
drahý, jenž má moc velikú a svtlu," a kto by kamenie drahé

znal, ekl by: „Zda-li nevidíš, že jest kámen obecný, ješto jím zdi

dlají?" A když by pak vždy pi držal, ekl by k nmu: „Ale

zkusme toho, má-lif jakú dobrotu v sob; však ukáže skutek,

jakúf moc má anebo jaké svtlo." Nad to pak když by kto ekl:
„Af jest kámen k niemuž neužitený a nehodný, ale proto osv-
cuje a moc dává velikú, ješto mohu jí mrtvé késiti i slepé osv-
covati", kto by jemu mohl viti, ponvadž sám / praví, že jestf. 147^

zlý a neužitený? Však když by to mohl uiniti, byl by hodný
a velmi dobrý. Ale ponvadž žádného nevzkiesí ani koho slepého

osvítí, tehdyf mluvie to, což nevie, neb skutkem i slovem toho

zapierá, of pi vedl.

Takf podobn shledává se na tch, kteí sou v tom úad,
nebo sami se k tomu znají, že zmaená suol k niemuž se nehodí.

A tu e pána Krista Ježíše « sami knžie pivodí na se a opt:
Slepý slepého vede a oba v jámu upadnatafi to tak svdiece
sami o sob. Proto vždy sami odporn tomu pi provodie, že

mrtvé kiesí skrze rozhešovánie a osvcují pivodiece ku poznání

pravdy, ale toho se skutek neukazuje. A ponvadž sú sami mrtví

hiechy a slepí, neb zlost oslepila oi jich,r kterakf pak jiným po-

slúžie k tomu, ponvadž toho sami nemají? A o to jest všecka

pe a nesnáze mezi námi a knžími, ale onif to'^' provodie múdrostí

pohanskú a mocí svtskú. Neb ktož by chtl té múdrosti poslou-

chati, kterúžf písma glozují a k svému úmyslu obracejí z vtipu

pirozeného a múdrostí vyuenu, již provodie, což chtie? Jako

když by nkterá vc byla bielá, oni provedu, že jest erná, a tak

o všelikú vc omámie lovka, aby vil tomu, což nenie, že jsúce

zlí, proto sú dobie podlé úadné moci.

I ovšem i myf to držieme, že úedník muož býti sám zlý,

ale proto muož býti v úad dobrý, pánu svému vrný i lidem

prospšný, dobrotiv s nimi nakládaje.^ A podlé toho jich rozumu

i duovod jest. A my také žádné bychme odpory nedrželi o to, že

fará s rychtáem jednu moc máta v svém úad^ a oba pánu

svému prospšná i lidem v svém úad, nad nimiž sta postavená.

Ale jiné jest býti úedníkem v církvi svaté vrným a prospšným,

aby s milostí vrn inil, což_ od Pána vzal, aby také za to od-

platy ekal, když dle pán: Miehodk slouho vrný a dobrý, že's

a Mat. 5, 13. /? Luk. 6, 39. y Parafráse 1 Jan 2, 11. d Jak to tvrdí. C.

1 Srov. pozn. 2 na str. 39. Srov. AI. f.
113b (str. 279).
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nad nemnohými vcmi byl vrný, nad mnohými t ustavím, vejdiž

f. 147'' v radost Pána svého. o- Pro/tož tuf musí zachovati vrnost, nej-

prve sám ctnostn živ jsa a dobré skutky in, (aby) jiným k témuž

prospieval, ue piekladem ctnostného života i slovem pravdy

z mocí božic. A tenf muož posvcovati i osvcovati i také mrtvé

krésiti, jakož die pán Ježíš, že mrtvie uslyšie hlas Syna božieho,

a kteiež uslyšie, živi budou. ^ Protož tak jest slovo božie mocné,

že mrtvého lovka hiechem v duchu obživí i v rozumu osvítí,

• - aby ten lovk byl posvcený v duchu. A o takových die

apoštol: Kteiežto jsú jednu osvícenie, okusili také daru ne-

beského a úastni uinni sú Ducha Svatého a okusili také

dobrého slova božieho a moci veka budoucího. r Protož takoví

vrní úedníci inie prospch Pánu svému i lidem. Ale tohof

nemuož provésti múdrostí tlesnu, ani mocí svtskú, aby odsoudil*

k upálení, kteiež by nechtli vyznávati, že oni tu moc mají jako

nejlepší jsúce zlí. Ale kteížf tu moc v pravd mají, musí se

chystati k trpenie, jakož se te o mnohých v první cierkvi, že sú

muedlníci byli. A tak se dje i podnes od též moci, akoli jest

pod jménem Kristovým, jakož toho duovod stal se skutkem na

jednom na Morav nedávno proto, že nechtl vyznati toho, o emž
tuto písem.

^

Protož veliký jest rozdiel diela v moci slova božieho od toho,

kteréž duch svta tohoto dlá pod jménem slova božieho, a žád-

ného pirovnánie nenie, neb jedno svtlo jest a druhé tma

a v jednom záležie život a v druhém smrt, jakož o obojím sú

piesma apoštolská, v nichž se oznamují dlníci i dielo. O jednch

die, že sú nepítele kíže^ Kristova, jichžto konec zatracenie,

jichžto Buoh bicho jest a chvála jich v pohanní, kteiežto zemské

vci enichají.^ A opt, že buoh tohoto svta oslepil mysli ne-

vrných, aby se jim nesvítilo svtlo svdectvie slávy Kristovy,

jenž jest obraz božie.^ Ale o druhých die : Hodné nás uinil slu-

žebníky nového svdectvie ne literu, ale duchem, neb litera za-

bijie, ale duch obživujeX A opt: Buoh, jenž ekl, aby se z tem-

f. 148^ nosti svtlo osvítilo, osvítil v srdcích / našiech osvícenie umnie
jasnosti božie v tvá Ježíše Krista.v Protož vše jes? vypsáno

skrze ty, kteiež sú první dlníci a nejumlejšie, ješto všickni po-

a v originále: odsoudili. b Originál má: -{

.

a Mat. 25, 21. /S Jan 5, 25. ;- Žid. 6, 4. d Fil. 3, 18. 19.

£ 2 Kor. 4, 4. C 2 Ko. 3, 6. tj 2 Kor. A. 4. Dílo boží. C.

1 Týká se nepochybn bratra Jakuba Chulavy, jenž byl upálen ve Vyškov.

Srov. GOLL vM 1885. 56. 73. 74. Viz též str. 225 a tam pozn. 1.
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tomní majie se od nich uiti a píkladem jich dlati v témž duchu

pracujíce a z toho posílenie i umnie bráti skrze pána Krista Je-

žíše k tomu dielu, aby jinak nedlali, než tak, jako oni, kteie se

Duchem Svatým zpravovali a od ducha tohoto svta se vystiehali,

kterýž dielo dlá své v syniech nevrnosti, v falešných prorocích

a skrze n ve všech, kteiež poslúchají jich a následují na široké

cest, jakož jest o nich sám Pán mluvil, že budu mnozí a pijdu

ve jménu jeho.

«

Tenf jest dvuoj puovod toho diela, neb jednch maliko na

na úzké cest, ale druhých množstvie na široké cest. A Jakož se

to v skutku vidí, kterak jest maliko tch, ješto dobe živi jsú

v pravd, ale množství veliké, ješto následují jedni druhých v skut-

cích zlých. A tak jest e božie pravá, ješto die, že mnozí jsú,

ješto jdií na vné zatracenie. ale maliko tch. kteiež poznávají

úzká cestu, kteráž vede k životu vnému.i A na té cest jest

brána tsná, o niež die: Žádný nemuož pijíti k Otci, jediné

skrze m.'^ A opt : Já sem dvée. Skrze m, a kto vejde, spasen

bude. A vejde i vyjde a pastvu nalezne, ale kteiežkoli jinudy

jdú, jsúf zlodji a loti, a zlodj nepichází jediné, aby kradl,

hubil a zatratil.^ Protož kterúf kto cestu jde a skrze kterú bránu,

ten užitek dlá a k tomuf posluhuje, neb to knieže temnosti dlá
dielo své v synech nepravosti, ještof je vede po široké cest

k vné smrti, ale Kristus Ježíš, jenž jest kníže svtlosti, jest

vuodce svých ovec na úzké cest k vnému životu a zaslíbil jim,

že jich neopustí, ale že s jednmi po druhých bude až do sko-

nání svta. A oni také jeho se pidrželi a pídržejí ssužujíce život

svuoj ode všech žádostí zlých i jdú skrze trplivost jeho, berúce

posilnnie z nho i umnie, aby v / moci jeho a skrze Ducha f. 148^

múdrosti, jehož pijímají od nho, všecko, což mají initi, inili

i mluvili. Protož die: Když Kristus pebývá v vás. tlo zajisté

umelo jest pro hiech. ale duch živ jest pro ospravedlnnie.^

A opt: My z Boha ped Bohem v Kristu mluvíme.v

A tak úedníci církve svaté'5' v pravd dielo božie dlali, neb

pravdu Krista Ježíše v srdci svém mli a v duchu zamilovali,

skrze nhož svatost života pijali, aby všem úduom církve svaté

k nauení byli skutkem i slovem, jakož jim píklad na sob dal

ka : Utež se ode mne. žet sem já tichý a pokorný srdcem. «

a Mk. 13, 22. /? Mat. 7, 13. 14. y Mat. 7, 13. 14.

d Jan 14. 6. e Jan 10, 9. 10. Z ím. 6, 6. 7.

T, 2 Ko. 2, 17. Dílo boží. C. i Mat. 11, 29.
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Protož je Duchem Svatým zpravoval všecky asy a zpravovati

bude až do skonánie svta, kteiež tak následovali jeho a násle-

dovati budu, a tch on neopustí, neb jest slovo jeho pravé a za-

slíbenie jisté. Neb hned když na svt s prvními bydlil, velikú

péi o n ml k tomu úadu je zpuosobuje a vyvoluje i povo-

lávaje. A na modlitb pes celu noc bdl, prosby in k Otci

za n, aby je od zlého zachoval a v pravd jich posvtil. A tak,

kteréž vyvolil, ty i apoštoly nazval, kteiež trvali v tom vyvolenie,

uiece se od nho až do smrti jeho. A když z mrtvých vstal, opt
jim se oznamoval, uil, napomínal i tresktal, vždy k dokonalosti

veda, až jim Ducha svého Svatého seslal, aby z toho dostatení

byli následovati jeho a lidem prospievati užiten k spasení, ku

pokání vedúce a pravdu oznamujíce Krista Ježíše, aby také jeho

pijali a jemu místo v srdci svém dali a tak moc synovstvie mli,

více ve jméno jeho, a z toho, což sú sami vzali, jiným poslu-

hovali skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém. Neb by jinak nepro-

spli nižádnému k životu kesanskému obnovenému, když by sami

prvé toho nemli, aniž by mohli býti knžiemi, když by nebyli

toho rodu Krista Ježíše, neb on jest knz svrchovaný podlé ádu
Melchisedechova, kterýžto byl u figue knžství Kristova. Které-

hožto rodu mají knžie býti v zákon nového svdectvie, nebo

ono knžstvo židovské bylo po rodu z pokolenie Levi a když by

kto byl chtl z jiného rodu kteréhožkoli knzem býti, neml k tomu
f. 149^ moci. Pakli by se kto v/pletl všeten neb kterúkoli píinu

dal se do posluhovánie, hnv božie na se vzbudil a lidem nic

neprospl.

Ale již to pominulo podlé podobenstvie. Protož pravda toho

jest duochovní knžstvo zákona neporušeného, svdectvie vného
pána Ježíše Krista, jenž samého se obtoval a krev z sebe vyto-

iti dal. Protož k takové obti nemohu jiní knží býti v církvi

svaté, než z tch, o nichž die s. Petr: Vy ste ro^ vyvolený, krá-

lovské knžstvoJ Neb ten Melchisedech byl král i knz, drže fi-

guoru pána Ježíše, jenž jest on král nad králi a knz svrchovaný.

Protož všickni, kteiež mají knžie v pravd býti, musíf jeho rodu

býti, stvoení nové, jsúce obnoveni a posvceni skrze pomazánie

Ducha Svatého.^ Nech pak sob dovodie, ím chtie neb kterak

chtie neb kýmkoli, Jidášem neb Kaifášem neb Mojžiešovú stolicí,^

a Z kterých lidí mohou býti knží. C. /í 1 Petr 2, 9.

1 Srov. SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH, AI /. 47b si.

(str. 131 sL).

2 Srov. 1. c. str. 88 si.. 109 sL, 116 sL, 124 si.
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nic sob nedovedu ped Bohem neb vešken smysl písma svatého

tento jest, že nižádný nemuož v pravd knzem býti, le prvé

pijde k tomu knžstvie rodu semene slova božieho v lovku
vnitním, duochovniem,^ jakož dies. Petr: Vzdlávejtež se v domy
duochovnie, knžstvie svaté, abyste obtovali obti diiochovnie,

vzáctné Bohu skrze Krista Ježíše. ^^ Neb každý tak má býti údem
v církvi svaté, jsa toho rodu knze velikého, neb takoví údové

jednoty církve Duchem Svatým se zpravují, jakož die s. Pavel:

Kteie se koti Duchem božiem zpravuji, ti synové božie jsú.^

A opt: Poslal Buoh duch Syna svého v srdce naše, volajícího:

Ote, Ote!/ Protož toho rodu musit býti knžie církve svaté,

neb jiným daruov nedává.

Protož nemli by obtovati z eho ani ím posluhovati, neb

toto die : Knžstvo svaté, obtujíce obti duochovnie, vzáctné

Bohu skrze Krista Ježíše/^ A sami od sebe v rodu tlesném ne-

mohúf toho míti, aby vzáctn obtovali, ^ ponvadž sami nejsú

vzáctní a vzáctní jinak nemohu býti, než skrze Krista Ježíše.

A není-lif skrze nho pomazán a požehnán, by ho pak papež

mazal se všemi / kardinály a biskupy, protof nic nebude. ^ A též^*^"^^

i papež, by pak ode všech duochovních i svtských byl vyvolen,

potvrzován i mazán i kterak koli žehnán, nic sob neprospjí,

kdyžf sú nepišli k tomu, jakož píše s. Pavel: Dobroeený Buoh

a Otec pána našeho Jezu Krista, jenž požehnal nám v každém
požehnáme duochovníni v nebeských vcech v Kristu. Jakož vy-

volil nás v nm ped ustavením svta, abychom byli svtí a ne-

poskvrnní ped obliejem jeho v lásce, jenž nás vyvolil u vy-

volenie synuov skrze Ježíše Krista v nho, podlé uloženie vuole

své k chvále slávy milosti své, v kteréžto vzáctné nás uinil

v milém Synu svém, v nmžto máme vykúpenie skrze krev jeho,

odpuštnie híchuo podlé bohatství milosti jeho, kteráž se pe-
velmi rozhojnila v nás ve všie moudrosti a opatrnosti, aby známé
uinil nám tajemstvie vuole své.^ Tof jest svdectvie o tch,

z nichž sú byli knžie v církvi svaté. A jiní se k tomu nehodie,

neb nejsú z rodu toho ani v domu tom mohu býti, kterémuž

Buoh požehnal, domu Davidovu a tak semeni Abrahamovu, v kte-

a 1 Petr 2, 6. ^ ím,. 8, 14. y Gal. 4, 6.

d 1 Petr 2, 5. £ nb. 'c. :U. 1, 3.-9.

^ Srov. 1. c. str. 133. Viz pozn. 1 na str. 29.

2 Podobn ve SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNÉŽIECH, AI f.
56^

(str. 153).
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rémž semeni jest požehnánie v duochovních vcech nebeských

v Kristu Ježíši.

Protož ten rod vzáctný jest Bohu Otci skrze nho a takoví

knžie jsú svatí a neposkvrnní ped obliejem jeho v lásce, neb

je k tomu vyvolil a zpuosobil i své dary dal: múdrost, umnie a

opatrnost Ducha Svatého a tak jim oznámil líbeznú vuoli svú,

kteráž jest skryta od všelikých národuov, kteiež zstávají v tle,

poddaném hiechu, v nmž nepebývá Duch múdrosti. A o tako-

vých svdíc písmo : Oni budu žehnati a já zloeiti, die Pán. «

A opt : Obtují mi chléb poskvrnný. Neniet vuole má v nich. ^

Protož nic nemohu z sebe a od sebe, kterakkoli o sob slavn

mluvie i velebn vypisují, že sú námstkové pána Krista a že

všecko pán Buoh dlá skrze n k spasení lidem, by pak oni nej-

horšie byli, jako ti, ješto pána Krista ukižovali (jakož tak sami

píšie jimi sob dovodiece, že oni zlí byli a proto úad mli, jichž

pán Ježíš kázal poslúchati).^ Zvdíf každý konec života svého a

f. 150^ komuf prospieva/jí,^ ponvadžf sob nemohu a jakéf obti obtují,

ponvadž v domu božiem nejsú knžie svatí, aby skrze Krista

Ježíše obtovali vzáctné obti. Neb takoví knžie, jakož o nich

apoštol píše, jsú vzáctní a mohu vzáctné obti obtovati Bohu

skrze Krista Ježíše, kterýž se samého obtoval Bohu Otci na

shlazenie híchuo, neb jedním obtovámm dokonal na vky po-

svcené.r Protož ti posvcení a dokonaní tú obtí drahú Kristem

Ježíšem jsú knžie nového svdectvie a obtují obt k chvále

slávy milosti jeho. A od jiných žádných nepijímá obtí, kteiež

sú se jemu neobtovali v obt živu a svat, jakož s. Pavel die:

Prosím vás, bratie, skrze milosrdenství božie, abyste vydali tla

vaše obt živu, svatá. Bohu libá, rozumná službu vašie. A nerote
se pirovnávati tomuto svtu, ale obnovte se duchem mysli vašie,

abyste zkusili, která jest vuole božie dobrá, dobe líbezná a do-

konalá.^ A opt die: Vyjdmež k nmu ven z stanuov, hannie
jeho nesúce, neb nemáme zde msta zuostávajícího, ale budúcího

hledáme. Protož obtujme skrze nho obt chvály vždycky Bohu,

to jest užietek rtuov vyznávajících jméno jeho. Dobrodienie a

obcování nerodte zapomínati, neb takovými obtmi zasliižen bývá
Buoh.^ Protož, ktož tak sob pána Boha zasluhuje, tenf vzáctné

obtuje, ale musíf prvé vyjíti z msta chvály tohoto svta a z t-

a Mal. 2, 2. § Mal. 1, 7.

;- Žid. 10, 10. d ím. 12, 1. 2. e Žid. 13, 13.— 16.

' Srov. AI f.
31b si. (str. 88 si.).

' Srov. SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KNÉŽIECH, AI f 45b (str. 126).
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lesného života, kterýž nechce pohann býti, aby pak teprv po-

hanní Kristovo nesa, obtoval vzáctné obti k chvále božie, s mi-

lostí posluhuje, bližním skutkem dobrodiní ukazoval a tak sob
odplaty v nebi zasluhoval, neb takové obti jsú vzáctné Bohu
skrze Krista Ježíše a bližním prospšné k spasení.

Ale tch obtie nemohu obtovati, kteiež sú v pýše života

a v žádosti tla a v žádostí oí, neb jsú v jednot''^ svta v domu
hiešníkuov. Protož nemohu knžie býti v pravd. Neb také ne-

mají co obtovati, než život híchem poskvrnný skrze ducha ne-

istého, jakož o nich die s, Petr, že sami v bludu obcujíce svo-

bodu jiným slibují a jsúc sami sluhy porušenie, neb / od koho f. ISO*'

kdo pemožen jest, toho i sluha jestý Neb i ono knžstvo starého

zákona, ješto nebyli rodu nového skrze Krista Ježíše, obti^ jich

Buoh nepijímal, aniž se jemu líbily, neb bylo knžstvo tlesné

rodu porušeného. Také obti byly tla hovad a krev jich k skro-

pení, ješto jim podlé zaslíbení tlesných bylo prospšné. Ale toto

jest k duochovním nebeským vcem prospch. Neb knz svrcho-

vaný, Kristus, rodu Boha Otce s nebe, jest puovod knžstva svého,

proto hned také podlé rodu r jsú knžie z semene slova jeho ne-

porušeného, ješto v tom život vnitniem duochovním mají dary

jeho duochovní, moc i umnie a v srdci osvícenie, a z toho

i mohu obtovati se pánu Bohu i jiným posluhovati k témuž.

Neb skrze takové jsú obti neporušené skrze Krista Ježíše,^ kterýž

samého se obtoval na shlazenie<^ hicchuov a krev jeho jest

k vykúpení a k oištní. Takováf se obt obtovala skrze Ducha

Svatého, jakož die s. Pavel: Ponvadž krev kozlova a býkova

a popel jalovice, skropením poskvrnné, posvcuje k oištní tla,

iem více krev Kristova, jenž skrze Ducha Svatého samého se

obtoval neposkvrnného Bohu, oistí svdomie naše od skutkuov

mrtvých k sloužení Bohu živému?^

Protož ktožf má býti knzem takovým užiteným, musíf prvé

v tomto shledán býti, v cierkvi svaté úd užitený, v rodu duochov-

ním dary božie maje. A to poznáno bývá skrze jiné údy poctivé

církve svaté, jakož s. Jan píše: Zkuste duchuov, jsú-li z Boha.^

A pán Ježieš die: Po skutcích jich poznáte je.^ A tak poznáni

mají býti, / když sú ctnostní, ponížení, pokorní a v skutcích dobrých í. 151^

pebývají a duch pokojný a smírný mají, jakož o tom dole šíe

a Místo: obti X Ježíše jest v orig^inúle omylem napsáno dvakrát,

a Jednota svta. C. /? 2 Petr 2, 19. ;' Podle rodu jsou knzi. C.

v Obíti neporušené. C e Žid. 9, 13. 14. X. 1 Jan 4, 1. r, Mat. 7, 16.
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dotknem. Neb takoví nejprv mají poznáni býti od tch, kteiež

mají dary božie, také od obecných lidí dobré svdectvie míti a

za né také mají se pánu Bohu modliti, aby je v tom dobrém za-

choval a více daruov pispoil, posiluje jich mocí síly své a

múdrostí svú osvcuje, aby jemu byli posvceni a k spasení lidem

prospšní, majíce dostatenost z Boha zpravovati je, uiti, vésti

i tresktati a v jisté nadji postavovati. Protož hodné jest za takové

pánu Bohu se modliti i s posty, neb taková vc na zemi jest

nejpotebnjšie a nejužitenjšie, neb skrze takových posluhovánie

lidé vysvobozováni bývají od nejhoršieho zlého a picházejí k nej-

lepšímu dobrému, ješto vešken svt s svými drahostmi k odmn
nestaí toho zaplatiti, neb toto jest k vné^ sláv, jakož o tom

naped doteno. Protož veliká vzáctnost jest takových knžie skrze

pána Krista Ježíše, skrze nhož obtují obti vzáctné Bohu Otci,

a takovým sú slibové božie, jakož ekl pán Ježíš: Ostanete-li ve

mne a slova má ziiostanú-lí v vás, cožkoli budete chtíti, poprosíte

a stanet se vám.'^ Protož takoví prospšní sú lidem, neb smlouvu

božie zachovávají a to dielo dlají, za nž v jistot odplaty ekají

i s tmi, ješto jich poslouchají.

Ale mohl by ješt nkdo ieci, že „již tomu rozuomím, že to

máte za duovod nejjistjšie a nejstálejšie, když to zmnní máte

z tlesného života v duochovní, jenž jest rození nové (jakož psáno:

Nenarodíte-li se po druhé z vody a z Ducha Svatého, nemuožete

vjíti do královstvíe božieho) ;^ a když se pak v tom poznáváte a

nalézáte, toho pak teprv písmy dovodíte, že to v pravd máte,

což jest podstatného k spasení, kdyžf se tak písma plní na vás,

kteráž sú psána o knžiech, poslech Kristových i o kesanech
vrných* (jimiž se dovodí rod duochovní pána Krista z semene

neporušeného a také oznamuje se rod tlesný — jakož byli knžie
pokolení Leví, rodu Aronova, jenž mli zákon literný a tlesná

posluhovánie
{
jakož jich dotýete), ješto také mli posluhovati

f. 151^2 toho k užietku sob i lidem, jakož litera ukazovala / nepidá-

vajíce ani ujímajíce, ale toto knžstvo nového poruenstvie rodu

pána Krista, o nmž píšete, že má býti a zákon míti nového sv-
dectvie již ne literu toliko popsaný, ale Duchem Boha, živého

(jakož die pán Ježíš: Utšitele dám vám, aby s vámi zstal na

vky, Ducha pravdy, jehož svt nemuož pijíti,r a opt: Dám

a Orig.: vnee.
a Jan 15, 7. /? Jan 3, 5. ;' Jan 14, 16. 17.

* Passiis od této hvzdiky až k hvzdice druhé jest vložená složitá vta.
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zákony mé, v srdcí jich a v myslech jich napíši je, « j a z toho

sú uinili ti knžie rodu duochovního i tento zákon nový popsali,

kterýž prvé v srdcích mli a drahn let z nho sú pravdu zvsto-

vali a potom ped smrtí, jakž kdy kteí napsali, jedni druhým
kesfanuom vrným, tm, kteiež v té pravd pebývali, a tm jest

byl užitený, neb ho požievati mohli a v tom Duchu pravdy,

z kteréhož psán k užitku spasitedlnému [nebo lidé tlesní v duchu

tohoto svta nemohu jeho k dobrému požiti, neb jim/? nesvdie,
jako nkomu zápis na ddictvie nepíležie, než po rodu a po er-

biech, tak toto ktož nemáte podstaty rodu a té vzáctnosti skrze

Krista Ježíše v moci církve svaté, nemuož sob jím nic dovésti

ani tm, kteiež nemají života zmnnie skrze pravé pokánie,

jakož naped o tom eeno, neb svdomie jich nevydává jim sv-
dectví, by byli ddici duochovních vcí zde a potom ddictvie

neporušeného a neuvadlého, protožf jim nenie pláten zákon psaný,

kdyžf toho neostiehají, což Buoh chce míti od nich, jakož se

v tom zákon oznamuje, takéf nemají z eho posluhovati jiným,

když jeho nemají napsaného v srdci, aby z toho uili všeliké

pravd, nic nepidávajíce ani ujímajíce, jakož die s. Pavel: Já( nic

nesmím mluviti tch vcí, kterýchž skrze m neiní Kristus ku

poslušenstvie národuov slovem i skutkem r] a tak nemá žádný

uitel kesanský duchem svým kráeti v ty vci, kteréž píležie

Duchu božiemu, aby jinak mnil a nad nho piínl — protož

tehdy musí býti knžie duochovní dary božie majíce a toho

skutkem dokazovati mají, jsúce ctnostn živi a duch v mluvení

povolný, dobrotivý, pokorný a tichý míti) a* že je po tom po-

znáváte a jim se muožte doviti o tak veliké vci spasitedlné

kice, že jim slibové božie jsú, tak že což prosí, stane se jim

(neb obti / jich vzáctné sú ped Bohem a také mají, z eho po- í- 152^

slúžiti, ponvadž sú toho rodu, v nmž mají zákon Duchem božiem

napsaný, jako s. Pavel psal ka: Vy ste list náš napsaný v srd-

cích našiech zjevn, že list Kristuo ste pisluhovaný od nás a na-

psaný ne ernidlem, ale Duchem Boha živho, ne na dskách ka-

menných, ale na dekách srdcí masitých'^), a tak z toho jistý

duovod béete, když se to skuten shledává na lidech a prvotn
na knžiech, a z toho znáte, že z Boha jest, což vedete: ale kto

pak z jiných lidí muož to a takové knžie znáti, le by komu
Buoh zjevil? Neb také máme 'lidi nábožné, ješto svt opouštjí

a žid 8, 10. ^ Zlým nesvdí. C. ;' ím. 15, 18. 6 2 Ko. 3, 3.

^ Zde zaíná pokraováni hlavni myšlenky.



350 Kterak se lidé mají míti k církvi ímské.

a také se zmují, že tak nejsú, jako prvé byli svtští, v odvu,
v pokrmu i v jiných vcech, a nkteí byvše dvoáci i jsú púste-

níci a nkteie knžie a jiní pi knžiech; a tak rozliní sú lidé

nábožní, jako mnišie i jiní zákonové, ješto se asto pánu Bohu
modle i mnoho postí. Ktož je pak vnit znáti muož než sám

Buoh, ponvadž také skutkuov zlých nevidli na nich a také dobe
mluvie písmem dovodíce ? Ktož pak to má poznati, le by komu
pán Buoh dal zvláštnie poznánie, aby uhodil na takové, kteíž

mají ten rod, dary božie, ano této obojí strany nalézají se takoví

lidé, jakož vy o nich píšete, a jsúf sob odporní a také vám i vy

jim. Kterýmž pak viti máme a po em je znáti, kteí sú v pravd
a kteí pokrytci? Než zjevné hiešníky nejsnáze jest poznati."

K tomu jiné odpovdi nevíme, než jakož sme o sob naped
toho dotkli, kterak sme se mli hledajíce i prosíce.^ Neb by pak

nevím který z svatých mluvil, však jemu neuvíš, když ho ne-

poznáš, kto jest a s kterým poselstvím. Však když jest pišel Jan

nejsvtjšie, z ženy narozený na svt, nevili jemu, a nad to

ješt když sám Pán pišel, jenž jest pravda, skrze niž pochodí

všecky pravdy spasitedlné, jemuž všecka písma prorocká vydávala

svdectvie i s. Jan pítomný, kterýž za nho ukazoval, všakf sú

f. 152^ jemu proto nevili, ale ješt ohyzd/n potupili život jeho nej-

svtjšie za hiešníka a ei jeho za ábelské, když jim pravdu

pravil jistu a oni ekli, že dábla má.<^ A opt: Co ho posloucháte,

však blázni?^ A též o Janovi, jeho služebníku ekli, že dábla má.

Potom pak svatému Pavlovi, že jest zvstovatel nového ábelství.

Protož samého spasitele odsuzovali i s jeho posly, a to prvotn

ti, kteiež sedli na stolici Mojžíšov, nejmúdejší misti a zákon-

níci, biskupi a knžie, a potom dále jiní duochovní i svtští.

Protož, jakož's ekl, i kto je muož znáti, než komuž pán Buoh
dá? Však tak, že žádný nemuož Syna poznati, jediné komuž
Otec zjevi\r tak i posluov jeho, jakož die, že sú ti uvili, kteiež

pedzpuosobeni biechu.í^ I jest tak, že nemuož lovk sám od sebe

nic míti, ani skrze jiné lidi, nebude-li mu od Boha prvotn ozná-

meno, neb tím zpuosobem i apoštolé pišli sú ku pánu Kristu,

aby jemu vili, jakož die: Tlo a krev nezjevilo tob, ale Otec

nebeský.^ Protož musí každý tú cestu jíti k pravd spasitedlné.

A ponvadž ty neznáš posluov božiech, uiniž tak, a by bylo

dáno poznati, jakož první inili, kteiež milost božie nalezli.

a Mk. 3, 30. /? Jan 10,20. ;- Mat. 11,27. J Podle ím. 8, 29. £ Mat. 16, 17.

1 Srov. str. 326 a násl.
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K tomuf dáváme radu: „i modlitby žádostivé, znaje se v svých

hiešiech, mjž báze božie a pokoru v ponížení srdce, aby mohl

pijíti k duchu chudému, aby o sobe nic nesmyslil, by co znal

neb rozuml k spasení užiteného. Ale žádejž toho z milosrdenstvie

božieho skrze zaslúžení pána Krista, a by t navštievil a oznámil

ty posly, kteréž on sám prvotn posílá s dary svými, aby ty skrze

vieru a modlitbu jich, ve jim a uposlúchaje slova božieho, mohl
pijíti k úastenství lidu jeho, kterýž v pravd má víru pána Krista,

v duchu a v pravd modlí se, a k tomu snaž se k životu vzdrže-

livérau a trplivému. Také almužny, máš-li z eho, dávej a tak

se k tomu vydávej životem i tiem, ímž vládneš, pokudž muožeš

a znáš za dobré býti, neb tak sú první picházeli ku poznání

posluo božiech, / jako Cornelius« i jiní, a tak uposlúchejž té ei f. 153^

pána Krista Ježíše, ješto die : Proste, hledejte, tlucte,^ neb k tomu

zaslíbenie uinil a ka: Ktož prosí, bére, a ktoz hledá, nalézá

a tomu, ješto tlue, bude otevneno."r

Ale jakož se mluvie z písem apoštolských o tom, kterak

mají poznati posly božie, že po skutcích, to již tm jest, ješto

jim oznamuje prvotn pán Buoh. A opt poznávají se po duchu,

jenž die: Zkuste duchuov, jsou-lí z Boha.'^ A to tm pileží,

kteíž^ mají dary božie. Než pak po ctnostném život a dobrém
mluvení tof mohu i jiní lidé poznávati, ješto v tom muož pravda

býti i oklamánie, a to muož býti pi nkterých toliko svrchn

a pi nkterých v pravd. Pak takové muož nkto poznati stránku

a svrchn, že je zamiluje vida ty vci pi nich, ještof sú tvárné do-

broty, nadje se (z) toho pi nich pravdy základné, a (že) bude v nich

to dielo božie, jakož o nm naped doteno. Ale podlé týchž

píin mnohé ty vci šly sú v oklamání a jdú, jakož toho i figury

pedešly, že sú mnozí pijímali falešné proroky za pravé, jakož

jich bylo tyi sta a padesát Baalových a tyi sta luzných jednoho

asu, ješto trápili se i bodli v svém náboženstvie, až z nich krev

tekla, ^ jichž sú nepoznali množstvie synuov izdrahelských, kteiež

picházejí k vám v ruše oviem a vnit sú vlci hltavie. Po ovot-

cích jich poznáte je. > A opt s. Pavel die : Nižádný vás nesvod,

cht v pokoe a v náboženství andlském, kterýchžto vcí ne-

vídal, chod darmo, jsa nadut smyslem tla svého a nedrže se

hlavy, z niežto všecko tlo skrze svazky a spojenie složené

a Orig. : kteréž.

a Sk. 10, 1. si. § Mat. 7, 7. f Mat. 7, 8.

íí 1 Jan 4, 1. e Paraíráse 1 Kr. 18, 28. C Mat. 7, 15. 16.
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a vzdlané roste v rozmnoženie božie.a Protož podlé tvárností

súdíce oklamánie sú veliká lidu tohoto svta. Nebo opuštnie
svta a promnní tvárností nkterých tlesných mohu býti bez

pravdy spasitedlné, ještof nic neprospje k spasení. Ale ješt mohu
býti škodlivjšie, lidem a Bohu mrzutjšie, než hiešníci zjevní,

když sú neopustili své vuole a nezmnili duchu svémyslného

a zpurného. Neb ten duch tak pebývá v chudém nábožném, jako

f. ISS** v bohatém svtském, tak / v poníženém, ješto chatern chodie,

jako v povýšeném a v urozeném, ješto ozdobn chodie, kdyžf

sami sebe nepoznávají pedcházející milostí božie. Nicf na tom
nenie, že by nkto nkteraká náboženstvie vedl i s pláem mo-
dlitby inil a mnoho trpl, což sob zvolí; ale cožf sob nezvolí,

tuf se zvie, miluje-lif pána Boha i bližnie, strpí-lif mile, což na
pijde skrze kohožkoli, aneb má-li hotovost aneb moc pikázanie

plniti, aby své bližní miloval tak, jakož Kristus miloval, jakož

dále toho bude doteno; ale podlé vuole své a lidských zákonuov

ta náboženství sú marná svtu k oklamání.

A jakož sme toho dotkli, že sme toho mnoho prošli i zv-
dli^ (neb my tch let mnohých mezi nimi byli sme, kde kteie

knžie nejlepšie vidli nám se býti, v echách i na Morav, a kdež

lid nejnábožnjšie, neb nkteie byli jim toho puovod také mezi

pústeníky, mnichy i bosáky, v školách i kolejiech i mezi knžími),

protož jsú nám ty vci velmi známy, kterak se mají. Neb pon-
vadž knžie toho puovodu nemají, aby jedni o druhých mohli tu

péi míti v tom, což jest základného a k spasení podstatného,

aby se v tom rozeznávali a z daru božieho jedni skrze druhé

k opravení picházeli a toho ducha, v nmž se nadýmají, skrze

umnie i duostojenstvie pozbývali, vzdrželivost a trplivost aby

mli, duch pokojný, lítostivý, pokorný a ponížený zachovali, a

když toho sami nemají, kterak jiným k tomu poslúžie? Protož

vz, že se nenie na podepíti svtským na duochovnie, nenief

se co bezpeiti skrze jich náboženstvie, ponvadž zuostávají

v duchu tlesném a zatmlém, hiechu poddaném, neb stojí psáno:

Od ehož kto pemožen jest, toho i sloiiha jestfi ponvadžf

panuje v nich duch nemilostivý, zlobivý, popudlivý a k tomu

marnochlubný z toho, což inie, a k tomu se v své spravedlnosti

ustavuje a smyslem tla nadýmaje, a ntco se býti domnievají

nedržiec se pána Krista hlavy, aby s ním dielo jeho dlali, jakož

a Kol. 2, 18. 19. /? 2 Petr 2, 19.

' Srov. str. 321 a násl.
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o nm naped doteno,^ kteréžf nehyne, ale zuostává k vnému
životu. Protož vz, žef to není vc tak obecná, aby mohl ji po-

znati lovk ten, kterýžf nenie v jednot úduov Kristových skr/zef. 154^

Ducha jeho, aby poznal jeho údy poctivé církve svaté v té pravd,

kterúž z Boha mají.

Ale písma apoštolská oznamují, že kesané vrní mají se

znáti v Kristu Ježíši v tch vcech, kteréž sú k spasení, ale jiní

lidé svtští nemohu jich poznati v tom diele skrze ducha svého,

neb komužf se Buoh neoznámí v srdci jeho v diele svém, nemuožf

také poznati v jiných diela jeho. Protož vz, že jednoho bez

druhého nemuož býti, neb Duch Svatý, kterýž pochodí z Otce

i z Syna, tenf se oznamuje v tch, kteiež jemu místo dávají, a

v tom Duchu se poznávají -^ vyvolenie božie, ale kteiežf nepijí-

mají jeho, nepoznávají Boha ani jeho vyvolených ani sami sebe,

iehof sú duchu, neb když by poznali pána Boha, jiež by dielo

božie /^^ mli, kteréž by v nich uinil v moci slova svého k životu

vnému a v tom aby poznali své bližnie, kteiež ser v též pravd
diela božieho také (poznali a také) v sob poznali odporné vci tomu

dobrému, což v nich Buoh iní i v jich bližních. Neb ta vc nemuož

se tajiti, neb duch bojuje proti tlu a tlo proti duchu. A tak ten

každý lovk, kterýž poznává v sob dielo božie, také to dielo

dlá, neb to, což poznává z Boha, miluje a snažuje se k dobrým

skutkuom a k ctnostnému životu a zlému v sob odpierá i mrtví

je a tak se odjímá zlým vcem, kteréž poznává v svém pirození

a k Bohu na pomoc volá, aby posilnil a nauil Duchem svým

Svatým. A tak to dielo dlá užitené k spasení i jeden druhému

napomáhá skrze modlitbu viery a nauenie slova božieho, neb se

v tom diele božiem poznávají a k tomu sob posluhují, aby rostli

vespolek v milosti a v poznání pána Boha. Neb die s. Petr:

Všecky vci, kteréž sú k milosti a k životu, dány sou nám v po-

znání jeho.^ Ale lidé tlesní toho^ nepoznávají, jakož die s. Pavel,

že hovadný lovk nepoznává tch vcí, kteréž sú Ducha božieho,^

neb opt die, že Buoh tohoto svta oslepil mysli nevrných, aby

se jim neosvítilo osvícenie svdectvie slávy Kristovy a tak sú

oklamáni od ducha chytrého,-"/ jakož oni s stolice Mojžiešovy,

ješto pána Krista / nepoznali a ekli: Zdali i my slepí sme?"^ f. 154*'

a Poznáni to jde skrze Ducha Svatého. C. /S nb. C.

Y Oni pak to tupl. C. <í 2 Petr 1,3. e Nepoznávají toho. C.

C 1 Kor. 2. 14. 7) 2 Kor. 4, 4. Jan 9, 40.

1 Srov. str. 352.



354 Kterak se lidé mají míti k církvi ímské.

Jimž ekl: Byste slepí byli, híchu byste nemli; ale nynie diet,

že vidíte, hiech váš zstane a Neb ta jest píina nejvtšie, že

nemohu poznati pána Boha ani posluov jeho: zlost srdce a ne-

návist a svá spravedlnost skrze tvárnost náboženstvie a ctností

i skutkuov bez pravdy a tlesná moudrost, ještof se z toho do-

mnievají, že znajie a vdie, i zdá se jim, že nepotebují vnitního

osvícenie skrze múdrost božie, neb to mnjí býti za svtlo, což

mají smyslem tlesným a vtipem pirozeným, a podlé toho súdie

se znáti Boha i samy se i bližnie své; pakli by kto chtl jim

oznámiti co spasitedlného, zdá se takovým, že lépe znajie a vdie.

Ale s. Jan die : V tom víme, že sme poznali jeho, a pikázanie

jeho ostieháme. Kto die, by jej znal a pikázanie jeho neostiehá,

lhá jest a pravdy v nm nenie, ale kdož chová slova jeho, práv
v tom láska božie dokonalá jest. Vtom víme, že v nm sme, a v nm
dokonalí budem. Kdož se die v nm pebývati, má, jakož on chodil,

i sám choditi^ Protož s. Jan v této ei oznamuje, kteí sú ti,

ješto poznávají Boha i také posly jeho i jiné spolubližnie v pravd
diela božieho, že takoví ei božie zachovávají a v skutku ostie-

hají slova božieho, a ktož pak neostiehá, lhá jest. A hned dále

v té ei oznamuje, kteie sú ti, a ka: Kto die, by v svtle byl

a bratra svého nenávidí, v temnostech jest až dotud, ale ktož miluje,

v svtle pebývá a pohoršeme v nm nenie.r A opt die: Ale ktož

nenávidí, ve tmách jest a ve tmách chodie a nevie, kam by šel, neb

tmy oslepily oi jeho.^ A tak s. Jan srovnává poznánie pána Boha

a posluov jeho, že na tom záležie, ktož nehešie a miluje bližnie,

kteréž vidie. A k tomu die: Ktož hešte, nevidí jeho ani poznal

jeho,^ neb ktož jeho poznává, tenf ho miluje i bližnie. A ekl-li

by kto, že miluje Boha a bratra svého nenávidí, lhá jest, neb ktož

nemiluje bratra svého, jehož vidí, Boha, jehož nevidí, kterak

muože milovati?^

f. 155^ A tak jest duovod jistý, že proto všecka pro/tivenstvie i úzkosti

šly sú na pána Krista i na jeho volené, že sú nepoznali jeho

a proto nenávidli, neb die s. Pavel, že knžie nejvyššie, byt byli

poznali, nikdy( by Pána slávy neukižovali.v A opt pán Ježíš

die: Tyto vci mluvil sem vám, abyste se nehoršili: z zboruov

vyobcují vás, ale pijde hodina, že každý, kto vás zabijte, bude

mníti, by tiem Bohu posloužil; a ty vci uinie vám, neb sú ne-

poznali Otce ani mne."'^ Taf jest píina všeho zlého tomuto svtu,

a Jan 9, 41. /? 1 Jan 2, 3.-6. y 1 Jan 2, 9. 10. d 1 Jan 2, 11.

£ 1 Jan 3, 6. C 1 Jan 4, 20. tj I Ko. 2, 8. «? Jan 16, 1.—3.



Kterak se lidé mají míti k církvi ímské. 355

že když pán Ježíš pišel na svt, nepoznal jeho, a ten ád duo-

chovní, ješto se zdáli jako vlastní jeho, nepijali sú jeho, ale jakož

die, že nenávidli sú mne i Otce mého.<^ A k témuž die vyvo-

leným svým: Budút vás nenávidti^ a skrze to uvodie na se

pomstu božie, jakož die: Pijdet na vás všeliká krev spravedlivá.r

A s. Jan die: Vidl sem ženu opilá ze krve svatých a maedl-
nikuov Ježíšových. I podivil sem se, když sem vidl ta žena, po-

divením velikýmJ Neb ta vc jest velmi tžká a pomsty peveliké

hodná, nenávidti stvoitele svého i jeho Syna milého,- kteréhož

poslal pro spasenie jich, vydal na utrpenie, a také tch, kteie sú

jemu miesto v sob dali, pijemše e jeho v moci ducha jeho^

jakož die pán Ježíš : e, kteráž's mi dal. Ote, dal sem jim

a svt jich nenávidí, a to proto, že je vyvolil z svta, aby již

byli ddici královstvie nebeského. Z Tou píinou ten had starý

nepestává se protiviti z nenávisti semeni božiemu, kteiež ostie-

hají pikázanie božiech a viery Ježíšovy, jakož psáno, že závisti

áblova uvedena jest smrt na okršlek zem.'. Protož vzbuzuje

a popuzuje synuov svých zlostných, aby nenávidli synuov božiech,

o nichž die s. Jan: Viztež, kteraká láska dal nám Buoh Otec,

abychom synové božie slali i byli. Protož nás svt nezná, neb

jeho nezná.''^

Taf jest chytrost nepítele zlého, hada závistivého, kterýž

nepeje spasenie pokolení / lidskému. Protož svú zlostí srdce jich í. 155^

oslepuje a temnostmi svými obkliuje a tak je mámí múdrostí

tlesnu, kterážto jest nepítelkyn Bohu, a skrze ni ustavuje mysl

srdce jich, aby se domnievali znáti a vdti skrze uenie lidské

a duovtip pirozený. Protožf mají tmu za svtlo a svtlo za tmu

a skrze to nepoznávají Boha ani jeho posluov. A to jim pichází

skrze nepízeíí ducha zlostného chytrého, aby nepoznali toho, co

by jim bylo nejlepšieho dobrého, a proto vpadli sú a vpadají

v nejhoršie zlé, jakož psáno: Bude jim dána vná muka za-

tracenie, neb nepoznali Boha a nevili jemu. '

Tof jest veliká škoda nepoznati posluov božiech a eí jich

nepijíti a skrze to v slepot zíistati a v temnostech choditi spolu

s zborem zatracencuov na široké cest. Protož potebief jest v tom

opatiti se a tomu porozumti, v em záležie spasení, že v tom,

kteiež mohu pijíti ku poznání posluov božiech a z toho zami-

a Jan 15, 23.
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lujie je a dovie se, neb z toho pijímají moc slyšeti pravdu

slova božieho skrze n. A když se v tom« nauenie ustavie skrze

poslušenstvie, jistý duovod mají, že Boha znají, neb rod jeho se-

mene v sob mají. A o takových píše s. Jan ka: Píši vám, mlá-

átka, že ste poznali OtceJ A opt: Vy z Boha ste, synákové.r

A opt: My z Boha sme. Ktož zná Boha, slyšit nás, a ktož nenie

z Boha, neslyšiet nás. A v tom známe Ducha pravdy a ducha bludu. ^

Takf jest svdectvie apoštolské, že ktož slyšie posly božie, tenf

má ducha pravdy, a tenf je slyší, ktož je poznává a je zamiluje,

a ktož miluje, tenf zná Boha, a ktož nemiluje, tenf nezná a tenf

blúdie.

Takf eie božie oznamují, že na tom záležie každému spa-

senie, kdož zde na zemi muož s kesfany vrnými jednotu míti

v daiech božiech, což jest pišlo skrze pána Krista Ježíše, aby

mohl se k tomu pitovaryšiti a poznaje zamilovati a v té pravd,

kteráž z Boha jest, skrze vieru Syna božieho ustaviti se v srdci

dovrném a v duchu prostém. Neb o tom die s. Jan: Což sme
f. 156^ vidli a slylšeli, zvstujem vám, abyste i vy tovaryšstvie mli

s námi. A tovaryšstvie naše budiž s Otcem i Synem jeho Ježíšem

Kristem.^ Protož kdež sú koli na svt spolu kesfané vrní, bu
ve mnoze neb v mále (byf pak byla dva nebo tie), kdyžf je muož
kdo v tom poznati, cožf z Boha mají, hnef^ na cestu k životu

vnému, neb jest tak duše lovie toho chopna, cožf za nejlepšie

své dobré poznává, že to v dovrnost a v milost srdce bére a o to

se v práci poddává a svuoj život na tom skládá. Ale že jest duše

ábelskú zlostí oslepena a zemské vci v chuti má, protožf pi
nich myslí srdce zuostává i nepoznávat spasitedlného dobrého a té

cesty úzké, kteráž vede k spasenie, a tak v slepot zuostává ne-

znající Boha samého pravého i jeho Syna milého i vyvole-

ných jeho.

Ale ješt by mohl k tomu ieci: „Však die pán Ježíš: Po tom

poznají všichni, že ste moji uedlníci, budete-li míti milovánie

vespolek. " C

Však tak, žev všickni (jakož naped dotýkáno), kteiež mají

se pivinuti a tovaryšstvie spolu míti a úastni mají spolu sebe

býti skrze pána Ježíše Krista v duochovních daiech, picházejíce

a Y originále: hnedf.

a nb. C. /5 1 Jan 2, 14. r 1 Jan 4, 4.

d 1 Jan 4, 6. e 1 Jan 1, 3. C Jan 13, 35.

:; Znamení služebník církve jest milováni boží. C.
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ku poznání a k milování a tak k zachování pikázaní jeho, tif

poznají uedlníky Kristovy, jakož pán Ježíš v tyto ei tikrát je

k tomu zavázal, nejprv ka : Pikázanie nové dávám vám, abyste

se spolu milovali O-ic^ (to je již dal, aby je mli a v skutku za-

chovávali), a druhé ukazuje a kteraké jest, oznamuje ka: Totot

jest pikázanie mé, abyste se milovali vespolek, jakož sem já
vás miloval.o- a tetí písn rozkazuje k zachování, aby se všeho

opovážili a to vždy uinili, a ka : Tot pikazuji vám, abyste se

spolu milovali.'^ at vás svt nenávidí,^ to jest, aby se opovážili

svta i tch vcí, kteréž na svt sú i života svého, „neb já vás

tak miluji a od svta sem v nenávisti a život slávy za vás po-

kládám; a jestliže vy to uiníte, tak se ve/spolek budete milovati, f. 156''

po tom budu poznávati, že ste moji uedlníci, když mne budete

v skutku následovati. Tak se budete všem takovým oznamovati,

kteréžf Otec vyvoluje a ke mn pitrhuje, i vás se budu pidržeti

a pijímati místo mne a mne skrze vás, když se tak budete míti,

jakož já rozkázal sem vám. Neb já i tm všem dám moc syny

božiemi býti, ješto poznají vás v té pravd Ducha Svatého, v kte-

réžto poslal sem vás, abyste z toho uili a ve jménu mém vili
a jedni druhé milovali, jakož sem já vás miloval." A k tomu písma

jsú, že kteiež sú pijali jeho, dal jim moc syny božiemi býti,

tm, kteiež vie ve jméno jeho, kteiež ne z krve ani z vuole

tla ani z vuole muže, ale z Boha narodili se.r A opt: Ktož
vás pijímá, mnet pijímá. '^

Protož tak pána Krista pijímati, když jeho posly poznávají

a tomu nauenie miesto v sob dávají a jeho ostiehají a v skutku

zachovávají ; takovíf užietek mají Krista Ježíše k životu vnému.
Protož jest dobré i tohoto asu ptáti se na uedlníky Kristovy,

kde jsú, aby lovk mohl jich dojíti a je poznati po tom, že se

vespolek milují, jakož je pán Ježíš miloval, neb pán Ježíš nemi-

loval tlesn, ale duchem lásky Boha Otce, a tak toho dokazoval,

veliké úzkosti podstupuje na svt a tak pracoval, až se krvavým

potem potil, a na utrpenie se vydal, až bolestn na kíži ^ umel,

neb tak die: Když jest své miloval, až do konce miloval je.^

A tak v tom pracoval robotn a bolestn z veliké lásky oznamuje

vuoli Otce svého a jméno jeho uedlníkuom svým, jakož die:

Dlelo sem dokonala Tof jest dielo jeho peužitené, skrze nž

a Originál má: -\-.

a Jan 13, 34. § Jan 15, 18. y Jan 1, 12. 13.

d Mat. 10, 40. e Jan 13, 1. C Jan 17, 4.
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církvi své zpuosobil život vný a píbytek nebeský, ješto také

zde dielo jeho dlá každý úd církve svaté a zvlášt úedníci jejie,

jimž prvotn to pikázanie píležie, jehož mají s pilností ostiehati

a z milovánie pravého následovati jeho, jakož die s. Pavel: Ná-
sledovnici božie bute jako synové nejmilejšie a chote v milo-

vánie, jakož i Kristus miloval vás a dal se samého za vás obt
f. 157^fl dar Bohu v vuoni sladkosti.^ Nebo tehdy tak / chodie v mi-

lovánie, jakož Kristus miloval je, kdyžto vynakládají se pro ty,

kteiež se jich pídržie, jakož se on vynakládal pro n. A tak jest

hned úmluvu uinil s úedníky církve svaté, aby píkladem jeho

z lásky pracovali a v túž se služebnost podrobovali, chudí jsúce

a pohanní trpiece, pšky pracovali a pravdu zvstovali a proto

bitie i zabitie podstupovali, jakož sú to v skutku plnili i jiné

k témuž napomínali, kteiež jedni po druhých zuostávali, jakož

die s. Jan: V tom sme poznali lásku božie, že on za nás duši

svá položil, i my dlužni sme za bratie naše položiti životy svéJ
A ponvadž život, ovšem pak tyto vci asné s milostí mají opou-

štti a chudým podlovati a žádnému mezi sebú núze nedáti

trpti, dokudž kteí kesané ím vládnou. Neb tak je ustavovali

ti, kteiež nad jiné ostiehali toho pikázanie, milujíce ovce Kri-

stovy, skutkem toho dokazujíce a tak i jiné uili, a kteiež tak

inili, tyf sú v nadji ustavovali, jakož opt die: Nemilujmež

slovem a jazykem, ale skutkem a pravdou ; a v tom vieme, že

z pravdy sme etc.r Protož pán Ježíš ekl svatému Petru: Pete,

miluješ-li mne, pasiž ovce mé tizJ Neb jiní pásti nemohu, než

kteiež plní to pikázaní.

A po tom má každý znáti, kto chce spasen býti, pastýe

ovcí, ješto skrze dvée vešly, Krista Ježíše, jímž vrátný otevel. Duch
Svatý, e v srdci pravdu oznámiv a smysl jim dal, aby byly v ovinci

oviem, v jednot Ducha Svatého se všemi, kdež sú po všem

svt toho stáda jednoty církve svaté, neb všickni z jedné plnosti

beru Krista Ježíše všecky asy vyvolení božie. A tenf pramen

vody živé z té studnice plnosti jeho nepeschne,^ aniž se ten e-
tízek roztrhne takovými lánky spojený, ješto sú viera, láska a

nadje. Ty ti vci zuostávají, jimiž se spojují údové církve svaté.

A ten provázek o tech prameniech nepetrhnet se, v jímž sú se

svázali v jednotu církve svaté. Kdežkoli sú údové jejie, všickni sú

spolu v jednom duchu, jakož dí s. Pavel: Nade všecky tyto vci

a Ef. 5, 1. 2. /3 1 Jan 3, 16. ;- 1 Jan 3, 18. <? Jan 21, 15.

e Parafráse Jan 10, 1. si. C Parafráse Zj. 21, 6. r^ Kaz. 4, 12.
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lásku majíce, jenž jest svazek dokonalosti. " A opt, že v jednom
tle mnohé údy máme a všickni údové ne jednostejný / skutek f. \d7^

mají, tak mnozí jedno tlo sme v Kristu a každý jeden druhého

údové, majíce obdarovánie rozliná podlé milosti, kteráž dána
jest nám etc./^ Protož ve všech údech církve svaté jest dielo božie

skrze služebnost Krista Ježíše a milost Ducha Svatého. A v tom
diele pracují vyvolení božie a nejvíce úedníci církve svaté, neb

jim prvotn slibové božie jsú, že jich ekl neopouštti, ale v nich

dielo své dlati, mocí síly své posilovati, aby oni také k tomu
dielu dostatení byli a také aby umli to dlati. Protož je zaslíbil

múdrostí svú zpravovati a Ducha milosti dáti, aby se jim nestesklo,

majíce potšitele Ducha laskavého, ale aby z milovánie jeho pra-

vého následovali Syna jeho a z toho poznáni byli, že sú uedlníci

jeho, neb to pikázanie pinie milovánie, neb z milosti pracují

jedni o druhé vynakládajíc se životem i statkem, obmejšlejí sob
dobré vci k životu vnému, i ke všem lidem milost mají i za

nepátely se modle, aby je pán Buoh ku pokání pravdy obrátil

a ku poznání pivedl i k pravému milovánie, po kterýchžto vcech
mají známi býti, že sú uedlníci Kristovi, neb se tiem v jednotu

církve svaté vzdlávají. O tof, dí, dobí dlníci, církve svaté úed-
níci, pracují, milujíce, skutkem toho dokazují, tak milujíce ovce

Kristovy, jakož Kristus miloval je.

A po tom poznáni mají býti takoví od tch, kteiež se z svta

vybierají a k té jednot picházejí, aby také byli uedlníci Kristovi,

spolu s nimi zachovávajíce to nové pikázaní milovánie tak, jakož

je Kristus miloval. Ale lid, kterýž miluje svt i ty vci, kteréž na

svt sú, má velikú/' pekážku poznati uedlníky Kristovy po tom

pikázaní milování, neb oni se v tle milují, v nmž se jedni

druhým líbiti hledají, cti a chvály svtské žádajíce, a jakž kteí

mohu, toho následují a v tom jedni druhé poznávají, že jsú sob
pítele, když tak jedni druhým napomáhají k zbožie zemskému

a k životu rozkošnému, v nmž hovadn milují, a k tomu sob
pochlebují a lahodie, pochvalujíce jedni druhých, že sú slavní,

duostojní a osvícení, a po tom se znají, když se v svt milují

a svt k své chvá/le a k užietku obdržují, a k tomu sob spo- f. 158*

máhajíce, tak milují. A to jest dielo ducha tohoto svta, jenž jest

kníže temností. Protož kteiež jeho následují, v temnostech s ním

se chovají, domnievajíce se tríiu za svtlo i tiem se klamají a jedni

druhé svodie, neb tlesné múdrosíi následují a opatrností tla

a Kol. 3, 14. /ff im. 12, 4. ;- Milováni svta. C.
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kráejí, zemské vci v chuti majíce, je milují, a kteiež sú jim

k tomu nápomocni a nákladní, tyf také milují, neb skrze n užitek

tlesný mají i chvály nabývají. Ale ktož jim k tomu nejsú pí-

hodní aneb spomocni, k tm se jinak mají, hnvivost a zlobivost

ukazují, popúzejíc se kiekají, hokú mysl a nemilost srdce uka-

zujíce. A o takových die s. Jakub, že ta múdrost nenie shuory

sstupující, ale zemská, hovadská a ábelská, neb kdež závist

a svár, tu neustavinost a všeliký skutek zlý.<^ Ovšem pak horšie

zlé se ukazuje pi úednících té církve ímské, ještof k morduom
popúzejí, kíž, klatbu vydávajíce./-' Protož od koho sú se tomu

nauili? Nemuožf eeno býti jinak, než od toho, iehož ducha

mají, jako Nabochodonozor císa, hlava jich, ješto Babylon vzdlal

a v pýchu se pozdvihl a tomu chtl, aby jemu všickni poddáni

byli, pipuzuje k tomu ohnm a meem, kteiež se pak jemu

bránili^ a ve všem povolni nebyli, ty spáliti kázal.

Takové jest milovánie a uenie toho, jenž die v srdci svém

:

Sedím královna a vdova nejsem a pláe neuznem.r I ovšem po-

sadilaf se na stolici císaské v okrase rúcha stkvúcieho, aby svým

uedlníkuom a milovníkuom na píklad se dala, aby, kdož sú koli,

v témž duchu chodili, jímž zapájie všecky národy, a králové zemští

v milosti s ní vcházejí a pro ni i bojují, chudinu sob vespolek

hubiece.^ A po tom poznávají, že jejie uedlníci jsú, neb tak mi-

lují, jakož ona miluje; kdožf v tom jie poddán a povolen nenie,

toho hrdla zbavuje, na zatracenie odsuzuje a potupuje. A tiem

své uedlníky pevyšuje, jakož pán Ježíš své pevýšil, že život

f. ISS'' svuoj za n položil a život / vný jim zpuosobil i k nepáteluom

milost ml a toho skutkem dokázal, že se za n Otci svému mo-
dlil, aby nezahynuli, ale ku pokání pišli. Protož jim asu prodlil

za 40 let Otec milosrdný, ješto trpliv eká, ku pokání, necht,

by kto zahynul. A pán Ježíš, biskup svrchovaný, ten ovšem jest

milostivý orodovník ped Otcem svým, nemstil se zde, ale trpliv

trpl všecky vci, kteréž na pišly, s milostí a tak jest dokázal

milovánie Otce svého, jsa poslušen do smrti kíže.^ A to jest pi-

kázaní vydal církvi své a nejvíce úedníky jejie k tomu zavázal,

aby tak milovali bližnie své i nepátely, jakož on miloval, a tak

aby zstali v milování jeho, zachovávajíce to pikázanie bližních

spolumilovánie, a to jest ovšem pozuostavil svým následovníkuom

až do píštie svého, aby toho pikázanie s pilností ostiehali tak

a V originále: nebránili. b V originále : \-

a Jak. 3, 15. 16. /? Pvod toho. C. y Zj. 18, 7.

1 Srov. AI f. 129a (str. 306).



Kterak se lidé mají míti k církvi ímské. 361

milujíce, jakož on miloval, jakož naped toho doteno, kterak se

jest v tom ml až do smrti.

^

Takf sú milí apoštolé i jeho mnozí poslové dokazovali

skutkem toho milovánie, po nmž poznánie jsú, že jsú uedlníci

jeho a zuostávají v milování jeho i jsú pietelé jeho všickni takoví,

jakož sám die: Zuostatež v milovánie mém. Zachováte-ii pi-

kázaní má, zstanete v milováni mém, jakož i já pikázanie

Otce mého zachoval sem a zaostávám v milovánie jeho. « Protož

kteiežf tak milují a toho pikázanie s pilností ostiehají, zaslí-

benie nejlepšiech vcí dobrých od nhof mají, tak že zde v mi-

lovánie Otce nebeského pebývají, jakož die pán Ježíš: Ktožf má
má pikázanie a zachovává je, tentjest, jenž mé miluje. § Takový
jest užitek zde v duchu potšený, že se mají z eho v nadji ra-

dovati a jsúce vdní milosti božie vie, že na vky po tomto

život budu s Bohem svým pebývati v sláv nebeské a v kráse

andlské jako slunce stkvúcí, kdežto budu se milovati dokonale

ve cti a v chvále a toho krále velebného a slavného Syna božieho,

s nímž budu kralovati v mst z^ zlata peistého a velmi ozdob-

ného, neb zdi jeho z drahého kamenie a to msto dlúhé a ši-

roké / a všie rozkoše plné a bohatstvie mnohého. Protož vz, žefí-159^

se ti neoklamají, kteiež svt opúštjí a tch vcí, které na svt
jsú, nemilují a sami sebe ustupují a trplivost z lásky mají a tak

toho piekázanie ostiehají milovánie ne v kráse tváie pkné r

a okrase rúcha, ale v odvu spravedlnosti božie, ducha laskavého,

pokojného a smírného a tak v Kristov poctivosti a ve všeliké

ctnosti, patiece na tvá srdce istého a svdomí dobrého, a v tom

mají potšení skrze Krista Ježíše v lásce Ducha Svatého oeká-

vajíce v nadji jisté toho vného dobrého.

Protož veliký jest rozdiel diela toho, kteréž z Boha jest, po-

nvadž mají poznáni býti uedlníci Kristovi od toho, kteréž dlá

buoh tohoto svta v poslech svých, po nmž také poznáni bývají,

neb písmo oznamuje, kteraké jest dílo kterých. A to vše jest vy-

psáno skrze ty, kteiež sú byli v pravd dlníci diela toho nej-

dokonalejšieho nejumlejšie. Protož potomní všickni, ažf se všecko

dokoná, majíf jich píkladem dlati a v témž duchu pracovati

a z toho posílenie i umnie bráti skrze pána Krista Ježíše k tomu

dielu, aby jinak nedlali, než tak, jako oni, ješto múdrost Ducha

a V originále stoji: s a nad tím z.

a Jan 15, 9. 10. /? Jan 14, 21. y nb. C.

' Srov. f. J30b. 131 a (str. 310).
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Svatého mli a duchu chytrému svta tohoto odpírali, kterýž dlá
dlelo své skrze múdrost falešných prorokuov, skrze nž svt oklamal

a v mylné nadji ustavil, ješto také odplaty oekávají ti falešní

proroci i s tiem lidem hovadným, jakož die písmo, že ta dva
živá puštna sii v jezero ohn hoieciho sirú.'^ Protož jakž kteie

dlali, tak odplatu vezmií, jedni s bohatcem, kterýž se muie,
a druzí s Lazarem, kterýž se raduje.

Protožf se slušie každému opatiti, kdožf chce spasen býti,

aby falešných prorokuo neposlouchal a s svtem nezahynul, ale

piln znamenal, kterak sij se ti dobí dlníci mli, ješto odplatu

v nebi vzali. Neb k emuž sú se piznali, tohof skutkem doka-

zovali a eie božiech sií ostiehali a k tomu snažnost mli, aby

vespolek sob posluhovali; jakož se od svého mistra nauili

i píklad na nm mli, takf sú se v tom zachovávali. Také svt
f. 159^ opustili, neb tch v/cí nemilovali, kteréž na nm jsú. Také žá-

dosti tla s hiechy umrtvili a ctnostný život vedli blahoslavenu

chudobu zvolujíce. Tak obcovali v sprostnosti a na píklad lidem

byli a tak sú hievnú tžiii, kterúž od svého pána vzali, múdrost

Ducha Svatého. Protož jich práce byla nejprv v nauenie slovem

božiem a v modlitbách. A tak ti milí apoštolé jednomysln sú

uili a v jednotu ducha shromažovali a tak církev svat vzd-
lávali posluhujíce každému z lásky, jakož jim potom i epištoly

psali a k tomu napomínali, aby v tom nauení trvali a nikam se

od toho nehýbali, než jakž sú pijali, aby tak zstali a v nadji

jisté života vného oekávali. A ti všickni zborové jedna církev

svatá byli skrze vieru pána Krista Ježíše a lásku Ducha jeho Sva-

tého. A tak v tom poslové božie pebývali a to dielo dlali vrn
a prav, jakož jim rozkázal biskup svrchovaný a Duch pravdy

nauil. A tak sú pravdu zvstovali národuom a jazykuom roz-

dielným a cestu k spasení jim oznamovali a na tom své životy

složili a koruny v nebi došli jdúce skrze bránu tsnu a trpvše

pro spravedlnost blahoslaveni jsú. Protož všickni jich následovníci,

církve svaté úedníci, týmž duchem chodili a týmiž šlépjemi krá-

eli, jakož vypisují, kterak sú byli v první církvi svaté, že mnoho
muedlníkuov bylo a zvlášt, kteiež uili a pastýi byli, mák)který

svú smrtí umel, jakož pokládají více než za 300 let v císaství

ímském i v vlastech jiných, jako v zemích indických, také i izdra-

helských, okolo Jeruzaléma, jakož tu nejprv byl puovod zboru

božieho, a potom v Antiochí, jakož tu kesané nejprv poeli sluti,

a Z]. 19, 20.
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a pak jakož píší apoštolé, kde kteie zborové byli mezi národy,

jakož je napomínali, aby jako svtlo svítili uprosted národu ne-

pravého a pevráceného a také aby svésti se nedali.

Ale však v prodlených asích zdiemali sú se i nasál ne-

pítel koukole, tak že pohané vešli v ddictvie.^ Neb bylo to pro-

rokováno i figury toho pedešly, / že brzo s cesty pravdy sejdu, f. 160^

jakož i pán Ježíš pedpovdl ka, že : Pijdu mnozi falešní pro-

roci ve jména mém a svedu mnohé.a Potom apoštolé široce ostie-

hali a vypsali, kteracíf budu, ješto zjevn mohu poznáni býti

a zvlášt v tento as, ještof sú odkryti v nepravosti své a v skut-

cích zjevní a také v uení jedni druhým odporní a z toho proti

sob zlostn postavují a lid proti lidu vzbuzují a v nenávist uvodie

a skrze to záhuby i vraždy puosobie. Ale však v tom/^ zástru

majie, neb jedni praví, že pivodier k jednot církve svaté a ku

poslušenství jejiemu pudie, a druzí, že k zákonu božiemu a k pravd
kalicha svatého. Af také piznávají se ku poslušenství ímského
kostela i skutkem toho dokazují, neb z úadu papežova knžstvie

mají i jiné svátosti a také mnohá jich ustavenie zachovávají, ale

však k soudu jeho nestojí, aby na jeho rozsudku o všecky vci

pestali. A o to jest všecka nesnáze tch asuov od mistra Husi

v echách, <? neb ihned od rozdlenie a odtržení Sylvestrova od

prvnie církve ty odpory jdú všech let, nebf sú ne všickni povolili

tomu, aby knz kesanský s císaem se stovaryšil a v sláv svta

postavil a bohatstvie pijal.^ A takoví zuostávajie po zemích až

do dnes. Také ekové oddlili se skrze píiny takové. Také

i v jiných zemiech nkteie z uených papeži odpírali sú i proti

nmu psali, jichž písem došli echové^ a skrze to túce prohlédli

k zákonu ^ novému, svdectvie apoštolskému a k ádu první církve

i k úedníkuom jejiem, i nalezli tuto býti odpornú ímsku zpráv

apoštolské, a tiem hnuti jsúc na hiechy sú kázali a zavedení

oznamovali a první církev chválili a k zákonu božiemu ukazovali

i vedli. A to lid obecný slyše za pravé pijímal, nkteí pak na

tom i trpli. A potom kazatele toho upálili* a z toho lid viece

chopil se toho uenie, kteréž oznamoval on i po nm jiní. Ale že

pi tom mli hor/livost bez umnie a také byli rozmnoženie í. 160^

a Mat. 24, 11. /? Kališní. C. y nb. C
8 Pvod zavedení. C. e echové zavedení poznávající. C
' Narážka na legendu o donaci Konstantinov, o niž viz str. 73 pozn. 3.

- O legend, týkajici se t. zv. donace Konstantinovy viz str. 73 pozn. 3.

^ Mínn jest zajisté pedevším Wiclif.

* Minén jest Hus.
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v hiešiech knžie i s lidem, mezi nimiž pe byly, protož Buoh
dopustil tresktánie. Ale však vždy z tch se nkteí vybrali, ještof

se v pravd ustavovali života pokorného a trplivého a tomu
všemu zlému nepovolovali, což se dlo s obú stranu, až sú n-
kteie i na tom skonali, ale tovaryšie jich trvali, až i s námi roz-

mlúvali a o tch všech vcech nás zpravovali.^ A dál také (jakož

sme naped dotkli)- i z jiných zemí lidé^ i jazyka rozdielného,

kteiež se spolu v tom srovnávali. Jakož i ti kazatelé, jichž sme
se pidrželi (jakož sme jich naped dotkli),^ velmi písn proti

ímské církvi mluvili a první velebili a písma Zákona Nového vy-

hlašovali a nade všecko utvrzovali, aby se jím zpravovali a v skutku

ostiehali, že jest jisté spasenie.

A my tmi píinami mnohými to sme oblíbili, abychom

všeho se opovážíce, v skutku toho ostiehali a tak živi byli ostie-

hajíce eie božiech, jakož sú oni uili. Ale že tomu sami odporní

skutkem byli a také nestále se pi tom mli, jednak s Rokycánem

a potom s odpornú jemu stranu, a to nkteí misti i doktoi.

A tch asuov pokojnýchi opt se hiechové velmi rozmnožili,

knžie pak a misti i s tmi doktory jedni proti druhým pýchu se

nadýmali a zlostn proti sob povstávali nejprve skrze odpory

písem, potom Buoh dopustil války. A ty odpory šly od ímského
zboru skrze ty dva doktory, Hilaria a Kižanovského, kteíž vedli

a líili, že má poslúcháno býti papežie s jeho^ rad a o všech

vcech tak smysliti, jakož oni s papežem,^ kterýž sahá netoliko

na echy a Moravany neposlušné, ale i na všecky, kdež sú koli

po všech zemiech první církve kesané vrní aneb kteiež od

nich oddlili se všech asuov i tohoto,® (nkteí tejn po zemích

i pod žoldánem císaem pohanským,^ také i v ímském císastvie,

f. 161^ jakož jim dopúštjí býti v svém panovánie zjevn / knížata i králi,

jakožto Polský i Uherský^), všecky bez výminky potupují a k za-

tracení odsuzují za bludné kacíe. Protož to jest veliká vc a tžká,

tak odsuzovati a vnu klatbu zavazovati k mukám pekelným

a Originál má: lidi. b V originále chybn: jedu.

^ Vztahuje se asi na ty, kdo v dob válek husitských odporovali hájeni

viry meem. Srov. str. 323 pozn. 1.

2 Srov. str. 326 a násL. f. 138^ a násl.

» Srov. str. 321—322 f.
137a. 137 b,

* Mini prvni léta vlády krále Jiiho (do r. 1466).

^ Srov. pozn. 1 na str. 168.

« Uritji se o tom mluv i v AlII f. 21 a (otištno u PALMOVÁ. Braja
I, 2. 106).

' Rozumi se sultán turecký. ^ Srov. pozn. 3 na str. 200.
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pro své poslušenstvie a ustavenie, pro nž rušie pikázanie božie

a neposlúchají pána Krista, aby ei jeho zachovali, nebo sami

jsúce v tom zlém, zatracení hodném podlé písem a skutkuo svých,

na jiné pak všecky, ktož k jich vuoli nejsú, odsúzení takové vy-

dávati a odpustky dávati svým poslušným, aby takové hubili

a mordovali. Jakož zjevná jest vc, že tak mluví a píšie, a zvlášt

z strany papežovy Hilarius doktor^ i jiní (jakožto mistr Píbram)
majíce lítost nad církví ímsku. Protož písma položili, v kterých

ohyžuji jedni druhé i potupují i odsuzují velmi potupn. Jakož

také ti misti a doktoi, odporní papežovi, dovodili sou, že zbo
ímský nenie církev svatá, ale že jest zb satanova a láje áblova
a kostel ímský že jest peleše lotrovská, a též o papežovi, že jest

nejvtie kací a že ábel skrze nho jedná a provodí, co chce

k své vuoli. A tak o kardinálech, biskupiech i jiných etc. Ty pak

ei popsal jest mistr Píbram obšírn, kteraká byla prvnie hanní,^

a potom Hilarius doktor dotýe Rokycana, že on dovodie na církev

ímsku i na papeže, že jsú v hiechu proti Duchu Svatému horšie

než pohanstvo a že ustavenie jejie nazývá vzteklost a falešné pro-

roctvie, lež, blud uenie ábelské etc.^ A tak vypsali jedni proti

druhým, aby se potupili a ped lidem jedni druhé ohyzdili. Protož

1 Podobné v AU! /. 21a (otištno u PAL'MOVA, Braja I, 2. J06).

Míní se asi Hilaríúv TRAKTÁT O NEJSVTÉJŠÍM PIJÍMÁNÍ (vyd. Podlaha):

viz tam zvlášt sir. 9 a 15; srov. i jeho TRAKTÁT K PANU JANOVI Z RO-
SENBERKA (vyd. Tobolka) str. 30. 31. Srov. str. 168 pozn. 1.

2 Podobn ve SPISE O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH. AI f.
46b.

59 b (str. 162) a v AIII f.
258a (otištno u PALMOVÁ I. 2, 210). Z A III f.

20a

(otištno u PALMOVÁ. Braja I. 2, 105), kde jinými slovy se praví skoro

totéž, co zde, jest vidti, že autor zde cituje Píbramv spis O POSLUŠEN-
STVÍ STARŠÍCH A O JEDNOT KESANSKÉ, z nhož výatky otiskl GOLL
ve ZPRÁVÁCH KRÁL ESKÉ SPOLENOSTI NAUK 1877 (sir. 258). Srov.

str. 168 pozn. 1. Podobné výroky Rokycanovy uvádi HILARIUS v .Disputatio

cum Joanne Rokycana' (vyd. VOIGT) str. 25. Srov. VOLF vM 1911, 95

poznámka. — KRASONICKÝ v rkpe mus. V F 41 f.
31b uvádí též Píbramovy

výroky proti církvi ímské (z nho pijal to BLAHOSLAV, O pvodu (vyd. Ja-

strebov) str. 11) a 1. c. f.
43a piítá podobné výroky též Drachovcovi, Jakoub-

kovi, Rokycanovi a Lupaovi. Srov. téžM 1878, 396.

3 To jest citát z Hilariova TR.AKTÁTU O NEJSV. PIJÍMÁNÍ (vyd.

Podlaha) str. 60. Hilarius na tomto míst cituje Rokycanv traktát „Contra

sex positiones frivolas ipsorum doctorum apostatarum' (srov. VOLF vM
1906, 175). Tak i v traktáte CONTRA PERFIDIAM ALIQUORUM BOHE-
MORUM f.

20b. Podobné místo, jako zde v AI, nalézá se i v AIII f.
21a

a 258a (ob otištna u PALMOVÁ, Braja I, 2, 106 a 210). O pejeli dote-

ného místa Krasonickým a Jafetem viz VOLF vM 1909, 228. 229. Srov.

str. 168 pozn. 1.
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potebief tomu rozumti a poznati, jsú-lif to poslové Kristovi,

dlají-li dielo božie ili co jiného, tomu odporného, jakož se to

v skutku nalézá.

Protožf nám nenie duovodu potebie žádného, ponvadž
sami jsúce jedno podlé úadu knžstvie svého a skrze jednoho

f. 16P papeže / jej majíce provedli sú písmy, Starým i Novým Zákonem
i také prvními doktory na se ty zlé vci, skrze nž odsuzují se

úadu apoštolského i církve svaté. A tak ohyzdn o sob mluvie,

ještof jest mrzko slyšeti, a potupili sami se, ještof my toho ne-

chválíme ani za dobré máme. Ale však písmuom jistým a stálým

musíme viti a skutky jich vidúce, musíme je za to míti, což sú.

Neb oboje ábel zklamal a svedl chytrostí svú, že tak ke zlému

sob posluhují i tomu lidu, kterýž jim vie, neb obojí se praví

býti vuodce spasení v úad apoštolském, af života svého zlého

nezastávají, než úadnú moc dovodiece toho Kaiíášem a Jidášem

a s stolice Mojžiešovy mistry i zákonníky, že oni také zlí byli

a pán Ježíš kázal jich poslúchati. O tomf sme jinde napsali^ a jisté

ei pána Krista a apoštolské položili, že oni ta písma zle beru

v smyslu svém, jímž písma cizoložie. Ale tuf by jim bylo potebie

duovodu, kteief ješt živi sú, aby tak nezemeli, jako první v ta-

kové ruoznici a odsúzení, mohli-li by se kteí vyvésti z takových

vcí, jakož naped doteno, abychom i my mohli k tomu pizieti,

kdyby kteie z tch vcí se vyvedli a druzí opravili. Neb obojí

nemohu praví býti, ale nkteief musí ty všecky škody na svuoj

hbet bráti a zvlášt vylévanie krve mnohých. Pakli obojí v tom

asu, jakož podlé písem duovoduov, kterážf proti sob vedu, obojí

sú v potup a v odsúzení pro hiechy své, kdož se nekáli, af
jedni více mohu vinni býti než druzí, ale obojíf se nevymie,
ktožf sú to inili, aneb povolovali, protožf z obojích musí se po-

lepšiti, ktož chtí spaseni býti.

A tohof nesrovnají skrze múdrost svta ani ukrutnost mee,
aby jedni druhým k spasenie posloužili, ale kohof pán Buoh pe-
dejde milostí svou a pivede k pravému pokání, aby toho želel,

v emž jest prvé byl a pokojn rozmluvil o ty vci, kteréž sú

spasitedlné, s tmi, ktož sú prvé v té pravd ustaveni a skutky /

f. 162^ toho dokazují.

Neb když by to bylo pi knžiech « kališných, cof sú mlu-

vili zjevn na kázáních o první církvi svaté, zákonem toho do-

vodiec, bylif bychom s nimi rádi zuostali a jich s milostí ve všech

a Kališní knzi. C.

' SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH str. 8S si.
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vcech poslúchali, když by toho pravda nalezena byla skuten
v puovodu jich duochovniem.^ Opt když by úedníci církve ímské
byli v jednot církve svaté, poslúchajíce pána Krista i prvních

posluov jeho, mli bychom všickni bez odpory z lásky poslúchati

jich a poddánie býti pro své spasenie. Ale žef toho nenie, cožf

mluvie a píší o sob, ale odporn tomu jest zjevn a skuten,
a proto ty vci zlé jdú na mnohý lid s obú stranu, ješto nynie

tak nerozumjí tomu, ale teprvf zvdie, když jim muka pekelná

oteve oi. Protož zlef jim poslúží duovodové s obú stranu ukrut-

ností mee, ponvadž se nemohu skloniti jedni k druhým a do-

brotiv rozmluviti duchem pokojným a tichým o všecky vci
a pravdy se doptati spasitedlné modléce se za to pánu Bohu. Neb
tiem potupováním a jedni druhých odsuzováním skrze písma ne-

prospjí sob k niemuž dobrému, než viecef se v zlosti zatvrdie,

v duchu nemilostivém pebývajíce a asem z božieho dopuštnie

jedni proti druhým povstávají k záhubám a vraždám; a ti duo-

vodové jsú jich nejpevnjšie a nejstálejšie, ponvadž sú svtští

a právy se zpravují císaskými, jakož Konstantin císa Sylvestra

knze v tom postavil a všem jeho námstkuom piddil; protož

jedni nad druhými tak panují a nepoddané pemáhají mocí svtskú.-

Ale by té moci ukrutné nemli, hnedf by jich ti duovodové vážní

nebyli, neb když by povolili k mluvení ádnému kesanskému,
poznali by vuobec lidé, že ti duovodové jich sú falešní a zkla-

mánie o lidské spasenie, neb sob skrze n hiechuov pispáiejí

a hnv božie na se vzbuzují a pomstu vnu shromažují.

Protož ze všech tch vcí, kteréž sme v jistot zvdli tchto

mnohých let pi nich a skrze svdectví jistých písem a také skrze

skutky jich zjevné i ty jich duovody / takové. Duchu božiemu í- 162''

odporné, poznali sme, že ti preláti nejsú úedníci církve « svaté,

ale jsúf mužie svtští jako jiní a knížata svtská podlé duosto-

jenstvie svého, jakož jim dal císa; a potom více námstkové Syl-

vestrovi zmohli se, a jakž kteí mohli dojíti cti a chvály a zbožie

na svt, tak se zejmli a lid sob opanovali.^ Protož oni nejsú

vladai mezi kesany vrnými u víe pána Krista, aby je zpravo-

vali z lásky Duchem pravdy, ale jsú vladai svta jako i jiní lidé

a Knžží svtští. C.

1 Srov. str. 260 pozn. 3 a str. -321 si.

2 Narážka na legendu o donaci Konstantinov. Srov. str. 73 pozn. 3.

' Narážka na legendu o donaci Konstantinov. Srov. str. 73 pozn. 3.

O zásad brati, že knzi imští jsou vlastn vrchnost svtská viz pozn. 1

na str. 52.
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svtští, horšie neb lepší podlé pirozenie svého aneb obyejuov.

A o to jest všecka naše pe, že oni nejsú úedníci církve svaté,

neb nezstali v pravd puovodu viery pána Krista anižf mají

života kesanského. Ovšem pak nenief pi nich úadné moci,

«

kterážf záležie na daru Ducha Svatého, z nhož moc jest k svá-

zaní a k rozvázaní a umnie klíuov. Ale to jsú, eho skutek

ukazují. A ie dielo dlají a koho následují, toho se dokazují býti

a tomu slúžiti, jakož die apoštol, že takoví pánu Krista neslužte,

ale svému biechuJ A opt: Kto ínie hiech, slouhajest híecha.r

Ale že se písma musí plniti. Duchem Svatým pedpovdná o nich

i o jich puovodu, kterýžf mají skrze císae, skrze nhož cti došli

i zbožie,^ a v prodlení asuov skrze opatrnost tlesnu a múdrost

pohanskú toho došli, aby se vysoko postavili a mocí nejpovýše-

njšie v svt vládli a rozkazovali králuom i císai, a to sob
v svých práviech zapsali, aby je ustavovali po své vuoli, me
v ruce jich dávajíce, aby jich bránili a pe provodili a neposlušné

hubili a mordovali. A to jest duovod jich spravedlnosti, v niežf

se ustavili.

Ale však to vždy jde, jakž Buoh uložil a pro hiechy do-

pustil, aby zženilí panovali. A také potudf to bude a stane, pokudž

uloženie jeho jest toho, jenž všecko muož a umie, jedny zkaziti

f. 163^ a druhé vzdlati a vyvolené své shromážditi v jednotu viery Sy/na

svého a skrze lásku Ducha jeho Svatého spojiti se v jeden lid, ze

všech áduov vybieraje a muož je míti, kdež chce, s nichž vlas

nezhyne bez vuole jeho. Protožf se opovažují všeho i všech mocí

lidských na svt, majíce doufání v moc jeho všemohúcí. A takéf

ví, že cožf na n vzložie a dopustí, že to pivede k oslavení

jména svého a k užietku jich spasenie, neb proto k utrpení Syna

svého vydal, aby píklad následovníkuom jeho na nm dal. Protož

se nemají rozpakovati, ani na ohledati na svt, kdyžf jedno ji-

stotu mají, že šlépjemi jeho kráejí na cest úzké, kteréžto cesty

spasitedlné duovod jistšie není lidem, než takoví pastýie vrní,

kteiežf následují pastýe svého Krista Ježíše, jenž jest cesta, pravda

i život o
\ když tak živi sú píkladem jeho a to ukazují v ctnostech

i v skutcích, v pravd se býti dokazují viery a lásky i nadje.

Takf po té cest jdú pravým srdcem, upímým úmyslem, prostým

duchem, všem vcem viece, kteréž pikázal, a iníce to, což roz-

kázal, a spolu ve všem dobrém svolujíce se v svornosti pebývají

a. Moc. C. /? ím. 16, 18. y Jan 8, 34. S Jan 14, 6.

1 Narážka na legendu o donaci Konstantinov. Srov. str. 73 pozn. 3.
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a jako jedno srdce a jedna duše jsú, z rozdielných jazykuov a roz-

liných lidí, i ke všem lidem milost mají a všem dobrého žádají

a žádnému zlého za zlé neodpláejí, neb devo dobré dobré ovotce

iní. A po tom poznáni mají býti praví úedníci církve svaté a že

jsú námstkové pána Krista a moc mají i umnie skrze nho ná-

sledovati jeho ve všie pokoe a tichosti a že sú vzdrželiví a trp-
liví, dobrotiví a lítostiví, milostiví, milosrdní, istí, stiezliví, styd-

liví, pokojní. A takovými se lidé mají doviti o své spasenie,

neb jistota jest, že oni múdrost shuory sstupující mají, jejiežf

moci dokazují ctnostným životem a skutky dobrými, k témužf

i jiným poslúžiti mohu z pokladuo jejich. Takovýmf pak písma

svatá svdectvie vydávají, že oni úedníci Kristovi jsú a pravdu

znají, jimž sú slibové božie, že cožkoli poprosí, uinie jim k užietku

spasitedlnému. Protož takovíf majie klí umnie k rozeznávanie

a moc k rozvázaní a svázaní, neb o takových pán Ježíš / ekl: í.\Q3^

Ktož vás slyšie, mnet slyšie/^ Neb takovým dává Ducha múdrosti,

v niežf jest klí umnie, neb na takové vdechl jest a ekl: Pi-
jmtež Ducha Svatého. Komuž odpustíte, budet odpuštno etc./^

A ti duovod mají, že sú námstkové pána Krista v úad apo-

štolském, držiece puovod lidu božiemu, jenž sú církev svatá.^

Ale ekl by nkto: „Víte-liž takové knžier býti v ímské
církvi, ješto by tak v pravd byli a tu úadnú moc mli skrze

pravdu Ducha Svatého, aby se jim lidé mohli úpln doviti o své

spasenie?"

K tomu odpovíme, že víme beze všeho pochybenie, že sú

byli a i podnes jsú v ímském císastvie. Ale s strany moci úadu
zlých papežuov i všech prelátuov takových, ješto což mluvie, toho

skutky zapierají, nevímef pi nich pravdy úadu apoštolského,

neb psáno jest, že v tle poddanm hiechu nepebývá Duch
moudrosti.''^ Ale s strany puovodu s. Petra vyznáváme pi všech

tch až do sie chvíle, kteiež sú zuostávali a zuostávají v pod-

statných vcech víry pána Krista, na nichž záležie život kesanský,

ale^ odpieráme tm a pi tch, kteíž v svém puovodu rady jedno-

myslné nemají z múdrosti Ducha Svatého, neb ktož sú nepišli

k pravému životu kesanskému, také sú nemohli pijíti úadné
moci skrze pomazánie Ducha Svatého, neb písma svdie, že ta-

a V originále následuje : s stran-y.

a Luk. 10, 16. /? Jan 20, 22.

;' Otázka, jsou-li v ímské církvi dobi knzi. C. S Moudr. 1, 4.

' Srov. podobné místo v TRAKTÁTU... O CÍRKVI SVATÉ. AI f. 124^

(str. 299).
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kovým neslíbil Buoh dáti daruov svých, ale nezapieráme, by ne-

byli v ímské církvi. Neb i tento puovod, v kterémž sme, všakf

(j)de tiem puovodem, kterýž jest byl v ím za svatého Petra,

neb jest jedna viera všech úduov církve svaté, a my se k tomu
piznáváme, že srdcem víme a ústy vyznáváme, jakož o tom
naped psáno. ^ A to se stalo té víry obnovenie a opravenie skrze

moc a múdrost Ducha Svatého, kteráž jest porušena v knžiech
i v lidech skrze hiechy a smysly zlé z múdrosti tlesné. A s strany

té jest naše oddlenie od úadu moci papeže, nechtíc jich úastni

býti v tom zlém, v emž jsú zjevn, neb o tom psáno :_ Oddlte
se od nich a neistého se nedotýkejte etc.a A opt die: Vyjdtež

f. 164=» z prosted'ka jich, abyste nebyli úastni hiechiiov jich a nepi-
jali na se z ran jich.^

A tak jest nám o zlé knžie pe, ješto nemají v pravd
puovodu viery pána Krista v život kesanském, o nichž piesmo
svdie, že sú poskvrnni a zloeeni i s tmi vcmi, kteréž inie

a každému skutku dobrému nehodní. A o to jest nesnáze, že

více slušie poslúchati Boha nežli lidí zlých. Neb oni mluvie

a píšie, že pi nejhoršiech jest úadná moc tak užitená k spa-

senie, jako pi nejlepšiech. Jakož již sami ti doktoi a misti ži-

votuov zlých knžských nezastávají i papežova, jedno toliko úad,
a to též vedu, že skrze nejhoršieho jako skrze nejlepšieho všecky

vci pán Buoh iní, což jest potebie lidem k užietku spasenie.

Ale první doktoi staí nesrovnávali se s tmito, neb sú nepi-

dávali té moci zlým, ale písma zuostavili, aby takové s knžství

ssazovali a tresktali a pi jich služebnostech nikoli nebývali,

nechtí-li jich úastni býti, ale aby jako od haduov utíkali, jakož

v jich práviech ty vci psány sú. Ale jakož nynjšie knžie, misti

i doktoi vedú,r nebylof by žádného rozdielu mezi posly božiemi

a áblovými, též mezi zborem volených božiech k spasení a mezi

zborem hiešnikuov k zatracenie, ponvadž zlí jako dobí jedné

moci sú a vše církev svatá jsú, i kacíi, jakož byli papeží nkteí.

Neb jeden z nich papež mluvil, že pro astá ssazovánie papežuov

astokrát stolice ta, totiž úadná moc, bývala ranna kacístvím

svatokupeckým.^ Neb dokudž sú vládli císai, musili duochovní

a 2 Kor. 6, 17. /S Zj. 18, 4. y Po stran piinno znaménko: -|—

' Srov. str. 310—314.
2 Naráží se nejspíše na papeže Mikuláše II., jenž se podobn vyjádil

ve svém proslulém dekretu ,In nomine Domini' . (Srov. MIRBT, Quellen zur

Geschichte des Papsttums, Tabingen, 19113, str. 110 112 . 229). Podobné místo

nalézá se v AIII f. 18 o- (otištno PAL'MOVEM, Braja I. 1, 102).
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tresktáni býti pro své zlosti zjevné. Jakož jednomu papeži oi vy-

lúpili a druhého pro cizoložstvie zabili.' A jednoho roku tyikrát

se mnili na té stolici, jakož o tom psáno.- A tak známo jest

z písem tch bhuov, že jsú jim netrpli jich zlosti zjevné. Takéf

sob nic nevážili úadné moci jich, neb což jeden ustavil, to druhý

zrušil, tak že cožkoli i knžie nasvtil, ti musilif jej potupiti a sami

knžstvie nechati.

Nynie pak již tchto / asuov ustavenie svá píliš utvrdili f- 164^

a ktož by jich neostiehal, tohof za kacíe potupí. A úad i nej-

horšiech zvelebili dovodiece toho, že jest apoštolský a papež že

jest námstek božie, tak vedúce, to že jdú v tom úad jako po

še jedni po druhých, od s. Petra, jmenujíce je až do Sylvestra,

kdež se stalo promnnie a od první církve odstúpenie.^ Ale onif

všecky poítají za papeže, jedny po druhých až do Pavla, z jehož

rozsúzenie vydáno to sepsánie Hilaria doktora naped jmenova-

ného,'* ješto ty vci vede a k zatracenie odsuzuje všecky a ktožkoli

nejsú poddáni tomu úadu a neposlúchají papežuov všecky asy
jednch po druhých, jakož poruil s. Petr Klimentovi a pikázal

' Papežem, jemuž oi vyloupeny, mini se bu Eugen II. (824—827), o nmž
kronika Martina Polona se zmiuje v MGH. SS XXII, 427 (viz MARTI-
MIANI list h IXb) nebo protipapež Jan XVI., biskup Placentský {996 998),

o nmž v MGH, SS XX, 432. Papežem, jenž pro cizoložství byl zabit, mohl

by býti mínn Jan X., jenž byl nástrojem a snad i milencem ímské šlech-

tiny Theodory, jež okolo r. 915 v ím rozhodovala. Byl zavraždn v žalái

(928) z návodu dcery Theodoiny, Marozie, jež zaujala po své matce podobné

postaveni jako ona. Doba, kdy ženy tyto v ím vládly, oznauje se výrazem
„pornokracie"

.

- Mini se nejspíše anarchické pomry kurie papežské r. 903, do kteréhož

kronika Martimiani (list i Ib) klade tyi papeže, t. Lva VI.—40 dní. Bene-

dikta — 2 msíce 6 dní, Christofora — 2 msíce a Sergia IV., jenž vládl 7 let

3 msíce a 21 dní. Srov. i MGH, SS XXII. 430. Že poad tento není úpln
správný, viz HARTMANN, Gesch. Italiens III, 2, str. 208-209. Ale i r. 1033

stalo se nco takového — podle Martina Polona (MGH, SS XXII. 433).

^ Tak se tvrdí v legend o donací Konstantinov, o níž víz str. 73

pozn. 3.

' V Apologii bratrské z r. 1503. A

I

II f.
258a (otištno u PALMOVÁ,

Braja I, 2, 210) praví se: „A na to Hilarius traktát uinil, jenž i kanonisován

od ímské církve, v nmž toho dovodí, že jest ímská církev svatá a že pijímání

lajkm pod jednou jest z ustaveni Kristova a nikdy pod obma." V Konfessi

z r. 1471—2, A III f.
20b (otisk u PAUMOVA 1. c. str. 106) praví se: „jakož i tom

{t.j. o poslušenství papeži) z jich moci nejvyšší koleje, papeže s kardinály, s biskupy

skrze Hilaria, kterýž jim své psaní z kapitoly Hradské poslal k ohledání, aby oni

tomu svdectví vydali, jest-li pravé." Obojí vztahuje se na Hilariúv traktát

O NEJSVATJŠÍM PIJÍMÁNÍ nebo spíše vlastn na traktát CONTRA PER-
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všem poslúchati jeho.^ Ale jest i tomu také odpora, neb nebyli

tak, jako se oni domnievají a píšie. Neb s. Kliment byl dobrý

a jednomyslný s jinými svatými, kteiež byli v témž úad, a pod-

daný prvním apoštoluom a zvlášt svatému Janu. Neb jest jistota,

že jest ten ješt živ byl a zbory zpravoval kesanské, po nmž
jest prvotn moc úadná zuostávala po svatém Jakubu a Petru,

neb oni byli prvotní tie za apoštoluov:^ Petr v puovodu viery

kázaní slova božieho, Jakub podlé úadu biskupského prvotní,

k nmuž i jiní zenie mli a útoišt o rozsúzenie (neb i s. Petr

když pijal Kornelia k víe a nkteí na nm pochybili, by to dobe
uinil, k Jakubovi šel a z toho poet vydával;" také jsa poslán

s svatým Janem šel do Samaí),/^ ale Jan, miláek pána Krista,,

jemužf s nejvtie tejnosti zjeveny, kteréž popsal ve tení i v Zje-

vení, jakož i sedmi zboruom psal, kteréžf zpravoval.?- Protož známo
jest z jistých písem, žef tak nenie, jakož oni vedu, žef by jim to

šlo jako po provázku,^ ale žef sú byli poddáni pokorn i uedlníci

svatého Petra prvotní v ím, kteiežf byli zuostali po nm, sva-

tému Janu a s jinými roynost držali: Linus, Kletus i Kliment,^

f. 165^ jakož zuostavili jim píklad / pedkové jich, že se dali tresktati

i nižšiem v úadu, jakož s. Petr s. Pavlu. ^ Protož daleké jest po-

slušenství prvních dobrých od papežuo zlých, jakož nynjšie smysle

o poslušenstvie, aby papežuov zlých posloucháno bylo, a vedu

písma v cizoložném rozumu, že nemá súzen býti od žádného

ani trcsktán, ale že vše initi má podlé rady vuole své,^ ješto ty

vci Bohu samému slušejí a apoštolé jemu samému to pidávají

a sami dali se rozsuzovati i tresktati a o tom napsali, když by

FIDIAM. jemuž, jak VOLF ukázal (v M 1911 v lánku Jafetúv ,druhý

traktát Hilaria z Litomic") písluší titul TRACTATUS CATHOLICbS TRIUM-
PHAL/S, z nhož zpracováním jest traktát eský. Co dlužno rozumti „roz-

souzením" papeže Pavla II., na jehož základ Hilarius vydal svj traktát,

nevíme. VOLF (M I91I, 317) uvádí doklad z Pšiny, že papež pochválil

Hilaria za jeho horlivost v hájeni zásady, že papež stojí výše než koncilium.

a Sk. 10, 1. si. /S Sk. 8, 14. y Zj. kap. 2. a 3.

' Srov. pozn. I na str. 191. Viz též str. 286.

- Srov. pozn. 2 na str. 286.

" Místo toto jest dležité pro posouzení smýšlení bratrského o tak zv.

apoštolské sukcessi. Srov. pozn. 1 na str. 31. Srov. též str. 371.

^ Srov. pozn. 1 na str. 191.

5 Narážka na GaL 2, II. si.

^ Týká se asi stanoviska Hilariova a jeho pívrženc v otázce, zdali

koncil stojí nad papežem ili naopak. Hilarius pirozen zastává názor (ze-

jména v svém „Traktáte k panu Janovi z Rosenberka" (vyd. TOBOLKA) str.

38), že papež stojí nad loncilem. Srov. VOLF vM 1911, 316.
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kto provinil takovým hiechem smrtedlným, i vyobcovati a jako

za pekelníka míti-^; a jest-li v vyšším úad, a více hoden jest

tresktánie, jakož se to dlo i papežuom, že se ten provázek musil

rušiti, ponvadž sú je úaduov zbavovali.^

Ale že oni vedu, že by po s. Petru /^ KHment byl, tak píšíce,

že hned to jméno a místo i ty zpuosoby mli jakož nynjší, že

byli papeží, ale známo jest z písem, že se teprv to jméno poalo,

když Sylvestra v okrase císaské po ím vodili na koni bílém

a Vlachové divili se kúce: „Pape, pape, co jest to, co jest to

divného?"^ I zuostalo jest jemu odtud to jméno i všem potomním

námstkuom jeho. A odtudf ty vci poátek mají. Ale v první

církvi za 300 let i v ím v zboru kesanském byli sú biskupové

chudí (kteréžf oni jmenují papeží), a ti jedni po druhých muedl-
nictvo trpli. A tak sú ten provázek tiehli ponúce od s. Petra

v ím, akoli bylo tu tieže zuostati kesanuom vrným a zvlášt

knžiem než v jiných zemiech, neb z té stolice císaské pocházelo

mnohé trápenie kesanuom i muedlnictvo, a zvlášt ped tiem

Konstantinem tetí císa kázal mordovati všechny kesany po

všech zemiech.^ Protož mohlo jest málo zstati kesanuov vr-

ných, a zvlášt v ím, a podobno jest, / že žádného knze. f« 165^

I mohlo jest toho provázku úadné moci již v tom mst nebýti,

neb když Konstantin ml vidnie a potom ptal se na knžie ke-

sanské, i doptal se jich na horách v skalí, neb tam kryl se tenr

knz Sylvestr. A když potom ten císa zvelebil Sylvestra a obo-

hatil, stalo se jest toho provázku rozdlenie, že malý pramének

a mdlý mohl jest pi nm býti, když kíže Kristova pozbyl i s tmi,

ktož jemu povolili a s svtem se spojili a Sylvestr se povýšil

a oslaveným lovkem uinn.*

Ale ta moc úadu šla jest práv a mocn <? pi tch knžiech,

kteiež sú zuostali v puovodu apoštolském skrze krále Krista usta-

veném^ a v Duchu Svatém ziezeném. Tu jest ta moc zstala

v tch, kteiež trvali a zuostali v nauení apoštolském nesúce po-

a V originále: ustav^enie.

a 1 Ko. 5, 9. si. /? Zavedení. C.

Y Kde se moc úadná petrhla. C í A kde zstala. C.

' Srov. pozn. 1 na str. 191 a pozn. 3 na str. 372.

•^ Kronika MARTÍMIANI (list ^ la), z niž autor tuto vdomost nepo-

chybn erpal, má zvláštní odstavec o pvodu jména papež a dokládá: „La-

tinnici vdie, že to slovo papá jest interiecíio mirantis, to jest slovo divenie."

Srov. GOLL, Quellen 44 pozn. 1.

^ Mini se Dioklecián.

* Viz pozn. 1 na str. 73 týkojici se legendy o donaci Konstantinov.
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hannie a umrtvení jeho na svém tle. Ale tuto již nebezpená

jest pi Sylvestrovi i« námstcích jeho, ponvadž jest štiepenie

císae Konstantina a potom utvrzenie Ludvíka. i Také Foka císa

k prosb všeho knžstva potvrdil toho^ a potom pak král Jindich

ten ustavil, aby papež císae zvoloval, jakož i sám od nho po-

tvrzenie na císastvie pijal.^ A tak ty vci prvé papežom^ šly

skrze císae, ale potom císauom skrze papeže, a tak sob usta-

vili, aby jeden bez druhého nebyl volen. Protož ta moc papežská

jiež Buoh vie, kterakáf jest, nejspieše svtská.

Protož zlíf sou to duovodové nynjšiech prelátuov o té

úadné moci, neb byf pak byla pi nkterých papežiech velmi

pevná a mocná a užitená k spasenie, již tmi píinami mohlaf

se jest porušiti dávno (jakož i nkteí doktoi píšie, že jakž po-

ala církev v zbožie ruosti, tak v ctnostech hyne), a ponvadž jest

také kacístvím svatokupeckým astokrát raována, již jest pak

mohla dávno umíti, jakož písma svdie, že vira bez skutkuov

mrtva jest^ jako tlo bez duše, a i sami tak držie, že ten úad

a v originále: papežem.

a Utvrzeni moci svtské knžim. C. /? Jak. 2, 20.

' Mini se Ludvík Pobožný. V kronice Martina Polona vyd. v MGH,
SS XXII, 462 lze isti misto k vci této hledicí: „Ludovicus autem imperator

postquam omnia, quae Constantinus Romanae ecclesiae contulerat, confirma-

verat, venienti ad se filio Lothario reconciliatur . .
." Ve vydáni kroniky Mar-

timiani z r. 1488 toto misto chybi.

- Mini se asi Byzantský cisa Fokas (602—610), o nmž ve starší lite-

ratue historické panuje mínni, že uznal papežský primát. Zmocniv se vlády

vzpourou proti cisai Maurikiovi (jenž proti papeži ehoi I. hledl uplatniti

zásady byzantského caesaropapismu) jevil proti kurii papežské okázalou blaho-

vli. O tom, zdali uznal primát, lze pochybovati, nebof primát nebyl pedmtem
sporu mezi císaem Maurikiem a kurii papežskou. (Srov. m. j. C. PATRONO,
Studí bízantini. Dei conflitti tra limperatore Maurizio liberio ed il papá Gre-

gorio Magno v „Rivista di storia antica" XIII. 1909). Názor stedovký vyja-

duje KRONIKA MARTIMIANI list hVb, jež praví o papeži Bonifaciovi IV:

„Tento obdržal jest na cisai eeném Foka, aby kostel sv. Petra byl hlava všech

kostelov, neb kostel Konstantinopolitánský první všech psal se jest." (C/. i MGH,
SS 22, 422).

' Podle KRONIKY MARTIMIANI (1. i Vb ) mohl by býti mínn Jindich V.

Spiše však se tu mini Jindich I. ovšem myln místo Otty I., jak lze souditi

ze souvislostí této vty s vtou následující. Mezi Ottou I. a Janem XII. došlo

k jistému dorozumní a k smlouv v píin vzájemného pomru papežství

a císaství. Spisovatel bratrský znal však asi i dekret Gratianv, kde se uvádí

.Constitntio primí Heinrici et primi Otíonis cum Romanis pontificibus" (Decreti

Gratianí prima pars, distinclionis LXIII c. 32. — FRIEDBERG, Corpus inris

canonicí /, 245).
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pi žádném býti nemuož, kdožf v pravd víry pána Krista nemá.

Protož my nemuožem viti pi takových / úadu v pravd, kteiež f. 166^

nemají skutkuov viery a js v tom puovodu nebezpeném, od-

stúpivše od píkladu Kristova i od nauenie Duciia jeho Svatého,

ale pi tchf, kteiež zstávají vždy jedni po « druhých následujíce

prvních, akoli v malém potu. Neb i to písma oznamují, že malé

stádce Kristovo jest, a také toho íiguora pedešla jest, že málo

bylo tch, kteiež zstali pi Jeruzalému, kdež byl chrám, kterýž

byl podobenstvie církve svaté a Jeruzaléma toho lidu pokojného,

k nmuž pán Ježíš mluvil ka: Pokoj muoj dávám vám, pokoj

muoj zuostavuji vám. Ne jako svt dává, já vám dávám. Vsvt
nátiesky míti budete, ale ve mn pokoj. §

Protož kteiež sú kdežkoii zuostali po všem svt knžie

v té pravd srdce laskavého a duchu pokojného, trpiece od svta

pro spravedlivost, tif mají úad užitený a k spasení prospšný,

neb sú knžie v domu božiem, obtujíce obti vzáctné Bohu skrze

Krista Ježíše, jakož o tom naped doteno. Ale tito, kteiež sú se

oddlili od tohoto chrámu zboru božieho první církve svaté, jsúf

podobni onm, kteiež byli odstúpili od rodu Davidova a odešli

od Jeruzaléma r a opustili chrám i sloužili bohuom cizím, poddavše

se králi Jeroboamovi, kterýž jim byl puovod tch hiechuov i všeho

zlého. Tak tito odstúpili od Krista Ježíše ukižovaného, jenž jest

koen a rod Daviduo v pravd, a opustili pokoj božie, s svtem
se upokojivše a spojivše, aby s ním jedno byli a od žádného ne-

trpli z lásky, ale mocí jedni proti druhým povstávali a skrze boje

pemáhali a pokojný lid trápili i hrdla zbavovali. Protož pílišf sú

daleko odešli od chrámu, jenž jest církev svatá. Protožf o úadné
moci apoštolské, kterakf jest pi jich následovnících v církvi svaté,

pi tétof nenie, co o tom smysliti, než že prost jest moc svtská,^

a co se praví býti v úad apoštolském, to jest toliko k oklamání

jako koflík zlatý, v nmž plno ohavnosti.^

Tohof jest / puovod ten Sylvester s Konstantinem císaem, f. \Q&>

jakož psáno, že jest toho asu kikl andl velikým hlasem ka,

že jest již jed vlit v církev svat.- A tak tiem jedem ztrávcni sú

jedni skrze druhé smysly zlými a scestnými pod jménem viery

pána Krista a úadu apoštolského. A k tomu oddali se v lakom-

stvie. jenž jest modlám slouženie,^ a skrze to upadli v kacistvie

a nb. C. /? Jan 14, 27. y nh. S Z]. 17, 4. e Eí. 5, 5.

1 Srov. str. 91. 279 a pozn. 1 na str. 52.

2 Viz pozn. 3 na str. 73 a pozn. 2 na str. 238.



376 Kterak se lidé mají jwíti k církvi ímské.

svatokupecké, ješto to sami vypsali v svých práviech v dekrete za

nejvtie kacístvie.^ A v tom se pak svobodn mají n^njšie Boha

se nebojíce ani lidí stydiece, neb jedni u druhých kupují obecn,

biskupové u papeže a knžie u biskupuov a lidé oborem u knžie.''^

Protož podlé jich práv jsú v klatb všickni, neb tak stojí psáno :

Prokletý, ktož prodává, i ten, ktož kupuje.^ Ale z tohof jedno

kumšty mají a tomu se posmievají, neb snad o tom sami málo

držie, by tu co svatého bylo v tom jich úad, protožf se jedno

vespolek klamají a tlesného užietka hledají od nejvyššiech do

nejnižšiech, jakož se to vidí, žef jest tak v skutku. Ale jakož se

naped dotklo puovodu apoštolského i tch, kteiež sú týmž duchem

chodili a týmiž šlépjemi kráeli, ještof se v jednotu shromažují

ze všech jazykuov i národuov a v kterémkoli královstvie svuoj

puovod mají, jsú jedna církev všickni zuostávajíce v jednot

a v poslušenstvie s prvními v moci úadu apoštolského a toho

skutkem dokazují, eie božie zachovávajíce a ctnostn živi jsúce,

jakož toho naped asto dotýkáno.^

Také jakož nás tiežie, odkud bychom knžie mli, k tomu

jest odpov, jakož naped doteno,^ že když nás kteí poznávají

zuostávati v nauenie viery pána Krista a lásky Ducha jeho

tehdyf mohu srozumti v jednot církve svaté nás pebývati® a v-
iti, že máme knžie úadu apoštolského, neb jich úad jest

f. 167^ z / moci Ducha Svatého skrze pána Krista, kterýž takovým za-

slíbil ka: Cožkoli prositi budete Otce ve jménu mém, uinit vám.o-

A opt: 5 vámi sem po všecky dni, až do skonánie svta.P

A jisté jest z písem svatých, že s takovými jest vždycky s jednmi

po druhých, kteiež zuostávají v eech jeho, a takovíf mají moc
úadnú apoštolskú v pravd Ducha Svatého, neb skrze nho mohu
i umjí svázati i rozvázati," a tiem toho dokazují, že to inie ne-

omyln, když mohu a umjí hiechuov se vystieci a je s žádostmi

umrtviti a pána Krista následovati v takovém život, jakož naped

doteno. Protož takových jest zaslíbil neopouštti, ale což jim koli

k spasenie potebie, uiniti.

a Jan 16, 23. /? Mat. 28, 20.

1 „Symoniacorum haeresis caeteris dampnabilior esse probatur . .
.* c. 21

C. 1 qu. 1 decreíi Gratiani (FRIEDBERG, Corpus iuris canonici I, 364—365).
' Podobn v CHELICKÉHO Síti víry (vyd. Smetánka) str. 289—290.

3 C.22C. 1 qu. 1 decreti Gratiani (FRIEDBERG, Corpus iuris canonici I, 366).

* Srov. zvlášt str. 314. 326-327. 328-329. 362—363.
'•> Srov. str. 345.

^ Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.

' Str. 330 si. Srov. pozn. 1 na sír. 31.
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A jakož sme svrchu dotýkali puovodu našeho i knžie,

kterakf sú k tomu pišli, že sme tomu úpln uvili, že máme
knžie skrze Krista Ježíše vyvolené a posvcené skrze pomazánie

Ducha Svatého, -^^ ale jakož chtli by zvdti od nás, od kohof sú

svceni neb potvrzeni skrze ruku vzkládanie, o tom naped dotkli

sme, kterak sú jedni skrze druhé vzeli potvrzenie,^ že ti knžie,

kteí jednomyslní byli z prvních ímských s námi i také z tch,

ještof sú z puovodu prvnie církve, ti sú k tomu posloužili s mi-

lostí, aby také nkto neekl, že sami se knžiemi dlají, protož

sme se k tomu tak mli, abychom jimi nepohrdali, ale aby knž-
stvie peneseno bylo od onch k tmto, kteiež skutené dokazují

hodni býti úadu toho skrze Krista Ježíše.

Ale mohl by nkdo tomu odepieti a ka, že ti knžie nebyli

sú biskupové.

K tomu odpovieme, že sme se již v tom nezpravovali puo-

vodem knžstva úaduov velikých v ímské církvi, ale prvnie

církve apoštolské následovali sme. Neb jsú jistá písma v zákon
položená, že jest teh/dy jedno byl biskup/^ a knz,^ jakož s. Pavel f. 167''

k Timoteovi a Titovi píše, kteiež byli knžie, majíce úad jiných

potvrzovati, ka: Ustav knžie po méstechj a tudiež jmenuje je

biskupy a ukazuje, kterací mají býti. A o to nám nenie odpory,

neb sú ty vci sepsali latin echové a Nmci, že jedna moc
jest svátosti knžstvie a biskupstvie — a oni sami o tom píšie

ímské církve doktoi v dekrete^ i v knihách hlubokých smysluo'^ —
a také, že v první církvi nebyla než dva úady: knžie a jáhnové,

ale pak podlé zvolenie tch zprávcuov kesfanuov vrných že sú

toho v tom postavovali, ktož se k tomu hodil, jakož znamenali

dar božie pi kom, jakožto prvotn kazatele slova božieho, pak

také k nauení a k napomínání i k jiným svátostem, kteiež

k emu zpuosobnjšie byli z daru božieho, vše v jedné moci

z Boha skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém ; ale kteiežf sú ctnost-

njšie byli a dokonalejšie víru mli a hojnjšie lásku a z toho

a nb. C. /? Biskup a knz jedno. C. y Tit. 1, 5.

' Srov. str. 320 a násl. - Str. 330 a násl.

^ Srov. str. 282. Také Táboí nepokládali rozdíl mezí knzem a biskupem

za podstatný (GOLL vM 1885. 49). Viz též pozn. 1 na str. 31.

* Decreti Gratiani príma pars- Distínctionís XCV. c. V.: „Presbiter idem

est, qui et episcopus, ac sóla consuetudine presbiteris episcopi praesunt etc."

(FRIEDBERG. Corpus íuris canoníci I, 332).

' Srov. PETR! LOMBARD/ Sententiarum 11. quattuor, í. IV. dist. XXV
(MIGNE, Putrologia lat. t. 192. str. 904).
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modlitby ku pánu Bohu nábožné inili, tif sú viece i mocnji
dary božie brali, z nichž i jiným posluhovali. A tak jest bylo

všech asuov i tohoto nynie, že kteriež více pána Boha milují,

tif vtie pilnost mají ei jeho ostiehati.^ A o tch jest duovod

jistý z písem svatých, že je pán Buoh miluje a prosby jich slyšie

a napluje žádosti jich, jakož toho naped dotýkáno, že to sám
pán Ježíš oznamuje ka: Ktož má pikázanie má a zachovává je,

ten jest, jenž miluje m. A ktož miluje mé, milován bude od Otce

mého a já milovati budu jeho a zjevím jemu mé samého.'^ o-

Protož na tom záležie všecko dobré v tomto život. A takových

sme lidí hledali jeden každý z nás, aby jich úasten byl, ne sám

se spravedliv in ani ntco býti domnievaje, než jakož pán Buoh
každého zná srdce pokorné a duch prostý (neb tm dává dary

své a oznamuje Otec Syna a Syn Otce), ale každý z nás patie

f. 168^ k ctnostnému obcování / svých bližních a k skutenému zachování

eie božiech. A tak kteiež sme se mohli poznati v tom a jedni

o druhých svdectvie vydati z toho, v em sú poznáni kteie, že

se ostiehají skrze vieru v jnoci božie v život kesanském pravém,

také vydávajíce se k nauenie neb k trestánie nejprve tm v té

pravd pebývajícím, kteiež sú pítomní a vidí obcovánie, pak

dále každému lovku aneb kterýmžkoli lidem, jestliže by vdli
co scestného neb nepravého, hotovi sme nauenie pijíti a opraviti.^

A k tomu sme se vydávali všech tch let i podnes'^ a nikdýf nám
nebylo nic ukázáno odporného víe pána Krista a obcovánie ke-
sanského, než z tch vcí vinili nás, jakož sme jich naped dotkli,

kteréž pošly z papežuov,"^ kteiež se spojili s svtem v skutcích

Bohu odporných i sami v témž zjevn nalezeni sou a všecky
vci provodie skrze múdrost lidmi vyuenu, a což ta nestaie,

to mocí ukrutnú pipudie.

Ale ádnému vyslyšenie a kesanskému rozmluvení má každý

poddán býti.^ Protož k tomu hotovi sme byli vždycky i podnes,

neb to bylo (v) první církvi'' v ziezení apoštolském, a sú také

v mnohé nesvobod byli i pokrývali se a také asem a miestem

zjevn byli. Neb i my to za zlé máme, když by nkto vésti chtl

pokutn neb uiti ntco a nesml s tiem na jevo, aby z toho

a Orig.: samému, b y originále: církvie.

a Jan 14, 21.

1 Srov. pozn. 1 na str. 29 a str. 282.

Srov. pozn. 2 na str. 201. ^ Srov. pozn. 1 na str. 5.

* Mini se hlavn klanni eucharistii. Srov. pozn. 4 na str. 48.

'> Srov. pozn. 1 na str. 5.
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vydal poet aneb, z eho by rau vina dána byla, nechtl se zpra-

viti. Protož to svolenie máme, abychom nic jiného nedrželi ani

vedli ani uili, než té pravd spasitedlné, o kteréž sú proroci

prorokovali a pán Ježíš Kristus skutkem to ukázal i slovem

oznámil a tak apoštolé to svdili i na tom životy své složili.'

Duovod pak té pravdy všecky asy i tohoto za pravý máme,
kdyžf sú lidé jednomyslní v té pravd a v skutku toho ostiehají,

neb takoví duovod mají, že práv toho písma prorockého 1 168^

a apoštolského požievají v jednostejném smyslu a jednom Kri-

stovu. A pi tch víme v pravd duovod viery i všech spasi-

tedlných vcí. Ale když lidé zlí dovodie dobrými apoštoly, tuf

nenie duovod jistý, neb mluvie formu ei jich aneb hlas a to

muož býti v duchu jich zatmlém, ješto v nm mohu jiný smysl

míti a rozuom svuoj dávati aneb piesmem tiem svého úmysla

doliovati. Protož nezáležie na nich svdectvie pravé duochovních

vcí spasitedlných, neb nezpravují se svtlem moudrosti božie,

ale podlé moudrosti své a vrnosti té, pokudž znají, mohúf svd-
iti o vcech zemských a asných s strany práv a áduov svta.

A když pak lidé zlí dovodie zlými aneb také nejistými jako sami,

ovšem tiem svdectvím má pohrzeno býti od toho, kdo se ptá na

jistotu užietka spasenie. Neb ktož eie božiech ostiehají, ti

pravdu znají, neb skrze to v Kristu pebývají a jej v sob pe-
bývajícího mají, neb z toho jest duovod pravdy. A takovým ml
by se každý sviti o vci spasitedlné. A protož každý z nás žádáa

a vie s takovými úastenství míti a s nimi v jednot pebývati

i poslušenstvie zachovati víry pána Krista i o všech vcech nau-

enie pijímati i také tresktání poddánu býti s milostí, neb žádný

sob nemá múdr býti ani spravedliv se initi, než potud a tak,

jakožf muož každý ustaven býti v dobrém svdomie a v nadji

spasenie skrze radu jednomyslnosti té jednoty takových naped
dotených. A kdyžf se v tom ostiehá, tehdyf doufánie má míti

a nadji nepochybnú, že spasen bude z milosti božie skrze pána

Krista Ježíše. A tohof každému žádáme, aby se práv ustavil

u vcech spasitedlných základných, na nichž záležie život vný,
neb skrze to sú všickni jedna církev od poátku až do skonánie.

Než pak jiné sú vci v / promnách a rozdielné jedny od f. 169^

druhých. Zákon Starý od pirozeného a Nové Svdectvie od prvního

a Jak se v jistot spasení ustavovati. C.

' Míní se nepochybn t. zv. Svolení z r. 1461, o nmž GOLL vM
1883. 514.
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obého, v nmž mohu býti vci služebné pípadné asem a miestem

a osobami a promnné, jinde jinak a jakž kterému kde lidu k vzd-
lání a k polepšení jest, aby se vzdlávali a zachovávali v pod-

statných vcech, skrze nž jsú v jednot'^ církve svaté všickni vy-

volenie božie. Jakož v prvním listu psáno o tom^ tú píinu, že

jest o nás byla e od mnohých lidí i od nkterých znamenitých,

když k nim mluveno, aby nás vyslyšali, tak k tomu ekli, že nejsú

v jednot církve a nedržie poslušenstvie.^^ Protož psali sme, kterakf

písmák oznamují o jednot církve svaté a kterak má zachováváno

býti poslušenstvie jejie. Druhý list psán túr píinu, že nejviece

nás tiem potýkali i knžie na kázaní mluvili, že nevíme o svá-

tostech církve svaté. ^ Protož sme ta písma pivedli, kterak s ti

o tom popsali, kteiež slúpové církve svaté byli, v jichž smyslu

svdectvie všickni zuostávati mají a v pravd vieru pána Krista

míti i o sedmeré svátosti i o všech vcech spasitedlných. Tetí

pak'^ list tento z té píiny, aby ktož te neb túce uslyšie, aby

ml rozdiel diela spravedlnosti božie od initeluov bludu. Neb

skrze dielo své poznán bývá Stvoitel všech vcí i jeho Syn milý,

skrze nhož všecky vci uinny. I jeho poslové všickni po tom

mají poznáni býti, kdyžf to dielo dlají, kteréž sám Buoh Otec

i Syn dlá v nich, a oni také dlají snažn a piln toho ostiehají,

což jest ke cti Otce nebeského a k chvále Syna jeho a k užietku

spasitedlnému voleným jeho. Dejž pán Buoh své požehnánie skrze

Krista Ježíše, totiž v duochovních vcech nebeských rozmnoženie,

tm, ktož ísti nebo túce slyšeti budu, majíce milost a žádost

v skutku ostiehati toho všeho, což jest k užietku vného života.

Ale mohl by nkto ieci: „Kterak my pak muožem to po-

znati, tak-li se ty vci majie pi vás, jakož tu píšete, ponvadž
jdú o vás jiná svdectvie od lidu toho odporná?"

K tomu dieme: Mají-lif ti lidé vtie jistotu svému svdectvie

f. 169^ skrze ctnostný život a skutky dobré než my, jakožf pís/ma svatá

oznamují, tehdyf takovým slušie viti, neb i každý z nás tak

uinil tchto let, že se na takové ptal a vil tm. A z tch píin

a V em jsou všickni jedno. C.

/? Nákové na bratí. C. Místo toto oznaeno Jest po stran íslicí: 1.

;' Po stran íslice: 2. 'í Po stran íslice: 3.

1 Srov. TRAKTÁT BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI SVATÉ str.267—2S5.
•^ Srov. pozn. 1 na str. 5. Srov. tž str. 201 pozn. 2 a 3.

^ Tímto druhým listem jest druhá ást TRAKTÁTU BRATÍ STARÝCH
O CÍRKVI SVATÉ, poínající na f. 129^ (str. 290). Srov. pozn. 2 na str. 290.
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jest shromáždénie naše z obojieho lidu sob odporného, i z stavuov

a áduov naped dotených, v jeden lid, z kteréhož máme knžie.

Ješt mohla by e býti od nkoho, že tiem bhem lid shro-

mážd se v rozdielných zemiech neboli v jedné, mohl by též

uiniti a takéž sob biskupy zvoliti a tak by byly roty sob
odporné.^

K tomu odpovieme, že neslýcháno od poátku viery ke-

sanské, aby kdy šlo tiem zpuosobem a takovými píinami, jakož

již naped doteno, aby tak bylo v prodlených letech ptánie na

puovod viery kesanské a úad apoštolský, vyhledávajíce osoby,

které by se Boha bály a eie jeho ostíhaly.-^ A takový lid, kdež

by koli byl po všem« svt, nebyly by roty, ale jedna církev svatá

skrze vieru pána Krista a lásku Ducha jeho Svatého. Jakož tak

bylo v první církvi svaté, jakož písma svdie apoštolská, že psali

jim do rozliných zemí, jakož i s. Pavel nejposlední z apoštoluov.

Avšak kdež jest lid navedl k víe pána Krista a v život ke-

sanském ustanovil, tu i knžie z nich vyvolil. Netoliko on, ale

i uedlníci jeho to inili sú. A ti všickni po všech zemiech byli

sú jeden lid skrze jedno nauenie a pak vyvolení božie skrze zá-

kladnu pravdu Krista Ježíše, jsú jedna chot Kristova. A jakož píší,

že s Petr zuostavil po sob uedlníky, aby sebe poslúchali všickni

až do jednoho, však jest proto nerušil toho, aby i ten jeden se

všemi nebyl v jednot a poslušenstvie apoštoluov. kteiež ješt

živi byli po nm, a zvlášt tovaryši jeho svatému Janu, kterýž

z jiných apoštoluov byl prvotní s ním, jakož toho naped doteno,

že ješt ten živ byl a zbory božie zpravoval.^ Neb o tom i psal

s. Petr, aby mladšie staršiem poddáni byli.^ A s. Jan byl nejstaršie

v pravd uenie Ducha Svatého. Protož vz, že bychom i my to

za zlé mli, kdež by se tiem obyejem dlo, aby roty byly."^ Ale

tiemto zpuosobem nemohu roty býti, neb jest jedna pravda Kristus

Ježieš, v nmž všick/ni jedno sú, a jedni druhých sú úastni skrze í- 170^

milost Ducha Svatého, a kdežkoli mohu sebe pítomni býti a zvdie

o sob, rádi se vidie a skrze spolurozmlúvánie potšenie majie

i utvrzenie v té pravd. A také takoví všem dobrého pejí a pod-

dáni jsú pokorn všelikému stvoenie lidskému pro Buoh a zvlášt

a Že bratí nejsou rota. C /? 1 Petr, 5, 5.

' Srov. LIST ROKYCANV z r. 1468 ve VÝBORU II. 738.

^ Srov. str. 320 a násl. » Srov. str. 372.

* Narážka na roty. o nichž píše CHELICKÝ v SÍTI VIERY (vyd. Sme-
tánkovo) 221 si.
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pánuom svým až do nejvyššieho v moci postaveného. Protož ne-

mohúf roty býti žádnu píinu, neb podstatné vci a základné

spolu spojily je a v tom se tak ostiehají v moci božie, aby jich

žádné vci nerušily v té pravd, neb radji zvolé život ztratiti,

nežli by dobré svdomí potratili. A takoví trpiece pro spravedlnost

blahoslaveni sú, neb jich jest královstvie nebeské.

Ale že se toho lidé mohu domnievati do nás, což jest vuobec

v svt mezi lidmi, ješto základných vcí spasitedlných neznají,

af o nich mnoho mluvie i píšie, proto jim nerozumjí, protož se

jimi spojiti nemohu a v svornosti ostiehati, než skrze své zákony

a ustavenie i práva zemská v tom se sjednávají a v jednotu shro-

mažují, a když Buoh dopustí pro hiechy jich, tohof nezacho-

vávají. A z tch píin jedni proti druhým povstávají, záhuby

a vraždy konají, jakož se to dje všech asuov po zemiech v ím-
• ském císastvie, a to netoliko od tch, ješto sú prost svtští, ale

i jedni proti druhým ti, jestot" slovu duochovní, jakož jednoho asu
papežie byli tie, vadiec se o tu stolici. A opt dva byli v ruoz-

nici též o to miesto, jakož o tom píšie, že diúhý as o to války

byly.^ A tak ti duochovní jedni proti druhým, biskupové i opati,

povstávali v roty vražedlné a pak s svtskými ty vci ovšem

vedli, jakož i papeží proti císauom a kižovníci proti Pol-

skému králi.

^

Protož ta jednota a poslušenstvie jest lidí tlesných, ještof

neznají duochovních vcí spasitedlných základných. A jakož opt
kdy který lid skrze píinu nkterých ustavení lidských, jakož sú

mnohá papežská, aneb kterýchkoli vci služebných a pípadných

f. 170*' vezma píinu rozdlenie a hádky se ponu, / písma berúce k svému

smyslu, neznajíce s obú stranu pravdy základné « a spasitedlné,

z toho bývají roty škodlivé, duchu božiemu odporné, neb inie

sváry skrze písma dovodieci každá strana své spravedlivosti a božie

neznající. Protož mluvie o víe a inie proti víe pána Krista

skutkem, též i slovem proti lásce, odporní jsúce jedni druhým,

potupujíce se a hanjíce. Protož což se domnievají vzdlávati,

toho jsú rušitelé a pestupnici obojí, nemajíce Lásky, kteráž trp-

a Roty tu jsou, kdež neni vci základných. C.

' Mini se zajisté papežská trojice po konciliu v Pise (1409). Válkami

o stolici papežskou mínny jsou asi boje v království Neapolském mezi stra-

níky papeže ímského a straníky papeže Avignonského a nejspíše asi boj

mezi papežem Janem XXIII. a Ladislavem králem Neapolským, ochráncem

ehoe XÍI.

2 Kižovniky dlužno rozumti ád rytí nmeckých v Prusku.
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livá jest, dobrotivá etc.a (Jakož toho naped doteno, eho do-

vodie jedni proti druhým,^ obojí nemající toho, což o sob svdie,
ale v tom zjevn sú, co jedni na druhé vedu.) A tak se obojí od-

súdili skrze písma mnohá pravdy, viery i lásky, a co se s obú

stranu zlého stalo, toho ke zlému požievú, ktož se nekáli a lépe

nepišli k známosti pravdy spasitedlné. Opt roty jsú/^ z toho,

když nkto sveden jest skrze chytrost satanovu, vezma sob písmo

k svému úmyslu zákona božieho aneb njakých lidí bludných

nebo opt skrze njaké zázraky nebo zjevenie neb vidénie, jakož

toho množství jest v ímské církvi. Ale ty roty nejsú jim škodlivé

zvlášt knžiem a mnichuom, neb skrze to velikých užietkuov t-

lesných nabyli a kosteluov i klášteruov nastavli a zbožie panská

obdrželi a penieze mnohé shromažují skrze oíry lidu túlavého,

jimž odpustky dávají, skrze nž se obojí v hiešiech rozmnožují.

A ty roty jsú mnohé a rozdielné,^ ješto jedni druhých nená-

vidie a ohyžují, chváléce své zákony, jedni nad druhé se vý-

šiece a v duostojenstvie postavujíce nepejí sob, ale však v jed-

not sú ímské církve.

-

Ale jinír sú, kteiež také tú píinu svedeni bývají, ješto

nkto zdá se sob múdrý býti bera písma k svému duomyslu aneb

také njaké zjevenie neb kterýmikoli vcmi poátek má zklamánie

i jiné k témuž vede, kterakkoli pod tvárnú dobrotu a pokoru, by

pak andlská; takový sob shromažuje roty zatracenie, když nemá
toho, což jest podstatného k spasenie, ješto to písma svatá apo-

štolská oznamují, / nebo žádný lovk nemá se^ postaviti sám f. i/ia

vuodce lidí viery kesanské, nebo každý vyvolený božie úd jest

církve svaté, ale Kristus hlava jediný od poátku až na vky.^

Protož každý lovk, kdož chce spasen býti. musíf jednotu míti

s jinými kesany vrnými a s tmi v jednomyslnosti býti, kteiež

pítomni mohu býti jeho a on jich, a nad n se nevyšiti, ale v po-

koe srdce o sob smysliti nízce a toho tovaryšstvie vždy hledti,

s nimiž by se mohl v nadji spasenie ustaviti, jakož o tom naped
doteno, kterak jest i onen lovk rytieský Kornelius, Boha bojící,

k jednot pišel církve svaté. ^ Ale jinak ber sob písma kto jak

a V originále následuje: jen to, snad místo: jenžto.

a 1 Kor. 13, 4. /5 Rota. C. y Item. C.

d V jednot církve svaté zstávati veliká jest poteba. C.

' Srov. str. 364—365.
2 Zde ozývá se CHELICKÉHO SÍ VIERY (vyd. Smetánková) str

220 sL, zvlášt str. 253. 255. 257. 258. 277. 280.

» Srov. str. 30 pozn. 2. * Srov. str. 372.
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chce nejlepšie aneb by pak zázraci jacížkoli byli neb vidnie

a zjevenie, vše to muož býti z božieho dopuštnie skrze chytrost

ducha zlého, skrze niž by se vzdlávala rota duchu božiemu od-

porná, bu která tejná nebo zjevná, vždy jest zlá a svod od cesty

spasenie.^ Ale tiemto zpuosobem, kterýž jest pán Buoh dal z mi-

losti své, nemuož býti zklamánie, neb o tom piesma svdie apo-

štolská a také takovému lidu slibové božie jsú, ješto se tak vy-

bierá jako po zrnéku," svt opustivše kající život vedu, spolu se

svolují o vci spasitedlné a k milému Bohu zenie mají, k nmuž
modlitby a prosby inie v duchu pokorném, a jedni druhým jsú

poddáni a poslušní jedni druhých, jakož naped asto o tom do-

týkáno.^ Neb i apoštolé tak sou se mli, když sú církev vzdlá-

vali. A ktož pak koli z takových jednomyslných, v pravd se usta-

viv spasitedlné, kdežkoli v které krajin byl, puovod mohl býti

i zboru božieho, neb což sám v pravd ml, toho v skutku ostiehal

a tomu jiné uil slovem.

Takovým zpuosobem všecky asy se vzdlává církev svatá,

neb ktožkoli nauenie pijme od toho lovka, dává místo v sob
tomu, což jest v nm z daru božieho skrze Krista Ježíše. Protož

jest ekl : I za ty prosím, ktož uvte skrze slovo jich v m.o-

A opt : Ktož vás pijímá, mnet pijímá fi Protož kdež se takový

obrátí, ješto v jednot pebývá s volenými božiemi v základných

f.l7P vcech k spasení, sám v sob / i pi bližniech dielo božie dlá,

neb se ostiehá v život ctnostném i skutky dobré inie i jiné

uie píkladem i slovem. Protož to vše jest, což z Boha má
v Kristu Ježíši skrze moc a múdrost Ducha Svatého, neb jinak

by z sebe a od sebe a skrze duomysl lidské moudrosti nic uži-

ten a prospšn k spasení uiniti nemohl, jakož die : Beze mne
nic nemuožte uiniti.r A to každý posel božie zná, protož se koí

a níží a v bázni pebývá nemaje doufánie v niemž z strany své,

ale nadji maje v milosrdenstvie božiem, že skrze pána Krista Je-

žíše Duchem svým Svatým zpuosobie ve všem dobrém, co jesti

k chvále slávy milosti jeho a k užietku vného života jemu

i bližním, kteréž uie, a k tomu požievá rady a nauenie tch,

o kterýchž má dobru nadji, že mají dary božie a asem a místem

hledie jich pítomen býti.

a Jan 17, 20. /? Luk. 10, 16. y Jan 1, 3.

1 Srov. str. 30 pozn. 2.

^ Srov. AI f.
81a. 140a, I88b .

208b. 382b.

3 Srov. str. 376 pozn. 4.
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Takoví nevzdlávají rot, ale jsú pomocníci diela božieho,

skrze kteréž se vzdlává církev svatá. Jakož apoštolé o takovém

diele vypisují, kterak sú jedni druhým posluhovali jako svtlo

svítíce ctnostným životem a také slovem pravdy zvstovali a tak

sú prospievali jedni druhým k užietku vného života. A skrze

takové posly rozmnožena jest viera kesanská a shromáždna jest

v jednotu církev svatá po všech krajinách zem^ a to prvotn

skrze ty kazatele, o nichž die: Vyšel zvuk jich po všie zemi

a slova jich do konin zem.'^ Potom kteiežkolivk byli sú uži-

tení a prospšní tiem zpuosobem jako oni první poselstvie dli

sú, i po dnes kteie sú i budu, všickni skrze jednoho Krista Ježíše

Duchem Svatým naueni sú tomu, co mli a mají initi a kterak

jiné zpravovati na cest spasenie.

A jakož figury pedešly v Starém Zákon, že v tom byl shledán

prorok božie, když vil Bohu a poslúchal jeho, a což pedpo-

viedal budúcího ve jméno božie, a to se stalo v skutku, protož

pravda toho jest v Novém Zákon ve všech, kteréž Buoh posílá

k užietku spasenie, že víry skutky dokazují a slova božieho, kte-

réhož se pravda oznamuje skrze ctnost, nebo ctnost jest v duchu

moc býti lovku laskavému, trplivému a pokornému etc.^ Píklad

na pánu Kristu apo/štolé dávali píšíce, že Kristus poal initi f. 172^

a potom uiti, neb ten má moc k uenie a kázanie slova božieho,

ukazuje pravdu na sob toho, což uie. Též/^ posluhovati

svátostmi má moc, maje svatost života. A ten puovod knžstva

jest v mocir úadu apoštolského.^ Jestliže pak pimísí se k nim

zlí neb pokrytci, též i v lidu, a by zlých mnoho bylo, ale když

jest pravda puovodu v moci úadu apoštolského, v niež prvotn

pebývají, na kterýchž záležie rada a súd té rad poddaný, tehdyf

jest církev svatá, a ktož se zlí pimšují k takovým, jsúf jako

kúkol mezi pšenicí."* Ale kdyžf držie podstatu koukol a jestliže by

kde pšenice mezi tiem také byla po iedku, již by tu nemohlo

eeno býti, že by byla koukol mezi pšenicí natrúšena, neb by tu

koukol podstatu držal, jakož vykládá sám spasitel, že sú synové

z zlostníka,^ ducha zlého. Kdyžf pak takový puovod mají, obdr-

ževše radu i súd, již tu nenie úad apoštolský aniž jich - shro-

' Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.

- Srov. AI j. 6a (str. 21).

^ Srcyu. pozn. I na str. 29. * Srov. str. 305.

a ím. 10, 18. /? nb. C.

Y Pvod knžstva v moci úadu apoštolského. C.

d Mat. 13, 7. £ Kde není úad apoštolský. C.
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mážnie církev svatá, nebo jich shromáždnie nenie z nauenie

skrze Ducha Svatého, ale jest skrze jich tlesný duch lid shro-

máždný v jich poslušenství, jedno skrze múdrost tlesnu a druhé

skrze moc svtskú.

Jakož obyej byl prvním císauom lid sob shromažovati

a v pokoj uvoditi v poslušenstvie svém, protož tak jest pi ny-

njšiech papežiech. Ale což se praví býti, nejsúf v úad apoštol-

ském a jednota církve svaté a v poslušenstvie jejiem. Tof jest da-

leko od nich jako tma od svtla. A kteiež se vybierají z té kú-

kole, kteráž se (v) veliké zástupy shromáždila a mnohé zem ob-

sáhla, ti pak vybranie a spolu shromáždní jako pšenice již spolu

majie sebránie ve jméno Kristovo a nauenie i všelikú radu a súd

skrze múdrost Ducha Svatého. Kdož se pak koli vespolek pídržie

a sebe vespolek poslúchají, jsúf v poslušenstvie církve svaté, pe-
bývajíce v jednot skrze moc úadu apoštolského, kterýž mají

z daru Ducha Svatého v Kristu Ježíši. Tit" sú již v pravd církev

svatá, a ktož se k nim pimšují zlí pokrytci, ti sú kúkol. Ale že

f. 172'' se tak kúkol rozmnožila a pšenici pemohla, die pán Ježíš: Roz-

množie se zlost a zstydné láska.'^ A že mla se odmsiti pšenice

stránku, die: Když ty vci budou, nermutte se, ale hlav svých

pozdvihnte, neb se bližie oddlenie vášeJ Opt, jakož naped
povdíno, die: Vyjdte z nho, lide muoj etc./- Akoli teprv na

skonánie svta má se to písmo naplniti, že pijdu ženci a odd-
lovati budou^ kúkol od pšenice, ale to již bude všech vkuo všech

volených od zatracencuov, ale na svt podlé toho, jakož také

písma svdie, kteraké oddlenie dje se, jako bylo Abrahamovo
i semene jeho rodu dobrého oddlenie od zlých národuov a opt
z Babylona oddlili se do Jeruzaléma k dlání chrámu. Protož

tato vc, kteráž jest pi nás, nenie proti písmu svatému, ale pinie

se, co jest pedpovdíno Duchem Svatým.

A protož sme ta léta k tomu se ohlašovali i k tomu mnoho
poddávali, móž-li kto pi nás ukázati co odporného víe pána

Krista a životu kesanskému,^ ještof by bylo proti písmu Bohem
vdechnutému, kteréž vypsáno k zpráv a k nauenie lidu kesan-
skému, jenž jest církev svatá, v jejiež jednot každý z nás nadji

má, že pebývá a poslušenství s milostí žádá zachovati v víe

pána Krista a v lásce Ducha Svatého, akoli lidé sme na svt

a Orig.: bude.

a Mat. 24, 12. /3 Luk. 21, 28. ,- Zj. 18, 4.

' Srov. pozn. 1 na str. 5.
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nedostatky majíce, z sebe a od sebe nic nemohúce dobrého ani

pomysliti, ale dostatenost ke všemu dobrému každému z Boha

jest, od nejprvních do nejposledních všickni z nho a skrze nho
své dobré mají a každému vyvolenému svému dává podlé miery

té, jakž koho hodného uiní sob a vzáctného k užietku spasenie,

v nmž i my nadji máme, že nás toho dobrého neodlúie. Také

toho každému žádáme a za to se jeho milosti modlíme, aby roz-

množil to dobré siem, vyvolené své, tohoto asu nebezpeného,

neb nenie ukrácena ruka jeho, aby nemohl spomoci, ani obtie-

ženo ucho jeho, aby neuslyšalo, ale jakož zná, ie srdce pokorné

a duch prostý, takf uinie milosrdenstvie / své s každým k životu f. 173^

vnému skrze pána Krista Ježíše, Amen,

[Scriptum hoc praecedens est fratris Gregorii, v nmž
sou ty vci položeny, kteréž potom za bratra Prokopa a jiných

byly napravovány, jako vysokost mluvení i o pravení božím,

vide paginam 144 etc. A psán jest spis tento již po upálení

šesti bratr, což bylo léta 1504, a protož není dobrý ten titul,

kterýž v nkterých exempláích ped tímto psaním našel sem,

totiž v tato slova: „Psaní bratí starých o puovodu, poslané

mistru Rokycanovi etc," nebo mistr Rokycan dávno byl již

umel ped tímto napsáním; obiit enim Rokycana anno 1471,

ped upálením tch šesti bratruo 33 let, kteíž upáleni sou

37. léta po vyzdvižení puovodu, totiž po nejprvnjším ízení

knží v jednot.]^ ^

a Pípisek tento, psaný drobným a nesnadno itelným pismem, pocházi

od bratra Blahoslava. Vypluje malou mezeru, jež se nalézá mezi tímto kasem

a titulem kusu následujícího.

' Poznámkou touto dotýká se Blahoslav vnitních spor v Jednot, to-

ících se okolo otázky, zdali se spaseni zakládá jen na dobrých skutcích lo-

vka. Bratr Prokop z Jindichova Hradce, bakalá, snažil se nalézti stední

cestu mezi názorem kladoucím hlavní draz na víru a zásluhy Kristovy a ná-

zorem, peceujícím dobré skutky, formulí o dobré vli. kterou Bh pijímá

na míst skutk lidských tebas nedostatených. (Srov. GOLL vM 1886.

504—310.) Tehdy shledáno a jako závadné snad vymýceno místo našeho kusu

na f.
144a—144b (str. 336). kde Blahoslav piinil své postranní poznámky.

Jakési osvtlení tchto vcí najdeme u KRASONICKÉHO v rkpe musejním

V F 41 f.
17b.

Ze souvislosti kusu našeho s TRAKTÁTEM BRATÍ STARÝCH O CÍRKVI

SVATÉ dlužno „bratra ehoe" v t^'to poznámce jmenovaného ztotožovati

s ehoem, zakladatelem Jednoty. Je sice nápadné, že Blahoslav klade vznik

spisu toho do doby. kdy eho již nežil (a my ovšem nechtli bychom viti, že

Blahoslav nevdl, že eho zemel již r. 1474). ale z f.
138b (str. 325). na

kteréžto místo bije Blahoslav mluv o upálení 6 bratí r. 1504. jest patrno.

25»
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O rozdiele, kterej jest mezi bratiemi, tak že jedni sou praví

a druzí falešní.^

Jakož^ nejmilejšie bratr náš Pavel podlé danéjemu I mou-
drosti psal vám, jakož i ve všech epištolách, mluv v nich o tch
vcech, v nichž sú nkteré vci nesnadné k rozumu, kteréž ne-

ustaviní a neuenie kazie, jako i jiná pisma k svému vlastnímu

zatracenie, protož vy, bratie, naped to vdúce, ostiehejte se,

abyste bludem nemúdrých jsúc zavedeni, nevypadli od vlastnieho

utvrzenie. ale roste v milosti a v poznáni pána našeho Ježíše

Krista a spasitele, jemuž chvála nynie i v den vnosti.o-

V této ei s. Petr pipomíná svatého Pavla i jeho psánie,

že jest o'' tch vcech v svých epištolách mluvil, kteréž jim po-

sílal, a ka o nm, že jest bratr náš nejmilejšie. A tú eí vydává

svdectvie, že jest též porozen z Boha Otce skrze Krista Ježíše a

pijal jednotu v Duchu Svatém s nimi. to jest s velikými apoštoly

bratrstvie, kteréž jest nejmilejšie Bohu i všem kesfanuom vrným.
Ale že sú byli obdarován-ie z jednoho Ducha Svatého rozdielnými

f. IZS'' dary, protož die: Podlé múdrosti jemu dané I psal vám. Atak
z té mudrosti, kterúž ml z Boha darem Ducha Svatého v Kristu

Ježíši, mluvil ve všech epištolách svých o týchž vcech, jako s. Petr

napsal, též z daru Ducha Svatého maje múdrost. Ale že psal

že Blahoslav povrchn usuzoval a že bu nevdl, kdy eho zemel nebo

spíše nepostehl, že jeho výklad odporuje nejen autorství ehoovu, nýbrž

vbec celému kontekstu kusu KTERAK SE LIDÉ, nebo tento kus vesms dotýká

se událostí zbhlých okolo r. 1470 a neobsahuje žádných narážek na události

z poátku 16. století a vbec na událostí pozdjší (po r. 1473). Srov. ostatn

GOLL. Quellen I, 22—23 a vM 1883. 518—519.

a Celý nadpis psán jest tuným písmem. V AV zní nadpis tohoto kusu

takto: Psáni na slova sv. Petra v jeho Kanonice druhé, v kapitole III. položená.

O rozdile mezi bratími pravými a falešnými. AI: v.

a 2 Petr 3, 15.— 18.

^ Týž kus nalézá se i v AV j. 79a si. Na f.
79a nalézá se titul shora

uvedený (v poznámce a), vlastní tekst zaíná teprve na j. 80a. Q obsahu GOLL
vM 1883, 518 a PAL'MOV, Braja I. 1, 84. GOLL I c. myslí, že kus tento

jest dílem bratra ehoe, vztahuje na zprávu bratrského dekretu z r. 1495

o spise ehoov, zvaném „o dvojím díle'. Srov. i JIREKOVU Rukov II. 167.

O dob sepsání nelze nic ze spisu samého ani odjinud usuzovati. Pouze na-

rážky na to, že papež a preláti jsou píinou krvavých válek náboženských a

že stihají jimi echy pro pijímáni pod oboji zpsobou, by poukazovaly na to,,

že spis vznikl v dob, kdy boje za krále Jiího byly již v plném proudu, tedy

asi r. 1469—1470.
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zjevnjie a prostji, ješto muož snáze jim rozumti a nemuož jich

brzo a snadn ve zlém rozumu vzíti, jako svatého Pavla jsú ei
skrytjšie a nesnadnjšie k rozumu, ješto zvlášt ti, kto sú se

neustavili v jednomyslnosti s prvními posly božími (a tak se

všemi tmi, kteie sú se založili a vkoenili v Kristu Ježíši a mají

tovaryšstvie Ducha Svatého), nemohu míti smysla pravdy, neb

jich duch múdrosti neuie, aby mohli srozumti zdrav písmu

Bohem vdechnutému, aby je brali i pivodili v pravd k užietku

spasenie sob i bližním, ale takoví neustaviní a neuenie kazí,

tak že k svému zlému písem použievají, i jiným kesfanuom vrným
mohli by uškoditi a skrze nemúdrost bludu, že by odvedeni byli

od nauenie spasitedlného a tak vypadli by od vlastního utvrzenie,

které pijali v slov pravdy od posluov božiech: protož je vy-

stiehá od takových, ješto neustavili se na^ základu Krista Ježíše

a Duchem jeho Svatým nejsú ueni, ale k tomu je napomíná,

aby na tom základu pevn stáli, neb jest to vlastní utvrzenie

k životu vnému, k tomu jich ponúkaje, aby více v tom rostli

a rozmáhali se, jsúce svlaženi milostí božie, aby skrze to lépe

poznali užitek spasitedlný v pánu svém Kristu Ježíši a z toho

poznali Boha samého pravého a Krista Ježíše, syna jeho, spasitele

svého, jemuž chvála nynie i v den vnosti. Nebo všickni vrní

kesané mají chváliti a dieky initi Kristu Ježíši ze všeho dobrého

a zvlášt z toho, že jest poslúžil jim k životu vnému. A tak

chváliti budu v den vný, když toho požívati budu v hojnosti

veliké všeho dobrého, kteréž jim pišlo skrze Krista Ježíše od

Boha Otce, jemuž chvála na vky vkuov. Amen.

A tak nejprv v této ei s. Petra známo jest, že pokládá

zvláštnie brat ie nejmilejšie, z Boha Otce rozené ode všech sy- í. 174'

nuov svta z tla pošlých. Protož tak píše a ka: nejmilejšie,

bratr náš, neb jistotu mli o nm, že jest k témuž rodu duo-

chovnímu pišel, v kterémž se nejviec pánu Bohu líbili a vzáctni

jemu byli. Protož tak psali v svých epištolách, že sú synové

božie nejmilejšie a*' také jedni druhým bratie nejmilejšie.'' Protož

ktož sú koli jednoho Otce nebeského synové, jsú také bratie svoji,

protož iekají v pravd: Ote náš, jenž jsi v nebesich.i A tak je

sám pán Ježíš nauil tomu, aby se k svému Otci znali jednomu,

nebeskému, neb také rozkázal jim a ka : Nerote sob Otce nazý-

vati na zemi, neb jeden jest Otec váš v nebesích.^ A to proto

^V AI chybí. ^ V AV chybí: a X nejmilejšie.

a Mat. 6, 9. (i Mat. 23. 9.
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jim ekl, že prvotn k nmu mají zenie míti, poslúchati a ctíti,

akoli sú otcové na zemi duochovní, ale to služebn, nebo jich

poslúžením z daru, který od Boha mají v slov pravdy, zplozuje

se v lidech rod nový, lovk vnitnie duchovní skrze Krista Ježíše

v Duchu Svatém. A proto se jest apoštol otcem nazýval a podlé

toho jsú všickni otcové, ktož posluhují jedni druhým k životu

pravému kesanskému skrze ctnostné obcovánie a eie božiech

rozjímanie a váženie, jakož k tomu die apoštol, že dobré zvsto-

váni jest moc božie každému véicima k spasení.<^ A tak slovu

otcové na zemi služebné, ale jediný Otec podstatn, z nhož a

skrze nhož a v nmž sú všecky vci. A tak ktožkoli z toho ná-

rodu božieho bratie jsú svoji nejmilejšie, jakož s. Petr píše, ti

sú tak k tomu pišli, jakož psáno, že dobroeený Buoh Otec,

jenž porodil vás po druhé v nadji živúf A opt: Porozeni ste

ne z semene porušitedlného, ale neporušitedlného, skrze slovo

Boha živého.r A tiem ádem a rodem sú nejmilejšie bratie svoji

vlastní ode všech synuov svta oddlenie jako svtlo od tmy.

Afkoli všickni národové pokolenie lidského jsú bratie

jedni druhým podlé tla, neb sú všickni synové Adamovi a Adam
f. 174^ byl syn božie, ale tch synuov roz/dlenie hned stalo se jest skrze

píinu zhešenie otce prvního, z nhož pošli synové všickni,

hiechem porušení, a ktož v nm zuostávají, jsú synové hnvu
božieho, jako onen bohatec, který se muil v ohni pekelném,

jemuž ekl: Rozpome se syna^: protož tiem zpuosobem všickni

sú synové i také bratie, jakož psáno: Co se narodilo z tla, tlo

jest.^ A tak podlé tla všickni bratie sú, ale nerovní sob, neb

jedni nad druhými panují a mocn jedni druhé sob podmaují
trápiece i hrdla zbavujíce a k tomu i^ moc mají od Boha zie-

zenú. A také sú jedni nad druhé duostojenstvím rodu vtie,

zvláš v ádu rytieském, až do nejvyššiech králuov a císae. Protož

jest to bratrstvo ve všech národech všech vkuov, ale nesrovnané

a jedno druhému odporné, ješto sob neodpustie, ale ukrutn

muie, jedni druhé zabíjejí a krev vylévají. A to všeliké bratrstvo

podlé ducha jest rozeno z hada starého ukrutného, kterýž zabil

otce i mater Evu, jakož psáno, že skrze závist áblovu vešla jest

smrt v okršlek zem.C A k tomu jest e pána Ježíše, když mluvil

tomu bratrstvu tlesnému, ješto se také nazývali kúce, že máme

^ V AV chybí.

a ím. 1, 16. li 1 Petr 1, 3. y i Petr L 23.

o Luk. 16, 25. £ Jan 3, 6. C Parafráse ím. 5, 12.
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jednoho otce Boha,'^ ale jim odpovdl: By byl Buoh otec váš,

zajisté milovali byste m.P Protož na n tu dovodil tiem, že

sá z otce ábla.r neb žádosti jeho chtli konati, z závisti hledali

ho zabiti. A protož i uedlníku svému ekl, že jest z otce ábla,'^

neb o hrdlo chtl jej zraditi. A tak takoví všickni, ktož žádosti

ducha zlého inie, k vuoli jeho zle živi jsúce a skutky tla i-

niece, nemohu eeni býti podlé pravdy synové božie, ale viec

áblovi, a sú koli podlé bytu stvoeného vždy synové, ale viece

toho^ podstatu držie, ieho sú duchu.

Protož psáno : Zkuste diichuov, jsú-li^ z Boha,^ nebo v tom

záležie synovstvie i bratrstvie pravé i také nepravé. Protož psáno '•

Ktož"" hešte, z ábla jestX A také: Ktož jest z Boha narozen, ne-

muož hešiti. A v tom sú zjevní synové božie a synové áblovi. '5

A k tomu die: Žádný vás nesve,"^ '^ to jest, by / jinak bylo. f. 175^

Protož psáno o jednch, že sú roty zatracenie« a v temnostech

chodie a nevdie, kam jdúj^^ ale o druhých, kteiež sú skrze

múdrost božie uzdravenie od smrti hiecha hada jedovatého a

skrze pána Krista spravedliví uinni, tak die k nim : Následovníci

božie bute, jako synové nejmilejšie a chote v milovánie, jako

i Kristus miloval vás a dal samého se za vás. ^ A tak ti synové

duovod jistý mají, že sú v pravd nejmilejšie synové božie a

bratie též jedni druhých nejmilejšie, když se v tom nalézají býti

v pravd, že následují pána Boha svého. Otce nebeského, jakož

psáno : Svati bute, neb já svatý sem, pán Buoh váš.f^ Také když

následují Syna jeho nejmilejšieho jednorozeného, jakož ekl: Kto

mné slúžie, mne následuoj.-' A tak jest v pravd následování, když

tak chodie duchem povolným a laskavým, zachovávajíce ei jeho

i následují šlépjí jeho skrze trplivost lásky, a tak jeden každý

chodí v milovánie, když z milosti podstupuje ty vci, kteréž sú

tlu odporné a životu vnitniemu duchovnímu k vzdlání a ku

polepšení, a v tom se vydává svým bratiem k užietku spasitedl-

nému slovem i skutkem, píkladem pána Krista. Jakož on vydal

se samého za nás, tak každý, ktož jest pišel k tomu synovstvie

a bratrstvie, chodí v milování, následuje jeho, nebo ten rod ne-

muož se zapíti, aby slitovánie neml nad spolubližními a zvláš

bratími svými; protož s milostí, jakož dar kto vzal, ticm poslu-

^ Orig.: {oto. b /I I/; jsou-lif.' c aV: kdo. ^ aV: nesvod.

a Jan 8, 41. ^ Jan 8, 42. y Jan 8, 44. rj Jan 6, 70.

e 1 Jan 4, 1. C 1 Jan 3, 8. ^1 Jan 3, 9. 10.

t9 Ef. 5, 6. £ 2 Petr 2, 1. x Parafrásc Jan 12, 35.

/ Ef. 5, 1. 2. « 1 Petr 1, 15. 16. v Jan 12, 36.
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huje a proto statku i života nelituje. Protož psáno: Dlužnici sme
za bratie naše položiti i životy naše. A ktož má statek tohoto

svta a uzi bratra svého núzi trpieciho a zave se ped nim,

kterak muož býti láska Otcova v nm ? Nerodtež milovati jazy-

kem ani slovem, ale skutkem a pravdou, neb v tom vieme, že

z pravdy sme.<^

Tenf jest duovod nejjistjšie, že takoví jsú z Boha Otce

f.175'^ pošli skrze Krista Ježíše / Duchem Svatým obnovení a jsú bratie,

majíce jednotu v Duchu Svatém, z daruov jeho sob posluhují,

jakož ta písma svdectvie vydávají, že oni to ovotce plodie Ducha

Svatého z moci vinného koene, jenž jest lásky pokoj a radost

Ducha Svatého. Protož moc mají s milostí pánu Bohu v duchu

sloužiti a svým bližním skrze lásku Ducha Svatého a ke všem

lidem milost mají, žádnému zlého za zlé neodplacují. A po tom

mají také poznáni býti, jakož psáno: Po skutcích poznáte je.^

Neb jest potebie rozeznánie míti každému kesanu pravému,

ktož sú bratie vlastní skrze rozenie druhé a obnovenie skrze

posvcenie Ducha božiehtD, ponvadž péi má míti zvláštnie,

jakož psáno: Sheši-li bratr tvuoj, potreskci jeho.r A kdyby ne-

znal, mohl by toho tresktati, ješto bratr nenie, viece by ho po-

pohoršil a na se popudil, neb by mnl, že mu se kivda dje od

tebe, ponvadž on toho rodu nenie. Také takový nezná, ím by

ctil Boha Otce a kterak by následoval Syna jeho milého a po-

slúchal ei jeho, když jest nauenie jeho nepijal skrze posly

jeho. Protož nemuož se znáti, by byl uedlník jeho, nebo psáno

jest: Zuostanete-li v ei mé, uedlníci moji budete a pravdu po-

znáte a pravda vysvobodí vásA A ponvadž takový nenie vy-

svobozen, nenie zproštn z moci satanovy, neb od svého poetie

vždycky pebývá v tle poskvrnném hiechy, ješto v nm duch

zlý moc svú inie, rozncuje pirozenie tlesné a duch zatmlý
k popuzení, k rozhnvánie, k zlobivostem, k kiku, k sváruom,

a více-li v tle vzruost bére, také hojnji se v hiešiech rozmáhá

a v duchu sobvolném ustavuje a v smyslu tla nadýmá. Protož

takového tlesného bratra nenie dlužen bratr v duchu obnovený

tresktati, neb nemá práva k nmu, ponvadž nenie toha Otce

syn jako on, takéž i bratr nenie jeho, ani z zboru volených bo-

žiech, ponvadž nemá rodu toho, jako oni mají ani nauenie,

nemá práva ani moci, aby mohl a uml s nimi v jednot pe-
bývati a eí božiech ostiehati, le by prvé pišel k pokání pra-

a 1 Jan 3, 16.— i 9. /í iMat. 7, 16. y Mat. 18, 15. d Jan 8, 32.
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vému a rodu duochovnímu života / vnitnieho. A jinak nemuož, f. 176^

než kohož Buoh vyvolí podlé pedzvdnie, neb tak die: Žádný
nepijde ke mn, jediné kohož Otec pitrhne."^ A opt psáno:

Kteréž jest pedvdl,^ ti sii uvili.^ Protož ktož má v pravd
víru pijíti, musíf se z Boha naroditi, jakož psáno: Každý, ktož

ví, že Ježíš jest Kristus, z Boha narozen jest.r Protož nenie

to po rodu, jakož svt s svými knžími tu vieru má, což tch dtí

naplodie kterakkoli v hiešiech velikých i z cizoložstva, že poktíce je

obyejem svým, že sú pišly již k obmytie druhého narozenie a

obnovenie Ducha Svatého. Oklamal se jest svt skrze múdrost

tlesnu, a by tak bylo jim spasenie na cest široké, ješto vede

k zatracenie, neb písma oznamují, že jest mnoho rodu tlesného

a toho bratrstva zemského jako hlíny, z niežto hrnce dlají, ale

málo bratie rodu duochovního jako rudy, z niežto zlato vypalují.

Protož úzkát jest cesta a tsná brána k životu vnému a málot

jest tch, ktož° ji nalézají.^

Ale ekl by nkto, že každý, ktož se ktie ve jméno Trojice

svaté, pijal jest narozenie nové, jakož knžie tak pravie, když

oni již dátko tak poktie v*^ vodud omáejíc a slova iekajíc:

„Ve jm Otce i Syna i Ducha svatého," a také ábly zaklínají a

od nho vymietají, že, a prvé byl syn dabluov pede ktem, již

jest po ktu syn božie, neb pijal Ducha Svatého a múdrost osví-

cenie, neb proto iekají: „Pijmi suol moudrosti", sole jej a v ruku

svíci dávají i v ústa chukají.^ A z toho duovod jest, když tak ty

vci se djí a kižmem mažie, že jest kesan pravý a tak bratr

všech volených božiech, a také již zavázal se k uení Kristovu,

aby jeho eí ostiehal a knžím poddán byl i jich zpráv a na-

uením povolen, napomínánie a tresktánie pijímaje a podlé toho

ode všech bratie.

K tomu odpovd jest, že ta e i skutek ktu tak pravdu má,

jakož jest vyvolenie božie pi kom, a dále, jakož nalézá se za-

chovávati to, k emuž f se zavazuje, jedno, aby ábla prázden byl

i všech skutkuov jeho a druhé, aby v Kristu pebýval jednotu

Ducha Svatého zachovávaje s volenými božiemi a toho doka-

zoval, / eie božiech ostiehaje skuten, jsa živ ctnostn a k tomu .*. 176''

aby ml povolné poddánie v? poslušenstvie tm, ješto sú v úad
apoštolském, djíce poselství mjsto pána Krista Ježíše. Ale ta vc

a A V: pedzvdél. b A V: kteíž. <^ V AV chybí.

d A V: vodou. e A V: choukají. f AV : nmuž. g A V: a.

a Jan 6, 44. /? ím. 8, 29. y 1 Jan 5, 1. 'í Mat. 7, 14.
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nemá pravdy vuobec pi knžiech i pi lidu, než toliko tvárností

a služebností tlesných a hlasuov eie. Ale o ktu pravém nic

nevdie od svého porodu až do hrobu aniž se na ptají, když
vyrostu, jako by žádné poteby nebylo jeho zachovati, skutkuov

zlých se uvarovati, tlo s hiechy a s žádostmi mrtviti a zlému
duchu ve všem odepieti, jakož psáno: Nedejte místa áblu,'^ a

dále aby se vyptávali, kterak mají skutky božie initi a pána
Krista následovati v ctnostném život, aby mohli nadji míti, že

sú zde synové božie vyvolení a spolu bratie toho rodu nového
skrze jednoho Ducha, z Boha pošlého, obnovenie. Ale to vše

píliš daleko jest od tohoto lidu vuobec jako tma od svtla. A
tak ty vci všecky v služebnostech svých kostelních k zklamánie

svému inie, ponvadž v tom pravdy nemají z Ducha Svatého ti

knžie s kmotry i s rodii tch dtí, ovšem pak ty'' dti tomu
nic nerozumjí, než tolik zvdie, když vyrostu, že se ktie tiem oby-
ejem, jakž o tom uslyšie neb uzie. A tiem zpuosobem, jakž se jich

mnoho zrodie, tak poktie. A to vše již synové božie slovu a bratie

a k tomu se tak piznávajíc iekajíc „Ote náš" aneb opt „Vím
v Boha Otce", ale nerozumjí, pro to iekají, jediné že se tomu
nauili nkteí i z mladosti od svých rodiuov. I to také pišlo

jim po rodu tlesném, aby když to iekají, zdálo se jim, že Bohu
sloužie skrze njaké zvyklosti a vuole své, ale když by jim kto

chtl oznámiti a ukázati jich zlost a tu službu mrtvú, rozhn-
vajie se a k vražd vzbudie. Protož nenief to naplniti rozkázanie

pána Krista Ježíše: Sheši-li bratr tvuoj, potreskci jeho.P ale toto

potebné jest zachovati, jakož ekl: Nerote dávati svatého psuom,

at neobrátiece se neroztrhají vás.r

Protož takoví synové svta, bratie tlesní, v svých rádiech

a práviech mají pebývati od Boha ziezených, nebo z tch n-
f. 177^ kteie sú v duostojenství postaveni, jedni skrze múdrosti uenie

nabyvše, a to slovu duochovní, a druzí svtští po rodu a erbiech

cti docházejí a jedni nad druhými se povyšují a panují, mocí

pemáhajíce v službu podrobují jedni druhé a svtštie duochovním

pomáhají a tak jedni druhým opatrností tlesnu a múdrosti po-

hanskú zastierají se i božie písma vedúce sob k svému úmyslu,

kterak by jim poslúžila, jich bratrstvu tlesnému v duchu pejchy

pozdviženému, kterýžto ukazují, když se svadie s kýmkoli, svt-

štie neb duochovnie, nikoli se skrýti nemohu, aby jich nepoznali

a/ll/; ti.

a Ef. 4, 27. § Mat. 18, 15. y Mat. 7, 6.
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ti, kdož sú Z pravdy pošli Krista Ježíše, neb e jich i skutek

známy je iní, ieho sú duchu a rodu, neb toho žádosti konají,^

jakož naped doteno o tom."'^

A tak ti bratie tohoto svta synové jsú,^ v rotách rozdiel-

ných a promnných jedni od druhých se dhce. A to jest pi
svtských i duochovních, neb takoví, ješto se smyslem tla na-

dýmají skrze múdrost tlesnu, jedni nad druhé se povyšují a skrze

tvárnosti zpuosobu života i rúcha ozdobu od jiných se oddlují,

jakož psáno: Sami se oddlujíce hovadni, ducha božieho nema-

jíce.'^ Ti pak v svých úadiech, od nejvtiech do nejnižšiech, sú

rota jedna skrze ducha, kteréhož sú pijali, v nmž mají moc
jednu spolu na as sob pochlebovati, také se na as vaditi, ha-

nti, zloeiti, ale spolu sob pomoci proti bratiem vyvoleným

božiem, tu se obecn nalézají svorní. A tak ty roty sú mnohé

a rozdielné v té jedné veliké, kteréž se v svých duostojenstviech

a úadech^ i jako mch"^ -povyšují a chlubie a také jedni druhé

velebie, od kterýchž pochvalu mají duostojenstvie a est pijí-

majíc a obrokuo nabývajie,^ jakožto papež, by byl nejhoršie, proto

jej vždy velebie pravíce, že jest otec nejsvtjšie a pán nejvyššie

a že skrze nho všecky vci pochodie duochovnie z Boha k spa-

sení lidem. Protož u veliké poctivosti mají jeho, ozdobivše jej

drahými vcmi, zlatem i kamením drahým a / perlami, ped ním í- 177''

padají a sklánjí se* a tak slúžie, jako pirozenie lidské obvyklo,

což jest na svt krásného a znamenitého, to ctíti a chváliti a jedni

druhým vypravovati, kterakého duostojenstvie jest a moci. Akoli

pak lovk zlý podlé života, ale úadem svatý; tak se oni do-

mnievají o nm i o bratích jeho kardinálech i biskupiech až tch

dvanácte'^ áduov do nejnižšiech faráuov.^ Tak se rozumie, jakož

písma svatá zjevn oznamují, že sú roty zatracenie^ podlé svých

áduov a duostojenstvie i roduov, nepišedše k rodu duochovnímu,

ale v tlesném zuostali, jakž se jedni od druhých zrodili v hie-

šiech, v nichž se vykrmili i vzrostli; a jakž kteí opatrnosti tla

nabyli a múdrosti došli skrze uenie pohanské i písem mnohých,

^V AV chybí, b V AV následuje: i zákoních. c V AV chybí: i jako mch.
d Oríg. : Xllte.

a Juda 19. /? 2 Petr 2, 1.

' Zde se vyjadují tytéž myšlénky a názory, které CHELíCRÝ rozvedl

v „Síti víry" mluve o rotách, vyd. Smetánková str. 220 si.

- Str. 390. 391. '' Srov. shora pozn. 1.

' Srov. AI f. 3ib .
188a—188b. 389b 390 a.

' Srov. pozn. 1 na str. 124.
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tak se jedni nad druhé povýšili a v duostojenství postavili skrze

svá mazánie a posvcovánie, slovy dobroeíce sob a piesma

k tomu pivodiece. Ale ponvadž pravdy nemají písem, kteráž

oznamují, po em mají známi býti úedníci církve svaté a také

v em záležie pomazánie a posvcenie a z toho duostojenství,

kteréž apoštolé mli skrze pána Krista v Duchu Svatém, ale na

svt v ponížení a v pohanní byli, protož odporné jest jedno

druhému, tak že žádného tovaryšstvie nenie ani svolenie, jakož

psáno: Které pirovnání Krista k Belialovi a které svolenie

chrámu božieho s modlami? Neb vy ste chrám Boha živého.'^

Protož daleké jest jedno od druhého, jakož písma oznamují,

jedny chrám Boha živého a druhé modly, jenž sú chrám ducha

pyšného, jakož psáno o pastýi a modle. ^ A tak ti všickni v tch
úadech postavení podlé áduov svých a duostojenstvie jsú roty,

nepišedše k zpráv Ducha Svatého a duostojenstvie pána Krista,

kteréž záležie zde na sprostnosti jeho a pokoe: Ute se ode mne,

zet sem já tichý a pokorný srdcem.^ A opt: Obohaceni ste ve

všie sprostnosti. r A takovým jest e, aby duostojn chodili ve

všie pokoe a tichosti a trplivosti, snášejíce se v lásce a pilni

i.\78^Jsúc^ zachovati /Jednotu ducha v svazku pokojeJ Protož takoví

v pravd duostojní sou, ozdobivše se ctnostmi a skutky dobrými,

jakož tak písma svdectví vydávají, že jest to rúcho tomu duo-

stojenstvie, kteréž mají skrze pána Krista Ježíše, a také v tom

ziezení bývají, kteréž píležie'^ tomu duostojenstvie, ješto je tomu

uie Duch pravdy, kterýž z Otce i z Syna pochodie, aby ve všech

vcech pravdu inili a v lásce rostli takoví bratie nejmilejšie,

jenž sú synové božie a dové církve svaté, jichž pán Ježíš hlava

jest. Protož ti všickni nejsú rota zatracenie, ale jsú každého asu
jedni po druhých zbo božie.

Pakli se kto pimísí k nim pijma tvárnosti dobroty, to*^ jsú

pokrytci jako kúkol mezi pšenicí, neb ty vci také musí býti,

jakož toho poátek v prvním zboru, neb mezi dvanácti^ uedlníky

jeden takový nalezen jest, ale proto oni sú byli zbo božie. I potom,

když se rozmáhali v první církvi zborové, a se zlí pimšovali,

však vždy apoštolé za zbory svaté je mli, k nimž sú psali epi-

štoly, o nichž tuto zmienka jest, s. Petr i s. Pavel jmenuje je „bratie

nejmilejšie" a opt „lid svatý, došlý milosrdenstvie." A tak mnoho

a AV: ó pastýi a modlo, AV: jsouce. <: V AV následuje: k. d aV: a.

e/4/;XIIti.

a 2 Ko. 6, 15. 16. (3 Mat. 11, 29. r 2 Kor. 9, 11. d Ef. 4, 3.
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píšie O nich, jim vydávajíce svdectvie, že sú synové božie nej-

milejšie a jich také nejmilejšie bratie, jako die: Tak stuojte, nej-

milejšie a pežádáci, koruno má a radosti má.a Neb a se zlí

pimšovaH, ty sú tresktali a tmto bratiem v pravd psali^ k po-

ívrzenie a k potšenie, aby nadje jich pevná byla a stálá beze

všeho vrtlánie, jakož die apoštol: Duom božie ste, a doafánie

a slávu nadje pevná zachováte až do konce.^ A tak duovod jest

o takových, že sú církev svatá, chrám duchovní, jakož psáno:

Vzdlávejte se na základ apoštolský a prorocký jim svrchovaným

úhlovým kamenem Kristem Ježíšem, na nmžto každé vzdlánie

ustavené roste v chrám svatý v"^ Pánu, na nmžto i vy vzdlá-

vejte se v pnebytek božie v Duchu Svatém.r

Protož takoví údové církve svaté nejsú rota zatracenie, ale f. 178"

zbo božie a bratie nejmilejšie, jedni druhé milujíce, jakož je

Kristus miloval, neb to jim pikázanie dal, ješto žádným národuom,

synuom tohoto svta nepíležie aniž moci mají, aby je zachovali,

aby mohli a umli vespolek se milovati, jakož Kristus miloval

uedlníky své a jim v srdce to pikázanie dal a v rozumu osvítil,

aby poznali, kterak se mají milovati, a moc k tomu dal, aby

v tom se'^ zachovali tak se milujíce, jakož je miloval. Protož ekl

nejprv: Pikázanie nové dávám vám, abyste se milovali vespolek.^

A druhé : Tot jest pikázanie mé, abyste se spolu milovali, jakož

sem já vás milovala A tetie: Tof pikazuji vám, abyste se spolu

milovali.^ A potom apoštolé to sú oznámili všem kesanuom
vrným, bratiem nejmilejšiem, aby to pikázanie zachovávali

všickni, kdož ví ve jméno Krista Ježíše, jakož psáno: Tof jest

pikázanie jeho, abyste vili ve jméno Syna jeho a milovali

jeden druhého, jakož dal nám pikázanie, a ktož je zachovávají,

v Bohu pebývá a Buoh v nm.v

Protož veliké jest to pikázanie vespolek milovánie, tak že

jiní z rodu tlesného nemají k tomu moci a umnie aniž jich pi-

rozenie muož toho snésti ani jemu muož co rozumti smysl jich,

neb jakžkoli o to se pokusí, vždy bude milovánie z duchu tles-

ného.- Jakož synové tohoto svta, bratie rodu Adamova, domnie-

vají se také milovati i lásku mieti, ale nepoznali sú samy sebe

ani toho, z eho milují a s kým jednotu mají, protož nevdie,

co jest Boha milovati a s ním, v jednot ducha pebývati, jakož

a Fil. 4, 1. (i Žid. 3, 6. r Ef. 2, 20.—22. ó Jan 13, 34. e Jan 15, 12.

C Jan 15, 17. r^ \ Jan 3, 23. 24.

nV AV chybí. ^ V aV chybí. ^V AV chybí.
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psáno : Ktož se pndržie Boha, jeden duch s nim jest. « A opt

:

Kto v lásce pebývá, v Boha pebývá a Buoh v nmfi Nic tomu
neuinie múdrosti tohoto svta, ješto mnoho písem umjí i roz-

pisují a mnoho knih shromažují, aby poznali v duchu to pi-

f. 179^ kázanie miiovánie, o nmž die ješt: Kto / dle, že by Boha mi-

loval, jehož nevidie, a bližního nemiluje, jehož vidí, lhá jest.r

Protož takoví z svta jsú a svtu mluvie a svt jich poslouchá.^

Ale bratiem nejmilejšiem die: Kto zná Boha, slyšte nás.^ A v tom

poznává se Duch pravdy a duch bludu, a to tak duch bludu

v duchu tohoto svta a Duch pravdy, kterýž z Boha jest, jakož

psáno: Nepijali sme ducha tohoto svta, ale Ducha, kterýž

z Boha jest. ^ A tak rozdiel oznamuje písmo v mnohých eech
apoštolských, kto sú ti synové tohoto svta, ješto srdcem blúdie,

a jací sú skutkové jich i milování tlesné a také zlobenie a sva-

rové, když jim co ne k vuoli. A po tch vcech mají poznáni

býti, že sú roty zatracenie, jakož ti mordéi Táborští zákonem se

chlubiece, ješto také sluli bratie, iekajíce sob „bratie milí", tak

že se sami zdáli býti bratie nejmilejšie a že z zákona božieho

meem pravdu vysvobozují a pro pravdu svú hrdla skládají a k tomu

zpievali, e pána Krista berúce v duoch svuoj vražedlný a kúce:

Kto pro m svuoj život ztratie, vný míti bude.v A knží jich

v tom je ustavovali a spasením bezpeili, jakož také i nkteie

z mistruov tak sú psali, že v tch mordiech jistá jest cesta k spa-

senie, a kdož v tom sešli, že muedlnickú korunu korunováni sú

a v nebi kralují.^

A tak ty roty v svém tlesném rodu, v duchu tohoto svta

sú rozdielné a slovu také bratie a roty bratie. Jakož i tchto let

a 1 Kor. 6, 17. /SI Jan 4, 16. /-I Jan 4, 20. ó 1 Jan 4, 5.

£ 1 Jan 4, 6. C 1 Kor. 2, 12. r^ Luk. 9, 24.

' Podobn projevené mínní bratí o Táborech viz v AI f.
137b a 157^.

Spisovatel naráží v tomto odstavci na druhou sloku písn „Kdož jste boží bo-

jovníci." Ve známých, pístupných spisích táborských nenalezl jsem místa, kde

by se takto vynášela záslužnosi váleného boje za víru ; možné však jest, že

nkteí misti táborští tak psali a mluvili v dob bujejícího chiliasmu r. 1419

a 1420. Viz ostatn GOLL. Quellen 47 si. a JASTREBOV, Etjudy o Petre Chel-

ickom I, 33 si., zvlášt pak str. 69. U Vavince z Bezové vyskytuje' se mezi

bludy, jež byly Táborm vytýkány pi hádání v dom Zmrzlíkov (10. pros.

1420) také tento: „Item quod hoc tempore ulcionis quilibet fidelis est maledictus,

qui gladium suum prohibet a sanguine adversariorum legis Christi in propria

persona corporaliter fundendo, sed quod dehet quilibet fidelis manus suas la-

vare in sanguine inimicorum Christi pro eo, quod beatus est omnis, qui misere

filie retribuet retribucionem, sicut ipsa retribuit nobis. Est heresis et crudelitas

tirannica." (FONTES RER. BOH. V. 454. Podobn i 1. c. 414 a 428).
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ty roty vznikly lúpežné a vražedlné, ješto Buoh je dopustil pro

hiechy lidské. A tak všecky, jakož naped doteno, od tch duo-

stojných pov3>šených až do nejnižšiech, ješto zuostávají v piro-

zení svém tlesném, naduovše^ se smyslem tla svého skrze mú-
drost z umnie písem, domnievají se, že by byli bratie také nej-

milejšie,^ neb tak iekají, když z své moci povýšené rozsúzenie

vydávají, nejprv die o sob a ka: „Z rady vuo/le našie a bratie í.\79^

našiech-', to jest kardináluov a patriarch etc. Protož vidie se jim,

že sú bratie a že rada vuole jich ve všem se s vuolí božie lí-

beznú srovnává, ale skutkové jich zjevní odporní sú duchu bo-

žiemu. Protož sú roty zatracenie v svých rozdielích,^ ponvadž sú

v tle poddaném hiechu a v duchu tohoto svta, zemské vci
opanovavše, v službu lidi podrobili, a ktož by jim nebyl k vuoli

rady jich a k rozkázanie, toho^ súžie a hrdla zbavují, a ktož se

zbrání, mocí pipudie, žhástvím a vyléváním krve, jakož se to

dlo*= mnohých let i za nás. A v tom se domnievají, že by

k jednot církve svaté vedli a ku poslušenstvie jejímu pitískali.

Protož tm vražedlníkuom svobodn spasenie slibují, hiechy jim

odpouštjíce, do nebe posílajíce duše jich ; ale strach bez pochyby,

že takových píbytek jest v pekle, a jich nejhlúb, kteiež k tomu
je vedu a spaseniem bezpeie, nebo psáno, že vražedlnikiiov

a smilníkuov i trávenciiov a modloslužebnikuov a všech Iháuov
dlel jich bude v jezee hoícím ohnm a sirá, ješto jest smrt

druhá,<^

Ale divná vc, že se v tom poznati nemohu, že jest to okla-

mánie satanovo, túce písma, kterak sú pudili k jednot církve

svaté apoštolé a po nich jich námstkové za nkteré sto let, až

se vpletla moc svtská pod vieru, že teprv'' v lidu pohanském ty se

vci poaly pod jménem kesanským.^ a to o vci zemské, ješto

ješt nepudili k poslušenstvie církve mocí, ale svadiece^ se a jedni

nad druhými chtiece panovati mocí ukrutnú, jedni druhé sú pe-
máhali. A králi a císai vládli jedni po druhých pes sedm set'

let a papeží tak nemli moci, neb je ssazovali i tresktali a jednoho

a AV: naduvše. b Og.: tomu. c AV : dílo. d AV : teprv
e AV : svodícc. i V A/ chybí.

a Z\. 21, 8.

' Srov. shora str. 395.

- O takových rotách píše CHBLICKÝ v .Síti víry" (vyd. Smetánková)

str. 220 si.

3 Narážka na t. zv. donaci Konstantinovu, o níž viz pozn. 3 na str. 73.
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pro cizoložstvo zabili.^ Ale v prodlenie asuov let, když se s králem

f. 180^ Jindichem stovaryšil a na císastvie ho posvtil, ^ již se / pak

potom zejmli jedni po druhých, až sob i císae opanovali a krále

zemské. Již se pak o to duostojenstvie a bohatstvie sami mezi

sebú i s králi vadili, neb v jedny asy byla dva papeže a jedny

asy tie, ješto o to veliké ruoznice mli a války vedli, jakož písma

oznamují tch bhuov, až do tyidceti let;^ a potom dále že se

zmocnili spolu ti bratie mudrci tohoto svta, aby pak jeden

vždy panoval nade všemi a mocí svtskú pudil k svému po-

slušenstvie pod jménem jednoty církve svaté a poslušenstvie

jejieho, pivodiecsob písma: Pnpute vjitia A k tomu nemuož

prozieti, kterak apoštolé tomu rozumli a skutkem toho ostiehali

i množstvie jich všech zboruov kesanských všecky asy. A druhé,

že k tomu neprohlédnu, že viece se o své vci asné mordují

a zemská zbožie a také pudiece echy a Moravany ty, ješto z ka-

licha pijímali, aby jich poslúchali a toho nechali: však proto i své

poslušné mnohé mordovali i chudinku v mstekách a ve všech,

ještof nic tú pí vinni nebyli, neb sú s nimi ve všem byli, jediné

z strany pánuov, pod jichž mocí jsúce nkteie, echuom nápo-

mocni býti museli; protož to sú nebyli kacíi a odezanci; však

proto mordéuov na n posvtili, aby je mordovali a tak jedni

druhé. Protož takoví bratie jsúf synové papežovi, ješto jedny

skrze druhé zabiejie, krev z nich vylévaje. A knžstvo spasením

je bezpeie oboje z jedné moci úadné jeho, kteréž je o jich duše

klama v smrtedlných hiešiech jim slibujíce spasenie. A tak jest

to bratrstvo rozdielné a jedno druhému odporné, vše v jednom

duchu hada starého, ješto jest puovod toho zlého od poátka,

jakož psáno, že Kain byl z zlostníka, protož zabil bratra svého.

^

í 180^ Protož se všech asuov pro/tivie ti bratie, kteie sú z toho

zlého hadového semene zplozeni, tm, kteie sú zplozeni z semene

neporušeného skrze slovo Boha živého, nebo^ pánu Kristu i Ja-

novi, nejsvtjšiemu z ženy, protivili sú se, jimž jest ekl: Hadoví

ksenci násilnorodníka.r k tak, jakožto siem rodu hadového roz-

dielné jest od semene rodu z Boha pošlého, tak to bratrstvo

jedno od druhého jest rozdielné a jedno druhému nemuož s,e pi-

a /IV; neb.

« Luk. 14, 23. /J 1 Jan 3, 12. y Mat. 23, 33.

' Srov. AI f.
164a (str. 371 pozn. 1).

- Srov. AI f.
165b (str. 374 pozn. 4).

^ Dvojice a pak trojice papežská trvala od r. 1378—1417.
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rovnati a úastnosti spolu míti. Protož psáno: Která ástka spra-

vedlivému s nepravým?^

Protož tito bratie nejmilejšie mají poznáni býti nejviece

po tom, že sú laskaví a pokojní a v protivných vcech, když se

jim dje kivda a násile, trpliví, zachovávajíce se v milostivosti

žádnému zlého zazléneodplacují, inepáteluom dobré vci obmyšlují,

pokudž mohli, dobrého jim žádajíce a za n se modléce ku pánu Bohu,

neb jest jim to po rodu Krista Ježíše i píklad jeho mají i nauenie

k tomu, jehož ostiehají s pilností, jakož psáno o nich, že sú lítostiví,

milovníci bratrstva a milosrdní,^ a opt : Ktož láska mají, žesú trp-

liví a dobrotiví, také se nepopúzejí a neradují se nad nepravostí, ale

spala radují se pravd, r A tak po tch vcech, jakož písma o nich

svdie, mají poznáni býti, jako i oni bratie zlého semene ha-

dového mohli poznáni ^ býti po tom, že nad zlým se radují, jakož

zjevné jest, když sob zle uinie, z toho potšenie mají a ztepúce

jedni druhé, z toho se chlubie a s radostí rozprávjí sob,^ a to

svtští i ti duochovní, neb sú jednoho duchu nemilostivého, ješto

netolik zle hledie uiniti nepáteluom svým, ale i tm, kteiež

jim dobrého pejie a rádi by, v em by mohli, poslúžili k tomu.

Ale oni, jsúce rodu hadového a píklad od nho majíce i nauenie,

i ostiehají toho, aby i ty ukrutn štípali, muili, hrdel zbavovali,

ješto jim nic zlého neuinili, ale ješt z mi/lovánie pravého trp- f. 181'

liv od nich strpievají bez reptánie a prosí Otce nebeského kúce,

aby jim odpustil, neb nevdie, co inie. V tom se jist shledává

veliká dobrota božie a trplivost Kristova pi tch nejmilejšiech

bratiech, ješto spolu se milují milovániem božiem, jakož Kristus

miloval je, a jsú jeden lid nerozdielný v roty, neb v jednot ducha

pebývají laskavého a k tm nepáteluom také pokojný duch mají

a milost v srdci, a toho slovem i skutkem dokazují.

Ale oni bratie rodu tlesného a semene hadového, obého

toho nemají, jedno že nenávidíc i zlé vci inie tm bratiem,

kteiež jim nic zlého nechtie (a tu nejviece hešie proti dobrot

Ducha Svatého), a druhé, že vespolek sú rozdielnie v rotách, jedni

nad druhé se pýchu nadýmají a zlostn potupují a mocí jedni

druhé utieskají a potlaují a zemských vcí zbavují i hrdel ne-

toliko s tmi, ješto v nem rozdiel mají svého poslušenství a

jednoty, ale též sami s sebú
;
jsúce synové jednoho otce, jemuž

a 2 Kor. 6, 15. /? 1 Petr 3, 8. y \ Kor. 13, tí.

3/41/; poznáni mohou.

1 Podobn v TRAKTÁTU O CÍRKVI SVATÍÍ. AI f.
129a.
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nekají nejsvtjšie a podlé toho jsú sob bratie, však sob ne-

odpustie, ale když se svadie, všecko zlé sob inie a co muož
horšieho býti než jedni z druhých krev vylévati a k vným
mukám spieš spomáhati,=^ aby již ku pokání nemohli pijíti? Co
muož horšieho býti než to mezi nimi? A to obecn sob inie

pro marnú chválu a zemské vci. Ale však v tom ne všickni sú

skuten, neb sú rozdielní v rotách, v zákoniech zvláštniech a ná-

boženstviech,^ ješto se zdadie býti duochovnie, jakož sú rozdielní

mniší v svém duochovenstvie, dléce se jedni od druhých podlé

zákonuov svých, ješto ti zákonové rozdiel v nich inie skrze

zvláštnost rúcha, iekánie hodin a zpievanie. A také pokrmy mají

nkteí rozdielné, nkteré jedie a nkterých zákon jich bráftie.

Také žen v manželstvie nepojímají, aby o n péi mli a syny

vychovali, o nichž psáno, že budu zbraovati se ženiti a od po-

krmuov se zdržovati, kteréž jest Buoh pipravil ku požievánie

f. 181 *' vrným.« / Pak takoví všickni v tch marných duochovenstviech

a pokrytých náboženstvích po svých rotách zvláštniech bratie

slovu, jakožto Františkové a Dominici a Bernardýnové.^ A tak

což jich koli jest v rozliných rotách a promnných obyejuov
podlé zákonuov svých, jimž se zdá, že dobe stojie, když své zá-

kony vyplnie a z toho se i spravedliví inie, ale na ten zákon,

který jest uložen od Boha lidem k spasenie vyplniti, mnozí ne-

pomyslí, neb o nm nic nevdie, neb jim také nepíslušie, pon-
vadž své zákony zvláštnie mají podlé tlesných služebností. Ale

proto jedno sú takoví se všemi bratienii, kteiež sú v tle pod-

daném hiechu a duchu svtskému S protož spolu sob povolují

a potakají a bratrstvie jedni druhých žádají úastni'' býti, zvlášt

tch, kteiež sú v zákoniech. A nkteie zvláštn toho žádajíce

bratrstva úastni býti skrze služebnosti jich, v jich knihy vypsáni

býti žádají,*' aby i k jich statkuom právo mli.

A tak ti bratie nejvíce již klamají svt a jsú jako puovod

jeho na široké cest, kteráž vede k zatracení. Protož podobn ono

vidnie s. Jana mohlo by se na nich naplniti: AJ kiio bledý,

a jenž sedieše na nm, jméno jemu smrt a peklo jdieše po ném,^

nebo již ten kuo tvrtý k skonánie svta jde skrze ty pokrytce,

a A V: pomáhati. ^ V A V následuje: a. c AV : svtském, d V A V chybí

úastni X býti žádají.

a Parafráse 1 Tim. 4, 3. /3 Zj. 6, 8.

' Místo toto pipomíná CHELICKÉHO „Sít viry- (vyd. Smetánkovo)

str. 247 si., zvlášt str. 248 a 253.
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jakož i^ pán Ježíš die, že zlost se rozmuož a láska stydne^ a

badá mnozí falešní proroci etc.-^ A tak to se zjevn vidí, že sú

mnozí a v rotách rozdielní pod jménem Kristovým, všickni chvá-

léce jeho a vyznávajíce, akoli sú v jednom duchu tohoto svta

bratie, ale však rozdiel mají podlé uloženie svých, aby oni zvláštnie

bratie byli a oni zvláštnie, jakož nejprv a svrchovan papež

s patriarchy a s kardinály a tak jedni po druhých, jakož se dle

ve dvanácte '^ áduov a aby dvanácteí úedníci byli toho tla

cierkve,^ pídržiece se hlavy papeže etc. Pak to tlo, církev, ti

dvanácteí úedníci zplozují, mnohé syny nesíslné skrze kest.

potom je vykrmují skrze lživé odpustky a tak vycho vávajie je f. 182^

skrze své služebnosti kostelnic, aby vzrostli ve všelikú nepravost

tla a pýchu života a rozmnožili se v žádosti oí. A to jest zjevné,

neb milují svt i ty vci, kteréž na svt jsú. A tak ti úedníci

toho tla všeho, hiechy poskvrnní a v zlosti rozmnožení a v ro-

tách rozdílní, od nejvyššiech do nejnižšiech, jedni druhým sú

bratie, nebo jde jim to také po rodu, ieho sú duchu. Jakož

nejprv papež, potom ti všickni, kteiež se k nmu znají, že jest

otec jich nejsvtjšie. Protož k nim mluví i píše k jednomu kaž-

dému povýšenému ka: „synu nejmilejšie". A ponvadž sú synové

nejmilejšie, tehdy i bratie po tom rodu sú sob nejmilejší.

Pak popatiž každý a porozumj, kterakf ti synové milují se

vespolek, tak-li jako Kristus miloval ili jako papež? Odpornéf

jest jedno druhému, neb pán Ježieš tak miloval, že mnohu úzkost

na svt trpl jsa v ponížení a v chudob, pracoval až do krva-

vého potu a na utrpenie se vydal, až na kíži bolestn umel,

a to z lásky veliké pro spasenie bratie svých, jakož psáno: Když
své miloval, až do konce miloval je.^ A ten píklad zuostavil

všem námstkuom svým a následovníkuom. Protož s. Petr s ji-

nými apoštoly i potom mnozí tak sú milovali. Ale papež zpt
proto, aby na žádná úzkost nepišla a nic aby netrpl, kdežkoli

zvie, že mu nechtí poddáni býti a poslušní, jako by on chtl,

boje posvtí a kíž klatby vydá, aby pohannie kíže Kristova

všelikterak ušel a úasten ho nebyl, množstvie vražedlníkuov shro-

máždíc skrze své úedníky a posvtí jich, aby krev vylévali bez

lítosti zabíjejíce a statky berúce a páléce. A v tom se ukazuje

dvoje ukrutnost veliká, kteráž jest hada starého, jedna, že i tm

^V AV chybí. ^ AV : zstydne. ^ Aí: Xllti- ; A V: Xllte.

a Mat. 24, 11. 12. /í Jan 13, 1.

' Srov. pozn. 1 na str. 124.
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neodpustie, kteiež jeho poslušní sú a milují jeho,^ skrze jehož

odpustky nadjí mají k spasení, a proto životem pracují i statky

vynakládají nafi i na jeho úedníky, a druhá, nejvtie nemilo-

f. 182^ stivost a ukrutná zlost: syny své nejmilejšie vydává k zabití, / ješto

také jich množstvie zmordují a k zatracenie spomohú. A to vše

iní z ábelské ukrutnosti, jsa oklamán jeho chytrostí a v tom

své dobré podlé tla obmyšluje, aby pokojn panoval, jakož jest

psáno: Sedlem královna a vdova nejsem a pláe neuzlem.a Ale

však s. Jan podivil se velikým divením, když vidl nevstku opilá

krví svatých a muedlníkuo Ježíšových^

A k tomu sob z jeho úadu posvcení mistie a knžie beru

to písmo a dovodie, že to knžstvo zlé všecko, pona od papeže

až do nejnižšiech, jsú ta nevstka, ješto sedle na šelm,r totiž na

na tom lidu hovadném. A ukrutnost jejie známa jest, neb i sami

mluvie chlubiece se, že máme moc krále ssaditi a královstvie

zkaziti. A toho skutkem dokazují, neb pále, hubie a mordují, ve-

spolek se zabíjejie, a ktož jim nechtie v tch vcech povoliti a toho

o nich vyznávati, aby oni takoví jsúce úad apoštolský mli
v pravd k spasení užitený, takové ovšem sužují vzením a za

kacíe odsuzují i hrdla zbavujie, jakož se to mnohým všecka léta

dlo>' Protož se opila krvi spravedlivých.^ Neb neml by se emu
s. Jan podiviti, že by se opila krví hiešníkuov, ^ neb jest jim to

z jich pirozenie zlého, aby se vespolek zabíjeli, neb jedni druhým

na est i na zbožie sáhají a moci obdržují pemáhajíce a krev

z sebe vylévajíce. Protož jim jest toho píina veliká, aby ty vci

konali, ponvadž chtí na svt býti duostojní a bohatí, jedni

druhým toho nepejí, ale závidie sob a nenávidie, jakož psáno

o nich, že budu se vespolek nenávidti a sváiti a povstane lid

proti lidu a války budu a bojové. Z Ale toto jest vc divná, ješto

se jest s. Jan velikým divením tomu podivil, že toho lidu ctnost-

ného, ješto sú u víe pána Krista a pebývají v lásce, krev pie^

trápci je a života zbavující pro své zámysly, ani jie dobrého

pejie i žádají, aby mohli ku pokání pijíti, modle se za to pánu

Bohu, a také když je sužuje, trpie pokorn nezloeiece, ale s mi-

lostí majíc lítost nad jich hiechy.

^ AV : pjé.

a Zj. 18, 7. /? Zj. 17, 6. ;- Zj. 17, 3. J Zj. 17, 6. £ nb. C Mat. 24, 7.;

Mk. 13, 8.

' Srov. AI ý. 180a (sír. 400).

' Srov. AI f.
179b (str. 399).
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To jest vc velmi divná, že mohu tak ukrutní býti údové

toho tla s hlavu svú papežem. Protož pirovnal je / s. Jan ha- f. 183^

dovým ksencom násilnorodníka,-^ ^ ješto jest had nejjedovatjšie,

kterýž ukrutn k smrti uštipne. A toto pak s. Jan vidl nevstku,

ješto jest také neistá, jakož psáno, že v tráveninách jejiech blúdie

všickni národové.^ Neb co jest bylo všech asuov v Starém

i v Novém zákon falešných prorokuov a tak toho knžstva zlého,

ješto mají duch tohoto svta z semene hada starého, zklamáni sú

skrze nho národové lidštie, že se domnievají spaseniem tu, kdež

jeho nenie. Protož psáno : Byli sú v lidu falešní proroci, to jest

pod Starým zákonem, též biidii pod Novým svdectviem misti

lživí, ješto uvedu roty zatracenie.r A ty vci tak se vidie zjevn

v skutcích, jakož vypsali apoštolé o nich, nebo ty roty již sú

dávno uvedeny skrze n, tak že sú se rozmnožily i v svtském
lidu, aby o n kupili odpustky lživými a služebnostmi kostelními^

a emi mnohými nepravými je spaseniem bezpeiece skrze moc
úadu papeže, ješto jest vc zjevná, že se to písmo naplnilo jakož

psáno: Že nepijali lásky pravdy, poslal jim Buoh initele bluda/^

A opt: Bude as, když zdravého nauenie nebudu trpti, ale

k svým žádostem shromáždie sob mistry lekcíce ušiema a od

pravdy zajisté sluk odvrátie a k vášnm se obrátie.^ A tak jest

oklamán svt skrze múdrost tlesnu o vné dobré. Protož ne-

zuostává jim jiného než asné vci dobré milovati, jimiž se pízní

jedni s druhými a také i vadie.

Tof sú ti synové nejmilejšie a bratie svoji, kdož^ sú koli

kde kteie po všem svt v jednom duchu. Akoli promny veliké

sú podlé tvárnosti v ímské církvi v rotách rozdielných mezi tmi
duochovními i svtskými- i také od tch, kteí sú pod Janem
popem^ a žoldánem císaem,* ale všef proto bratie sú podlé tla

i duchu, neb písma všecky takové v jednom tle býti oznamují

skrze to, že sú zuostali všickni v pestúpení Adamovu a kraluje

v nich hiech k smrti vné a srdcem blúdie, nepoznavše cesty

pravdy a tak Boha samého pravého i Ježíše Krista, Syna jeho.

Protož sú všickni pirovnáni / kúkoli, jakož psáno, že když bude í- 183'^

a AV : kostelnými. AI: kdež.'

a Mat. 3, 7. /? Zj. 18, 23. y 2 Petr 2, 1. d 2 Tes. 2, 10. 11-

£ 2 Tim. 4, 3. 4.
'

' Srov. AI f.
180b (str. 400).

- O rotách píše CHELICKÝ v „Síti víry" (vyd. Smetánková) sír. 220 si.

^ O Janu popovi viz pozn. 1 na str. 121.

* Žoldánem císaem rozumí se turecký sultán.
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skonánie svta, že sviežie kiikol v snopky k spálení.^ f^ A opt
pirovnánie sú k kozluom, kteie stan na leviciJ Protož jedni

bratie všickni sú takoví všech vkuov z Adama rozenie a duchem
zlým ztrávenie a skrze to v tle i v duchu poskvrnni. Ale že se

ze všech národuov vybierají volení božie každého vku a ve vše-

likém lidu a z každého národu, z stavuov i z áduov, nebo psáno

jest, že v velikém domu netoliko sú^ orudie zlatá a stiebrná,

ale také devená i hlinná, nkterá zajisté ke cti a nkterá k po-

tupeny protož die apoštol: Oiste se od všeliké poskvrny tla

i duchuJ A opt: Svlekúce s^ sebe vetchého lovka,^ jenž se ruší

podlé žádosti bludu,'' oblecte se v nového lovka, kterýž podlé

Boha stvoen jest^ v spravedlnosti a v svatosti pravdy. A tak

ktožkoli mají pijíti k tomuto bratrstvu, o nmž píše s. Petr i jiní

apoštolé, musí se oddliti od bratrstva tlesného, aby s nimi spo-

jeni nebyli skrze žádost zlú a milost tlesnu a také v zlosti srdce

zlobivého a ducha popudlivého s nimi nebyli a tak se oistili,

pijmúce v pravd slovo boží i ostiehali jeho a skrze pravé po-

kánie pijali hiechuom odpuštnie a tak obmytie druhého naro-

zenie v kúpeli slova života, jakož psáno: Již ste vy isti pro e
mú.^ A opt : Oišuje Ji, totiž cierkev v slov života, aby byla

svatá a neposkvrnná,^/ a to tak, jakož opt psáno, že nejprv

jest pokánie od skutkuov mrtvých, potom viera k Bohu, potom

poktnie, pak^ ruku vzkládanie,''^ neb se plodie v nový život

vnitnie, duochovní a skrze to sú synové nejmilejšie se všemi vo-

lenými božiemi a bratie nejmilejšie, pijemše v duchu posvcenie

a osviecenie, jakož o takových psali sú apoštolé. Jakož die s.

Petr : Zvoleným a od Boha Otce pedzvdným, v duchu posv-
cenýma A s. Pavel die, že jsúce jedná osviecenie,^ uinni ste

úastni Ducha Svatého a zakusili ste slova božieho dobrého

a daru nebeského a moci veka budúcího.>'- A tak takoví jsú ddici

královstvie nebeského.

Protož tak se vybierají takoví vyvolenie božie z toho lidu

všelikého na svt, jako stiebro a zlato z mnohé zem. Protož

'i V AI i v AV: spaseni. ^VAV chybí: netoliko sú. c aV: z. á'VAV
následuje .-a. ^ A V: potom.

i V AV následuje: jakož o takových psali sou apoštolé, jakož dí s. Petr

zvoleným a od Boha Otce pedzvdným, v Duchu posvceným. A s. Pavel di,

že jsouce osvíceni.

a Mat. 13, 30. /? Mat. 25, 33. r 2 Tim. 2, 20. d 2 Kor. 7, 1. £ Kol.

3, 9. 10. C Jan 15, 3. jj Ef. 5, 27. Žid. 6, 1. i \ Petr 1, 2. x Žid. 6, 4. 5.
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psáno, Že málo jest tch, ješto cestu spasenie poznávají.a / A opt f. 184^

sám pán Ježíš die: Maliké stádce méJ Protož nemá žádný

k množstvím hledti, neb množstvie bylo v prvním svtu a Noe

jediný sám osmý nezahynul. Také v Sodomské zemi nesíslné

množstvie bylo, však jediné Lot sám tetie nepropadl se. A to obé

pipomíná pán Ježíš k píkladu a k nauenie, aby k množstvie

nehledli. Opt také aby se žádný uenými a múdrými v svt
nezklamal, neb bylo množství múdrých v pirozeném i v Starém

zákon, a ti sú vždycky Duchu Svatému se protivili a spravedlivé

hubili a potom i samého Pána, múdrost svrchovánu, za svuodci

a za blázna potupili a odsúdili i na smrt vydali a zákonem toho

dovodili, že jest svuodce a zloince a rúhá se Bohu a chrám nám
chce zkaziti a protivie se císai. Protož pán Ježíš ekl : Chválim

t. Ote. pane nebe i zem, že's ty vci skryl od múdrých a opatr-

ných, r k také množstvie mudrcuov bylo v ím, o nichž apoštol

píše, že praviece se múdrými býti, blázni sú uinni, ^ neb radše

sloužili stvoenie nežli stvoiteli. Protož kdož chce cestu pravdy

poznati úzkú, která vede k vnému životu, musíf se množstvie

nedržeti, ješto nemohu úzké cesty poznati, ovšem po nie jíti,'

také múdrými a podlé tla opatrnými se nezpravovati, neb ti

cesty života Krista trplivého a v svt poníženého nenávidíc

a vystiehajie se i jiné od nie, aby se na ni neptali, pravíce ji

býti bláznovstviem, jakož i nkteie z nich píšie, že by to život

bídný byl. Protož dalecí sú od poznánie té cesty, neb hned ne-

rádie o ní slyšie, aby jim kto vypravoval pravý život kesanský
a zvlášt posluov Kristových, jakož byli tito apoštolé, ncjmilejšie

bratie, na svt ponížení a potupení, jakož psáno, že sme jako

smetí a ohryzek, ano zášijkuji nás a my se za n modlíme.^

a tak sú umrtvenie na svém tle Jezu Kristovo nosili, Z aby nebyl

vyprázdnn kíž Kristuov. Protož nebyli opatrní podlé tla, ani

múdí, jakož die apoštol : Nic sem nesúdil mezi vámi se býti ani

co umti, jediné Krista Ježíše ukižovaného, v

Protož s. Petr píše kesfanuom vrným, že bratr náš nej-

mi/ lejšie Pavel podlé dané jemu múdrosti psal vám,"^ to jest ne f. 184^

z múdrosti tlesné, ješto jie nabývají jedni skrze druhé uiece se''

^ V AI chybí.

a Mat. 7, 14. /S Luk. 12. 32. 7 Mat. 11, 25. ó ím. 1, 22.

£ 1 Ko. 4, 13. C 2 Kor. 4, 10. r^ 1 Kor. 2, 2. .í 2 Petr 3, 15.

' Co zde nastr. 406—407 je eeno, souvisí s bratrským názorem o církvi,

o nmž viz pozn. 2 na str. 35.
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a mnohá písma túce, a ktož sú duovtipnjšie a duomyslnjšie

a rozumu ostejšieho, ti se více nauie a té múdrosti nabudu,

a zvlášt kdo pak v tom sú ustaviní a piln se uie, velmi se

vyuie v té múdrosti, že netolik knžími mohu býti, ale mistry

i doktory a skrze tu múdrost k duostojenstviem picházejí a na

svt slavní bývají uinni, neb z takových sú papeží, otcové nej-

svtjšie, velmi velebení a bohatí. Jakož známo jest z písem tch
bhuov, že byl vylúdil jeden žák frejieku z msta, kteráž kryla

se v zpuosob mužském mezi žákovstvem, tak že potom vyzískala

se tm ueným, že byla velmi znamenitá a slovutná a v umní
dosplá, že mla uedlníky syny znamenitých i syny králuov

a skrze to papežstvie došla, až i dít porodila, když v Latrán

mši sloužiti chtla, potom pohebena ^ jest. Kteréhožto miesta pa-

pežie se vyhejbají, aby ho nepekráeli.^ Opt psáno, mezi papeži

že jeden mnich, když mu se v kláštee stesklo, poruil se ábluom,

^ AV: pohbena.
1 Mezi nejrozšíenjší stedovké báchorky náleží povst o papežce Jo-

hann. Novjší badáni historické ukázalo její bezpodstatnost. Mezi tmi, kdo

nejvíce pispli k velikému rozšíeni a upevnní této báchorky ve spolenosti

stedovké, jest zejména oblíbené tehdejší kompendium historických vdomostí,

t. Kronika Martina Polona Opavského, která v nejrozmanitjších redakcích

a ve velmi hojných rukopisích jest zachována. R. 1488 vydán byl tiskem její

eský peklad p. t. .Martimiani aneb kronika ímská" , který, jak se zdá, repre-

sentuje samostatnou její redakci. Z AI f.
348 o- („Hádka mistra Rokycána . .

.

s knzem Martinem") lze souditi, že také brati z kroniky této erpali své

historické vdomosti. Srov. i AI f.
91b (str. 238). Že eský peklad (nebo

lépe eská redakce) byl znám a rozšíen ped vytištním, lze míti za jisté.

Píslušné místo o papežce Johanné v eské redakcí neshoduje se do slova

s tím, co obsahuje náš tekst (srov. MARTIMIANI list h^^—hb), anis tekstem,

který je vydán v MGH, SS XXII, 428, ale rozdíly nejsou veliké. V A III f.
18

a

(PAL'MOV, Braja I, 1, 103) cituje se pro povst o papežce Johanné .Ce-

strensis" , t. j. Regínald Pecock, biskup Chichesterský, jenž vedl okolo r. 1450

polemiky proti lollardm, ale ve své horlivosti, s niž tepal mravní zloády

duchovenstva, pekroil meze katolické pravovrnosti, takže byl i s biskupství

sezazen (1457). Nelze však konstatovati, z kterého mezi etnými, vtšinou ne-

pístupnými spisy Pecockovými toto místo se nalézá. Již v pozn. na str. 75

dotkl jsem se toho, že brati znali Pecockova „Repressora" (vydaného v Rerum

britannicanum medii aevi scriptores sv. 19.). Spis tento psán byl anglicky.

Bratí sotva znali jeho originál, spíše jeho latinský peklad. To je vc velmi

zajímavá, svdící o tom, že ješt okolo r. 1450 trvaly živé kulturní styky ech
s Anglií. Tehdy asi Konstantin Anglian ('Ayykxóc) byl prostedníkem mezi e-

skými utrakvisty a církví byzantskou (Cf. PAL'MOV, Braja I, 1, 16 pozn.

a AKTY I., str. 327 pozn. 1). O nehistorinosti povsti o papežce Johanné viz

DOLLINGER, Die Papstfabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchen-

geschichte. Stuttgart 1890. Str. 1 si.



o ROZDIELE, KTEREJ JEST MEZI BRATIEMI. 409

aby skrze n k velikému uenie pišel a múdrosti nabyl. A tak se

stalo, že nad jiné uené múdejšie byl, tak že papežem také uinn.
A když slúžil mši v kostele, jménem Jeruzalém, tu sú ho áblové
obklíili a v svú moc vzali, neb do toho asu s ním úmluvu ui-

nili, aby trval a té múdrosti požieval, dokudž by mše nesloužil

v Jeruzalém. A tak píší, že by tu konec vzal.^ Protož ta múdrost,

kteráž jest tlesná, tlu zde na as jest užitená a prospšná, neb

se dobe opatruje podlé tla skrze ni, aby lhostejný život vedli

a chválu od lidí mli, ale tato múdrost, kteráž jest byla dána

svatému Pavlu, ne dobe ho opatila podlé tla zde na as, po-

nvadž sám praví, že trpl zimu i hlad a tak mnohu psotu a biedu

a k tomu u pranée šilinkováníe^'^ Jakož se stalo i apoštoluom,

svatému Petru i s jinými v Jeruzalém, že svtskú hanbu trpli,

když jim u planée^ šilinky dávali, a tak svuoj život konali tú

múdrosti se zpravujíce, kteráž jim byla dána v Duchu Svatém,

trápeni jsúce a sužováni v vzeních a v uokovách,'^ až konec svých

ži/votuov brali, za zloince a svuodce zmordováni a tak konec í. 185'

jich beze cti, jakož i všeho asu nemli jí na svt, ponvadž
všecko zlé pravili na n a u pranéuov mrskali.

Protož veliký rozdiel jest múdrosti duochovnie od tlesné,

jako tma od svtla. Též i užietek a prospch této tlesné vasném
život porušeném. Ale této múdrosti, kteráž shuory/? jest, prospch

jejie jest skrze dary božie, zde v duochovních vcech rozmnoženie

a po tomto život vné utšenie a blahoslavené vzkiešenie a ra-

dost u veselí nevýmluvném a oslav(e)némr v královstvie Otce

nebeského, kdež bohatstvie mnohé a tak všecko spolu dobré,

kteréhož požívati budu na vky s Kristem Ježíšem, spasitelem

svým ; ale zde na zemi musí pro trpti a skrze tu múdrost cti

na svt nemti, neb hned v tom jie nabývají, když se tomu uie,

aby sprostní a chudí duchem byli i také podlé tla chudý život

vedli a nemilovali svta ani tch vcí, kteréž na svt jsú, ale

milost mli k Otci svému nebeskému i k spasiteli Kristu Ježíšovi

a milovali jej, jehož nevidie, a cožkoli na n dopustí, s milostí

trpli. Tomu se uiti musie, kdož té múdrosti docházeti mají,

a k tomu prosby ku pánu Bohu z srdce pokorného initi, aby

ráil dáti skrze pána Krista Ježíše múdrost Ducha svého Svatého,

jakož s. Jakub die: Potebuje-li kto múdrosti, žádejž jie od Boha

a A V: šilikovánie. ^ AV : pranée. c a V: v okovách.

a 2 Ko. 11, 27. /? Moudrost shry. C. r 1 Petr 1, 8.

' To vypravuje kronika Martimiani (list íll^b) o papeži Sylvestrovi III.

Srov. i MGH, SS XXII, 432 a MARTINUS POLONUS ed. KLIMEŠ 117-118.
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a pros nic nepochybuje a biide dána.'^ A tak nabývají té múdrosti

kesané vrní a nejvíc pastýi a uitelé jich, neb za n zvláštn

mají se modliti spolu ti bratie nejmilejšie, jakož i apoštolé toho

od nich žádali. Protož to dv posluhuje k nabytí múdrosti od

Boha, jedno život zpuosobný ctnostný a druhé modlitba žádostivá

za to. A tak rozdielné jest uenie k nabytí múdrosti Ducha Sva-

tého od uenie a k nabytí múdrosti tlesné; takéž i užitek zde,

neb s múdrosti tlesnu zde lidé docházejí, což tlo chce a žádost

jeho, jakož toho naped doteno.^ A také takovie zdadie se býti

ped svýma oima múdí, aby vuole rady jich píjemný byly všem,

f. 185^ to chtie vždy míti, aby / jimi nepohrdal žádný. Akoli i sami

o sob pochybují, by Ducha Svatého mli, však proto doufají

v svém uenie, že múdrost mají. Protož svobodn a smle roz-

kazují a chtie, aby všickni vili, že oni radu spasitedlnú mají,

protož aby jich všickni poslúchali, tomu chtie.

Ale však snadn poznají ti, ktož múdrost božie mají, že

takoví té nemají^ božské jako oni, ale tlesnu, neb ktož jie ne-

chtie poslúchati, duchem zlostným provodie jie a skutky zlými.

Jakož naped toho doteno, kterak k svému poslušenstvie pudie

zloeíce, záhuby iníce a lidi o hrdla pipravujíce,^ jakož ** o ta-

kové múdrosti psáno, že Jest zemská, hovadná a cíábelská.^ A to

skutkové ukazují, k emu sú pišli skrze tu múdrost, aby tak

svt v rotách rozmnožili sob odporných a v bludu a ve lži po-

stavili, aby se domnievali/- Boha ctíti a jemu slúžiti, kdež jest

hnv božie na se vzbuzovati a pomstu na se vnu uvoditi. Protož

psáno: Zabíjejíce vás budu se domnievati, by tiem Bohu slúzili.^

Neb ta múdrost tlesná vešken ád života Kristova i apoštolského

i ziezenie spasenie lidského zpt obrátila.*^ Mluvci o tom a svd-

eci*^ za pravé býti, odporn tomu inie a vede, tak že místo

milosrdenství ukrutnost a místo lásky vraždu a místo milovánie

nenávist a místo pokory pýchu a místo poníženie povýšenie

a místo pohannie Kristova chválu a est hledá mieti v svém duo-

stojenstvie a miesto opuštnie svta na nm panovati a místo

chudoby bohatství a tak, jakž kto muož dostati v tch v-
cech a skrze múdrost a opatrnost toho dojíti a života vždy

pod tiem dobe ^ chovati a bezpen. Protož apoštol die, že

opatrnost tla smrt jest a múdrost tlesná nepítelkyn jest Bohu. ^

a /4l/ .-nemají té. b A K/jako. c /l/;obrátla. d A 1/.-svde, e A V/dobré.

a Jak. 1, 5. /ff Jak. 3, 15. y Skutkové zlé církve. C. Jan 16, 2.

£ ím. 8, 6.

' Str. 390—393. ' Str. 390.
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Protož se vždy protiví tm, kteiež múdrost božie mají, neb se

s nimi nesrovnávají a jich skutkuov se vystiehají a jich múdrosti

se nedovie. A proto musí potupeni býti od nich i trpti, neb ta

múdrost shuory, která v nich jest, neiní jich opatrných podlé

tla, jakož psáno, že opatrnjšie jsú synové svta syniiov svt-

losti ^ Neb nemuož spolu v jednom lovku / bydliti obé dvé, f. ISS''

opatrnost tla a opatrnost ducha. Neb jedno musí vždy místo

míti, neb múdrost Ducha Svatého iní lovka podlé duchu opatr-

ného, aby se rozmnožoval v duochovniech daiech, neb takoví

zaslíbení mají od Boha, že je chce rozmnožiti v duochovních

vcech nebeských v Kristu, aby byli svatí a neposkvrnní ped
obliejem jeho v lásce§ a tak živi byli k chvále slávy milosti jeho,

v kteréž je vzáctné sob uinil v milém Synu svém, v nmž mají

vykúpenie a odpuštnie hiechuo, aby jim uinil známo tajemství

vuole své. Protož z takového nauenie a božieho obdarovánie

skrze Krista Ježíše nabývají milosti Ducha Svatého hojn, a to ve

všie múdrosti a opatrnosti, a takoví poznávají vuoli božie líbeznú

i to všecko, což jest potebie k spasení, jakož ekl: Vám dáno

jest znáti tajemstvie královstvie nebeského, ale onm všecky vci

djí se v podobenstviech.r Protož rozdiel jest pravdy od podo-

benstvie, neb oni v podobenstviech všecky vci znají a mají, neb

tlesn toho docházejí a smyslem tla svého ty vci chápají, neb

v temnostech pebývají a tak jako ruku šmakají vcí itedlných,

smyslu svému pochopných, jakož o takových psáno, že tlesný

lovk nepijímá tch vcí, kteréž sú Ducha božieho, neb bláz-

novstvie jest jemu. a nemuož rozumti, neb duochovn poznáno

bývá. Duochovní pak všecko rozsuzuje,^ neb má smysl z daru

božieho, jakož die apoštol, že nepijali sme ducha tohoto svta,

ale který z Boha jest.^ A opt: My smysl Kristuov mámeX
Protož tiem smyslem poznávají, co se Pánu líbie a jim k spa-

senie jest, ale bez toho nic nemohu sami od sebe a z sebe ani

co práv pomysliti. Protož ti, ktož nemajie Ducha božieho a tak

smysla^ Kristova, nemohúf práv užiten a spasitedln niemuž
rozumti a k spasení poslúžiti, nebo to jest pidáno ne lovku,
ale múdrosti božie, kteráž lovka zpravuje a rozum osvcuje

a smysl otvierá, aby písmuom v pravd rozumli / a k užietku
f. 186''

vykládali bu prorocká neb podobenstvie, kteráž mluvil pán Ježíš.

a A V: smyslu.

a Luk. 16, 8. ^ Kol 1, 22.

r Mat. 13, 11. 13. o 1 Kor. 2, 14. 15. e I Kor. 2, 12. C 1 Ko. 2, 16.
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A tak všecky vci, cožkoli se má dieti v skutku neb v slovu, to

má býti z daru božieho, neb jinak by nic prospšno nebylo, jakož

psáno,^ že beze mne nic nemuožte uiniti,''- to jest užiten k spa-

sení. Neb také múdrost tlesná skrze smysl lidský duovtipný

a rozumný písmo vykládá a velmi podobn i ozdobn mluví, ale

však neužiten, nebo skrze mluvenie té múdrosti lidem nepo-

slúžie k zplozenie života vnitnieho duochovního ani posile tch,

kteie sú v Kristu Ježíši založeni, neb skrze nho sami obživeni

nejsú, protož z nho moci neberu, aby sob neb komu poslúžili,

ale jsúce mrtví hiechy z toho duchu smrtedlného služebnost inie

skutkem neb slovem mrtvým lidem na duši neužiten, af sami

domnievají se, že by prospievali skrze múdrost, kteréž došli z uení

a že z toho pravdu znají a piesma v pravd požievají a užiten
jim prospievají, ale toho neznají, že pána Krista v skutcích ne-

následují a ducha jeho múdrosti nemají a bez nho nic nemohu
ani umjí. Nebo o pravých úednících církve svaté tak piesma

svdie, že z Boha ped Bohem v Kristu mluvie,^ a opt die

k nim.- Jako dobi vladai rozliného daru božieho. Kto mluvie,

jako e božie, kto posluhuje, jako z moci, kteráž pidává Pán,

aby ve všech vcech poctn byl Buoh skrze Ježiše Krista.r

A z tohof jest daru múdrosti božie užitek skrze poslúženie k spa-

senie i také služba pánu Bohu vzáctná.

Ale tohof jest jiné, ješto svt shromáždil sob mistry uené
v hojnosti múdrosti tlesné, ješto jim k libosti mluvie, písma pi-

vodiece a vykládajíce, jako oni egyptští mudrci a arodjníci,

ješto inili mnohé vci divné, ješt nad Mojžieše nkteré, i zuo-

stali Egyptští pi jich uenie i král a Mojžiešem pohrzeli. A tak

jest i k posledním vkuom, že svt nemohl lásky pravdy pijieti

f. 187^ skrze múd/rost Ducha Svatého, ješto vyšel zvuk jejie po všem

svt a slovo do konin zem. '^ Proto nebylo jim píjemno skrze

tak chaterné lidi a potupné aniž podobné bylo, by jim mli v-
iti, ponvadž chvály a cti hledali a svt a ty vci, které na nm
sú, milovali ozdobné a vzáctné, a oni skrze múdrost božie to jim

hyzdili a zlé býti pravili a sami se toho varovali a oni pak proto

jich nenávidli a ješt trápili i hubili. Protož spravedlivým sudem
pán Buoh poslal jest takové, aby nad nimi panovali a o duše

1 statky klamali, jakož naped doteno, že lásky pravdy nepijali,

poslal jim Buoh initele bludu,^ aby již pak vili tomu duchu,

a A V: pisma.

a Jan 15, 5. /? 2 Kor. 2, 17.

r 1 Petr 4, 10. 11. d ím. 10, 18. £ 2 Tes. 2, 10. 11.
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kteréhož sami mají, a múdrosti, kteráž jest tlu jich pochopná
a vhodná a užitená, aby spolu na svt v nie se pýchu nadýmali

a smle uili a rozkazovali a písma k tomu pivodili, aby vždy

to provedli, že sú duostojní a k spasení lidem užitení. A to jest

píjemné svtu. Ale psáno jest: Zatratím miidrost múdrých.o.

Protož bláznovu uinil Buoh múdrost jich, že nemohu v ní pro-

spti k užietku spasenie. Ale tato múdrost, kteráž jest v poslech

Kristových, jest prospšná a užitená i spasitedlná, ale vždy od
svta múdrých byla pohanna^ a potupena a za bláznovstvie

jmína. Protož málo tch bylo, ješto by jie poslúchali a miesto

dali, nebo také nemnozí sú ti, ješto poselství djie, jsúce Duchem
múdrosti zpravováni, ale množstvie tch, ješto múdrosti tlesnu

zpravují se a jedni druhým skrze ni líbie se a píjemní sú, jako

bylo za Achaba krále mnoho falešných prorokuov, ješto duch

lživý byl v ústech jich a král jim vil i lid mnohý, ale když

Micheáše povolal s múdrosti božie, neuvil jemu, ale ješt po-

tupil a do vzení vsadil, neb nebylo podobné viti takovému f. 187^

lovku poníženému a nevzáctnému, akoli slovo božie v pravd
mluvil, ale slušné bylo Sedechiáše, znamenitého proroka, s mno-
hými jinými pijieti a jemu viti, ješto svobodn mluvil ped
králi a smle Micheášovi, muži božiemu,^ políek/^ dal a ka:

Kudy Duch božie šel, aby m pominul a tob zjevil?

r

A tak se dlo*^ všech asuov. neb také nebylo podobné v-
iti Ježíšovi na svt poníženému'^ a potupenému, o nmž ekli:

Nevíme, tento odkud by byl, ^ akoli skutky Otce svého inil, ale

to sú také snadn potupili a áblu pipsali; též jeho uedlníkuom,

ješto o nich mluvili misti moudie, že zbo zloeený jest neznaje

zákona. Protož podobnjí bylo viti tomu velikému množstvie

v Jeruzalém i Erodesovi králi s dvorem jeho a takovým mnohým
ueným mistruom, zákonníkuom, knžiem a biskupuom nežli

Ježíšovi s jeho uedlníky, neb by to bylo proti všem áduom
svta i právom zemským a mstským, aby mli mnohými tako-

vými pohrzeti s jich múdrosti a tomuto viti, což pán Ježíš

mluvil a apoštolé skrze múdrost Ducha Svatého, le komu pán Buoh

darem svým to dal, jakož psáno, že žádný nepijde ke mn, jediné

koho Otec pitrhne.^ A opt: Kto jest z pravdy, slyšit hlas muoj. ^

^ AV : pohanina. ^ a/: božie mužiemu. c /[V: dílo. <i AV: ponižení.

a 1 Ko. 1, 19.

/? Tu piklad moci svta, kterouž má Antikrist. C.

f 1 Kr. 22, 24. d Jan 9, 29. £ Jan 6. 44. r Jan 18, 37.
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A Opt psáno: Uvili, kteiežkoli pedzpaosobeni byli k životu

vnému.'^
Protož nenief toho dojíti tak snadn, jakož se domnievají

lidé tlesní, ale bylo by potebie srdce pokorného a duchu chu-

dého a sprostného a pravého pokánie a prosby a modlitby k Bohu

asté, kto by chtl z takových pijíti k v7volenie božiemu, aby

múdrosti božie vil a jí místo v sob dal, slyše e božie v pravd.

Ale jinak každý zstane pi múdrých v svt, zpravuje se rad
jich a ziezením, kteréž pošlo skrze ty mudrce na svt znamenité

f. 188^ a slavné, jimž se / zdá hodné viti a nikoli jimi nepohrzeti, po-

nvadž slovu úedníci církve svaté a nad to nkteie jsú nábožní

a jsú také mnozí, ješto i svt opouštjí i do klášteruov se dávají.

Protož to vše obtžuje od jich jednoty odstúpiti a s nimi se spa-

senie nedoviti, akoli muož poznáno býti, že sú takoví obecn
s svtem v jednom duchu a svolení jednostejném, neb vespolek

se/^ spaseniem bezpeie zle a proti zjevným piesmuom svatým;

ale proto tžké jest s nimi v jednot nezstati a s tmi spasenie

hledati, kteí sú od nich pohanni a potupeni i k smrti za bludné

kacíe odsúzeni a nkteie i hrdel zbaveni, jakož se to na pánu

Kristu plnilo i na apoštolech bylo i všecky asy i podnes.

A to jest vc tžká onm nedoviti a s tmito jednotu míti

a úastnost a téhož na se ekati a tlo s hiechy a s žádostmi

umrtviti. A to jest vc všecka nesnadná a trpká. Protož psáno, že

jest cesta úzká a brána tsná,r a také: Búdem-li spolu trpti,

budem spolu kralovati.^ Ale toto jest vc snadná a viti zdá se

hodná lidem mnohým múdrým v svt a s ním se sjednávati,

jakož oni rozkáží, tak vyznávati a initi a tak Bohu slúžiti a v své

vuoli zuostati a životem bezpenu býti. Protož kto by tak ne-

chtl spasen býti, ponvadž již se ctí svta muož tak Krista

následovati a vyznávati, ano nenie, kto by tomu odepel aneb

pohanl? Tiemf obyejem vsel svt pod hlas viery s svými

múáTými a povýšenými, když se to naplnilo, že se stalo odstú-

penie a ten pišel initel bludu, jenž se povyšuje nade všecko,

jenž slov buoh, usadiv se ve cti císaské na stolici jeho'' i podav

jim jména pána Ježíše ukižovaného, aby jej pijali v hlasu slov

se ctí a s chvalú a ve všech svých pohanských práviech zstali

v život tlesném a v duchu svtském.

a Sk. 13, 48.

^ Kterak jest snadno uviti a kterak nesnadno. C
r Mat. 7, 14. o 2 Tim. 2, 12.

1 Srov. výše str. 395 pozn. 4.
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A tak i podnes, jakž kteí mohu, tak svta požievají k svému í. 188"

užietku podlé tla a pi tom vuoli svú provodie a v své se spra-

vedlnosti -^ ustavují, nic o víe nevdouce pravé kesanské, jako

v první církvi, ktož ml kesanem býti pravým, musil jie v sob
místo dáti a poddán býti a v spravedlnosti jejie se ostiehati

a tiem toho dokazovati, zachovávaje nauenie apoštolské z Ducha
Svatého, jakož tak pán Ježíš rozkázal a ka: Jdte a zvstujte

to, což sem vám pikázal, a kteiež uvte, poktte je a ute je

zachovávati všem vcem, jakož sem já vám mluvil.^ A opt o té

viee psáno, kdež die kesanuom vrným s. Petr: Podleni ste

vru v spravedlnosti Boha našeho a spasitele Ježíše Krista.

r

Protož má rozuomíno býti. že víra pravá kesanská nenie tak,

jakož se jie vuobec uie z pirozenie tlesného jedni od druhých,

ale darem božiem jest v srdci lovka k ospravedlnní od viny

hiecha. A k tomu píležie podstatn zachovati to, což jest Duchem
Svatým skrze apoštoly rozkázáno a k tomu napsáno, kterak se

má kesan míti, eho varovati a které vci skutkem i slovem

plniti, jakož ty vci popsány sou a zvláš tuto v zpráv svatého

Petra i v epištolách svatého Pavla i v jiných písmích^ svatých.

A když by ta úmluva pedce sešla vždy ve všech vuobec lidech

na svt, nemnoho by kesanuov bylo. Jakož v první církvi

jedno se jako po zrnéku vybierali, které Buoh vyvolil.^ Ale když

se již falešní poeli bratie, tú piinil '^ bylo, že síi svrch nie'' víru

pijímali v hlasu, nepicházejíce k<= základu viery a k spravedlnosti

jejie, kteráž z Boha jest, protož úmluvy neostiehali pána Krista

a nauenie apoštolského nezachovávali. A proto jest s. Jan psal,

že Antikrist pijde a již mnozí sú, = to jest, že hned za nho
vešli nkteie pod hlas viery jména pána Krista bez pravdy zá-

kladné, a potom / pak pišel oborn v múdrosti tlesné, aby f. 189^

vkroil v písma smyslem tla svého C i pivedl je k svému úmyslu,

aby jimi provodil, co chce podlé vuole své.

Z toho jest to pošlo, že tak kesané slovu ve mnohých
zemiech oborem, jakož toho doteno naped, že jim to již jde po

rodu a obyejem emeslným.- A protož ten svtský lid s svými ády
a právy a spravedlnostmi nemuož nikoli pijíti v pravd víry ke-

a AI: písních. ^ A V: svrchn, c aV: v.

a Víra kesanská která jest pravá. C. /í Mat. 28, 19. 20. r 2 Petr 1,1.

í Falešní bratí. C. £ 1 Jan 2, 18. T Víra svta jest bez moci víry. C.

' Srov. AI f.
81a. 140a. 171a. 208b. 382b.

' Srov. str. 401—402.
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sfanské, neb se ve všem tom zpravuje mocnými v svt a múdrými
podlé tla a tiem stojie i zízenie svá má. A to slov svt, o kte-

rémž psáno, že svt jeho nepoznal^ A opt: Ote spravedlivý,

svt jest tebe nepoznalJ A opt: Svt vás nezná, neb jeho nezná.r

A tak nepoznali Otce Boha ani Syna jeho, kterýž na svt pišel,

též i posluov jeho i kesfanuov vrných. Protož pán Ježíš ekl:

Ote, neprosímt za svt, ale za ty, kterzs mi dal z svtaJ
A tak rozdiel jest mezi tiem lidem, který jest svt a kteie sú vy-

volení z svta aneb vybraní. Jakož die: Já sem vás z svta vy-

volil, protož vás svt nenávidie.^ A opt: Budete v nenávistí

všem lidem,^ to jest všem tm, ktož sú z svta, ješto se duchem
tohoto svta zpravují, jakož psáno, že duch kníže temností jest

zprávce svta a dílo dlá své v synech nepravosti.''/

Protož svt oklamán jest, že má vieru bez moci jejie, neb

nemohu v sob zlého pemoci, též i lásku bez ducha milosti, než

tlesné milovánie k nkomu a k jinému srdce zlobivé. Protož na-

dje jich mylná jest a nestálá, jakož psáno: Nadje nemilostivého

jako ostový kvt,^ neb íakovie cožkoli inie, ješto se jim zdá

služba božie a skutkové dobie a ctnostný život, vše jest v okla-

mánie, neb pravdy toho nenie, aby byla cnost moc duochovnie,

f. 189'' v kteréž by mohli v sob pemoci zlé a z té moci viery po/sílenie

vnitnieho a z milovánie pravého Boha i bližniech inili skutky

v pravd dobré a ctili pána Boha a slúžili jemu v duchu a v pravd,

modlili se i chválili i dieky inili. Z toho by nadje byla jistého

oekávanie vného blahoslavenstvie. Ale toho svt nemuož pijíti,

neb mocí svého pirozenie stojí maje k duovodu me ukrutný

viery své' i také k obran i k pipuzení, neb by jemu múdrost

nestatila, mnozí by jie pohrdali poznajíce, že jest k spasení ne-

užitená. Protož mocí svtskú stojie, jakož knžie obecn iekajie,

že my nic nemuožem prospti, když se moc svtská nepiiní.

Protož zjevné jest podlé písem, že sú obojie mužie tlesní,^ zpra-

vujíce se duchem tohoto svta, jakž se ustavili a nauili a pokudž

jim jich moc staie.

Protož^ jiné jest mluviti o múdrosti, kteráž dána jest od

Boha, a o moci, jakož psáno: Posilte se v Pánu, v moci síly

jeho. >• A opt: Až budete posíleni mocí s^ výsosti. ij- A o takových die

^VAVchybí. ^ AV: z.

a Jan 1, 10. /í Jan 17, 25. y 1 Jan 3, 1. o Jan 17,9. £ Jan 15, 19.

C Mat. 10, 22. r, Ef. 6, 12. .^ Moudr. 5, 15. i Dvod víry. C.

y. Boží moc a svtská. C. I Ef. 6, 10. ii Luk. 24, 49.
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s. Petr : Kteiež se ostieháte v moci božie skrze viru na spasenie.'^

Též i o múdrosti psáno, jakož naped toho dotýkáno, kdež die:

Dám vám múdrostJ A opt apoštol die: Abyste naplnni byli

poznáním vuole božie ve všie múdrosti a rozuma duochovnim,

abyste hodn chodili, Bohu ve všem se libice, v každém skutku

dobrém plodiece se a rostúce v umnie božiem, v každé ctnosti

posíleni jsúce podlé moci jasnosti jeho ve všie trplivosti a dlúho-

ekánie.r Protož^' nemuož lovk jinak v pravd viery míti a lásky

^

ani nadje, než tak skrze moc slova božieho a múdrost Ducha

Svatého. A také nemohl by v dobrém prospievati a vzruostu

míti^ a skutkuov v pravd initi dobrých ani ctnostn živ býti

a setrvati v dobrém, když by nebyl k tomu posílen a múdrosti

zpravován, nebo nemuož ani umie nic užiten k spasenie initi

sám z sebe a od sebe lovk, ale / jakož psáno: Všecka t/osa- f. 190^

^ V AV chybí: a lásky X míti.

a 1 Petr 1, 5. /? Luk. 21, 15. r Kol. 1, 9.— 11.

í K celému tomuto odstavci náleží tento veliký postranní pípisek, psaný

rukou C: Této obojí moci znamenitý píklad jest ukázán : Dan. 3. moci svtské pi

Nabuchodonosorovi, kterýž jako .král svéta mocný obraz zlatý udlati, na jistém

míst vyzdvihnouti a aby všickni jemu se klanli, poruil. Podlé moci svtské

nutil i ty ti mládence i hrozil jim (v. 15.) i do peci je uvrci kázal (v. 19.).

A stalo se (v. 20.). Moci boží pak píklad jest pi tch tech mládencích v tom,

že moc víry jich a doufání v Boha pemohla tu velikou moc krále toho (jakž 1.

Jan 5. o vítzství víry svdí), pemohla jeho rozkaz, když se jemu zepeli (Dan.

3. v. 16., 17., 18.), též i jeho ortel neb pohržku (v. 18.) slovy a skutkem (v. 20.,

21., 22.). Když tak na pravd boží a pi Bohu stáli, že radji do peci té uvrci se

dali, nežli by v modláství se vydali, vtíf a mnohem vtí moc víry jich tuto

se ukazuje, nežli byla moc královská. A ovšem když sám Bh vný prokázal tu

svou divnou moc skrze sbití tch silných rytí královských (v. 22.), skrze zacho-

vání tch tí u prosted ohn (v. 92.), skrze krále, kterýž sám tu boží moc i vidl

i vyznával (v. 91., 92., 93.), skrze vyjití jich z té peci ve zdraví (v. 93.), pi konci

skrze svdectví, kteréž sami ti nepátelé divnému tomu skutku božímu vydávati

museli (v. 94.), opt skrze samého krále (v. 95. až do konce kapitoly). Nauení

:

Abychom všickni více se o to starali, jak bychom se pánu Bohu líbili a vrnost

jemu zachovali nežli o vlastní život náš a o zachování jeho, nebo když pi Bohu

státi budeme, dobe on i ten asný život zachová. Tak moci víry a moci svta

píklad jest pi Davidovi a Goliášovi, pi Eliášovi a Jezabel, pi Ezechiášovi a Se-

nacheribovi. A apoštol k Židm 11. rozlinými píklady tu moc víry vysvtluje.

Peti sob! Moc svtská mohla to zpsobiti, aby ti tí mládenci byli svázáni

(Dan. 3. v. 21.) i do peci vypálené uvrženi, ale tatáž moc nemohla zpsobiti toho,

aby jich víra byla svázána aneb vyznávaní té víry i ped králem a jeho komon-

stvem (v. 16., 17., 18.). Takf i s. Pavel povdl, že když on byl v vzení, slovo

boží že nebylo v vzení. Nebo jest boží moc k spasení každého. Tak o svatém

Štpánovi napsáno (Actor. 6. v. 6.). A tof Kristus pán zaslíbil svým vrným : Luk.

20. v. 15. V AV tohoto pípisku není.
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tenost Z Boha jest.'^ A opt die : Já v nm všecko mohu, jenž

m posiluješ Protož darem božiem jest lovk užitený sob
i bližním k spasenie. Protož die, že podlé múdrosti jemu dané

psal vám,r neb tak sám ekl apoštol, že ten, jenž jest z temnosti

svtlo osvítil, osvítil jest v srdcích našiech osviecenie umnie
jasnosti božie v tvá Krista Ježíše.^ A opt : Máme tento poklad

v osudiech hlinných, aby vysokost byla mocí božie a ne z nás. e

Protož moc i múdrost z nhot jest, a tú hievnú tžili^ sú a zisk

pivodili úedníci^ církve svaté.

Protož jiné jest svt v moci své aCv múdrosti, kteráž také

jest od Boha, jakož psáno o té moci ziezené, kterúž dal pán

Buoh lidem na zemi, jako Nabuchodonozorovi*^ králi, pezlému
lovku, a tak jako apoštol píše o Nerovi, že jest ml moc také

od Boha ziezenú a byl ukrutník veliký vylévaje krev kesanskú,

jakož svatého Petra kázal ukižovati a svatého Pavla stieti a svému

mistru, mudrci Senekovi, kázal smrt uiniti, aby sob sám zvolil,

kterakú chce míti. A tak rozdielná jest ta*^ moc i múdrost mnohých

mudrcuov od této moci, a múdrosti božie, ješto jest k užietku

spasenie.'? Ale ona moc i múdrost k zízení svta, jakož pán Buoh

chce to míti, aby trval do asu, až se naplní poet vyvolených

jeho,^ zpravuje jej skrze takové múdré a mocné i treskce jedny

skrze druhé, jakož to uinil skrze Nabuchodonozora^ i jiné v pi-

rozeném zákon, v Starém i v Novém, po všech vlastech na zemi.

Tiem svt stojí a zpravuje se i také pomsty jdú, jakož Buoh do-

pustí, ale ze všech tchto národuov, pokolení i jazykuov vybierají

se volení božie. Protož nenie lovku tu stihnuti smyslem, ani

vymiti, než u mieru,s pokudž pán Buoh dá, neb apoštol psal

o tom a divil se tm vcem, kterak pán Buoh ze všech národuov

f. 190^ asem vybierá své, kteréž ped/zvdl a zvolil k spasenie, i die:

Ó vysokosti, bohatstvie, múdrosti a umnie božieho! Kterak ne-

obsáhlí sú soudové jeho a nestihlé cesty jeho ! Nebo kto jest po-

znal smysl Pán aneb kto rádci jeho byl?'^ Protož lovku není

tu sudem kráeti aneb smyslem stíhati cesty božie a smysl božie

vdti, ale pokorn a sprostn viti eem božiem a s pilností

ostiehati toho, co Buoh pikázal.

Ale tuto se pieše pro oznámenie dobrých a zlých ze všech

áduov duochovních i svtských, od nejvyššiech do nejnižšiech,

a AV : tželi. ^ V AV chybí. c /[V : Nabochodonozorovi. d /} i/; to.

^ V AV následuje : a. ^ A V: Nabodochonozora. s A V: umní.

a 2 Kor. 3, 5. /3 Fil. 4, 13. r 2 Petr 3, 15 á 2 Kor. 4, 6. e 2 Kor. 4, 7.

: nb. C. Tj Rozdíl. C. ím. 11, 33. 34.
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V em záležie podstata dobroty synuo božiech a bratie nejmi-

lejšiech, ješto múdrost božie mají a také moc shuory ku posílení,

ješto z toho mohu a umjí pravdu initi a v lásce ruosti. A také

se dotklo všech lidí zlých, synuov tohoto svta, ješto sú také

bratie jedni druhým, ale skrze moc a múdrost svú tlesnu ne-

mohu ani umjí nic dobrého initi k spasení, ale zlé vci konají

a k vnému zlému sob prospievají a k tomu i písem požievají,

jakož tuto o tom také s. Petr napsal, že takoví neustaviní a ne-

uenie kazí jako i jiná písma k svému vlastnímu zatracenie."-

Protož od takových vystiehá kesany vrné, v pravd viery a lásky

ustavené na základu Kristu Ježíši a múdrostí Ducha jeho Svatého

uené, nebo on. Duch pravdy, všem vcem uie užiten a pro-

spšn k spasení a pipomíná ei^ a písem rozum otvierá a smysl

jich dává. Protož psáno, že budu všichni uenie božie, a kto jest

slyšel od Otce, nauil se jestfi A tak pochodie uenie vnitnie

spasitedlné, o nmž die svatému Petru, že tlo a krev nezjevilo,

ale Otec muoj. A na té skále postavím já církev mú, jiež brány

pekelné neodolají.r Neb to*' jest velmi stálé a trvalé a užitené,

což Buoh Otec zjevuje a oznamuje skrze Ducha svého, a kto se

na tom ustavil a tomu nauil, jemuf brány pekelné neodolají,''

neb moc z Boha posiluje jeho a múdrost Ducha jeho zpravuje

a skrze to v / Kristu pebývá a Krista Ježíše v sob pebývajícího f. 191

má, jenž jest moc a múdrost božie.

Protož ktož sú se tak založili a ustavili '^ a nauili, nekazit

písem, ale v pravd požievají zdrav jim rozumjíce, dovodie*^

jimi smysla pravdy a rozumu viery, kterýžto smysl Kristuov mají

z daru božieho a rozum osvícený skrze múdrost Ducha jeho.

A o takových psáno jest, že se budu stkvieti uenie jako hvzdy,-

neb sú to synové božie, ješto se uie od Otce svého, z Ducha

jeho Svatého a jsú bratie nejmilejšie, jakož naped toho doteno,^

že podlé múdrosti dané jedni druhým posluhují a k užietku spa-

senie prospievají a písem k tomu požievají, ješto jich nemuož

žádný takový kaziti, neb sú k tomu napsána, aby poslední sv-
dectvie prvních mli k duovodu pravdy, V^ kteréž se ustavili

a nauili. Ale jisté jest a zjevné, že takoví písma kazic, o nichž

naped dotýkáno jest z ei pána Krista i apoštolské,- ješto zuo-

a AV : e. ^ V AV chybí: neb to X neodolají, c AV : dovodice.

<^ AV: na.

a 2 Petr 3, 16. (i Jan 6, 45. y Mat. 16, 17. 18. d Kteí písma kazí. C.

s Dan. 12, 3.

' Str. 391. ' Str. 394^395 a 419 shora.
27*
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stávají od svého pirozenie v služb hiecha a v duchu tohoto

svta a na smyslu svém se ustavili a skrze uenie emeslné došli

múdrosti, jíž chtie stiehati duovtipným rozumem tejné vci božie

a písma vykládati, ješto jim to nenie dáno od Boha, jakož toho

doteno, komu jest to dáno,^ jakož die: Vám jest dáno znáti ta-

jemství královstvie nebeského." Ale o tchto ekl, že v podoben-

stviech všecky vci dji se jim,^ ješto sú vn,r to jest v svrchních

vcech podlé tla v smyslu tlesném a v duchu zatmlém. Protož

nemohu tch vcí spatovati, které sú duochovní, vnitn, neb ne-

mají osvícených oie srdce, ale zatmlý smysl a rozum oslepený

pro nepravost srdce svého. Neb o tom psáno jest, že dobrý lovk
z dobrého pokladu, srdce svého vynášie dobré vci. takéž zlý ze

zlého pokladu srdce svého vynáší zlé, neb z hojnosti srdce ústa

f. 19P mluvie.^ A k tomu duovod jest z písem apoštolských, / že ktož

nemají skrze vieru posílenie z Boha a múdrosti z Ducha jeho

Svatého umnie, že takoví nemají zdrželivosti, trplivosti, milosti-

vosti, milovánie a lásky. Protož o takových die, že se ve tmách

šámají ruku pokúšejíce. - Protož takoví slepí sú a vuodce slepých, C

ponvadž se neustavili na základu moci božie, také se nenauili

umnie od ducha múdrosti jeho, aby písem nekazili a k svému

vlastnímu zatracení jich nepožievali. Ale ponvadž zlost je osle-

pila a temnostmi sú obklíeni, protož se šámají v smyslech lidské

múdrosti vždycky se uíce a nikdy k umnie pravdy nepichá-

zejíce. Protož kazie písma, le beru je k duovodu svého smysla,

le rozum vykládají, vždy je porušují v smyslu jich vlastniem,

nemajíce pravdy toho, což píležie k vzdlánie a ku polepšení

lovku. Neb proto sú piesma zuostavena a oni neustavivše se

v té pravd základné, ješto se v nie písmo nemóž rušiti, kteréhož

Buoh posvtil a poslal na svt, aby se od nho nauili a z toho

uenie božie byli a k tomu písma litery v pravd požívali a uži-

ten k spasení, ale ponvadž svtla múdrosti božie nemají, ne-

mohu užietka písem míti, a kterakžkoli pivodie a vykládají, vždy

je kazí. Jakož psáno o takových: Vajce hadová^ rozlúpali a plátna

paúková tkali. Ktož bude jísti z vajec jich, ume. a což vzcho-

váno bude, vyjde v králíka. Plátno jich nebude v roucho aniž

odíni budu diely svými. Diela jich diela neužitená a diela nepra-

a A V : hadové.

o. Mat. 13, 11. /5 Mat. 13, 13. ;- Mk. 4, 11. o Mat. 12, 35.

e 1 Jan 2, 11. r Mat. 15, 14.

1 Sir. 419.
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vosti V ruku jich. Nohy jich ke zlému bžie, aby vylily krev ne-

vinnu. Myšlenie jich niyšlenie neužitená, pohubenie^ a potenie

na cestách jich. Cesty pokoje nevdli a nenie sudu v krociech

jich. Stezky jich ukivené siijim, každý, ktož tlaie na nich, nevie

pokoje. Protož vzdálil se jest sád od vás a nepopadne vás spra-

vedlnost etc.« Takovýf užitek a prospch tch vykladauov písma

duchem cizím tohoto svta. Ktož jich uenie poslúchají a požievají,

by byli živi, na duši zemru. A potom/ním zuostavili v svých pie- f. 192^

smích nejhoršie jed: smysl bludu a kacístvie smrtedlné. Jakožto

had králík jed má neuzdravitedlný, tak ktož tch rozumuov a

smysluov nabývá a skrze ítanie písem jich aneb slyšenie pijímá

rozum a smysl jich, má uštnutie^ neuzdravitedlné toho hada krá-

líka, nebo smysl jich jest vražedlný, jakož to naped doteno, že

se vespolek zabíjejí a krev z sebe vylévají, a to pod spravedlností,

jsúce ztráveni skrze písma smyslu jich, životy sob odjímají i duše

na zatracenie pivodie.^ Protož slušie se jich vystíhati, jakož tuto

s. Petr piln vystiehá od tch, ješto kazí písma a k svému vlast-

nímu zatracenie berú^ a. tak vykládají a jako pokrm lidem dávají

jedovatý k smrti, a potomniem zuostaviti v piesmích smysly své

jedovaté jako hada králíka, k tomu berúce písma Bohem vdech-

nuta, cizoložiece*^ je smyslem tla svého, zkazili je, aby již

sprostn nemohl jim žádný viti pro smysly jich cizoložné, jakož

o tom psáno: Tkali sú plátna ne skrze duoch muoj.r A opt, že

vodu istá zkalili sú nohami svými a ovcím dávají píti, aby ze-

mely. ''>

Ale však mocen jest pán Buoh zachovati od jich tráveniny

vyvolené své ovce, ješto hlas pastýe Syna jeho slyšie a následují.

A také mohli by poznati i mnozí lidé taková nauenie škodlivá

a neužitená, neb se nepolepšují z nich, ale viece k smrti vné
pospiechají, neb v prodlení asuov let vždycky k horšiemu pro-

spievají, že se již hiechové rozmáhají a jim v pravd žádného

lékaství nemají, aby mohli zuostati umrtviece je i s žádostmi

zlými, živi byli spravedliv a milostiv. Ale žef takoví, ješto bludu

obcují a jsú sami poskvrnní, je žehnají a sladkými emi srdce

svodie a svými službami kostelními vždy bezpeie a cizoložnými

výklady piesem pod / sladkým nápojem trávie, písma berúce f. 192^

k tomu Bohem vdechnutá, jakož psáno: Držie koflík v ruce své

a AV: pohbení, b aV: ušknutie. <^ AV : í\ založíce.

n. Iz. 59, 5.-9. /? 2 Petr 3, 16. ;- Iz. 59, 5. d Ez. 34, 18.

' Srov. str. 400.
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plný neistoty a a z toho pitie jedovatého smrtedlného tráví národy

lidské, aby blúdili srdcem v tráveninách jejiech,^ protož k tomu
pivodie piesma zákona pirozeného i Starého, jako by píležela

kesanuom vrným, aby tomu více a tiem sob hiechy zleh-

ujíce, tak aby nkteré i smrtedlné za spravedlnost kesanskú
mli a skrze to zjevným eem pána Krista i apoštolskému na-

uenie aby nevili, ale jinak jim rozumli, jakož oni jim zvyklá-

dali smyslem tla svého, setkali spolu piesma, což píslušalo a do-

puštno bylo v zákon pirozeném i Starém, to pivedli kesanuom
v zákon Novém, aby též jim bylo bez hiechu jako onm.

A proto nesnadno mohu poznati cestu úzkú k spasení, kterúž

Kristus zaal nov skrze tlo své. A kto by jim oznamoval ji,

nevie, majíc zástavu a zástru jako hrázi, že první také tak

byli v Starém zákon a jsú svtí. Pakli by jim pivedl písma

apoštolská, ješto kesanuom sú pikázána zachovati pod pokutu

zatracenie vného, nechtie toho tak pijíti ani tomu tak viti,

by mohl lovk tak živ býti ctnostn a hiechuov se varovati, neb

múdrost tlesná tomu jiffak rozum dala a k svému smyslu zvy-

kládala. Protož djí, že nemá tak rozuomíno býti tomu, kto by

tak mohl spasen býti, ano by vešken svt na zatracenie šel; ne-

mohú lidé tak toho zachovati. Protož musí se piesmo tak bráti

a tak jemu rozumti, jakož sú výklady^ starých otcuov. Nebo

v pirozeném i v Starém zákon byli sú lidé, ješto se pánu Bohu

líbili, a proto sú svta požievali i bohatí byli i est, chválu mli,

také hodovali i krásn chodili a zvlášt knžie ozdobeni byli dra-

hými vcmi i chrám. Také panny i ženy okrasy mly. A také ná-

silí se svému bránili a nepátely pemáhali i pomsty vedli. A v tch

f. 193^ vcech byli sú lidé, ješto je pán Buoh miloval, / v zákon pi-

rozeném i Starém, jakožto Abraham, Job, Mojžieš i jiní mnozí až

do Davida krále a Šalomúna, syna jeho. A dál i proroci, jako

Eliáš i jiní až do Daniele v Babylón, kterýž také dva starce od-

súdil na smrt. A potom, když chrám dlali, bránili se, jakož psáno,

že jednu ruku dlali a v druhé me drželi a asem diela museli

nechati a nepáteluom odpierati. A dále Judas Machabejský z toho

chválu má,** že jest udatn bojoval. A tak mnozí jiní jakožto

sudce prvé: Jozue, Baruch,"^ Samson, Gedeon. A apoštol je na

píklad pivodie kesanuom, že sú to inili posíleni jsúce vru.

a 0/-/O-. ; výkladi. ^ Orig.: mu. c /IV^; Barouch.

a Zj. 17, 4. /í Parafráse Zj. 18, 23.
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mocni byli v boji a stany vojenské pevraceli a bez lítosti množ-

stvie zmordovali, a proto nehešili, ale ješt chváleni byli.

K tomu jest odpovd, že to jest vc jistá, že dopúštl toho

Buoh v zákon pirozeném, ješto ješt nebyl poietán hiech, neb

kralovala smrt až do iMojžieše. Ale pak již když jest zákon vydal

pán Buoh skrze Mojžieše. již sú dobe ^ Židé toho zákona ostie-

hali, a což jim zákon dopouštl, inili, jako ty vci naped ozna-

mované, neb mli zaslíbenie od Boha vci zemské, jestliže pi-

kázaní jeho zachovávati budu. Tak Mojžieš mluvil, vydavatel zá-

kona, že rozmnožte vás pán Buoh v asných dobrých vcech

a nepátely pemáhati budete^ a me neprojde lirajtny vašte.'^

A tak ty vci, kteréž pi nich byly sou, šly sou podlé miery zá-

kona toho. Ale když sú jinak se v tom mli, než zákon dopouštl,

hned sú pána Boha rozhnvali, jakož psáno, že každé pestúpenie

a neposlušenstvte spravedítvú mzdu vzalo pomsty.^ A k tomu

psáno : že mnoho více horštech muk zasloužte, ktož et zákona

nového nezachovává.r Protož jakož oni synové izdrahelští*^ zá-

konem Starým se zpravovali, a ktož mli se pánu Bohu zachovati,

s pilností to'^ / ostiehali, jakož jim tak pikázáno bylo, aby všecko f. 193^

inili, což z zákona jim povdíno bude, nic neujímajíc ani pi-

dávajíc, a to pod pokutu pomsty uložené v tom zákon, nechejž

k tomu pizie a porozumjí, ktož piesma tú, vykládajíc a uie,

srovná-lif se Nový zákon s Starým, jest-li zákona penesenie a pro-

mnnie? A ponvadž jest, jakož sami to vyznávají, nechejž

k tomu pilnost piložie a k tomu se zpuosobie, aby zákon dán

jim byl v srdce jich, jakož psáno: Dám zákony mé v srdce Jich

a v myslech jich napíši.^ A z toho af tomuto práv rozumjí

a užiten jeho požievají, kterýž sú napsali apoštolé pro zprávu

kesfanuov vrných, neb jakož sú je uili slovem z toho zákona

Bohem vdechnutého, potom jim také napsali, aby jedni po dru-

hých toho pam mli, neujímali ani pidávali, než tak úpln
ostiehali, jakož Duch múdrosti uil skrze apoštoly i potomnie

posly, ješto pravdu znali z daru múdrosti božie, pokud mají uiti,

aby neujali ani pidali mimo mieru skrze pána Krista Duchem
Svatým vydanú pro spasenie lidské, jakož apoštol k tomu ekl,

že já nic nesmtem, než co ve mn iní Kristus.^ A ješt k tomu

die, že uinil nás hodné služebníky nového svdectvie ne Uter,

a AV: dobi, b a V: bude. c aV: izrahelští. d A V: ho.

a 3 M. 26, 4.-6. /? Žid. 2, 2.

r Mat. 5, 21. si. d Žid. 10, 16. e ím. 15, 18.
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ale duchem.<^ A ped tím die, že list ste'' Kristv, pisluhovaný

od nás a napsaný ne ernidlem, ale duchem Boha živého, ne na

dekách kamenných, ale na dekách srdcí masitých.^

Protož potebie tomu rozumti, ktožkoli mají se i jiné uiti,

aby se neoklamali i tch, ktož je slyšie, skrze kaženie písem, pi-

vodiec sob zákon Starý v takých vcech, ješto odporná vc jest

Novému svdectvie, zákonu Kristovu, jenž jest zákon ducha života,

ješto jiní lidé ho nemohu míti, než ti, jakož o nich naped do-

teno, ješto sú porozeni z semene slova božieho. Pak takoví

f. 194 « (Jaeni božiem z / múdrosti Ducha Svatého sob i jiným pro-

spievají, ktož je slyšie,?' a psaný zákon k tomu pivodie, kterýž

jest skrze Krista Ježíše vydán a apoštoly napsán Duchem Svatým.

Protož nech toho ostiehají zákona všickni, ktož nechtie na se

uvésti pomsty vného zatracenie. Ale k tomu jest potebie knžie,

uiteluov takových píkladem Starého zákona, neb jest zákon Starý

figura byl Nového, neb jinak se nezpravie ani emu nauie spa-

sitedlnému, když v Kristovu rodu nepebývají a zákona Ducha

Svatého nemají. iJako oni^Židé museli míti knžie rodu Aronova

i ádu, aby jim ti zákon etli, a ti byli pokolenie levitského, tak

pravda toho podobenstvie má býti v knžiech kesanských, aby

rodu byli duochovního z semene slova božieho,*^ jakož psáno:

Knžstvo svaté ^ a opt: Královské knžstvo.^ a tak rodu Krista,

jenž jest král i knz, jemuž figura byl Melchisedech, jenž byl

král i knz. Protož nemajie knžie kesanští z jiného rodu býti,

než z toho Krista Ježíše knze velikého a biskupa svrchovaného.

Pakli se kterýs jiný" v to vete v rodu zuostávaje tlesném,

hiechy porušeném, takový kazí písma smyslem múdrosti své

k zatracenie svému vlastniemu i tm, ktož jemu vie. Protož

nenie tu pivoditi knžie zlých Starého zákona a mistruov a zá-

konníkuov na stolici Mojžiešov, ješto byli hiechy poskvr-

nni a zákon etli porušený, ješto byli jako stien novému sv-

dectvie, jenž jest zákon neporušený poruenství vného. K tomu
jest potebie knžstva svatého, dary božiemi ozdobeného a múdrosti

božie osvíceného, aby duostojn sami chodili nejprve ve všie pokoe

a tichosti jsúce zdrželiví a trpliví, stiezliví a istí, aby na píklad byli

a ^/; se. ^ A V: který se. ^ V AV chybí,

a 2 Kor. 3, 6. §2 Ko. 3, 3.

y Pravda pi knzích novozákonních má býti toho, což bylo pi starozá-

konních. C.

d Rod Krista Ježíše. C. £ 1 Petr 2, 5. C 1 Petr 2, 9.
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ctnostným životem tm, kteie uie tomu zákonu / neporušenému, aby í. 194''

jej zachovali úpln a cele, neujímajíc^ ani pidávajíc,'' aby zlých

smysluov nemli a tlu v žádostech nepovolovali, ale všecky asy
k líbezné vuoli božie živi byli, majíce smysl Kristuov, jakož psáno

:

Bute pevni v smyslu Kristovu, a které sií vci celé a pravé a

stydlivé a isté a spravedlivé a milé, ty ite.^^ Neb tomu je uie
múdrost božská, jakož o nie psáno, že jest stydlivá, pokojná,

rádná, dobrým vcem povolná, plná milosrdenstvie a dobrých

skatkuov, neposuzujíc a bez pokrytstvie.3 Protož takoví mohu
nepidati ani ujieti, neb mají k tomu moc a umnie skrze Krista

Ježíše, k nmuž pistúpili s pravým srdcem v plnosti viery i na-

uili se od nho zákonu jeho, jakož na sob píklad dal, když

ten zákon vydával a ka : Jakož sem já zachoval pikázanie Otce

mého i zuostávám v jeho milovánie, takéž i vy, záchováte-li pi-

kázanie má, zuostanete v mém milovánie. r A tofjest pikázanie

mé, abyste se spolu milovali, jakož sem já vás miloval. ''^ Protož

apoštolé tak sú uili také na sob píklad dávajíce, jakož psáno:

Následovníci moji budte, jako já Kristuov.^ A opt: Nasleduojte

tch, kteiež tak chodie, jakož máte píklad náš.^ A to ten píklad,

jakož pán Kristus na sob dal jim, kterak miluje Boha Otce, že

tak: pikázanie jeho zachovávaje. A k tomu pikázanie vede

zvlášt : Jakož m miloval Otec, takéž já sem vás miloval. Zuo-

statež v milováni mém, v milujíc se také vespolek,'^ jako já vás

miluji.'^ Protož die apoštol : Ktož miluje, zlého neinie. A plnost

zákona jesti milovánie.' A tak jest jistý duovod všem kesanuom
vrným, že sú to uedlníci Kristovi, kto se tomu nauili od nho.

A z takových sú v pravd knžie Nového svdectvie, ješto / zá- :"• 195^

koná ostiehají Kristova, v nm se ustavivše mají jiné uiti témuž,

k tomu písma berúce prvních, ješto na nich píklad mají, že sú

v tom zákon chodili v milovánie, jakož Kristus miloval, tak že

za ovce své život svuoj položil. Protož takoví nekazie písma, ale

v pravd požievajie k užietku spasenie i tm, ktož jich poslú-

chají, rozumjíce, v em Starý zákon jest ku píkladu lidem k No-

vému svdectvie. Jakož apoštolé pipomínali vedúce ty jisté naped
jmenované, co sú inili, vru jsúce posilnni, i vedli to k trpli-

vosti kesanuom, kterak mají skrze víru a trplivost následovati

prvních, patiec na pána Krista,, kterak sob pedložil radost i strpl

a A V: neujimajíce. b AV: pidávajíce, c AV : vespolek také.

a Fil. 4, 8. /? Jak. 3, 17. r Jan 15, 10. 'J Jan 15, 12. a 1 Ko. 11, 1.

C Fil. 3, 17. r, Jan 15, 9. 'í Jan 15, 12. ; ím. 13, 8. 10.
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kíž a tak v boji udatný byl jako obr silný, neb když mu zlo-

eili, nezloeil, když bili, nehrozil. A též jeho následovníci, jakož

die o tom jeden : Dobrý sem boj bojoval. « Tohof sú píklad byli

a njaké podobenstvie ti všickni bojové tlesní v zákon Starém.

Protož nech sob tak vymují a pivodie ktomu, k emuf majie

vieru míti a jí posilnni býti, aby nepátely pemáhali. Jakož

o tom apoštolé široce píšie a Starý zákon pivodili sú k tomu,

kterak mají kesané pemáhati nepátely, duchy zlé, jakož psáno,

že ábel jako lev ieve chod okolo, hledaje, koho by sežral, jemuž
silni u viee odolejte,^ a také pomsty vésti, tlo své tresktati

a v službu duchu podrobovati a hiechy s žádostmi umrtviti, nebo

si to nepátelé, jakož die pán Ježíš: Domácí nepítel nejhoršie.r

Tak sú apoštolé tomu rozumli, jakož od pána Krista vzali a

Duchem jeho se nauili, i potomní mnozí, jakož i doktoi dávní

lak vykládají ty figury o tch o všech bojiech i pomstách. Též
f. IQS'' také okrasu chrámu i knžie, kterak se mají ozdo.biti skutky do-

brými, jako drahým kamením a perlami a obléci''' v rúcho spra-

vedlnosti, v ctnostný život, a tak chrám, jenž jest zbo Boha ži-

vého, podlé toho ozdoben býti i okrášlen ten chrám, církev svatá,

jakož o nie psáno, aby byla krásná a neposkvrnná,^ a opt:
Oblecte se jako vyvoleni božie v steva milosrdenstvie etc. *

A tak chodili údové církve svaté duostojn dcerky Jeruza-

sémské, choti Kristovy milé, jsúce okrášleni jakožto nevsta mužie

tvému. To bylo u figue, že se okrašlovali v Starém zákon, jako

Davidovi královny jeho a Šalomúnovi, jakož tu toho nejvtie

figura byla, neb jich množstvie ml v^^braných z mnohých zemí

krásných, jež ozdoboval a okrašloval drahými vcmi a s nimi své

rozkoše ml, až i Boha rozhnval, jsa skrze n sveden. Protož

nenie to pivoditi k tomu Šalomúna neb jiné, ješto byli ješt

všickni podlé tla chodíce a zemské vci milujíce, ješto nejsú

vysvobozeni od smrti hiecha pestúpenie Adamova aniž zproštni

od hnvu božieho, jakož apoštol die, že všickni^ byli sme v hnvu
a v nenávisti. ^ Protož rozdiel jest od kesanuov vrných, ješto

sú skrze pána Krista vykúpeni a spravedliví uinni a s Otcem

smíenie. Tm již piležie píklad, zpráva i nauenie apoštolské,

kterak sú oni psali, aby kesané okrášleni byli i jich manželky

^ V AV následuje: my.

a 2 Tim. 4, 7. /í 1 Petr 5, 8. 9. y Mat. 10, 36.

d (Z) figur starého zákona ukazuje se, jaká jest pravda v zákone novém. C.

s Ef. 5, 27. C Kol. 3, 12. oj Ef. 2, 3,
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i panny v živut duochovniem vnitniem, jakož psáno : Neokra-

šlujíce se ruchem drahým a perlami, o. ale lovk vnitní srdce ne-

porušitedlností duchu smierného a pokojného, jenž jest ped obli-

ejem božiem vzáctný a bohatý. Ale o odvu tla, aby v sprostném

ruše chodili, neb jim to lép posluhovalo zachovati se od poskvrn

hiechuov a milovánie tlesného. Protož jim pivodie, že fi/gura f. 196^

pominula ka : Ktož má ženu, jako by jie neml, a ktož iem
vládne, jako by nevládla Neb^ již kesanuom jiného jest potebie

bohatstvie i krásy, ponvadž mají jako hosté a poutníci^ býti na

zemi a umrtvenie na svém tle Jezu Kristovo nositi a nemleti

zenie k tm vcem, které se vidie, ale k tm, které se nevidie.

Což tehdy mají se tím zamstknávati a o to peovati, ponvadž
z toho nemají*^ míti utšenie a radosti, než majíce pokrm skrovný

a odv rovný, dosti míti na tom, ale bohatstvie hledati ve všie

sprostnosti obohacenu býti u víe pána Krista a hodovati, jakož

stojí psáno: Beránek velikononí obtován jest Kristus. Protož

hoduojme ne v kvasu zlosti a nepravosti, ale v pesnicích i-

stoty a pravdy.r A opt : Obcujíce Kristovým utrpením raduojme

se, neb v zjevení chvály jeho budem se radovati a to u veselí

nevýmluvném a oslaveném.^ Ale zde v tomto život musí jiné

býti pi kesanu, než to, což tlo oblibuje a tlesná múdrost

zvoluje a piesmem sob dovodie toho, kazeci je k svému vlast-

nímu zatracenie, neb je k tomu bére, aby sob cestu širokú'^ pi-

pravila, tlu povolnú, aby nic netrplo z milosti, což Buoh do-

pustí, ale ješt^ se mstilo a svú spravedlnost provodilo, aby

súženo nebylo,^ ale dobe se opatilo skrze múdrost zámutkuov

ujíti a tch vcí, které na svt jsú, k své libosti požievati a

potšenie míti v tle.

Ale jiné jest kesanuom, jakož je múdrost uí skrze apoštola,

jenž die: Vydejte se jako sluhy božie ve mnohé trplivosti,

v zámutcích, v úzkostech, v žaláiech, v ranách, v nepízni

lidské, v bdních, v postech.^ A opt: Budem-li spolu v utrpenie,

budem také v utšení.'^ Protož ktož chtie' písma nekaziti, musí
v tom apoštoluov následovati a k tomu písma pivoditi Starého

zákona, aby zachováno / bylo nauenie Nového svdectvie. Neb f. 196"^

jinak každý neustaviný jest a neuený a kazí písma bera je

a Orig.: A a nad tím: Neb. ^ AI: panici. '^ AV: mají.

d A V: širokú cestu, e VAV : chyb i : ale jcšté )< súženo nebylo, f A V: chce

a 1 Tim. 2, 9. /? 1 Kor. 7, 29. 30.

r 1 Kor. 5, 7. 8. í 1 Petr 4, 13. b 2 Kor. 6, 4. 5. C ím. 8, 17.
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k svému vlastnímu zatracenie, jakož pivodie sob lidi zákona

pirozeného i Starého, ješto pánu Bohu vili a jeho poslúchali

podlé toho asu, v kterémž byli zákonu, ješto svého dokonánie

nevzali, než teprv skrze pána Krista, ani zaslíbenie pijali, než

zemské vci. Jako Job byl trplivý a sprostný, protož ho pán

Buoh rozmnožil potom u veliké bohatstvie a dal syny krásné a

dcery, ješto nebylo rovn na svt jim. Ale sprostnost jeho a

trplivost ta se bére na píklad kesfanuom, ponvadž on jsa ješt

bez zákona, ješto smrt kralovala, byl tak prostý a trplivý, aby

ovšem pak kesané majíce veliký zástup Starého zákona, ješto sú

ped nimi trpli viece o blahoslaveném vzkiešení, a kesané
majíc toho již duovod na pánu Kristu trpenie i vzkíšenie, tiem

byli posíleni a popuzeni, aby s milostí následovali pána svého,

s nímž mají na vky kralovati, jakož milí apoštolé to sú sob
pedkládali i kesanuom vrným psali, aby skrze trplivost bžali

k pedloženému boji patiec na pána Krista. A ten jest píklad

zuostaven i nauenie všem vícím kesanuom budoucím a prvotn

knžiem. Protož kdož chce práv písma požievati, musí tlesnu

se múdrostí nezpravovati, jako ti všickni naped jmenovaní bratie

rodu Adamova skrze uenie jie nabývají a jí prospievajie k opa-

trnosti tla, aby se dobe mli a všelikého trpenie vyhýbali, ale

ješt jiné pro své zámysly trápili i hrdel zbavovali. Protož takoví

sil nikdy na základu se neustavili Kristu Ježíši ani nauili skrze

múdrost Ducha jeho, aby lítostiví a milostiví byli a bratrstvie

milovali, jako Kristus miloval, a také aby žádnému zlého za zlé

f. 197^ neodpláceli, ale v dobrém zlé pemáhali a pro spra / vedlivost

trpli s milostí.

Ale ponvadž toho nenie, pro pak^ slovu kesané a zvlášt

knžie, ponvadž nejsúa uedlníci Kristovi a následovníci, proež
pak písma tú a vykládají? Ponvadž ho neplní, tehdy jediné

kazí je^ k svému vlastnímu zatracenie. Od takových vystiehají

apoštolé kesany vrné, jakož v této ei s. Petr die : Protož vy,

bratie, naped to vdáce ostiehejte se, abyste bludem nemúdrých

jsiic zavedeni nevypadli do vlastního utvrzenieý A tak vystiehají

od bludu nemoudrých. A to sú všickni nemoudí, kdož se ne-

zpravují Duchem moudrosti skrze Krista Ježíše, neb sú nepišli

k umnie božiemu, aby byli uení uedlníci božie slyševše r od

^VAV chybí, b a V: je kazí.

a Kteí kesané jsou bludní, nemoudi. C. /? 2 Petr 3. 17.

y V originále následuje zbytené: se.
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Otce nauili se Ježíše Krista znáti. Neb v tom záležie nauenie

užitené a k spasení prospšné, neb tomu die s. Petr: vlastnie

utvrzenie, aby z nho nevypadli, ale rostli v milosti a v poznánie,

neb to jest základ, jehož tlo a krev nezjevuje, ale Otec nebeský

Krista Ježíše. A protož die s. Petr, že všechny vci, kteréž sú,

k milosti a k života dány sú nám v poznáni jeho, jenž nás po-

volal vlastni svá sláva a moci. A skrze to nejdražšie zaslibenie

uinni ste úastni božského pirozenie.o- To jest nejlepšie dobré

pišlo skrze poznánie pána Krista Ježíše, skrze nhož sú nabyli

daru milosti a života vnitmieho duchovního a tak (sú) úastni pi-

rozenie božského. A kdož sú se tak nenauili a na základu ne-

ustavili, jsú blázni všickni a jich uenie jest blud nemoudrých.

Protož psáno, že neskonalý poet blázniiov, a každý, ktož hešte,

blázen jestfi Neb nic nenie nemúdejšího než stvoitele svého

opustiti a jeho úastnu nebýti a Kristem Ježíšem, Synem jeho,

pohrzeti a jeho eie zanechati. O takových psáno jest, že Syua

božieho potlauji a krev svdectvie ve / dú poskvrnni a Duchu í. 197'

milosti potupu inie.r A nad to ješt die, že ho kižuji a v po-

smch maji.^ Protož jest nejvtie bláznovstvie a blud nemúdrýcli

takovú vc initi tak svatému a milosrdnému, ješto pišel na tento

svt a mnoho trpl pro spasenie lidské z veliké lásky.

Pak takovému Duchu milostivému potupu initi nejsme^ jeho

vdni a krev beránka neposkvrnného k pomst sob pivésti

a svými hiechy jeho kižovati a skrze to vnu muku sob shro-

mažovati, jakož die: Hrozné jest oekávati takovým ohn hor-

leme, ješto má sehltití° všecky protivníky božie.^ Protož nemuožf

vtiech bláznuov býti pod nebem než sú ti,<^ aniž možné (ne)múdej-

šieho bludu býti než takových, ježto ty vci inie proti dobrot

Ducha Svatého k svému vnému zlému. Protož se takových slušie

vystiehati každému kesanu vrnému, aby jich úasten nebyl,

následuje jich ve zlém život a poslúchaje uenie jich nemúdrého

a bludného. Ale že v tom majie zklamánie chytrého Satana, že

ne zhola tak zjevní blázni jsú a blud nemúdrých vedu, neb mají

podobnost dobroty, ale moci jejie budu zapierati a proto sami se

neznají mnozí, aby tak blázni byli a blud nemúdrý mli: protož

také slušie se jich piln vystiehati a po jich je skutcích znáti

a k piesmuom apoštolským pa,titi a jim rozumti, neb oni ty vci

a AI: nejsouce. "^ Aí: sehliti. ^ V AJ i v AV : to.

a 2 Petr 1, 3. 4. (i Kaz. 1, 13.

r Žid. 10, 29. S Žid. 6, 6. e Žid. 10, 27.
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vypisují, po em se poznává Duch pravdy a také duch bludu.

Ponvadž také falešní proroci mají tvárnost dobroty ukazujíce se,

jako by byli poslové Kristovi, protož potebie jest znáti jich duch

bludu nemúdrý, když nedokazují moci pokory, trplivosti, milosti-

vosti a tak jiných ctností a také skutkuov, kteie pochodie z viery

a z lásky. I pozná je po tom, že toliko mají tvárnost dobroty bez

pravdy moci jejie, neb ktož^ mají v pravd dobrotu Ducha Svatého,

ti nabývají múdrosti jeho i moci, protož umjí a mohu ctnostní

býti a dobré skutky initi v pravd. A z toho uenie jich jest

f. 198'' pravé, / užitené a k spasenie prospšné, neb pochodí z Ducha
múdrosti pravda Kristova, kteráž jest v nm, jakož apoštol píše

o tom ka : Jakož ste slýchali Krista Ježíše, v nmž ste se i na-

uili, jakož jest pravda v Ježíšovi.^

Protož rozdiel jest mezi múdrosti a nemúdrostí, též pravdu

a bludem. Blud jest ve všech hiešnících, neb sú nemúdí blázni,

ale pravda jest ve všech, ktož sú v Kristu Ježíšovi, neb Ducha

múdrosti mají. Protož skrze ty pochodie uenie pravé a spasitedlné,

ale skrze ony bludné k zatracení. Ale že toho nepoznávají, neb

u sebe se múdie zdadie a umlí a nkteie v piesmích velmi sv-
domie a z nho v ei hojní a mnohým lidem píjemní, jakož

naped doteno toho, že sob shromáždí mistry, ješto jim badá

lektati ušima, ale zdravého nauenie nebudu trptij protož

k tomu poteba pizieti, pro jest to, že lid tohoto svta vuo-

bec od nejvyššiech do nejnižšiech uení, kteréž jest z múdrosti

božie pravé a dušem lidským zdravé (kteiež je pijmu, by

mrtví byli, oživu a vného života nabudu), toho strpti nemohu,

ale za bludné kacístvie potupí, a takové zloeie, trápie i hrdla

odjímají a pak své mistry všeliké uené, ješto múdrosti nabyli

emeslem, tch rádi poslúchají a chváléce darují a spaseniem se

bezpeie, jsúce obojí v prokletí božiem. Neb na takové biedu

vydal jest, ktož neostiehají eí jeho a nekaji dobrému zlé a zlému

dobré, a tak mají tmu za svtlo a svtlo za tmu.^ To jest pi

nich, že radše milují tmu. než svtlo, jakož sama pravda die:

Pišlo svtlo na svt a lidé radše milovali tmu nežli svtlo,

neb skutkové jich zlí jsú, neb každý, kdož zlé inie, nenávidí

svtla a nejde k svtlu, aby nebyli tresktáni skutkové jehoj

Tof jest ta píina nejvtie, že takoví zdravého nauenie

netrpie, svtla múdrosti božie, neb se jim zdá tmú, ale múdrost

a Ktei mají Ducha Svatého. C.

§ Ef. 4, 21. 7-2 Tim. 4, 3. S Iz. 5, 20. s Jan 3, 19. 20.
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tlesná zdá se jim svtlo. Protož jie rádi poslouchají/ a za pravdu f. 198''

mají spasitedlnú, ale nauenie zdravé za blud, protož nenávidíc

jeho a nejdu k nmu, neb by je tresktalo a jich mylnú službu

oznámilo a pokrytstvie by se odhradilo a zlé by se ukázalo hanby

hodné bláznovstvie. A to jest velmi veliká vc svtu, ješto chválu

milují^ a jedni druhým pochlebují a zdadie se múdí býti. Protož

to zdravé nauenie a tresktánie, kteréž se od svtla múdrosti božie

zjevuje, jest jim píkré a trpké jako suol rán a zdá se jim bláz-

novstvie, jakož jest svtu. Protož die apoštol: Kde miidrý, kde

uený shledava tohoto svta? Neb v božie múdrosti nepoznal

svt skrze múdrost Boha, líbilo se Bohu skrze bláznovstvie kázanie

spaseny uiniti vieci.'^ A k témuž die dále: Vizte, bratie, po-

voláme vaše, že nemnozí múdíe podlé tla, nemnozí mocní, ne-

mnozí urození, ale které vci bláznivé sú svta, vyvolil Buoh,

aby pohanl múdré, a nezmocnné svta vyvolil Buoh, aby po-

hanl zmocnte a neurozené, a svta^ potupné vyvolil Buoh, a tak

ty vci, kteréž nejsii, aby ty, kteréž sú, zkazil, aby se nechlubilo

všeliké tlo ped obliejem jeho.l^ Protož ta jest píina nejvtie,

že ten lid na svt, ješto chválu miluje, zdá se nco býti, nemuož
strpti toho nauenie, kteréž pochodie z múdrosti božie skrze

potupné lidi, ješto jako nic na svt jsú,*^ jakožto blázen za nic

jmín nenie i e jeho, neb sú múdí knžie a misti pro tu píinu
pohrdali Kristem Ježíšem, múdrosti božie, kúce: Co ho poslúcháte,

však blázní.r Též i posly jeho kúce: Kdo z knžie neb z mistruov

a z zákonníkuov uvil v nho než ten zbo zloeený, ješto

nerozuomi zákonu?^ A tak nenie div, že pohrdají údy, ponvadž
hlavu za svuodcí odsúdili. Takéf musí údové tla pána Krista

ohyždni býti, jakož sám pán Ježíš ekl : Ohyzdief vás a jméno
vyvrh a všecko zlé djí.^

Protož tu se nemá co chlubiti všeliké tlo, než toliko v svých

pohanních a úzkostech. A tm, ktož za nétco'* na svt / chtí f. 199*

jmíni býti a spravedlnosti své provoditi, jest jim to píliš nelibá

vc a odporná od takových bláznuov nauenie pijímati a jim se

doviti o spasitedlné vci nejlepšic, nemohúce jich míti za múdré
Kristovy ani slova, kteráž mluvie. Protož die apoštol, že slovo

kíže tm, ješto hynu, zajisté jest bláznovstvie.^ A opt die: M-

a A V: mají. b AV: svta a. c V orginále : ncjsú.

á V AV chybí: za nétco.

a 1 Ko. 1, ^0. /? 1 Ko. 1, •26.-29.

r Jan 10, 20. d Jan 7, 48. 49. £ Luk. 6, 22. C 1 Ko. 1,18.
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Žádný sebe nesvazuj. A kto mezi vámi zdá se býti múdrý, na

tomto svt bláznem bu, aby byl múdrý, neb múdrost tohoto

svta bláznovstvie jest u Boha.a Neb psáno jest: Popadnu mádré
v chytrosti jich. ^ A opt : Zná pán myšlenie múdrých, že marná
sú.r Protož se to nikoli srovnati nemuož jako tma s svtlem. Neb
jinak jest u Boha nežli u lidí svta. Což oni mají za múdrost,

to u Boha^ bláznovstvie jest, a což oni mají za ntco duostojného

a viti hodného, to u Boha potupné a za niec jmíno. Protož

odporné sú vd sob. Neb obecn od nejvyššiech do nejnižšiech

na svt lidí jest vc od nich opovržená a varujie se jie, co jest

potupného a ohyzdného; jako kíže Kristova pohannie co jim

jiného než bláznovstvie, a ti, ktož ten kíž'' nesu, jsú jim za blázny,

žádné vážnosti nejsúce jako nic.

Protož neádi jich vidí ani slyší, a když se jim nahodí kterú

píinu vidti je neb slyšeti, zlostné srdce k nim mají a duch

nenávistný a slova potupná. Neb ta vc jest k hanb jim a jako

by újma byla cti jich, že s takovými lidmi mluvie, zlým jménem
nareným(i). Ano knžie,,misti všecko zlé na n praví a jim jest

hodné viti, neb sú pišli k duostojenství a ke cti skrze uenie

a úad, tak že majie s pány a s knížaty tovaryšstvie, a mají je

ctíti. Kto by pak takovým nevil? Ovšem pak, ješto nkteí jsú

z urozených a mocných, ješto již na ob stran est mají a hodní

sú chvály. Protož takovíf duostojní a uenie sú múdie, jichf slovu

má viera pidána býti, neb také písmu rozumjí a jsú v nm svdomí
a krásn vymluviti umjie. Ktof tu pak nemá ieci „amen", po-

nvadž v tom ve všem tlo muož se pochlubiti a jedni skrze

f. IGQ'' dru/hé chválu míti? A tak to nenie bláznovstvie pohan kíže

Kristova, ale poctivost a múdrost, ješto to oborem oblibují. Protož

sob shromáždili mistry takové, aby jim ušima lektali^'' a z toho

pochvalu mli. A to jest jim za svtlo.

Ale že u Boha zpt jest (jakož apoštolé o tom píší, že má
to Buoh za bláznovstvie i ti, ktož mají rozeznánie svtla ode tmy,

a to proto, že jako dti, nemúdí a blázni tšie se a kojie z kvtu,

ješto brzo uvadne a k niemuž užiteen nebude, neb opt jako

by lovka nemoudrého a blázna kat pro zlodjstvie vedl k šibe-

nici i rozprávl jemu, že jde, aby pánem byl na hrad, aby tam

dlúho živ byl a dobré bydlo ml a v tom ho tudiež až by neuzel

^ V AV následuje: za.

b v originále: 4-. V AV chybí slovo i znamení -f

.

a 1 Kor. 3, 18. 19. /? Job. 5, 13. ;- 1 Ko. 3, 20. S Parafráse 2 Tim. 4, 3.



o ROZDIELE, KTEREJ JEST MEZI BRATIEMI. 433

uvázal a hrdla zbavil a on by se domnieval, že by ml ve cti

býti a chválu míti v život dlúhém, hoduje s pátely, a to slyše

tšil by se a radoval v nadji, ano by ho jiné potkalo): tak ten

lid tohoto svta s takovými uenými a miídrými tohoto svta po-

dobn jest, ješto jim tak krásn mluvie o království nebeském

a k tomu posluhují, aby toho došli, což jim kážie o radosti vné
a chvále a cti a sláv nebeské, ale brzof jedni po druhých zvdie,

jakú est majie a utšenie hiešníci v pekle a cof jim jest pro-

spla jich múdrost marná a duostojenstvie úadu, z nhož užitek

mli v život tlesném, ale k emu sú sob poslúžili i tm, ktož

jim vili poslúchajíce jich nemúdrosti bláznivé, v bludu se usta-

vovali i s nimi, aby tak srdcem blúdiece cesty pravdy nepoznali,

ale tmu za svtlo mli. Jakož se to knžiem chrámovým, mistruom

i zákonníkuom poátkem stalo, že sii Krista Ježíše nepoznali,

protož za tmu potupili to drahé svtlo múdrost božie, jakož sám

ekl : Já sem svtlo svta. Kto mne následuje, nechodie ve tmách,

ale bude míti svtlo života."- A ta jest píina, že sú ho nepo-

znali, neb ho následovati nechtli a proto ve tmách zuostali majíce

jie za svtlo, to jest múdrost svú, jenž jest bláznovstvie bez smysla

pravdy rozumu osvíceného. Protož pravým svtlem pohrdá li a za f.200''

tmu odsúdili potupivše za zloince a svuodci.

Protož nediv jest tohoto asu, že nynjšie knžstvo s mistry

a s mnichy zákonníky ve tmách pebývají nenásledujíce pána

Krista a ty, ktož by následovali, též odsuzují za tmu, piesma

pivodíce, jako oni pivedli a kúc: Zákon máme a podlé zákona

má umieti.^ Tak tito podlé práv zákonuov svých všecky volené

božie, ješto pána Krista následují a zákona skrze nho pošlého

ostiehají, potupie a odsúdie tla k trápenie a duše k zatracenie,

pivedúce písmo toto, že s. Petr psal o takových vystiehaje, aby

jich nemúdrým bludem nebyli svedeni kesané vrní. Protož spra-

vedlivé jest takové svuodce súditi a neustúpí-li svého kacíského

bludu, upáliti. Protož tžká jest to vc takovým mnohým ueným
múdrým neviti a s takovými nemúdrými blázny, za bludné ka-

cíe potupenými,^ jednotu míti. Ale však pán Buoh svú moc ukazuje

a svtlo múdrosti Ducha svého skrze Krista Ježíše v srdcích osv-
cuje, kteréž vyvoluje z svta, jimž dává poznati, že jest to múdrost,

co jest u svta bláznovstvie, a což svt potupil a jako za nic má.

a V originále: potupené, b a V: je.

a Jan 8, 12. 6 Jan 19, 7.



434 O ROZDIELE, KTEREJ JEST MEZI BRATIEMI.

drosti lidské, ale v moci božie,'^ jakož jim die opt: Ale vy z nho
ste v Kristu Ježíši, jenž uinn vám jest múdrost od Boha a spra-

vedlnost a posvcenie i vykúpenieJ A k tomu die: Vám povo-

laným moc božie a múdrost jesti^r Neb co jest bláznivého bo-

žieho, múdejšie jest než lidé. Protož pán Ježíš, Syn božie, posel

od Otce svého, a byl na svt potupen za blázna jsa múdejší

než všickni lidé. Potom jeho poslové a prvotn apoštolé byli sú

bláznoví božie na svt trpiece pohannie, múdejšie sú byli než

všickni lidé.

A tak všecky asy volení božie musí býti za potupné blázny

na*' svt, ale však sou"^ múdejšie než všichni lidé na svt,
í. 200^ akoli kdyby mli nadji míti v tomto život to/liko v Kristu,

byli by všech lidí nejbláznivjšie a bídnjšie; ale že nadje jich

jest jistého ti oekávanie vného blahoslavenstvie a že pijmu krá-

lovstvie všie krásy z ruky Boha svého, a také to vdie, že zde

musí trpti, ponvadž chtie s Kristem kralovati, a tomu vie, že

nejsú hodná utrpenie tohoto asu k budúcí sláv, kteráž bude

zjevena v nich, akoli tohoto asu trpenie nezdá se radostí, ale

žalostí, ale po tomto asu pehojný užitek zkušeným skrze trp-

livost pinese spravedlnosti. Neb proto die: Trpiete na píklad

sádu bozieho spravedlivého, abyste hodni jniini byli v královstvie

božiem, pro nž trpiete. A však spravedliv jest u Boha odplatu

dáti tm, kteiež vás trápie. ale vám odpoinutie s námi, ale oni

muku vnu trpti budu v zatraceni.- A tak konec ukáže, když

bude odplaceno každému podlé skutkuov, kto sú ve tm chodili

a kdo v svtle, kteie sú múdrost tohoto svta mli a kteí ne-

beskú Krista Ježíše a kto sú byli blázni a kto múdie, kteie sú

bludem zklamánie kazíce písma k svému vlastnímu zatracenie

a kteí v pravd nalezeni a na cest spasení postaveni, jsúce ui-

nni a zpraveni Duchem moudrosti a skrze to na základu ustaveni,

aby vlastnic utvrzení mli, život vný v Kristu Ježíši, a k tomu

písmem Bohem vdechnutých v pravém smyslu požievali, aby rostli

v milosti a v poznání Krista Ježíše, jemuž chvála nynie i v den

vnosti.

Ale že jest potebie každému, ktož chce spasen býti, dokudž

má as od Boha puojený, to rozeznánie míti a rozsúzenie, co

jest tma, aby v nie nezstal, a co jest svtlo, aby ho následoval

^ AV : jest. ^ AV: y. <^V AI chybí. ^ Asi omylem místo: jisté.

a I Ko. 1, 35. § 1 Ko. 1, 30.

r 1 Ko. 1, 24. d í^ím. 8, 18. s2 Tes. 1, 5.-9.
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a ml svtlo života, jakžkoli pak na svt životu tlesnému bylo

by se všeho opovážiti, neb jest vždy umieti a k konci pijíti;

a tak potebie jest se v tom opatiti, aby nemúdrých bludem

nebyl veden i neostal v temnostech, maje tmu za svtlo, neb

vná bieda takovým jest zachována v temnostech; protož také

potebie jest modliti se pánu Bohu dovrným srdcem, / aby osvítil f. 201^

vnitnie oi srdce, aby mohl prohlédnuti a k svtlu poznánie pána

Krista pijíti, neb skrze to lovk nabývá milosti božie a života

vnitnieho u víe a v lásce Krista Ježíše. A to jest vlastnic utvr-

zenie, jakož v této ei naped doteno.

S. Petr o tom pieše, aby ti kesané vrní, ješto skrze n
nauenie pijali vlastnic k spasenie a tak se utvrdili, aby pak

žádnému se od toho odvésti nedali.^ A ta písma, kteráž jim psal,

byla jim k napomenutí a k potšenie, neb velmi svtle pravdu

oznamuje spasitedlnú s. Petr v své zpráv. Ale s. Pavel, že ml
múdrost zvláštní mimo jiné, psal veliké vci a nkteré jako skryté,

ješto ne tak snadn muož rozum se toho chopiti a zdravý smysl

toho míti. Ale že také potebie k tomu zvláštního daru múdrosti,

aby jeho piesmuom v pravém smyslu rozuml a k jinému jich

neobracoval, aby sob neuškodil skrze nemúdrost k zatracení

a jiným k témuž aby neposloužil, to jest výstraha potebná

i podnes kesfanuom vrným, aby ne každého poslúchali a k jeho

ei víru pikládali, a i písma pivodie aneb vykládá. Neb ne

každému jest dána múdrost a rozum osvcen k tomu, aby smysl

písem znal a rozum zdravý v tom ml, neb proto psáno jest:

Zkuste duchuov, jsú-lit z BohaJ A to jest psáno kesfanuom

vrným, aby ne každému duchu vili, ale prvé jemu porozumli,

má-li duch, který z Boha jest, a v nm smysl Kristuov a tak

tovaryš jednoty Ducha Svatého s jinými posly božiemi, kteiež je

uie slovem božiem i píkladem ctnostného života, pakli by sroz-

umli, že toho nauenie nenese zdravého Krista Ježíše, tehdy po

tom poznali, že nemá pravdy slova božieho, jakož psáno: Složil

v nás slovo smíenie.r A opt: Pijali ste od nás nauenie ne

jako slovo lidské, ale jakož jest v pravd slovo božie, kteréž

dlá v vás.''! Protož po tom má poznáno^ býti pravé nauenie

i uitel, zdlal-li se jest nejprv na základ / Krista Ježíše, aby ml f.20P

to vlastnic utvrzenie, a k tomu» kteréž uie, zdlali-li sú se též

v pravd v život vnitniem duochovním v Kristu Ježíši.

^ AV : poznáno má.

a Parafráse 2 Petr 3, 17. /? 1 Jan 4, 1. ^ 2 Kor. 5, 19. ^J 1 Tes. 2, 13.

28'
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Protož ne hned slušie poslúchati každého, ale prvé aby as
prodlil a pi prácech tlesných zkušen byl, kterak se má, jest-li

zdrželivý a trplivý a pi" píinách sob nelibých zachovává-li

duch pokojný a srdce laskavé a svým staršiem jest-li poddán

s milostí, poslúchaje pokorn, a k tomu umrtvil-li hiechy s žá-

dostmi, a jest-li mu svt ukižován a on svtu a ješt skrze jeho

ctnostné obcovánie berú-li polepšení ti, s kterýmiž tovaryšstvie

má a v práci pebývá rukama svýma dlaje. Neb takoví, ktož sú

pravdu vedeni, s milostí poslúchají z víry rádi, neb milují bratie.

A o tom die: Ktož miluje, v svtle pebývá a nenie v nm po-

horšeme.'^ A tak se oznamují míti pravdu slova božieho po tch

vcech, nebo polepšení beru sami pi všech vcech, neb nehoršie

se ani urážejí na spolubližních, ale pokojn a dobrotiv snášejí,

lítost majíce k opravení vedií a tak smilovánie dokazují, nedo-

statky bližniech svých a tžkosti na svém tle ijí, žalost toho

majíce a práci o to vedúce, vynakládají se jako pastýi za ovce,

neb tak psáno jest: To na sob ijte, co i na Kristu Ježíši,^ tak,

jakož die, že žehránie žehrajících spadla sú na n.r Tiemf zpuo-

sobem dokazují se býti v pravd kesané, když tak péi mají

jedni o druhé, neb v tom záležie zákon Kristuov zachovati, jakož

die tm bratiem nejmilejšiem : Jedni druhých bemena neste, tak

naplníte zákon Kristv." Protož ktož se v tom nalézají v skutku,

že ostiehají zákona Kristova z milovánie pravého, následují šlé-

pjí jeho a z toho bližním posluhují, což pijali skrze nho z daru

milosti božie k vzdlánie a ku polepšenie, tmf ta e píležie,

jakož pán Ježíš die svatému Petru: Miluješ-li m, pas ovce mé.^

A apoštol die, že oni bdie, jako majíce poet vydati za duše

vaše. í

f. 202=^ Protož pastýi a uitelé po tom se mají poznati, jakož tuto

doteno. A s. Petr i s. Pavel o tom šíe píší, kterací mají býti;

a takových má poslúcháno býti a s nimi se spasenie mají do-

viti všickni kesané vrní. Jakož sú se první dovili s apoštoly

nic nepochybujíce v nauení jednoty jich, tak každého asu i to-

hoto má býti.

Ale tuto se dotklo svrchu toho, kterací sú vuodce^'v lidu

na svt od té z'právy vzdálení a v hiešiech rozmnožení i s lidem

vuobec, aby se toho každý vystiehal, ktož chce spasen býti,

a AV : vdci.

« 1 Jan 2, 10. /? Fil 2, 5.

Y Moudr. 10, 6. d Gal. 6, 2. e Jan 21, 16. : Žid. 13, 17.
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aby jich úasten nebyl a s nimi nezahynul, ale tchto bratie,

jakož s. Petr píše ka: NejmUejšie bratr náš Pavel,'^ jakož oba

dva piešeta v svých epištolách, tak je jmenujíce „nejmilejšie bratie"

kesany vrné, aby jeden každý i tohoto asu jich úasten byl

a s pítomnými jednotu ml, chce-li spasen býti, ostiehaje zákona

Kristova s nimi, o nmž naped doteno, a tak zprávy apoštolské

ostiehal a v skutku zachoval s tmi bratiemi, kteréž s. Petr vy-

stiehá a ka: Abyste bludem nemádrých jsúce vedeni, nevypadlí

od vlastníeho utvrzeni,^ jakož se toho již naped dotklo, kto sú

ti, ješto majie vlastnic utvrzenie v Kristu Ježíši, pak takové na-

pomíná, aby rostli v milosti a v poznání. Neb známo jest

zjevn a široce z piesem Nového zákona, že sú apoštolé toho

pilní byli a tomu snažn uili, aby každý, ktož je slyšal a

mohl jim viti, ustaven byl na základu Kristu Ježíši, aby

ml to utvrzenie vlastní k spasenie, a ktož sú se ustavili

a na tom základu upevnili, aby se nikoli z toho pohnuti a

svésti nedali, ale aby v tom se zdlávali, více a více rozmáhali

a rostli v milosti a v poznání pána Ježíše Krista. Nebo hned

s poátku každý lovk, který má se vzdlávati na ten základ,

nemuož jinak, než skrze poznánie jeho. Neb to uenie, kteréž po-

chodie z múdrosti / božie, v srdci svtlo zjevuje, v nmž poznává f.202^

se moc, múdrost i dobrota. A když toho lovk chopen jest

v duchu svém, tehdy zalíbí a zamiluje život Kristv, neb užietek

v nm nejlepšieho dobrého svého ije a chutná, to jest milost

božie a život vný. A tak pravé jest, že všecky vci, kteréž sú

k milostivosti a k životu, dány sú v poznání jeho.

Ale že dkuje Syn Otci a ka : Chválím t, Ote, pane nebe í zem,
že's skryl ty vcí od múdrých a opatrných a zjevil šíje malikým;

tak, Ote, neb tak se jest Ubilo ped tebii; všecky vci dány sú mí

od Otce mého a nižádný nepoznal Syna, jediné Otec, ani kto

Otce, jediné Syn a komu bude chtíti Syn zjeviti.r a protož die

:

Žádný nemuož ke mn pijití, jediné koho Otec muoj pitrhne,

ani kdo k Otci muož, jediné skrze m, '^ protož nenie tu na lid-

ském uenie neb chtní pijíti k tomu základu a na nm se usta-

viti ; musíf prvotn vyvolenie božie býti a k tomu lovk se po-

nížiti a k srdci pokornému pijíti, aby byl maliký, všeliké zlosti

se varuje a múdrosti tlesné místa nedávaje, zachoval se od vše-

liké chytrosti i tla opatrností i picházel k duchu chudému a

k srdci sprostnému; a skrze to uinil by ho Buoh hodného sebe

'i 2 Petr 3, 15. ^ 2 Petr 3, 17. y Mat. 11, 25.-27. d Jan 6, 44.
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navštíve milostí svou, jiež by ho vedl k Synu svému, v nmž jest

život vný, a tak by byl pitržen k Synu, skrze nhož by šel

k Otci, neb Syn zjevil by Otce, jakož die: A komu bude chtíti,

zjevie.'^ A takovým chce zjeviti a zjevuje, jakož apoštolé toho žá-

dali kúce: Ukaž nám Otce a dostit nám jestJ Jimž odpovdl:
Tak dlúhý as s vámi sem a nepoznali ste mne. Však kdo vidí

m, vidí i Otce mého. Zdali nevíte, že Otec ve mn a já

v Otci?r Protož die sám pán Ježíš prosbu in za své volené

Bohu Otci, i^ jest to život vný, aby t poznali samého pravého

Boha, a jehož si poslal, Ježíše Krista. '^

A z toho má každý vdti, že tu nezáležíc na lidském do-

myslu, ješto se domnievají vuobec knžie i lid oborem, že mohu
k tomu pijíti, když chtie, aby se na základ ustavili Krista Ježíše,

f. 203^ a to tak ktiece dti nemluvátka a potom, / kteréž živy ostanu,

nauí-li je „Ote náš" a „Vím v Boha'' iekati, a dál jedni

druhým s oznámie o sedmeré svátosti vieru, a když tak vyznávají,

jakž kteie knžie uie je, již se mají za pravé kesany a že

dobru víru mají, a pak inkají i s knžími, že jsme hiešní (jakož

tak mluví i píší o sob), a k tomu pak mají lékastvie pokání,

zpovd a dále poslednie mazánie. Tak sú se založili s svú vru
a na tom nejvíce, že vie o tle božiem práv, jakož i misti vy-

psali a formu slov vydali
;

jiež se jim zdá to býti viera základná,

když tak vyznávají; a asem také, jakž kteí kdy pijímají tlo

božie, svátost vidomú, již ví, že sú na tom základu ustaveni

Kristu Ježíši, neb tak sám mluvil: Kto jie mé tlo a pie mú krev,

ve mn bydlí a já v nm, C a opt : Já sem chléb života. Kto jie

z toho chleba, na vky živ bude.^t

Tiem zpuosobem synové svta oklamali se s svými mdrými,

skrze nž toho puovod mají, aby na piesku duom stavli bez zá-

kladu Krista Ježíše, emi se jeho ohrazujíce a duovody sob i-

níce, že sú ve štípeni a založeni na nm, jsúce sluhy hiecha,

poskvrnní v tle i v duchu, domnievají se, že by v život božiem

byli skrze svých knžie služebnosti vidomé a itedlné tlu, jsúce

v život šelmy, jakož ji s. Jan vidl plná jmen rúhanie, jakož tak

i sami misti nkteí to písmo pivodiece iekají vuobec lidu na

kázaní, že tento lid jest šelma, plná jmen rúhanie.''^ Neb pi všech

vcech hešie v sloviech i v skutcích, a v em se jim zdá služba

a Mat. 11, 27. /? Jan 14, 8. y Jan 14, 9. 10. C Jan 17, 3.

£ Kterak knží lidi spasením troštují. C.

C Jan 6, 56. /; Jan 6, 58. Zj. 17, 3.
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božie, iní sob obraz šelmy, neb chodiece do kostela, klekajíce

a modléce se klanjí se šelm a modle se Antikristu a tak inie sob
obraz šelmy, t. mylnú nadji.^ Tof svdectvie jich jest ped mnohým
lidem obecným a ueným i urozeným. Též o sob, jakož naped
psáno, tak mluví i píší,^ že sú misti mnozí oz/dobní a lživí, f. 203^

sprostných lidí lovní, to jest v jich eech umní je lapati, a že

sú kacístvie nalézací a nalezeného obraniíelé. A ponvadž sami

o sob zjevn a široce vymlúvají a píšie, teba-liž pak jiných

svdkuov aneb kterých písem k tomu vésti, na jakém sú se zá-

kladu ustavili a kterého ducha mají a v kterém tle pebývají

církve?

O takových psáno o všech vuobec, že sú odlúeni od života

božieho,'^ to jest od církve svaté, od tch všech úduov Kristových,

kteiež se jeho pídržie skrze vieru živu a lásku neomylnú a z toho

život božie jsú, neb Buoh v nich pebývá, jakož psáno: V tom

vieme, že v nás pebývá, neb z Ducha Svatého dal jest nám. A

Protož ti všickni sú odezanci od církve svaté, a tak odiúenie od

života božieho, ktož Ducha Svatého nemají, neb na základu nejsú

ustanoveni Kristu Ježíši, v nmž jest to vlastnic utvrzení, jakož

tuto s. Petr ml péi o kesany vrné, aby se nedali svésti od

vlastnieho utvrzení, neb v tom záleží život vný. Neb z toho

vinného koene Krista Ježíše jest užitek takový: zde život vnitnie

duochovní v milosti božie a potom ukáže se vný blahoslavený.

Protož nejlepšie jest dobré v nm pebývati a z nho moc míti

k vzruostu a k setrvání. Neb ktož se ho tak životn pídržie skrze

víru a lásku doufánie majíc v nho a nadji v nm, takoví na-

bývají posílení z nho i múdrosti Ducha jeho dobrotivého

a z toho rostú více v té milosti, jakož die: Roste-" v milosti

a v poznáni pána Krista, jemuž chvála nynie i v den vnosti.
Amen.^r

a Aí: roste, b Následuje 'a stránky prázdné.

a Ef. 4, 18. /? 1 Jan 3, 24. yjl Petr 3, 18.

' Spisovatel má na zeteli nejspíše hlavn Rokycanu, jehož pNsluný
výrok, tuším, vrnji ješt se uvádí ve TVRTÉM LISTÉ K MISTRU RO-
KYCANOVI, AI f.

5b (str. 20).

- Srov. str. 349—395.
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Výklad na slova svatélio Jána, v první Kanonice v kapitole první

položená.^

f. 204-' ?i Dieme-li} že hiecliu nemáme, sami se svodieme a pravdy

v násí. nenie. Budem-li vyznávati hiechy naše, vrný a spra-

vedlivý jest, aby odpustil nám hiechy naše a oistil nás od

každé nepravosti. Dieme-li, že sme nehešili, lháem iníme jeho

a pravdy jeho není v nás.^ «

V tchto sloviech s. Jan dotýe, že má to vdti každý lovk
poatý z semene porušeného, že hiech má hned z pirozenie,

a druhé, že jest hešil hiechem z toho pirozenie, kteréž jest

v hieše poato, jakož psáno: V hiešich poala m matka máJ
Protož hned z toho koene zlého roste strom zlý i ovotce plodie

se. Tak lovk dobrý i svatý jako tento apoštol veliké svatosti,

Jan, miláek pána Krista, z toho se nevynímá, ale s jinými všemi

vuobec pokládá ka: Dieme-li, že hiechu nemáme, sami se svo-

dime a pravdy nenie v nás. r Protož každý kesan pravý zná to,

že hiech má, a tiem se nesvodie, neb se nevymlúvá z hiechu,

ale vyznává s pokoru a s ponížením a z toho se vinen dává, že

jest hešil, a tak sebe nesvodie tiem domnievaje se, že by hiechu

neml sám z svého pirozenie, z moci Adamova pestúpenie bo-

žieho pikázaní, a druhé, že ten hiech moc ukazuje v tle plod

ovoce své, tak že žádný nemuož íci, by nehešil. Neb k tomu

i e božie jest, že jest každý lovk Ihá,''^ a opt, že všichni

uchýlili sú se a neužitení uinni. - A k tomu die, že není, kto

by dobe inil,Z až do jednoho, neb ten jediný Kristus Ježíš,

í. 204'' Duchem Svatým poatý, on jest hiechu neml a / nehešil. Protož

apoštol die, že sme žádného nepoznali podlé tla, jediné Krista

Ježíše.v A tak jest on sám spravedlivý, in spravedlivá hiešného

skrze víru.

a Tento nadpis nalézá se pouze v AV f. 111^. V AI není žádného nad-

pisu ; nadpis však nepochybn ml býti pozdji pipsán, nebof nad tekstem Jest

asi »/5 stránky prázdná. V AV zaíná vlastní tekst teprve na f.
112 a.

b Mezi tímto a následujícím odstavcem Jest mezera Jednoho ádku.

a 1 Jan 1, 8. - 10. /? Ž. 51. 7. y 1 Jan 1, 1, 8.

<? Ž. 116, 11. a ím. 3, 12. C Kaz. 7, 20. oj 2 Ko. 5, 16.

' Týž kus s nadpisem shora uvedeným nalézá se též v AV /. 112 a
—

124 a. O obsahu Jeho PAL MOV, BratJa I, 1, 85. O autorovi ani o dob se-

psáni nelze nic usuzovati z obsahu. Z nkterých obrat bylo lze souditi na

bratra ehoe. Psán byl v dob klidnjší než Jiné spisy bratrské, tedy snad

r. 1474 (viz Pedmluvu).
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Než v této ei svatého Jana potebie jest porozumti, pro

kterú píinu psal jest to, že každý lovk hiech má a že má se

vyznávati, že jest hešil. Nechce-li se svoditi a Bohu chce-li viti,

musí to vdti a o sob tak vyznávati a hiechy své na se vy-

pravovati, chce-li, aby mu je odpustil pán Buoh a oistil od každé

nepravosti skrze krev Syna svého, jakož die, že krev Syna bo-

žieho oišuje nás od každého hnechn.'^ Ale že jest potebie tomu
rozumti, které oišuje a kterú píinu ten užitek mají v Kristu

Ježíši, aby» skrze krev jeho oištnie tch hiechuov mli, jimiž

sú poskvrnni v svém poetí i všeho asu života svého, dokudž-

koli nepijdu k užietku mzdy drahé krve beránka neposkvrnného,

v níž^ jest moc vykúpenie a oištní: protož die s. Pavel, m krev

jeho oistie svdomie od skutkiio mrtvých k slúženi Bohu ži-

vému.^ Ale pak, které istí a kterú píinu? Neb rozdiel jest zákona

Starého od pirozeného a Nového od onch prvních obú dvú ulo-

žení, neb kterak jest Buoh ustavil zákon lidu pohanskému ve

všech národech, z nichž se vybierafjí],'^ ješto toho zákona ostie-

haíjí]?'^ Jakožto prvního svta byli sú hned takoví, z nichž prvotn

Enoch a Noe a potom Abraham ze všech národuov, kterýž jest

toho zákona mimo všecky ostiehal ve Bohu a poslouchaje jeho

skuten. A tak všickni, kteiež sú koli následovali šlépjí viery

Abrahamovy ze všech národuov pohanských i pokolení izdrahel-

ských,^ užitek sú pijali skrze krev beránka neposkvrnného, hie-

chuom odpuštní vzali a spravedliví uinni darmo z milosti božie.

Akoli zákon Starý promny ml veliké od pirozeného,* ale však

jakož is / oni v zákon pirozeném, Abraham tak jej naplnil, když i.2()5='

všecko své zenie k Bohu všemohúcímu obrátil, poznávaje jeho

býti stvoitelem svým, vil jemu a poslúchal jeho, a než by co

zrušil, veliké vci podstúpil i syna svého jediného milého k jeho

vuoli na smrt vydati chtl a k tomu moc nalezl u sebe posílen

jsa vrou, aby jej sal a upálil. A to jest vc veliká na zemi, aby

což nejviece miluje, to opustil a ješt takovú smrtí s'' svta svedl.

Neb Abraham, když jest vyšel z zem té, v kteréž bydlil, i od

rodiny své a šel do jiných zemí, nevda kam, velikú vc uinil

k vuoli božie. A druhé když poznal, že chce Buoh tomu, aby se

obezal, uinil to tak, že neodpustil životu svému, ale krve své

a AI : a. Následuje: i.
b Opraveno inisío pv.: v nmž.

c Opraveno místo pv.: vybierali. ^ Opraveno místo pv.: ostichali.

e A V: izrahclsUých. f A V: pirození.

gV AV chybí. ^^ AV : v..

a 1 Jan 1, 7. Q Žid. 9, 14.
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ucedil i také velikú bolest trpl a tak naplnil vuoli božie. A tetie

již pak nejviece, když syna svého, jenž byl jako život jeho, tak

povolil i skuten se k tomu ml, aby jej obtoval, v tom jest

nejvýš dokázal ten zákon naplniti, vuoli božie initi a tak se míti

ve všem, jakož Buoh chtl. Protož takovým zpuosobem když se

Abraham ml, Buoh jest vrný a spravedlivý jemu dobe uiniti

i všem tm, ktož pijali siem té víry ve všech národech, kteie

jí posíleni, aby k vuoli božie, jakož ten as uložil jim, poslúchali

jeho, jakož v zákon pirozeném, tak i starém. Neb také sú mnohé
trpenie podstupovali i na smrti ukrutné se vydávali, nežli by

jinak uinili, než tak vždy, jakž znali vuoli božie, jakož jim toho

asu oznamoval skrze zákon Mojžiešuov i také potomní proroky.

Tmi píinami jest Buoh vrný a spravedlivý, aby takovým od-

pustil hiechy a oistil od každé nepravosti, nebo když sú oni

zachovali se vrn v tom, co jim svil, dav poznati vuoli svú

a že sú stvoenie jeho, i inili vrn s tiem, aby poslúchali stvo-

itele svého, milujíce jeho a viec jemu, v nm nadji mli a dou-

fali v nho a tak v sprostnosti, v em kteie pracovali a kterak

f. 205'' kteie životy své dokonali, a takoví zaslíbenie mli, že jim ta/ké

zachová vrnost a uiní jim spravedliv skrze Syna svého, jehož

chopil Abraham v dovrnosti srdce, jemuž uinil zaslíbenie, že

v semeni tvém požehnáni budou všickni národové/^ to jest v tom

semeni, jímž Abraham posílen skrze vieru, jenž jest Kristus, moc
božie a múdrost, a chopiv pirozenie Abrahamovo narodil se

a dokonav bh života svého umel za hiechy a svú krev vylil

na odpuštnie jich a oištnie a vstal z mrtvých pro ospravedl-

nnie, aby již byli ddici života neporušeného a královstvie ne-

uvadlého ti všickni, kteie sú s vrným Abrahamem vrni nale-

zeni, ješto ne podlé tla rodu Abrahamova Židuom neb pohanuom

plátno co jest k spasenie, neb obojí v hiešiech sú byli; ale ktož

sú tak následovali šlépjí viery, ti sú synové a ddici skrze vieru

takovými píinami, že sú poslúchali a skutkem ostiehali toho,

což Buoh uložil a ustavil pro jich spasenie.

Tak všickni v zákon svdectví Nového až do skonání svta

spasení sú vyvolenie božie, jakž jim uložil a ustavil skrze Syna

svého milého a Duchem svým. Svatým nauil a vuoli svú oznámil,

to zachovávajíc a v skutku plniece mají jistotu z eí božiech, že

jim jest Buoh vrný a spravedlivý hiechy odpustiti a oistiti od

každé nepravosti, když oni tak se vrn k tomu mají a sprave-

a 1 M. 22, 18.
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dliv píkladem Abrahama poznavše vuoli božie i zachovávají se

v tom, jakož je Buoh chce míti k své h'bezné vuoli. A k tomu
posluhují i tohoto asu ei pána Krista i apoštolské, v nichž se

oznamuje vuole božie skrze Ducha Svatého. A každého asu
z poteby spasenie mají znáti kesané'* vrní vuoli božie,*' jakož

psáno: Obnovte se duchem myslí vašie, abyste poznali vuoli

jeho dobru, dobe libeznú a dokonalú.^^ K tomu sú apoštolé na-

pomínali kesany vrné a ješt k tomu za to se modlili pánu

Bohu, jakož die: Za to se modlíme, abyste poznali vuoli jeho ve

všie moudrostí a rozumu duochovniem, abyste hodn chodili ve

vIšech vcech jemu se líbíece.^ f. 206^

Ta jest cesta k spasenie a jiné nenie, neb takovým zaslíbil

život blahoslavený a královstvie všie krásy, ale že jest odporná

vc pirozenie lidskému a trpká taková vuole božie, aby ji lovk
plnil — nebo v zákon pirozeném i Starém, ješto ješt mli figuru

a kterak sú mnozí museli tžké vci podstúpiti a svému tlu ne-

odpustiti, chtíce vuoli božie poddáni býti, jako Mojžieš musil zvo-

liti s lidem božiem ztrýznn býti a pohannie Kristova úasten

radše než egypskými poklady vlasti a ve cti býti za syna královy

dcery, a co pak kteí opúštli,'^ jako proroci trpenie veliká pod-

stupujíce v vzeních, také po píištiech blúdiece, v dúpatech bydlécc

a jiní kamenování, sekání a tak rozliná trpenie mli sú i ukrutné

smrti podstupovali sú, než by ten zákon zrušili, od Boha uložený

jim k spasení! Ovšem pak kesané, ješto jest hned jim ddiná
vc trpti, chtí-li vuoli božie naplniti, jakož die všem kesanuom:
Vám jest dáno pro Krista, netoliko abyste v nho vili, ale také

pro nho i trpli.r nebo hned sám jest zaal tu cestu nov, trpv

na svém tle a tak plnil vuoli Boha Otce, jakož psáno: Aj, jdu,

Bože muoj, at bych iníl^ vuoli tvú. '^ Pak všem jest tm k užietku

spasenie tím, že jest šel a naplnil vuoli Boha Otce, kteiež po-

povolují jemu, také trpiec s ním pro spravedlnost, nebo tak psáno:

Všichni, ktož chtie milostiv v Kristu živi býti, musie trpti pro-

tivenstvie. -

a Ori^.: kcsfanee.

^ V AV následuje: i zachovávají se v tom, jakož je Bh chce míli k své

líbezné vli a k tomu posluhují i tohoto asu ei pána Krista i apoštolské, v nichž

se oznamuje vle boží skrze Ducha Svatého. A každého asu z poteby spasení

mají znáti kesané vrní vli boží.

c A V: zapouštli, d Orig.: inili.

a Ef. 4, 23. a Kol. 1, 9, 10. y Fil. 1, 29. d Žid. 10, 7. s 2 Tím. 3, 12.
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Nebo snadno by to bylo vyznávati se hiechuov a mluviti,

že sme hiešní a že by proto odpustil je pán Buoh, že jest vrný
a spravedlivý; protož vrn a spravedliv uiní, že jich neodpustí,

ale takové poskvrnné hiešníky zatratí, když sú nebyli vrni slovu

jeho a spravedliví, iniece to, což jim zvolil a rozkázal, jakož tak

o tom píše s. Jan i jiní apoštolé, že se jim spravedliv stane od
f.206'' Boha vrného a spravedlivého, že jim podlé skutkuo / odplatí.

A na každú duši takovú jest hnv božie, kteráž nepišla k milosti

skrze pána Krista Ježíše podlé toho ádu, jakož uložil Buoh Otec

spasiti lidi v Novém zákon. Protož nenie tu, co se svoditi a pravdy

odsúditi v tomto asu, že se v hiešiech znají, ano píliš zjevní

sú, ale tu se svodie domnievajíc se jich odpuštnie bez pravého

pokánie, skrze ústnie vyznávaní, majíce falešné rozhešovánie, ne-

rozumjíce tomu, v em záležie hiechuom odpuštnie a oištnie
od nepravostí, že musí lovk vrn a prav eie božie zacho-

vávati,^ kteréžto^ sáhají na život tlesný i na ty vci, kteréž sú

života toho. Protož die: Kto pro m neopustí všech vci, jimiž

vládne, nemuož býti muoj uedlník.'^ A to tak, aby odstúpil mi-

lostí srdce ode všech vcí asných a pro kterou by koli nemohl
zachovati ei božie, aby jie opustil a jie radše pozbyl a vždy

v nauenie pána Krista zstal. A tak, by pak bylo rozhnvati otce

i mater, bratie i sestry, ženu i dti, nad to i život svuoj v trá-

penie poddati i na smrt vydati a nikoli se uenie Kristova ne-

pouštti, radše umieti, a tak viery dokázati a spravedlivosti. <^

A když takové uloženie mají v srdci svém, již pak také takovým
jest pán Buoh vrný a spravedlivý, že jim hiechy odpustí a oistí

od každé nepravosti, neb oni k tomu oištnie pišli tak skrze

Krista Ježíše, s ním se spojivše v duchu a následujíce v skutku

života jeho svatého a beránka neposkvrnného, jenž snímá '^ hiechy

svta s takových, ktož skrze nho vrní sú v Bohu. Neb jinak

lovk nemuož viti práv hiechuom odpuštnie, le zachová to,

co jest Buoh uložil a lovku rozkázal initi a hiechuom odpu-

štnie vzíti.

A to jest rozkázanie božie, aby inil každý pravé pokánie,

neb psáno jest: Nebudete-li initi pokánie, všichni spolu zahynete.^

Protož k tomu die: Kajte se a vte tenie.r A tak pokánie jest,

jakož die apoštol : Nejprve pokánie od skutkuov mrtvých, potom
f. 207-' viera k BohuJ A tak ktož / neinie pravého pokánie, nemuož

a >1 V; zachovati, b /4/.- kteréhožto, c /íi/.- sprostnosti, d AV : zsnimá.

a Luk. 14, 33. (i Luk. 13, 3. y Mk. 1, 15. ó Žid. 6, 1.
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nabýti viery božie, ani muož viery k Bohu míti, aby mu je od-

pustil. A pokánie jest hiechuov želeti a ostati, a jinak nemuož,

le sám sebe-^ zapie a svuoj kíž vezme. A zapíti sebe jest své

vuole ustoupiti a vuoli božie, kterúž poznal, pokorn a trpliv

poddánu býti. A to jest vc velmi tlu odporná, neb jinak lovk
nemuož hiechuov zstati, ani se jich kterak káti v pravd, aby

jim lékastvie pijal skrze pána Krista Ježíše a odpuštnie a svým

nepravostem ve krvi jeho oištnie, le prvé hiechuom ume. Tak

bude moci míti užietek v Kristu Ježíši. A hiechuom umieti/? jest

jim v svém tle odepíti, aby jim místa nedával r nikoli v své

vuoli a v úmysle, ale nenávidl jich a kižoval tlo své s hiechy

a s žádostmi. A to nemuož lehce pijíti, než s velikú bolestí a ná-

silím. Jakož jest tžko lovku zdravému umieti, musí veliké ná-

sile'' se mu státi a trpenie tžké musí podstúpiti, tak každý lovk
tlesný živ sa vuoli své, musí to s násilím pemoci a mnoho bo-

lestí pojmíti v tle svém než toho lovka starého ukižuje a zkazí

tlo hiecha v sob.

Protož apoštolé pipomínají pána Krista bolesti a trpenie

a násilnú smrt, vedúce- k tomu, že tak každý podobn musí pod-

stúpiti trpenie bolestné i násile v svém život veliké, chce-li se

otjieti vuoli své, ješto z pirozenie živa jest v tle a panuje, zvo-

lujíc sob, co chce, a což nechce, tomu poddána nikoli nechce

býti; protož nechtla by v svt pohrdána býti a pohanna a což-

kolivk na ni pán Buoh dopustí, s milostí trpti a ve všem sebe

ustúpiti a své spravedlivosti^ neprovoditi, a protože by ona tomu

poddána nebyla nikoli, protož musí ji prvé umrtviti a ten koen
nepravosti tak zkaziti, ješto by se z nho plodilo všecko zlé, zjevné

hešenie i pokrytstvie, neb ona také, což sob oblíbí a zvolí, to

podstupuje i trpí a domnievá se tiem Bohu sloužiti. / Ale nepo-f. 207*'

chodie nic dobrého a Bohu vzáctného z nie, neb nemuož zlosti

pozbýti ani co s milostí strpti, což Buoh dopustí asem a miestem.

Protož musí lovk v pravd kající nejprve ji v sob mrtviti odejma

se jie, nepovoliti vuoli tlesné, ale což Buoh chce míti, to zvo-

lovati a v skutku s pilností ostiehati. A to jinak nemuož býti,

než tak, jakož*' s. Petr die, že Kristus trpl v tle [i vy týmž

myšlením odini bute, neb ktož jest trpl na tle] pestal jest od

^ AV: spravedlnosti, b A V: jakž.

a Pokání. C. 13 Híchm umíti. C.

y Kesanem býti, jak tžká jest vc. C.

ó Tžko. C £ Piklad. C.
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hiechuo, aby již ne lidským žádostem, ale vuoli božie. což ostatku

asu v tle, živ byl.'^ Protož musí v tle potrpti, ktož chce svú

vuoli pemoci a hiechy s žádostmi umrtviti, aby již ne sob živ

byl, ale tomu, jenž za n umel Kristu Ježíšovi, neb jinak užietka

nemohu míti lide v pánu Kristu, le také s ním trpie a hiechom*
umru.

Protož nadarmo sú ta všecka pokánie i kest i všecky vci,

jimiž knžie posluhují, neb die apoštol: Ponvadž ste umeli hie-

chuom, kterak v nich živi budete? Zdali nevíte, že kteiekoli

poktni ste v Kristu Ježíšovi, v smrti jeho poktni ste a s nim

pohebeni^ ste skrze kest v smrt.? A tak užitek má kest, když

lovk tak umel hiechuom s Kristem Ježíšem, neb skrze to jest

odpuštnie hiechuom, jakož dí s. Petr: Poktte se, aby híe-

chové vám byli odpuštni ve jméno Krista Ježíše, r A opt : Spa-

seny nás iní kest, ne to '^ tlesné obrnytie neistoty, ale dobrého

svdomí dotázanie k Bohu.'^ A dobré svdomie pochodí z toho,

když jest lovk živ k vuoli božie skuten v ctnostném život,

neb tak psáno : Tof jest vuole božie posvcenie vaše, aby každý

uml svým tlem vlasti v posvcenie a v poctivosti.- Protož

chce-li lovk v pravd viti hiechuom odpuštnie a posv-
cenie skrze pána Krista, musí poctivost míti ctnostného ži-

vota, pokorného, tichého, vzdrželivého,'^ istého a což pán Buoh

dopustí kolivk, s milostí trpti a bližnie své milovati a v lásce

s nimi pebývati, kterážto dobrotivá jest a trplivá, nemá v sob
f.208^ závisti I ani nenávisti. Také se nepopúzie,^ nemyslí zlého, nera-

duje se nad nepravostí.^ A z tch takových vcí lovk má duovod

jistý, že pán Buoh (jest) také vrný a spravedlivý hiechy jeho

odpustiti a oistiti od každé nepravosti, 'i nebo již lovk zna-

mená užitek pána Krista v sob, když moc má tak hiechuov z-
stati a ctnostn živ býti, žádnému zlého za zlé neodplacuje, ale

s milostí viny lidem odpúštje, jakož tak jest úmluva, jenž die:

Odpustíte-U viny bližních svých, i Otec nebeský odpustí vám
hiechy vaše; pakli by kto neodpustil z srdce svého, aniž Otec

nebeský odpustí vám.'"* Protož tak iekáme v modlitb pána Je-

žíše: „Odpus nám viny naše, jakož i my odpustíme^ vinníkuom

našiem."

^VAV následuje: s nim. b a V: pohbeni, c a V: nebo.

d /IV." zdrželivého, e >} i/.- nepopiizuje. f .4K." odponštime.

a 1 Petr 4, 1. 2. /í im, 6, 3. 4. y Sk. 2, 38. 'J 1 Petr 3, 21.

£ 1 Tes. 4, 4. : \ Ko. 13, 4.-6. yj 1 Jan 1, 9. Mat. 16, 4.



Výklad na slova svatého jána. 447

To hned vše z podstaty jest spasenie, neb jinak lovk
oklamán byl by, když by nepemoh] v sob zlého, hiecha, hnvu,
nemilosti a že by proti bližnímu viny skládal a svú spravedlivost

ustavoval a kterakkoli mstil se, sám by se odsúdil skrze ei božie,

neb by vuoli božie odporen byl, ješto chce to mieti, aby lovk
odpustil každému vinníku svému, chce-li sám míti odpuštnie

hiechuov. Protož lovk musí se podkloniti pod všelikú trplivost

boží s milostí, neb v tom se dokazuje spravedlivost^ božie a to-

varyšstvie utrpenie, utvrzenie pána Krista a slibuov božiech jistota.

A k tomu psáno: Trplivost vám zajisté potebná jest, abyste

vuoli božie iníce došli zaslibenie/'- Protož má každý vdti, že

bez toho všecka sú falešná pokánie i daremnie vyznávanie hiechuov

i všecka rozhešovánie na zpovdech jsú zklamánie i všickni od-

pustkové/^ sú svodové falešných prorokuov. aby se spasením bez-

peili na cest široké, kteráž vede k zatracenie, lidé tlesní, svtštie,

v hiešiech zjevných, též nábožní pokrytí, netrpliví, zlobiví, své-

volní, nezbytedlní, nepokojní, jakž pak kteie, jakož známo jest

tm, ktož jich svdomí jsú v jich obcovánie. Protož to jim nic

neprospje, že se pravie býti hiešní, / ale když ntco takových í. 208^

dotkne aneb ím*' zlým naeni*^ budou, ješto toho sob nezvolili,

aby podlé vuole své sami se potupovali aneb vinili, protož se

duch jich znepokojí a zlostn povstane k sváru a ku pomst.
Protož duovod jest jistý, že takoví sú pokrytci, neb hiechuom
neumeli, protož k vuoli božie nemohu živi býti ani co strpti

než co sob sami zvolé bez lásky bližních, ješto jim ío nic nenie

plátno k spasenie. Ale že ten lid s svými knžími má spravedli-

vosti mnohé z zákonuov svých zvláštních skrze zámysly lidské,

v nichž se spravedlivý inie a domnievají hiechuom odpuštnie

a oištnie od nepravostí skrze ta knžská zízenie a posluhovánie

i žehnánie, protož nepoptajie se na pravé pokánie, pakli by koho

Buoh nahodil, aby jim o to co promluvil, nestrpie, ale zlostn

ješt potupie. Protož psáno, že zdravého nauenie nebudu trpti,

ale shromáždie sob mistry, ješto jim. lektati budu ušima.r A již

se to pak píliš rozmnožilo, že tomu konce nenie a hiechové

vzrostli až na vrch, ale však vždy pán Buoh má své i tohoto

asu vybieraje z svta, jako po zrnéku, jakož psáno: Uinn
sem, jako ten, ješto pabierá na podzim na vinici. > '

a AV : spravedlivosti, b Opraveno místo púv.: tieni. c AV: naeni.

a Žid. 10, 36. (S Odpustkové. C. ;- 2 Tim. 4, 3. ó Mich. 7, 1.

» Srov. AI f. r,la. IWa. 171a. 188b. 382b.
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Ale tuto e s. Jan z poteby pieše spasenie, aby každý

z nás znal se, že hiech má a také vyznával, že hešil. Nebo

zvláš ten lid židovský, který byl-^ pod zákonem, ml v tom škodu,

že skrze ty služebnosti mnohé zákonnie domnievali se spravedliví,

jako by nebyli hiešníci, než jedno pohané. Protož apoštolé proti

tomu mluvili sú, pivodiece jim i písma prorocká, že sú obojí

byli hiešní, neb i apoštolé z toho se nevynímali, ale pokládali

se jedno spolu se všemi z pohanuov i z Židuov, jakož die k tm,
kteiež byli z národuov: Vy když ste bylí mrtvi v [vinách]^

[a]^ v hiešiech vašiech, v nichžto ste nkdy chodili podlé vku
svta tohoto, podlé knížete mocí povtíe tohoto duchu, jenž dlá
v synech nedovrnosti, v nichžto i my nkdy všíckní obcovali

f .
209'' sme v žádostech J tla našeho, iníce vuoli tla i myšlenie a bie-

chuom'^ pirozením synové hnvu jako i jiní, ale Buoh, jenž jest

bohatý v milosrdenstvie pro píelíšnú lásku svú, kteráž miloval

nás, když sme byli mrtvie hiechy, obživil nás v Kristu.^ A tak

apoštolé znali sú se, že sú také hiech mli i hešili. Protož s.

Jan, veliké svatosti, nevynímá se z toho, jakož die: Dieme-li že

hiechu nemáme, sami se svodieme a pravdy v nás nenie.r Neb

v komkoli pravda jest, Kristus Ježíš osvcuje jeho vnit ku po-

znání sebe v tom zlém, v em jes* byl, aby se znal, kril ^ a nížil

a vždy vdl, že to zlé, hiech, v nm pebývá, protož aby se

nebezpeil, ale piln ostiehal, aby hiechu ožíti nedal a proto

vždy ku pánu Bohu na pomoc volal. Protož takový nesvodie se

domnívaje se ntco býti sám z sebe a od sebe aneb aby se spra-

vedliv inil z nkterých skutkuov a služebností chrámových, jako

oni Židé domnievali se, o nichž die pán Ježíš: Vy se spravedlivý ^

ite,^ Buoh zná srdce vášej A opt die: Bda vám misti, zá-

konnicí, pokrytci, jenž podobni ste hrobuom zbteleným, ješto se

zdají lidem krásni, ale vnit plni sú kostí mrtvých a všie ne-

istoty. Tak i vy zevnit zdáte se lidem spravedliví, ale vnit

plni ste pokrytstvie a nepravosti. - Tof jest svdectvie pána Krista

o tch, ješto sedli na stolici Mojžiešov zpravujíce lid a uiece.

Protož nemajief se iem chlubiti takoví pokrytci v úadiech svých

velikých a v duostojenstvie, ponvadž sú plni neistoty a nepra-

vostí a ekajie vné biedy, akoli nynie okrašlují se a krásn

a Opraveno misto piiv.: ranách. A V: v vinoách.

b Opraveno misto páv.: i. = AV : bíchm. ^ V AV chybí. ^ AV : koil.

f AV: spravedliví, z AV: iníte.

rj. Židé nemli sebe za híšníky, jen pohany. C.

^ Ef. 2. 1.—5. r 1 Jan 1, 8. o Luk. 16, 15. s Mat. 23, 27. 28.
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mluvie, jako by spravedliví byli. Ale pán Ježíš ješt pro budoucí

dal píklad na zákonníku v chrám, který se spravedlivý inil,

a na hiešníku zjevném, ješto se vinen dával a vyznával hiechuov

svých. Protož on nesvodil se, ale zákonník ten jest svodil srdce

své, domnievaje se býti spravedlivý skrze skutky mrtvé. Protož

pravda die o všech takových, že je pedejdu nevstky a rufiáni

do království nebeského, o^

A ta jest vc i tohoto asu zjevn shledaná, že se více f. 209"

nejde práv kajících lidí z tch zjevných hiešníkuov a hiešnic

nežli tch nábožných, v zákoních ustavených, ješto mají tvárnost

dobroty, ale proto sií neistí vnit a nepraví, nebo v nepravosti

pebývajíc hiecha, nepišedše k daru milosti božie. Protož nemají

moci býti tišie a srdcem pokorní,/^ milostiví a trpliví, ale na

svrchnie spravedlivosti patie jako na hrob okrášlený, ale v tom

se neznají, že sú zpurní a duch pyšný, zlobivý a mstivý mají.

Ty sú vci byly pi tom knžstvu židovském a pi jich staršiech

mistiech a zákonnících. Protož sú pána Krista nenávidli a zlostn

potupovali, potom i jeho posly, apoštoly a k tomu sú lidu po-

púzeli, aby v té zlosti s nimi pebývali a v nie se rozmáhali zlé

vci konajíce, jakožto se dlo všech let prvnic církve od toho

pokolenie stolice Mojžiešovy, že sú museli poslové božie i kesané
vrní mnoho trpti skrze n. Protož nenie div i tohoto asu, že

ty vci jdú od tch, kteiež se praví býti na stolici Mojžíšov,

neb ten duch zlý, had starý, pebývá vždy v jednch po druhých,

aby štípal volené božie, sužuje je a trápe. Protož die pán Ježíš

o nich, že na svdectvie ste sami sob, že ste synov tch, kteiež

proroky zbili. I vy naplte mieru otcuov vašiech! Hadoví xenci

násilnorodníka, kterak uteete od soudu pekelného ohnPr Protož

k tomu jest popatiti a porozumti, cof jim prospje jich spra-

vedlnost k oku pkná, ponvadž zuostali ^' v rodu zlém hada sta-

rého, ješto se plodie jedni z druhých skrze múdrost tlesnu, pe-

bývajíce v tle poddaném hiechu. Protož takovie svodie se

a pravdy v nich nenie.

Protož^ veliký rozdíl jest mezi tmi, jimž sú apoštolé psali,

kesfanuom vrným, od tch, ješto jim se protivili a zlostn po-

tupovali i hubili, jakož též pán Ježíš povdl, že budete z tch
zabíjeti a v zboiech vašiech biovati a puditi msto od msta,

a AV : a protož.

a Mat. 21, 31. /? Pokrytci, v em a pro sebe neznají. C.

r Mat. 23. 31.—33. d Spravedlivost zákonnická. C.
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f.210'' aby phšla na vás všeliká krev spravedlivá. o. Protož jiníf / sú,

kdož takovú ukrutnost ukazují, a kteiež od nich s milostí mohu
trpti, dávajíc se vinni z hiechuov svých, doufánie mají, že jest

Buoh vrný a spravedlivý, že jim je odpustí, ponvadž jeho Syna

následují, trpiece pro spravedlnost, zlého za zlé neodplacujíce, ale

ješt se za n pánu Bohu modléce, aby jim odpustil a ku pokání

je obrátil. O takových apoštol die, že trpíte na piklad soudu

božieho spravedlivého, abyste hodni jmini byli v královstvie

božiem, pro nž trpíteJ
A tak odporná vc sob jest všecky asy, že jedni, veliké

množství, zuostávají v tom rodu hadovém, v hiechu a v smrti

pestúpenie Adamova a druzí pecházejí^ k rodu novému duochov-

nímu skrze siem slova božieho, a tch jest maliko. Protož die:

Nerotež se báti, malé stádce mé, tch, ješto zabíjejí tlo.r Pak

takoví, jimž sú psali apoštolé, znali sú se v hiešiech práv, z nichž

sú pravé pokání inili, neb k tomu je napomínali apoštolé nej-

prve, aby pokánie inili od skutkuov mrtvých. A jakož opt die:

Ani vydávejte úduov vašiech odnie nepravostí hiecha, ale vy-

dávejte se Bohu jako z mrtvých živi jsúce a údy vaše odní
spravedlnosti BohuJ Protož již nezuostávají v služb hiecha, aby

vuoli jeho inili, ale mrtviece hiech v duchu se obnovují a tak

se pánu Bohu vydávají již ve všech vcech k jeho líbezné vuoli.

Akoli prvé v hiešiech byli, ale již z nich povstali jako z mrtvých

a jsú vysvobozeni skrze pána Ježíše Krista, jakož sám die: Kto

inie hiech, sluha jest hiechu. = A opt : Vysvobodi-li vás Syn,

svobodni zajisté budete.^ Protož již apoštol jako svobodným píše

ka: Zdali nevíte, komu ste se vydali stuhami ku poslušenstvie?

Sluhy ste toho, koho ste uposlechli, buto hiechu k smrti, buto
že ste uposlechli spravedlnosti k spravedlnosti. Ale dieka Bohu, že

nkdy byvše sluhy hiecha, alejiž uposlúckali^ ste z srdce v tu zpuo-

f. 210^ sobu uenie, v které ste dáni, a tak vyslvobozeni jsúce od hiecha

sluhy uinni ste spravedlnosti.'^ A opt die: Neb když ste byli

sluhy hiecha, prázdni ste byli spravedlnosti. Protož který ste

užietek mli tehdy v tch vcech, v nichž se nyní stydíte? Neb

konec jich smrt. Ale nynie vysvobozeni jsúce od hiecha, ,slúhy

uinni ste Bohu, máte užietek váš v posvcenie a konec život

vný. "'^ A tak dobré svdectvie jest o kesanech vrných.

a AV: picházejí. ^ AV : uposlechli.

a Mat. 23, 34. 35. § 2 Tes. 1, 5. y Luk. 12, 32. ó ím. 6, 13.

£ Jan 8, 34. C Jan 8, 36. r^ ím. 6, 16.— 18. ím. 6, 20.—22.
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Také v jisté nadji mohu postaveni býti života blahoslave-

ného. Protož jim již to jest s užietkem i se ctí ped Bohem i ped
vyvolenými jeho, že znají se k hiechuom, v kterýchž sú zplozeni

podlé téla i také které sú inili v tle, jakož s. Jan též se k tomu

znal, ne k hanb, ale ke cti, že píše: Dieme-li, že hnechii ne-

máme. (^ A opt: Dieme-li, že sme nehešiliJ Neb k tomu nemá se

patiti již, co jest lovk byl, ale k tomu, co jest z daru božieho

skrze pána Krista, skrze nhož užitek má ten zde, že jest sluha

spravedlnosti a jest posvcen a potom pijme život vný oslavný.^

Protož takovým píše apoštol ka : Hodné vás uinil v stránku losu

svatých v svtlosti, r

Protož ten rozdiel jest mezi tmi, kteiež také praví, že sú

hiešní, ale v služb hiecha pebývají. A ti sú v tvárnostech roz-

dielní, neb '^ sú jedni zjevní hiešníci a druzí pokrytci, ale jsú

jedno v nepravosti srdce svého a v duchu zatmlém a zlostném.

Protož takových všecka pokánie falešná jsú a všecky vci, jimiž

se domnívají Bohu sloužiti, v omylu inie k oklamánie svému,

neb sú zuostali v híchu a v smrti v rodu tlesném, z nhož ne-

pochodí nic dobrého, k spasení užiteného, nebo bez pána Krista

nemuož žádný nic k spasení sob prospti, ani jinému, jakož die

sám: Beze mne nic nemuožte uiniti.^ A ti všickni bez nho sú,

kteiež neumrtvili hiechuov tla s žádostmi, nemohu v nho štie-

peni býti, aby se pidrželi skrze žievú vieru a pravé milování

vinného koene, Krista Ježíše, z nhož moc pochodí ke všemu
k spasení užitenému, / jakož apoštolé o tom psali kesanuom í. 211-^

vrným, že uinn jest jim moc božie a múdrost. ^ Protož apoštol

ekl: Já v nm všecko mohu, jenžm posiluje.'/ A opt, že osvítil

umnie jasnosti své v srdcích našiech.'^ Protož z nho mohu
a umjí dobré dobe initi již ne jako sluhy hiecha, ale spra-

vedlnosti, majíc užitek v posvcenie. Ale toho svta lidu vuobec

s knžstvem jest píliš veliké svedenie^ a chytrého ábla zklamánie,

ješto chtie viti hiechuom odpuštnie, nepišedše nikdy k takovému

pokání, aby hiechuom umeli a skrze moc slova božieho v Kristu

pebývali a skrze nho užitek mli hiechuom odpuštnie, aby již

nebyli sluhy hiecha, ale spravedlnosti. Akoli o tom sob tú a mluvie,

však proto k tomu moci nemají ani umnie^ ani snad rozumjí, co

a AV : oslavený. t> AV : umjí.

a 1 Jan 1, 8. /? 1 Jan 1, 10. y Kol. 1, 12.

o Kteí v služb hicha zstávají. C. - Jan 15, 5. C 1 Ko. 1, 30.

Ty Fil. 4, 13. '5" 2 Ko. 4, 6. « Kterak zlí knží lidi spasením troštují. C.

29*
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jest to hiechuom umíti a spravedlnosti živu býti, a opt, že ten,

ktož jest umel hiechu, spravedliv uinn jest od hiechu; protože na

to nepomyslé a nepoptají se, co jiného jim škodí, než slepota

srdce a že slepí slepé vedu k jám zatracenie? Protož huoe se

mají pod jménem Kristovým než kteie pohané neb Židé tchto

asuov, neb nemohu tak pomsty na se shromážditi, protože ne-

mohu tak kesfanuom vrným škoditi a nepictelé tak škodliví

pravd, Kristu, býti pohané ani Židé. Neb tito pod jménem ke-

sanským jako domácí všelikterak protivie se pravým kesfanuom

v slovu i v skutku. Protož die apoštol: Pijdu vlci dravie neod-

púštjic stádu.o^

A tak daleké^ jest jedno od druhého, neb nedáví ovce vlka,

ale vlk ovci. Protož po skutcích muož poznáno býti, kteí sú ovce

Kristovy a kteie sú kozlové,/^ jakož se odmiesí, když pijde spra-

vedlivý soudce. Tuf se zjeví skryté temnosti a z srdcí rady a každý

jazyk bude se vyznávati, jakož k tomu psáno, že každý své

biemé ponese a vydá poet r [a opt] : Musíme všickni se uká-

f. 21 1'' žati ped stolicí Kristová, ^aby jeden každý vypravil vlastní i vci
tla, jakož inil, buí dobré nebo zléJ Tuf již zvdie všickni^

byla-lif jim platná zpovd knžská, vypravujíce jim hiechy své

a od- nich rozhiešenie berouce. Tof shledají, žef sú sob nic ne-

prospli, ponvadž sú hiechuom neumeli a nejsú sluhy spra-

vedlnosti zde. Již pak tam nebudu vysvobozeni od hiecha, aby

byli spravedliví uinni, neb konec jest jich odplata mzdy za

hiechy zatracenie smrti vné, kdež die: Jdte, zloeenie, do

vného ohn, kterýž pipraven jest áblu i andluoni jeho.^

Protož tiemto piesmem klamajíf se všickni pebývající v tle

hiecha, pivodiece je sob k oblehenie hiechuov a že jim od-

pustí Buoh vrný a spravedlivý, protože se vyznávajíc a pravie.

že sme hiešní. Nespomóž jim to nic, ponvadž zuostávají v nich.

Ale s. Jan psal jest kesfanuom vrným, jakž dále v tom psáni

známo jest, jakož též ei sú jiných apoštoluov s. Petra i s. Pavla

i samého pána Ježíše, kterak lidé na zemi vybierají se ze všech

národuov hiešných, jakož to hned bylo v prvním svtu, ješto

sluli synové božie, a nkteie zvláštn sú byli mimo jiné viecc
Bohu a poslúchajíc jeho. A tak Noe nalezen byl spravedlivý

a Abraham pítel božie proto nazván jest a Mojžieš sluha vrný

a A V: daleko.

a Sk. 20, 29. § Mat. 25, 32. 33.

r Gal. 6, 5. o 2 Kor. 5, 10. s Zpovd. C. : Mat. 25, 41.
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V domu božiem. A tak ktož sú Mojžieše poslúchali, takéf sú posly

božiemi, proroky, nepohrzeli, neb sú v jedno zdlávali/ jsúce sy-

nové Abrahamovi podlé tla i skrze vieru se všemi ze všech ná-

roduov vyvolenými, ješto spolu následovali šlepjie viery, jsúce

vrní a poslušní s Abrahamem Boha, neb ostiehali obojí toho

v jedné pravd, což jest k spasení podstatného, kteiežto své do-

konánie pijali skrze pána Krista Ježíše s apoštoly i se všemi ke-

sany vrnými, jakož piesma svdie, že jedním ohtovánim do-

konal na vky posvcené. '^^

Protož oni první oekávajíce zaslíbenie Krista Ježíše, skr/ze f. 212'

njž spravedliví uinni sú, ale tito všichni od prvních apoštoluov

až do nejposlednjšiech kesfanuov vrných k skonání svta všickni

spolu též s prvními vzali své dokonánie skrze pána Krista. Ale

každý z nich úd cierkve svaté podlé asu povolání svého, první

všickni ekajíce jedni po druhých píchodu Krista Ježíše, v nmž
mli pijíti zaslíbenie a tak dokonánie, ale tito již v Novém zá-

kon jsúce dokonáni skrze nho. Než též každý asem svým pi-

spoenie iní tla církve, až všickni pijdu k jednot až do po-

slednieho. Již pak konec bude. Ale každý úd té církve musí pi-

jíti k dokonání svému, jako první v zákon pirozeném a Starém,

tak podlé téhož v svdectvie Novém. A sú promny v tom, že

pán Buoh v nem snášel lid v zákon pirozeném, ješto v Moj-

žiešov zákon nesnášel, ale tresktánie uvodil a pomsty veliké

dly se, tak že každé pestúpenie pijalo spravedlivú pomstu

podlé toho, jakož ten zákon oznamoval, ale pak již v Novém sv-
dectvie, ješto pán Buoh eká trpliv ku pokání, ktož eie božiech

zanetbaji a pána Krista neposlúchají, tžšiech muk zasloužie.

Protož vyvolení božie, údové církve svaté, na to svú pilnost

vynakládají a o to péi majie, aby toho nezmeškali, nad to viece

poslúchali svdectvie Nového pána Krista než oni první zákona

Mojžicšova, ponvadž vtiem jest dokonáním. Neb onen první

nic k dokonalosti nepivedl jest, než jedno hiech oznámil a hnv
božie vzbuzen byl na pestupníky jeho a také rozmnožen byl

v obtech mnohých hovad, kteréžto obti nikdy nemohly odjieti

hiechuov. Akoli to knžstvo na každý den obtovalo, však proto

užietka nebylo k dokonání kterého svatého. Ale již skrze pána

Krista všickni spolu sú k dokpnání pišli. Protož die apoštol, že

a AV : zdélovali.

a Žid. 10, 14.

' Srov. podobná místa na str. 34—35 a 194.
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12X2' jedním. Gbtovánim / dokonal na vky posvcené.^ Protož nemá
kesan vrný patiti k Starému zákonu, aby na tom lidu bral sob
píklad svobody tla aneb že je pán Buoh v nem snášel a do-

púštl, ješto v svdectvie Novém ta vc jest proti víe pána Krista.

Protož in to neml by užietka v Kristu Ježíši, kterýž jednu

obtoval se na shlazenie hiechuov, ale snažn má každý, ktož

chce spasen býti, tú cestu jíti, kterúž Kristus zaal novu a na ty

vci se ptáti, aby je zvdl a zachoval, které sú rozkázány skrze

pána Krista i posly jeho Duchem Svatým. Neb jinak lovk blúdil

by srdcem, jakož to množství veliké svta klama se skrze falešné

proroky, kteiež jim rozmnožili ustavenie svá a služebnosti k oku^

pkné a obtovánie podlé obyeje židovského za živé i za mrtvé,

ješto na každý den obtujíce hnv božie na se vzbuzují a pomstu

vnu na se uvodie, a to skrze ty píiny, že smyslem tla v piesma

kráejie i pivodie sob Starý zákon, že oni obtovali, ale nepo-

patie k tomu, neb zraku vnitnieho nemají, v em jest svú do-

konalost ml zákon Starý a v em Nový, že onen toliko v figue

v vcech služebných a tjesných ntco oznamuje budúcího jako

stien, ale tento zákon, duch života, v Kristu Ježíši, kterýž vysvo-

bozuje od zákona hiecha i smrti a pivodie k dokonalé svobod
ducha, aby služebníci jeho odkrytá tváie slávu Pán spatovali

a v týž obraz byli promnni od svtlosti v svtlost od Ducha
božieho.§

Protož již rozdiel jest veliký od služebníkuov Starého zákona

v Novém svdectvie, neb oni mli popsáno na dekách kamenných

a také ernidlem zákon, ale tito Duchem Boha živého na srdciech.

f. 213* Oni první v tle hovad a / krví jich oištnie mli poskvrn, když

se posypali popelem telice a krví kozlovu pokropili, ale tito v zá-

kon poruenství vného beránka krví [drahou]'' Krista Ježíše

skropeni *= sú a tlem jeho svatým nakrmeni a s ním spojeni, tak

že v nich pebývá a oni v nm. Také ono knžstvo obti mnohé
obtovalo, ješto se Bohu nelíbily, protož hiechuov žádnému ne-

odjaly, ale tento jednu <^ za hiechy obtoval obt, na vky sedí

na pravici, protož knžie zákona Nového i kesané vrní jsíi skrze

nho ve všem dokonáni, jakož psáno, že vyvolil nás v vyvolenie

symiov skrze Ježíše Krista v nho podlé uloženie vuole své

k chvále slávy milosti své, v kteréž nás vzáctny uinil v milém

^ AV: ktu.

b Opraveno místo pv.: ducha, c aV: zskropeni. d a V: jednou.

a Žid. 10, 14. B 2 Ko. 3, 18.
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Synu svém. « A opt : Jehožto milosti spaseni ste, neb spolu vás

vzkiesil i spolu sedti kázal v nebesích v KristuJ Protož plná

dokonalost jest každému, ktož jest koli s pravým srdcem v plnosti

viery pistúpil k nmu a s pilností ostiehá nauenie jeho, kteréž

pošlo skrze apoštoly Duchem Svatým. Takovýf již nenie pod zá-

konem, ale pod milostí, neb sú jemu hiechové odpuštni skrze

Kristovo obtovánie za hiechy jednu, nebo o takových píše s. Jan,

že jest Buoh vrný a spravedlivý, aby Jim je odpustil, ktož eie
jeho ostiehaji a pána Krista následuji.r Protož tudiež die s. Jan

:

V tomto vime, že sme poznali jeho, když pnkázanie jeho ostie-

háme. A ktož die, by jej znal a pnkázanie jeho neostnehá, lhá
jest a pravdy v nm nenie, ale ktož zachovává slovo jeho, jist

v tom láska božie dokonalá jest. A v tom vieme. že v nm sme,

když v nm dokonali budem. Kto se die v nm pebývati, má
jako on chodil, i on choditiJ Protož mu/sí se e bráti poád f. 213^

apoštolská a [tak] jie rozumti, neb ^ vezma jednu e muož ji

vésti k emu chce, jakož tuto obecn beru, aby se hiechuov vy-

znávali, že jest Buoh vrný, aby jim odpustil je.^

Protož nespomuož to, že lovk hiechy vyznává a die, že

sem hiešný. Neb jako s. Jan die: Dime-li, že hiechu nemáme,
sami se svodime a pravdy v nás nenie,^ tudiež také píše ka:
Dieme-li, že tovaryšstvie máme s nim a ve tmách chodime, lžeme

a pravdy neiníme; pakli v svt chodieme, jakož i on v svtle

jest, tovaryšstvie máme vespolek a krev Ježíše, Syna jeho, oi-

šuje nás od každého hiecha,-^! a tak bera e poád, dotem se

toho, že musíme hiechy s žádostmi 'í" mrtviti a Bohu živi býti

a tak nadji míti, že nám prospje [naše] hiechuov vyznánie a že

Buoh jest vrný a spravedlivý, že je odpustí a oistí od každé

nepravosti,'- ale jinak žádný nemuož doufánie míti. Když ješt

v nepravosti hiecha pebývá, nic mu Kristus neprospievá, neb

jakož jest vrný Buoh a spravedlivý k odpuštní a oištnie, tak

jest také vrný a spravedlivý hiešné, neisté a poskvrnné za-

tratiti, neb psáno jest: Viz dobrotu božie a ukrutnost."- A opt:
Tm, ktož dobe inie, sláva a est,^ a ktož zle, hnv a nemilost.

Protož kesfanuom vrným, ješto sú tlo s hiechy umrtvili

i s žádostmi a Bohu živi (sou), píleží ta e, že jim pán Buoh vrný

a AV : nebo.

a Ef. 1, 5. 6. ^ Ef. 2, 5. 6. y 1 Jan 1, 9.

ó 1 Jan 2, 3.-6. e 1 Jan 1,9. C 1 Jan 1, 8. r, 1 Jan 1, 6. 7.

.J Híchy mrtviti. C. i 1 Jan 1, 9. x ím. 11, 22. / im 2, 10.
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a spravedlivý, aby Jim odpustil hiechya a oistil od každé ne-

pravosti, jakož tudiež píše ka: Synákové, žádný vás nesvo.

Ktož iní spravedlnost, spravedlivý jest, jako i on spravedlivý

jestfi To mluvie k tm, jakož opt tudiež die k nim : Vy z Boha
ste, synákové, a pemohli ste jeho, neb vtie jest, kterýž v vás

pebývá nežli který v svt.r Jakož opt tudiež die v tom listu:

Vieme, že každý, ktož se narodil z Boha, nehešte, ale rozenie

božie zachovává jej a zlostník nedotýe se jeho. ^ A tak opt die

k tomu, že každý, ktož se narodil z Boha, hiechu neinie, neb

f. 214^ siem jeho v nm pebývá a nemuož hešiti, / neb se jest z Boha
narodil. A v tom zjevní sú synové božie a synové áblovi, neb

každý, ktož nenie spravedlivý, nenie z Boha. ^ A tak písma ozna-

mují o volených božiech, že nehešie po pijetí známosti pravdy

hiechem k smrti, neb v nich hiech nekraluje, to jest moci nemá

skutkuov tla initi, neb jemu ve všem odpierají mocí, kterúž

z Boha mají v Kristu Ježíši. Protož mohu býti vzdrželiví,^ trpliví,

milostiví, milovníci bratrstva, laskaví a skutky dobré z toho dlají

v pravd. A takovým die s. Petr : To leníce nebudete hešiti nikdy,

ale bude vám dán hojn vchod u vné královstvie pána Ježíše

Krista.

Z

A tak jest pravá e svatého Jana, že takoví nemohu hešiti,

neb siem, moc slova božieho a múdrost Ducha Svatého, zachovává

je, dokudžkoli oni pebývají v sprostnosti Kristov snažni jsúc

a pilni zachovati ei jeho. Takoví píkladem pána Krista vydávají

se v obt pánu Bohu životy svými, skutkem i slovem. A ty obti

jsú již prospšné a Bohu vzáctné skrze Krista Ježíše, neb jeho

pohannie nesu a umrtvenie na svém tle. A protož die apoštol:

Vydávejte tla vaše v obt živu, svatú.v A opt: Obtujte skrze

nho obt chvály vždycky Bohu, to jest užietek rtuov vyznáva-

jících jméno [jehoj.^ '^ A opt : Dobrého sob innie a vespolek

podlovánie nerote zapomínati, neb takovými obtmi zaslúžen

bývá Buoh.<^ Protož takoví sú hodni uinni Krista Ježíše, jednu

na kíži obtovaného, pijíti skrze vieru v srdce své a tak toho

pravdu míti, jakož die sám: Kto jie tlo mé a pie^ krev mú, ve

mn pebývá a já v nm.^ Již pak jiné obti takoví neekají,

jestliže by tu ztratili skrze poskvrnu tla zlé žádosti povoléce, neb

psáno: Nám dobrovoln hešícím po pijetí známosti již nezuo-

a AV : zdrželiví, b Opraveno místo piiv.: pán. c AV : pjé.

a 1 Jan 1, 9. (SI Jan 3, 7. ;- 1 Jan 4. 4. '7 1 Jan ó, 18. s 1 Jan 3, 9.

f2Petrl,ll. r;im.l2, 1. .5 Žid. 13, 15. « Žid. 13, 16. z Jan 6, 56.
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stává obt za hiech, ale hrozné oekáváme ohn horlenie, ješto

má sehltiti protivníky božie.'^ Nebo o takových zvláštn psáno,

ješto sú jednu osvieceni a úastni uinni Ducha Svatého a za-

kusili slova božieho dobrého a daru nebeského ' a moci veka f/lW'

hudoucilio a odpadli, již nepodobné ku pokání jim pijíti, neb

sami v sob kižují Syna božieho a v posmch majíJ A opt, že

ho potlaují a krev svdectvie vedu poskvrnnu a Duchu milosti

potupu inie.r Protož ktož sú se založili a vkoenili v Kristu Je-

žíši, v tom vinném koeni, a uvadnu, takové ratolesti nad jiné

tresktány budou v uohni hoiece, neb psáno : Komuž mnoho dáno,

bude od nho viec požádáno.'^ kt všickni hiešníci zatraceni budu,

ale však každému podlé zaslúžení pomsta bude. Ale tito sú nej-

více zaslúžili zlého, kteiež nejviece dobrodiním božiem pohrzeli,

daruov jeho nevdní jsúce poddali se v službu satanovi, po-

tupivše Krista Ježíše i ducha laskavého a v tom Boha Otce ne-

uctili a proto hnv božie veliký na se vzbudili a pomstu uvedli.

Ale lidu vuobec svtskému, ješto nikdy nepijali Krista Ježíše

v pravd ani Ducha lásky oblíbili, protož daruov božiech nepijali,

neb ani jeho poznali, protož nemli ješt odkud vypadnuti ani

co ztratiti, než také že nejsú vdní dobrodiní božieho a zaslúžení

pána Krista, pomsta na n pijde každému, jakž kto inil zlého

a pohrzel dobrým. Ale však zuostává jim as ku pokání, dokudž

jsú živi, jakož vždy pán Buoh jako po zrnéku vybierá ze všeli-

kého ádu i stavu vyvolené své,^ že nabývají hiechuom^ odpuštní

a daruov božiech pijímajíce slovo božie v pravd a v srdci svém

miesto jemu dávají a s milostí v duchu laskavém se ustavují

a s pilností o to pracují, aby ctnostn živi byli a dobré skutky

inili. Takf toho rodu'' nového nabývají z semene slova božieho

neporušeného a v nm se ostiehají skrze vieru v moci božie na

spasenie. A protož tiem zpuosobem všickni volení božie tohoto

asu na svt jsú v jednot církve svaté,- pebývajíce v jednot

Ducha Svatého s prvními i s budúcími, jsúce spravedliví uinni
skrze vieru Krista Ježíše, umevše hiechuom, jsú spravedliví ui-

nni od nich. Ale však proto žádný z nich nemuož ieci, by hiechu

neml v tle svém, nebo vždy / proto pebývá to zlé v tle v pi-
f. 215^

rození lidském, Duchu božiemu odporné. Ale že moc jemu odjata

a A V: liíchv. b a V: ádu.

a Zlá. 10,26.27. /!? Žid. 6, 4.-6. y Žid. 10, 29. d Luk. 12, 48.

' Srov. str. 216 pozn. 1.

Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 33.
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skrze vítzstvie toho, jenž mocnjšie jest, pebývaje v mysli srdce

lovka, že nedá mu vlasti vuolí a úmyslem,^ protož nemuož pa-

novati, aby srdce otrávil skrze povolenie jemu, aby lovk zlé

oblíbil a z úmysla initi chtl co zlého, akoli chápá se v mysli

srdce i také chce pemoci, ale že nemá moci proto, neb silnjšie

odpierá jemu, kterýž panuje v srdci, milost k dobrému dávaje

a žádost dobru vzbuzuje.

A tak jest vítzstvie^ proti tomu zlému v tle na trávení

hiechem, ale že to musí pijíti s prací a s násilím lovka, nebo

lovku z pirozenie jest zlé a potom navyklost a obyejové jako

pirození druhé. Protož psáno, že duch bojuje proti tlu a tlo

proti duchuJ A ty vci sú sob vespolek odporné. A z tch od-

porností uvodie se škody na lovka a viny skrze obmeškánie

a pilnosti zanetbánie, vystiehati se píin hiecha, ješto skrze to

Buoh dopúštie na lovka spravedlivého poníženie, že má nad

iem sob stýskati i eho želeti a prosbu initi žádaje, aby pán

Buoh skrze Krista Ježíše milostiv odpustil, neváže, nepoítaje

pominul a životu vnitniemu zdravic dal k životu vnému. A o ta-

kových s. Jan píše ka: Pakli by kto zhešil, pímluvci máme
Ježíše Krista, r A opt die: Kto vie bratra svého hešiti hiechem

ne k smrti, pros za a budet mu dán život hešícímu ne k smrti. «'

A tak jest odpuštnie skrze Krista Ježíše pímluvu a svatých jeho

prosbu, když se v tom sám ádn má, želeje a zdrav žádaje,

vinen se dává ped Bohem i Kristem Ježíšem, z jehož pímluvy

nadji má, také se vyznává ped tmi, kteiež místo nho poselstvie

požievají v úad apoštolském a také žádá jich, aby za prosbu

inili ku pánu Bohu, a tak maje se v upímnosti v srdci ped
Bohem i bližním v sprostnosti, zlého se vystiehaje, s pilností

péi maje a snažnost dobré skutky initi a eie božiech ostiehati

f.215^a tak nadji míti nepochybnú, / že jest nabyl života zdravého

z milosti božie skrze Krista Ježíše, neb on jest milostivá obt za

hiechy na kíži ^ jednií obtovaná na shlazenie jich všem sob
povolujícím.

To jest již svátost pokánie s vyznániem hiechuov kesanuom
vrným. Ale lid svtský té svátosti nemuož míti, neb od -svého

porodu jest mrtvý v hiešiech. Než podlé první ei, jakož doteno,

zuostává jim pokánie jako pohanuom neb Židuom, ale však tieže

a v originále: vítzstvie. "^ V AI: 4-i-

a. Vítzství nad híchem. C. § Gal. 5, 17.

:- 1 Jan 2, 1. o \ Jan, 5, 16.
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a viece jest jim vážen hích, neb znají se ústy k Bohu a k ke-

sanskému životu, ale že moci jeho nemají a skutky zapierají.

Ale však vždy asem a miestem picházejí nkteí, kteréž Buoh
vyvolil a pedzvdl ku pokání pravému a k poznání Boha i Syna

jeho milého, v nmž jest život vný. A tak jsú spolu ddici za-

slíbenie božieho. A ktož se tak v pravd ostiehají viery a lásky,

ctnostn živi jsúce, dobré skutky iniece, takoví nejsú v hiešiech,

ale v milosti božie, jakož psáno takovým, že byvše sluhy hiecha,

uinni ste sláhy spravedlnosti.^' Neb opt die: Jakož se roz-

množil hiech, nad to rozmnožena jest milost.^ A tak pravé jest,

že hiech nekraluje v jich smrtedlných tlech, nepanuje, neroz-

kazuje, nevládne, neb jemu poddáni nejsú, neposlouchají jeho,

ale ješt odpierají a mrtvie jej, nebo tu miesto má vládastvie

v srdci jich milost^ božie skrze spravedlivost, protož kraluje a roz-

kazuje, jiež poddáni sú a poslúchají tak daleko a mnoho, že

mnohá trpenie podstupují i na smrt své životy vydávají, radujíce

se v duchu, že na vky živi budu v sláv z milosti božie skrze

Krista Ježíše. A o takových psáno, že nic nenie k zatracenie jim,

kteiež ne podlé tla chodie, ale podlé duchu, neb zákon ducha

života vysvobodil je od zákona hicha a smrti skrze Krista Je-

žiše^^r akoli z pirozenie jich v údech tla pebývá zlé, jenž pe-

kážie lovku, zákon hiecha, chápaje se žádosti a mysli srdce.

A protož apoštol die v uosob"^ všech <y/ takových, jako byl sám: f. 216='

Nešastný já lovk! Kto m vysvobodí z tla smrti této? ^ I od-

poviedá k tomu : Milost [boží] skrze Krista Ježíšek

Protož vždy v tle zuostávají odpornosti každému kesanu
vrnému, nalézaje v tle zlé, dobrému životu vnitniemu duochov-

nímu odporné. Protož s té strany lovk se raduje z daru božieho

podlé lovka vnitnieho, ale (z) služby tla hiecha se mtí,'^ že

tak ješt v tom život nešastný jest v té stránce, že nemuož toho

initi dokonale v tle svém, co by chtl dobrého, a nalézá se to

^ AV: milosti. ^ Následuje petržcn : a o takových psáno.

c AV:v osob, d A V: rmoutí.

a ím. 6, 17. 18. jff ím. 5, 20. y ím- 8, 1.

o Ke konci f. 2I5b nalézá se pípisek psaný rukou Blahoslavovoii : Pec-

cant etiam homines pii et labuntur pro communi homínum infirmate. At iidem

non delectantur suis vitiis, sed dolerrt potius de sua infirmitate et emendantur.

Itaque non šunt operarii iniquitatis, quemadmadum illi, qui ita dditi šunt scele-

ribus, ut ipsis voluptati sit. graviter alicui imponere aut aliquem injuste defrau-

dare ct opprimcre, et qui in sceleribus suis se ostentant et gloriantur.

£ ím. 7, 24. C ím. 7, 25.
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initi, co nechce, zlého. Za takovéf jest obt milostivá ped Bohem
Otcem Kristus Ježíš svým zaslúžením a orodováním. Protož sú

takoví v jisté nadji se ustavili, oekávajíce vného blahosla-

venstvie, neb o nich psáno, že milujicim Boha všecky vci na-

pomáhají k dobrému,*^ neb ti nepátelé v tle jsú lovku k bázni,

k pokoe, k ponížení, také k studu, k zahanbení, aby lovk se

nepovýšil a sám sob se nezalíbil ani múdrý zdál býti aneb

doufal v svú spravedlnost, ale s lekáním a s tesením hodn chodil

Bohu ve všech vcech v skutku i v slovu, péi maje živ býti

k jeho líbezné vuoli.

Takovýmf kesfanuom dobe prospievá hiechuo vyznávanie,

jakož apoštolé o nich psali. Protož s. Jan die: Budem-li se vy-

znávati hichuov našiech, vrný a spravedlivý jest, aby odpustil

nám hiechy naše a oistil nás od každé nepravosti^ Nebo když

služebník pánu svému vrn a prav slúžie in to v skutku,

k emu se zjednal a umluvil,^ také již pak má pán jemu vrn
uiniti a spravedliv, aby mu také to uinil, z eho slúží a co

mu slíbil. Podlé toho píkladu tato jde e božie, kterúž s. Jan

píše. Protož musí lovk k tomu se poddati, aby smlúvu zachoval

ostiehaje eie božiech skuten, jakož k tomu se zavázal cht
kesanem býti, aby pánu Kristu poddán byl a jeho poslouchal,

ponvadž i k tomu se piznává ústy ka: „Vím v Jezu Krista,

Syna jeho jediného, pána našeho." A ponvadž on jest jedinký

f.216'' pán, služiž jemu / vrn a spravedliv, následuje jeho a eí jeho

ostiehaje, neb tak rozkázal ka: Kto mn slúžie, mne následaojlr

A opt: Ten jest. jenž m miluje, ktož ei mé zachováváJ Protož

znamenej : Jsi-li sluha vrný a spravedlivý, tehdy z milovánie srdce

následuješ jeho trp s milostí pro zachovánie ei jeho, neb ne-

muož žádný dvma pánoma slúžiti, sob odpornýma, jakož sám

tak praví pán Ježíš: Nemuožte dvma pánuom^ slúžiti.^ Jestliže

si sluha hiechu, nejsi sluha Kristuov, ale mamony, zemské vci

miluje a pro n nauenie pána Krista opouštje, neb tak ekl jest:

Ktož mn nemiluje, eí mých nezachovává.^

Protož vz: Od eho si koli pemožen na svt v milosti

srdce svého, toho sluha jsi. A k tomu psáno jest: Od ehož kto

pemožen jest, toho i sluha jest. rj A podlé toho odplaceno bude

od Boha vrného a spravedlivého, neb ti sú z pravdy, ktož pravdu

^VAV chybí: a umluvil, b AV : pánoma.

a ím. 8, 28. /í 1 Jan 1, 9. y Jan 12, 26.

d Jan 14, 21. e Mat. 6. 24. X Jan 14, 24. tj 2 Petr 2. 19.
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inie, jakož die s. Jan: Nemilujme slovem ani jazykem, ale

skutkem a pravdu a v tom. vieme, že sme z pravdy a neb jinak

by neprosplo nic to,^ že by ekl : „Já Bohu vím, protož se vy-

znávám, že sem hešil; protož pravda jeho ve mn jest." Oklamal

by se, když nemáš k tomu jistoty, jakož svrchu toho doteno, že

ten, ktož pravdu zná, ten maje ji v srdci svém, ovotce jejie plodie,

kteréžto jest láska. Pak rozuomj, co roste z Ducha lásky, že vše-

liká ctnost a skutkové dobí. A tak duovod jest, že v pravd
Krista Ježíše pebývá každý takový, neb pravdu iní a v lásce

roste. Protož se takoví nesvodie, ale jedni druhé navodie na cestu

spasenie skrze slovo božie, kteréž mají v srdci svém, jakož die

svatý Pavel : Složil v nás slovo smienie. ^ A z toho pokladu srdce

svého dobrý lovk vynášie dobré vcir k užietku vného ži-

vota. Amen.

Haec litera compilata est anno Domini 1474 in jejunio.^

Pepsáno od Joachyma z Prostiboe^ v pondlí ped svatým

Tomášem- léta etc 1557. '^

^

a /li/.• to nic.

^ v A\^ (f.
124a) napsána jest tato vta písmem latinským, kdežto tekst

celého kusu jest psán frakturou. Psala ji však asi táž ruka, jako tekst ped-
cházející.

c Písmo této vty liší se sice ponkud od písma, kterým jest psána první

ást AI (do j. 216 b inclusive), ale rozdíl ten spoívá asi v tom. že písmo zá-

vrené vty jest markantnjší a ozdobnjší. V AV vta tato chybí.

d Zdá se, že to jest monogram pepisovae, Jáchyma Prostíboského.

a 1 Jan 3, 18. /? 2 Kor. 5, 19. r Mat. 12, 35.

' O Jáchymovi z Prostiboe viz v Pedmluv (stránka jest uvedena

v Rejstíku.)

^ 27. prosince.
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f.217'''
'• Pátý list mistru Rokycanovi.^

(M)iste^^ Jene! Vždy nepestáváme žádati dobrého, kteréž

Buoh dává k milosti a k životu, poznání pravé Syna jeho milého

Ježíše Krista, aby pijal z nho život obnovený a ukižován byl

svtu a svt tob. Ale musil by vkroiti na úzkú cestu, ještof na

ní fnení] obrany mee, a moc úadu papeže musil by opustiti

a duostojenstvím mistrským pohrzeti a hanní Kristovo vyvoliti

a na svém tle iti umrtvení jeho a ostíhati se v moci boží skrze

víru i s tmi, kteréž v nadji postavuješ spasení života vného,
a obranu míti me Ducha, jenž jest slovo boží, skrze všelikou

modlitbu a prosbu v duchu a v pravd, aby došel úadu a moci

Kristovy z posvcení Ducha jeho. A tak byl by mistrem z poznání

pravdy moudrosti boží, v rozumu duchovním a chodil hodn Bohu,

ve všech vcech lib se jemu. A tak by se ustavil v spravedlnosti,

kteráž z víry jest Ježíše Krifsta],'^ kteráž z Boha jest, u víe
[v] poznání jeho a v moci vzkíšení jeho, aby byl tovaryš utrpení

jeho a pipodobnn smrti jeho a tak aby'^ došel blahoslaveného

vzkíšeni. Takf svatý Pavel píše a o sob i o tch, kteíž sou došli

pevýšeného umní Ježíše Krista, kteréhožf žádáme. Ale chceš-liž

toho dojíti, musíš umní múdrosti svta zbýti a z svta vyjíti

a tovaryš jeho nebýti, jiné trápe a vymítaje z zboruov, neb[f] ne-

a Tento nadpis jest v AI napsán tuným písmem. Po nm následuje

mezera asi dvou ádk. V A II (f.
J9o) má tento kus nadpis: Pátý (sic) list

od bratí mistru Janovi Rokycánovi poslaný. Nadpis tento napsán Jest na pa-

pírové vložce. Jež fest pelepena pes Jiný tekst, Jejž lze proti svtlu ísti a Jenž

zní takto: Šestý list brati mistru Janovi R., jimž (sic) odpov dávaji na list

{neitelné místo) mistr Rokycan svým fara {neitelné místo) od nich vystíhaje,

jejž knzi na kázaní lidu ítali a lid proti B(ratím) bouili.

b Napsáno Jest vlastn: iste — mlo býti patrn pozdji doplnno ozdobnou

iniciálkou.

c Pvodn bylo napsáno : Kristové.

áV AII chybí.

a Fil. 3, 9.— 11.

^ Nalézá se též v AU f. 19^—24^. Výatky otiskl GOLL v Quellen 10

(v nm. peklade) a vM 1884, 47. 1885, 61. 72. (zde Jest omyl : pouze Jeden

odstavec skuten pochází z 5. listu, 3 následující. Jež Jsou oznaeny Jako vý-

atky z lista 5., pocházejí z listu 6.) a PAUMOV. Braja I. 1, 85—89. kdež

se uvádí zárove obsah celého psaní. Že 5. list bratí Rokycánovi nebyl

podán (a psán) r. 1463. Jak praví pípisek ke konci Jeho pipojený, správn

odvodnil proti Gindelymu a Palackému GOLL vM 1883. 516—517; tam

zárove upozoríiuje GOLL na svj omyl. Jehož se dopustil v Quellen 17 a 20,

kde sveden Jsa doteným pípiskem psaní šesté poítá za páté. List 5. byl

napsán nkdy snad v srpnu nebo v záí r. 1468. Viz Pedmluvu.
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dáví ovce vlka, ale vlk ovci. A také [jest] neekl^ pán Ježíš poslom

svým: „Budete do vzení voditi a ped moc svta stavti," ale

ekl svým uedlníkem: Budout vás táhnouti do žaláhiov a sta-

nete I ped vladai.'^ Protož znej, miste, že's svt s svtem i s svými f. 217^

knžími a tovaryš tch, ješto trápí kesany, kterýžto svt v obran
mee jest a zprávce jeho v moci úadu papežova, z kteréžto moci

dopuštním božím tyto rány jdou: v kletb jeho páléce, mordujíce,

híchuom odpuštní berou podlé uložení jeho a pikázaní moci

úadu jeho, za horka k Bohu jdou, kteíž pi tom zbiti jsou, a za

slavné je muedlníky mají. A tak ob stran té moci požíváte,

spasením je bezpeíce, oni své a vy své, pravíce i píšíce, žef jest

ta cesta k spasení a muedlnic[ká] ^ koruna a sláva. Vy pravíte,

že pro víru, a oni: pro církev svatou neposlušné a nepoddané

shladiti z svta, aby bylo zkaženo tlo hícha. A tak ob stran

ženete v hromadu lid, bouíce jedny proti druhým [a popouzejíce

jedny na druhé], i písma jim k tomu touce a pivodíce, aby se

vespolek zabíjeli a všecko zlé spolu [sob] inili. Protož vz,

miste, že's svt s svtem s tím, kterýž [pošle] "^ chtíi, aby nad

nimi nekraloval, kteížto mšané svta trápí posly jeho a trýzní

i hrdla odjímají etc. A také tchto csuov posledních^ plní se písma

prorocká, skrze apoštoly i samého Pána pedpovdná, že po-

vstane Lid proti lidu. království proti království^ a falešní pro-

roci mnozí, r jako bylo za dnuov Michiáše^ a Eliáše i jiných pro-

rokuov. A tak známo jest voleným božím, že se blíží vysvobození

jich z úzkosti svta, kterýžto svt sa rozdlen v sob te je, jako

dva žernovy pšenici, Manasses proti Efrejmovi a Efrejm proti

Manassesovi a [oba] proti Judovi^^ etc.

Vz, miste, že sme mli nkteí s vámi žádost mluviti

i psáti tob tú píinu, =* nadjíce se, že když by to zvdl, že sou

to kivé vci, kteréž na nás mluví, ohyžujíce ' nás ped vámi,

a také aby poznal, které sou vci pi nás, / že sou pravé skrze f. 218'

apoštoly Duchem Svatým vyhlášené a v první církvi zachovávané,

že by se neprotivil a tomu dobrému na pekážku nebyl, nemohl-li

a Následuje neplatné : Kristus,

b Opraveno tnisio pvodního: muedi.icstva.
c V originále: poslal [pošle]. A II: poslal, d A II: Micheášc.

e Následuje neplatné: oba. f /^II: ohyžujíce.

a Mk. 13, 9. § Mat. 24, 7. y Mat- 2', 11. 'i h. 9, 21.

' Srov. pozn. 2 na str. 10.

'^ Podle následujícího kontekstu dlužno to vztahovati ped PRVNÍ LIST

K MISTRU ROKYCANOVI.
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by sám v témž býti s námi, ale pál by^ toho jiným. A také žá-

dali sme oznámiti, abychme dosti uinili od sebe, aby nás sv-
domí netrestalo, že bychom zatajili ped vámi. Již pak zjeveno

jest vám skrze ei i písma^ i každému lovku muož býti, kdož

z upímnosti a z milosti žádá slyšeti. A tak již výmluvy nebudeš

míti ped « Bohem, budeš-li nenávidti [a potupovati], neb's slyšel

i [pejzvdl. A pak brzo shledáš, komu se protivíš a co za to

vezmeš, neb není tob, jako papeži a od« nho v moci posta-

veným jeho, kterýž v moci svta svrchované postaven jest, na

všecky pomstu úvod /^ v císaství ímském, kdož jemu poddáni

býti nechtí a ve všem poslouchati, jakožto práva císaská a ímská

sú k tomu a jest hlava knžstvar nevstky, kteráž šedi v zlato-

hlave na šelm, držetci koflík v rutce své a opila se krvi sva-

tých a miiedlnikuov Ježíšových a jest mát neistot a ohavností

zemských,!^ kteráž dí: Sedím královna a vdova nejsem a pláe
neuzímJ Ncnií vdova, má muže, moc svta, císae i s mnohými
králi zemskými, ale brzof zví, co na ni píd i s milovníky [je-

jími]^: plá, bolest a bída vná. Jako[ž']s'^ [i] ty, [miste], k témuž

vykládal z Zjevení knih i na kázaní si mluvil, že papež se všemi

knžími, kteíž nenásledují pána Krista v skutcích dobrých a

v ctnostném život, jsúf ta nevstka a sedíf na šelm etc.^

Protož není tob i knžstvu poddanému [tob] tak protiviti

se pravd a proti voleným božím postavovati se ukrutn, jako

papež, neb nedržíš místa toho, jako on. A také*^ k poslušenství

f.218^ papeže neml by puditi mocí, neb jim sám nejsi ve všem pod/dán

i s knžími i s lidem, kterýž se tebe pidrží. [A také práva nemáš

podlé ouadu jeho, ponvadž sám poddán nejsi s knžími i s lidem],

neb k témuž podobn nejsi poddán,^ jako i my. Neb kto sou za-

nedbali neb složili z kalicha posluhování lidu obecnému [pod

obma spsobami z kalicha] a svatokupectví zamyslili, tif sou

^V AI i v Alf: bych.

b Opraveno místo pv.: svými, c Opraveno místo púv.: jakosi.

d Následuje petržené: by.

e Následuje neplatné: i s knžími i s lidem, ktery-ž se tebe pidrží.^

a K tomuto místu piinna jest po stran ervená závorka }•

§ K tomuto místu vztahuje se postranní ervená závorka.

Y Papež. B. {erveným písmem), Zj. 17, 4.—6.

' Vztahuje se zajisté na TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI a na

rozmluvu, kterou pi jeho doruení nebo brzy po nm bratí mli s Rokycanou
.

Srov. pozn. 1 na str. 57.

- Srov. str. 20 a 439. i AI ý. 357b.
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také to ustavili, utvrdili a vyzdvihli, pro vy nás trápíte a hrdla

odjímáte? Akoli proti nám písma vedete a tch papežských zá-

mysluov dovodíte, [a] vz zajisté, miste, že ve zlém rozumu

cizoložíte [ta] písma proti zjevným eem pána Krista i apoštolským.

A tak ty sám, miste, i knží oznamujete papeže za Antikrista,

kterýž pišel ve všelikém svodu nepravosti a svt ustavil v bludu

a ve Iži.^ A jest tak [podlé] písma, neb to skutkové [jich]^ ukazují

i knžstva jeho. Proež [pak] tehdy nás nutíte trápením zacho-

vávati zámysly jeho, abychom v smyslu jeho víru drželi a vy-

znávali a v moci úadu jeho užitek spasení svého zakládali a usta-

vení jeho a pikázaní [drželi a 'zachovávali] za ustavení boží^

a pro n ei boží rušili, dovodíce Jidášem, Kaifášem i áblem,

žef sou pravdu pravili?^ A i myf tomu víme, že jest taká podlé

hlasu a tvárného skutku, ale v moci víry Ducha božího skutku

sú neinili ani pravdy mluvili, protož sú nižádnému skutkem ani

slovem"^ neprospli k spasení, neb sú nikdy skutku pravdy ne-

inili, aniž z Boha ped Bohem v Krista^ ^ mluvili. Jakož i sám

pán Ježíš Kristus dí : Kdož jest z pravdy, slyšit hlas mj. r A opt
dí:^ Ovce mé hlas mj slyší. ^ A opt: Mrtvi uslyši hlas syna

lovka.^

Protož, miste, bojíme se, že ste toho hlasu nikdy neslyšali

a aniž rozumíte jemu. Ale všecky vci se vám v podobenství dji, C

jakož sán Ježíš dí tm, kteíž sou vn: Mrtvi mrtvým dovodíte

a prázdni prázdným. Zatmlý smysl máte, Ducha svobody ste

nepijalji]^ abyste / odkryt tvái slávu Pán spatovali a v týž {_ 219-

obraz promnni byli od svtlosti v svtlost od Ducha božiho.v Do-
vetež toho, žef sou falešní proroci (kteíž sou za apoštoluov

byli, o nichž dí svatý Jan, že mnozí Antikristové sú)'^ v pravd
úadem Kristovým k spasení lidem posluhovali! A opt ješt dí:

Pijdet Antikrist,^ o nmž se hlásá od knžstva i od lidu v e-
chách, že jest papež (s) svým knžstvem.^

a Opraveno místo pv. ."jeho. b Následuje neplatné: a pikázaní zachovávali,

c 1/ /4// chybí: ani slovem. <i V A/I následuje: sou.

e Následuje: kdož jest z pravdy, které podtrženímjesto znaenoJako neplatné.

f Oprav místo pv.: nepijaly.

a Zlí knží kterak mluví slovo boží. C. /? 2 Kor. 2, 17. y Jan 18, 37.

d Jan 5, 25. e Jan 10, 27. ^ Mk. 4, 11. r; 2 Kor. 3. 18. .5" 1 Jan 2, 18.

í Jan 17, 9.

1 Srov. str. 162 a 365 pozn. 2.

- Srov. SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH str. 88 si.. 109 si..

116 si.. 120 si.

^ Srov. str. 365 pozn. 2 a str. 162.
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Jestliže dovedete, že falešní proroci za apoštoluov v též

pravd posluhovali lidem k spasení jako apoštolé slovem i svá-

tostmi, také provedete, že Antikrist, jenž pišel ve všelikém sve-

dení nepravosti v posledních asích a ustavuje lid v bludu a ve

lži, má moc ku posluhování lidu od Boha k užitku spasitedlnému

slovem i svátostmi. Protož opatte se, co dovodíte Jidášem, Kai-

fášem ^ a áblem, že zlí knží mají úad Kristuov a v pravd jím

posluhují k spasení lidem. ^ A tak tím duovodem posly Antikristovy

za posly Kristovy pravíte býti a též lidem prospšné býti k spa-

sení. Byste byli v pravd poslové Kristovi, nikdy byste tch duo-

voduo neinili, neb ten duovod dobe se vám hodí, neb zjevn

knží mluví, žef híchové jich úadu neškodí a že nejhorší knz
muož posvcovati.- Zvíte, co dovodíte, když as pijde a co jste

sami etc. A již pak zvláš v tyto asy mohli byste poznati úad
papežuov a moc jeho, kterúž rozsílá v knzích, aby Cechy mor-

dovali, ženy i dti, kteíž pijímají pod obma zpuosobama, a skrze

to híchom odpuštní vzali. ^ Protož byste nás ponechali a sami

se opatili, kterak ste v tjDm úad nebezpeni spasením ! Však

í. 219^ sami vidíte, že v prodlení / asuov" let neprospíváte skrze kostelní

služebnosti a svátostmi posluhování,*' neb se ty vci nedjí v moci

Ducha božího a v úad apoštolském v pravd. Protož Buoh ne-

iní moci v [lijdech,'' aby híchu umeli a údy své mrtvili [a

v spravedlnosti živi byli] a v skutcích dobrých prospívali a v ctno-

stech chodili duostojn, ale zjevné jest nám i vám muož býti, že

tchto let nemnohých mnohem lidé horší, pyšnjší, lakomjší, roz-

košnjší i jinak zjevn v slovích i v skutcích vzrostlefjší] v zlosti,

bez [stu]du« heší. Protož nechcete-li písmom viti, ale skutkom

vte! A když byste k tm vcem prohledali, mli byste i vy od-

stúpiti od tch služebností a úadu papežova nechati i jeho usta-

vení a poddati se víe pána Krista v prostnosti srdce a obrátiti

se k milým apoštolom, jichžto srdce obráceno jest ke všem vo-

leným božím, otcov v syny, jakož dí pán Ježíš : Neprosimf za

svt, ale za ty, kteréž si mi dal z svéta.<^ A [opt]: Netoliko za

a AU: Kajfášem.

b Následuje petržené: že. c Opraveno místo pvodního: posluhováním,

d Opraveno místo piiv.: údech. e Opr. místo pv.: soudu.

a 1 Jan 2, 18.

' Viz pozn. 2 na str. 465.

^ Srovn. pozn. 2 na str. 39.

3 Narážka na souasné hlásání kižácké výpravy proti echm (králi

Jiímu).
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ty, ale i za ty, kteíž [uviti] mají skrze [slovo] ^ jich'^ v m,
aby etc. '^ Toho vám žádáme i za to se pánu Bohu modh'me.

Protož netoíce se každým vtrem uenifi obraftež se k biskupu

a k pastýi duší vašich, nechajíce výmysluov papežských [a]
"

mnohotvárných uení cizích. A slovo pravdy ukrácené v moci boží

pijmte, aby srdce vaše [ukroceno'^ bylo] ^ milostí Ducha Svatého

a s námi spolu v lásce ducha pokojného a smírného. A jako's,

miste, ekl nám: „Když byste byli podlé první církve píkladu

[základn] založení",' vz, miste, že bychom neádi jinak než

tak, jakož oni v též pravd a v tom duchu víry i píkladu prvních

svatých. Pakli by co kdo shledal odporného na nás, chcem rádi

opraviti. "-^ A ops ekl: / „Co jest vám zjeveno, povzte! Poznáme-li, f. 220'

že jest pravé, i to pijmeme."^ Jižf sme povdli i vypsáno dali,* ale

vy snad nemuožete poznati a pijíti. Neb není vzíti jako v ruku

a dáti duchovní dary, ale kteréž Buoh sebe hodné [nalezne], ^ tm
dá, kdož sú pokorní srdcem a chudí duchem. Protož dí: Nezjevil

múdrým a opatrným, ale malikým.r A opt dí: Žádný nepi-

chází ke mn, jediné kohož Otec miij pitrhne. Neb když pišel

na svt, svt jeho nepoznal a svoji vlastní nepijali ho, ale

kteížkoli pijali etc. '^ Neb není tak víra Kristova, jakož vy se

domníváte a ža to máte, aby množství oboru svta o to svolili

se a jí v sob místo dali a mli moc syny božími býti, jakož

ímského císaství íše i všecky zem aneb nkteré [zvláštní] krá-

lovství aneb msta, hradové a vsi mnohé, a by se o to smluvili

páni i knží' i lid obecný jim povolil a k jich smlouv a svolení

af by jim Buoh dával Ducha svého v víe Syna svého, lidu svt-

skému, v pýchu pozdviženému, lakomému, rozkošnému, v rozliných

híších rozmnoženému.

Protož vz, že vám neprospjí k spasení smlúvy a svolení

a Opraveno místo púv.: e. b Následuje neplatné: uviti.
c Opraveno místo púv. : v. d /j//; ukráceno.

e Opraveno místo páv.: obrácené. f Opraveno místo púv.: uiní.

a Jan 17, 20. /? Ef. 4, 14. y Mat. 11, 25. ^? Jan 6, 44.

' Podle jiného výroku Rokycanova o hratích. níže hned citovaného,

dlužno souditi, že slova zde uvedená Rokycana pronesl, když mu posel bratrský

doruil PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCANOVI.
' Srov. pozn. 2 na str. 201. ^ Srov. AI j. 3a (str. II).

* Ve TVRTÉM LISTÉ KMISTRU ROKYCANOVI, AI f.
8b sL (str. 22 si.).

'" Narážka na úastenství Rokycanovo v jednání s koncilem Basilejským

a nepochybn na snmovní zavržení víry táborské r. 1414.
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i do Bazilie pracování i mnohé hádky v snmích,^ ponvadž
pravdy spasitedlné nemáte ani znáte a nejste jedno tlo v Kristu,

jakožto skutkové oznamují, že nejsie Jednomyslní u víre, lítostiví,

bratrstva milovnicí, milosrdní, [stedmí], pokorní, neodplacujíce

zlého za zlé [ni]žádné[mu], ^a [ne]následujíce pána Krista šlépjí,

kterýž, když mu zloeili, nezloeil, když [trpl], ^ nehrozil, ale

poddal se sadícímu nespravedliv. ""P' Protož sami se odsúdíte, když

k tomu pizíte, že neostíháte pikázáních'' božích. Na písku duom
í. 220^ stavíte bez základu, neb sám pán Ježíš die: Zuostanetc-li / v^ ei

mé, jist moji uedlníci budete etc.r Co vám prospje znání

mnohých vcí jiných, ponvadž vy [Kristovi] uedlníci nejste, abyste

pravdu poznali a vysvobozeni byli z moci satanovy a z temnosti

vytrženi byli ? Též vám prospje jako onm zákonníkom, mistrom

a knžím, ješto neznajíce [pravdy] pána Krista ukižovali, jimž

dí s. Štpán : Vy ste se vždycky Duchu Svatému protivili jako

i otcové vaši. (^

Protož vz, miste, že jest e pána Krista pravá, kdož v eech
jeho nezuostává, uedlníkem jeho není a pravdy nezná, neb opt
dí: Kdož se neodpoví všech vcí, kterýmiž vládne, nemuož býti

' muoj uedlník.^ A papež pak i s svým knžstvem i s vámi pipo-

vdl se k nejlepším svta, aby jich hojn mli a požívali nad

jinýf lidi, život skvostný vedouce jako bohatec. By byl syn chu-

dého sedláka aneb ševe vetešníka, ješto se s velikou núzí živí,

a když pijde k úadu mocí papeže požívati knžství, ustaví se

tovaryš páníiv a k stolu hojnému pikáže se a hned platy k tomu

a desátky i jiné vci, a by na n chudí lidé robotovali.- Odkud
to pak znáte, abyste uedlníci Kristovi byli, [nic] pron neopouštjíce,

ale pijímajíce chválu svta a zboží, jakož jich mnoho známe i za

našich tchto asuov ? Protož dalekof sou takoví od znamení pravdy.

Blížef sou hloupí sedláci a ševci, neb se neobmyslili tak dobe

a Opraveno místo pv.: nižádného. ^ Oprav, místo páv.: bili.

c Podle bible mlo by zde státi: spravedliv.

d /I //; pikázáni. ^ V A I chybí. ^AII: jiné.

a 1 Petr 3, 8. 9. /í. 1 Petr 2, 21. 23.
. ,

:

r Jan 8, 31. o Sk. 7, 51. e Luk. 14. 26.

' Naráží se zajisté na vzájemné dorozumíváni mezi husitskými stra-

nami, souvisící s jednáním ech s koncilem Basilejským a nepochybn i na

jednání, jež se dla za dlouhého mezivládi (1439—1453), zejména asi na smír

mezi stranou Píbramovou a Rokycánovou (1442) a na jednáni strany pod

oboji s Tábory r. 1443 a 1444.

- Srov. AI. f.
313b. Podobn vyjaduje se asto Chelický v .Síti víry"

a v „Postille". . '. .

.
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Opatiti tla jako oni. Protož skrze ten úad dobe ste se opatili

v tle nad jiné a múdrostí vykrmili, kteráž jest nepítelkyn zákonu

ducha života, kterýž vysvobozuje od zákona hícha a smrti. '^ Neb
ve všech vcech, v odporách i v hádkách, v spravedlnosti se své

ustavujete podlé práv svta tohoto a umní emeslného, z litery

písma, bez pravdy ducha. ^ / A když vám ty vci nestatí, tehdy f.221'^

se o to zbúíte a postavíte lid proti lidu, jakož stalo tchto asuov
v echách.- Pakli se vám kdo nebrání, poínáte s ním, co chcete

po své vuoli, a ukrutn vzíte a muíte a hrdla odjímáte. Pohletež

na svou víru !

Protož, miste, vz: Daleko ste od pravdy spasitedlné vy tak

oborem podlé svých práv, ouadú a duostojenství. Ale kteréžf má
své Pán, vybéef a srdce jich oteve, aby pijali zákon neposkvr-

nný, kterýž obracuje duše a dává múdrost malikým skrze sv-
dectví vrné, jakož to uinil na poátku skrze posly své. Kteiž-

koli pedzpiiosobení byli, tit sii uvnlí^ v Syna božího, vybráni

jsúce z pokolení, z národuov i z jazykuov i z lidu,r a mli byd-

lení své mezi Židy a pohany, jakož o tom apoštolé píší a uí je,

kterak mají svat obcovati a spravedliv svítíce jako svtla upro-

sted národu zlého a pevráceného. A trestal [nkteré z nich]«

apoštol, že svtské soudy mli ka: Když svtské soudy máte,

hích jest mezi vámi. '^ A tak kesané, kdež sou koli byli, trpli

sou od spolubydliteluov a tak sú zkušeni a pebráni ti, kteíž

vili, a kdož sú trvali celým srdcem pídržíce se pána Boha,

v duchu milujíce, živu nadji majíce v nm, následovali pána

Krista, skrze trplivost bžali,^ sami sebe zapeli, umevše híchom,

mrtvi[li] údy své, v spravedlnosti se ustavovali, kteráž z víry jest

Ježíše Krista, i slúžili duchem Bohu a vespolek sob posluhovali

skrze lásku ducha, a tak aby došli spasení, jakož též i nyní musí

býti v témž, kteí mají k spasení pijíti. A pak v prodlení asu
let tí set a více od apoštoluov plnilo se písmo pedpovdné od

nich, že pijde Antikrist.

A tak množství
/
pišlo v hlas víry s umním pohanským f. 221'

a s mocí ukrutnú a povýšenu, s panováním a s právy svtskými
a ády zemskými, '^ kteréžto vci byly [sou] v ádu svta v ná-

rodech pohanských, tak pak oborem lid mnohý království zem-

a Oprav, místo pv. : je. b Aji: bželi.

^ V A II chybí: a ády zemskými.

a Parafráze ím. 8, 2. /í Sk. 13, 48. ^ Zj. 7. 9. d \ Kor. 6, 1.-7.

' Také zde se ozývá Cheíický.
- Narážka na vzpoura strany katolické proti králi Jiímu.
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ského. A prvotní poátek byl toho skrze Konstantina císae ím-
ského, [kterýž]^ byl hlava svta [v] zpravování,^ když ho Sylvestr

pijal pod víru Kristovu bez pravdy skutkuov a k piznávaní hlasem,

že ví v Boha Otce i v Jezu Krista, Syna jeho. Ale nepostavil

Sylvestr Konstantina i s lidem, kterýž povolil s ním víe Kristov,

na cest boží, af by pijali pravdy lásky z srdce istého [a] z sv-

domí dobrého a z víry neomylné, af by mli život Kristuov sprostný,

chudý, ponížený a trpli[vý], od svta hanní. Kristovo nesouce,

ale zpt se stalo, že Konstantin svedl Sylvestra s cesty pravé,

zké*^ života Kristova, z trplivosti'^ jeho, aby jiné trápil, kteíž

zuostali v Kristu. Protož ho povýšil a v duostojenství císaském

postavil, slávu a ctí odíl a obohatil jeho a« mnohý lid poddal jemu,

hrady i msta, a pikázal, aby zpráv jeho poddáni byli všichni

[lidé] a kdož nechtí, aby z svta shlazeni byli a do pekla posláni.

A tak všem papežom, jeho námstkom, tu moc dal, jakož nápis

svdí, kterýž na to uinil pod zlatu peetí císaskú.^ Protož i po-

dnes papežové té moci požívají, kterúž sú obdaeni od Konstantina

císae, i nad eským královstvím nyní, kteíž pod obojí spuosobú

pijímají, chtíc naplniti rozkázaní a ustavení Kristovo, aby byli

shlazeni takoví, muži i ženy, a do pekla posláni pro neposlušenství

papeže.

Pak ty, miste, s tvými knžími držíš úad z moci papeže,

zpravuje se i lid podlé ádu^ jeho a ustavení a umní ^ písma,

í.222=^ moudrostí pošlu skrze pohany, ostí/haje se s tvými poddanými

v moci mee ukrutného, jakož i papež s oboru svta mnohých

zemí, maje je za kesany se všemi právy a ády jich. A protož

[si] vuodce svta na široké cest a zprávce toho lidu, bezpe[e]s

jej spasením skrze služebnost kostelní od papežuo zamyšlenu

a ustavenu. A i sám to na as hyzdíš a s lidem do pekla po-

tupíš, však proto vždy to iníš s tvými knžími a lid v mylné

nadji postavuješ. A tak's slouha [svta] i s knžími, slouže jemu

svtskou službou pod jménem služby boží v kázaní tení svatého

a v rozdávaní svátostí a nejvíce tlem božím, velebíce svátost tla

jeho podlé smysla ducha cizího, od lidí vtipných zamyšleného ke

a Oprav, místo piiv.: když. ^ Pvodn bylo: zpravováním.

'^V AII následuje: z. ^ AI: s trplivostí,

e Pvodn bylo: áduov. f Pv. bylo: umním,
g Opr. místo pv.: bezpeí.

a Jakou moc Konstantin dal papežm. C.

' Zde se vykládá známá legenda o donaci Konstantinov, o kteréž viz

str. 73 pozn. 3.



PÁTÝ LIST MISTRU ROKYCANOVl. 471

Cti [a k chvále] své, a's na as íkal, že [jest] tak nejlép viti

sprostn, jakož Kristus ekl, i vyznávati i požívati.^ A pak opt
odporn tomu mluvíš. Kdož by tak vil a vyznával, potupuješ za

bludné a mocí pudíš, aby [vyznávali po vaší] vuoli, a kdož nechtí,

trápíte etc, jakož se to nyní stalo tyem mužuom ctnostným,

vrným a svatým, že je proto umoiti kázal Zdenk Kostka.

^

Protož, miste, opat se tvými poddanými, kterú cestu jdeš, úzkú-li

ili širokú, s tmi-li, ješto trpí pro víru Kristovu, ili s tmi to-

varyšství máš, ješto je sužují a hrdla odjímají a vespolek sami se

vadí, lúpí, pálí, mordují. S kým úastenství máš?
Rádi bychom p[á]li. by mohl poznati a pokání initi a ku

poznání pravdy spasitedlné pijíti.^ Protof i toto písem, neb jest

mocen Buoh tob i to uiniti, akoli mnohé pekážky máš, zá-

stry i úrazy i pohoršení na nás zbíráš. A píina toho jest lid

ten, kterýž nalezen jest u víe zkažený; na nás to bete a v to

obláíte.'* Neníf div, ponvadž / sám pán Ježíš s nepravými poten f. 222^

jest za svuodci, Samaritána a za ábelníka potupován a ohyž-

ován. Protož nám to za nejmenší má býti, ale s milostí trpti

s pánem Ježíšem, kitxýz pedloživ sob radost, i strpl kiž, hanbu

po{vrh)^o- etc. A také úrazy a pohoršení zbíráte z nakaženého

srdce k nám, jakož" i na pánu Kristu a na apoštolech kúce:

Žrá masa a [opilec]'^ vína,^ híšný a svátkuov nesvtí a nepostí

se a neumývají rukú.r A opt: Co ho posloucháte, však blázni,

synem se božim nazývá a Bohem se iní jsa lovkem?^ Tak

i dnes. Blahoslavený, kdož se nepohorší na Kristu i na uedl-

nících jeho. Takové jest pipodobnil dtem hrajícím na tržišti,

ješto k sob rovným kú : Když sme piskali, neskákali ste, a když

sme naíkali, neplakali ste.^ A opt k takovým dí: Pokryte,

vyvrž nejprv bevno z oka tvého a tehdy proziš, aby vyvrhl

mrvu z oka bratra tvéhoX Ale však se v tom sami spravedliví

neiníme, ale Buoh jest, jenž nás spravedlivé iní skrze Krista

Ježíše. Aniž nedostatkuov svých vymlúváme, ale koíme a nížíme

a v AI i v AU stoji vlastn: po Dc. b AIl : jako.

c Opr. místo páv.: pijce.

« Žid. 12, 2. § Mat. 11, 19. Luk. 7, 34. y Mat. 15, 2.

6 Jan 10, 20. e Mat. 11, 17. C Mat. 7, 5.

' Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVl. AIJ. 15a (str.47).

' Srov. str. 65 pozn. 4.

' Podobné asi vyznivá konec TVRTÉHO LISTU K MISTRU ROKY-
r'ANOVI. AI f.

18a (str. 54).

* Narážka na ztotožováni brati s pikharty. Viz pozn. 1 na str. 33.
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se a Bohu vinni dáváme i bližním i želéme. Ale však, koho

bychom shledali mezi sebou v híchu smrtedlném nebo v bludu

kterém, nechtli bychom s ním úastenství míti, ale oddliti se

od nho a trestati, a dokudž by nebyl napraven a pokání pravého

neinil, nebyl by pija[t].^ I pro jiné nedostatky, híchy všední, když

by jich neželel a nechtl polepšovati, nesmli bychom ho v nadji

spasení ustavovati, ale podlé toho bychom rádi, jakož s. Pavel dí:

Tresceme a uíme každého lovka, abychom ho vydali doko-

nalého Bohu,<^ každého toho, kterýž s námi dovuje se spasení

f. 223^ skrze Krista Ježíše. / A opt, jakož sme slyšeli, že byste mluvili,

že bychom se pozdvihovali a sami se sob líbili,^ kdo by ten byl

mezi námi, byl by bídnjší všech lidí jiných, aby poddada se

v takové ponížení a pro Krista pohanní, i ml to ztratiti skrze

marnou chválu. Zle by bylo jemu, neb by v sob neml svtla

známosti boží, aby spatoval své nedostatky a také dary boží, aby se

z svých híchuov koil a nížil znamenaje pirození své, híchy naka-

žené a ke zlému náchylné, i ekl s svatým Pavlem : Nešastný já

lovk! Kdo m vysvobodí z tla smrti tétoPP A také prohlédna

k dobrodiní božímu a k milosrdenství jeho ekl : Milost boží skrze

pána Krista vysvobodí mne.r Vjeho zaslouženi a v moci krve vyliti

máme vykoupeni a odpuštni hnchuov.^ Protož z sebe a od sebe

[a skrze se] nic ani co dobrého pomysliti, ale všecka naše dosta-

tenost z Boha jest^ skrze Krista Ježíše. Ale také nesmíme toho

zapíti, což z víry máme vyznávati a v lásce a v nadji se posta-

vovati a což nám Buoh dobrého uinil neb iní. Neb i apoštolé

tomu uí, abychom 5 radostí dkovali Bohu a Otci, žet nás hodné

uinil [a postavil] v stránfce] ^ losu svatých v svtlosti a vytrhl

z temností a penesl do království milováni Syna svého, v nmžfto]

máme vykoupeni a odpuštní híchuov. C A opt dí : Velebíme se

v svobod slávy synuov božích, 'n neb ponvadž nám požehnaP

v duchovních vcech, [v] nebesích'^ abychom byli svatí a neposkvr-

nní ped obliejem jeho '^ v lásce, neb z milosti [své] vzácný nás

uinil v milém Synu svém,^ abychom jemu byli královské knž-

stvo, jenž nás povolal z temností v pedivné svtlo své,^ protož

f. 223^ máme / moc jeho zvstovati a jeho vyznávati a k zvelebení Syna

jeho jediného, pána našeho, v nmž se chlubíme, neb ne ten, jenž

a Opraveno místo piiv.: pijal, b Opraveno místo pvodního: stránku.

^ V AI následuje: nás. d p^z;. bylo napsáno: nebeskích.

a I Kol. 1, 28. /? ím. 7, 24. y ím. 7,'24. d Kol. 1, 14. £ 2 Ko. 3, 5.

C Kol. 1, U>.— 14. r, ím. 8. 21. Kol. 1, 22. r Ef. 1, 6. x \ Petr 2, 9.

' Tak vyslovil se Rokycana asi po tvrtém list bratí.
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se sám chválí, chvály hoden jest, ale kohož Buoh chválí, z nhož
a skrze nhož a v nm sú všecky vci. jemuž chvála a císaství

na vky vkuov, amen.

[Tento list poslán mistru Rokycanovi od b(ratí), když z v-
zení vyšli po zmuení okolo léta 1463 etc.]^

[Odpovd bratí starých na psáni mistruov Pražských, kteréž ui-

nili knžím v echách i v Morav obývajícím na zkázu bratím

již po Rokycanov smrti.] ^

(D)ošli''^ nás listové, kteréž ste rozepsali po dkanech krá-

lovství eského a knžím jednoty vaší, kteíž jsou v margrabství

Moravském, v kterýchžto nás také dotýete. Kteréžto peetše
a v soud to, v emž o nás zmínku uinili ste, piln berouce, po-

divili sme se, a zvlášt když o nás píšíce jmenujete nás pikharty.-

Nevíme, v kterém rozumu to slovo berete, neb známo jest mnohým
lidem v tomto « království jazyku našeho eského, že tím jménem

nazývali jsou lidi nejhorší, kteíž o pánu Kristu nic nedrželi

a o vzkíšení nevili, a protož, híchu za hích nemajíce, v plné

svobod tla a žádostí jeho chodili jsou, kteíž i do dnešního

dne v jednot vaší mohou býti, ale v své nepravosti poznáni býti

nemohou^; a protož v obcích svobodu míti mohou a mají, neb

se se všemi v obci sjednají, neb s híšníky heší, s opilci se opí-

a Pípisek tento napsán jest rukou C. V A II jest napsán touž rukou,

jako celý list.

b Celý nadpis psán jest rukou Orlíkovou (O), a to jakožto oprava místo

petrženého nadpisu (psaného erveným písmem): Odpovd Rokycanovi. V AIÍ

jest nadpis týž.

c Iniciálka v originále chybí.

a Pikharté kdo jsou? C
' Týž kus nalézá se i v A lij. I42a - 149 b. Výatek otiskl QOLL vM

1886. 127. Obsah podává PAL'MOV. Braja I, 1. 89—91. Srov. 1. c. 112. 129.

Ponvadž sepsání toto jest odpovdí na LITERA MAGISTRORUM EX OF-
1'ICIO SPIRITUALl MISSA ML\'CIXDE ADVERSUS PIGHARDOS. A. 1478

CIRCA KATHERINE (otištnou J. TRUHLÁEM v jeho edici .Manuálník M.

Václava Korandy' str. 102—104), vzniklo zajisté bud koncem r. 1478 nebo spíše

poátkem r. 1479. Srov. GOLL vM 1883, 520 a viz Pedmluvu. Narážky

v kuse týkají se disputace mezi bratími a mistry Pražskými r. 1478 ped
sv. Václavem.

' Srov. TRUHLÁ, Manuálník 102.

' Viz pozn. 1 na str. 33. Podobné místo nalézá se v PSÁNI PANU
PODKOMOÍMU. AI f.

319a.
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její, s kostkai v kostky hrají, na vojnu jdouce; jakž se v tom

jiní mají, tak oni také, s vražedlníky vraždu iní a s loupežníky

a drái loupí a derou a s žhái pále etc. A jakož s híšníky zlé

vci iní, takéž s nábožnými tvárnosti náboženství ukazují, s nimi

do kostela jdouce Bohu slouží, a když as kající knží provolají

Í.224''' napomí, najíce lidí, aby se zpovídali, zpovídají se a když as
pijde, pijímají; a tak ponvadž s obojími se sjednávají, mohou
od obojích pokoj dobrý míti. A od takových lidí vždycky sme se

vystíhali a nadji v Bohu máme, že nás jich tovaryšstva pán

Buoh zachová. Ale pak pro ti lidé, kteréž pikharty nazýváte,

protivenství trpí všudy od obojích tchto? [Proto], ^ neb se s nimi

nesjednávají. Neb jakož s híšníky hešiti nesmjí, takéž s nábož-

nými náboženství toho, kteréž se nedje ádem, nekonají, a protož

nikdýž v obci tajiti se nemohou. Protož jestliže nás v tom roz-

umu pikharty nazýváfte],'' tomuf odpíráme. Pakli podlé mluvení

toho marného a nemoudrého lidu, kteíž bez bázn boží jsouce,

žádného soudu pravého ani v skutcích ani v slovích mají, po ta-

kových vy nemli byste odcházeti ani jich nemoudrostí vedeni

jsouc, jich v tom následovati, ponvadž pán Kristus znamenit dí:

Kdo by se hnval na bratra svého, hoden bude rady, a kdo by

ekl: ráchá, hoden bude odsouzeni, a kdo by ekl blázne, hoden

bude pekelného ohn.o-

Také nás nazýváte falešnými bratími^ a knžím v Prostjov
sebraným píšíce, nazýváte je bratí milé v Kristu, chváléce je

v nábožné pilnosti, kterouž mají pi pravd boží a pi spasení

lidském etc.^ Máme za to, když byste nás i je práv v jich po-

ložení i našem poznali, byste žádné bázni boží v sob nemli,

tehdy pro samu hanbu toho byste nepsali.

Jakož také v tom listu nás viníte, že bychom kest a jiné

svátosti boží nakažovali neb poskvrovali etc,-* nevíme, ani tomu

rozumíme, kudy aneb kterými píinami šlo by to pi nás, po-

nvadž jisti sme tím, že v tom úmysl upímý a srdce sprostné

f.224'^ máme, pi všech / svátostech varovati se smysluo lidských a oby-

ejuov nejistých a neduovodných, ale smyslu pravého a obyejuo

a ádu od Krista vydaného a od apoštoluo vysvdeného a v kni-

a Opraveno místo: neb. b Opraveno místo pvodního: nazýváme.

a Mat. 5, 22.

' Srov. TRUHLÁ, Manuálník 103.

- List psaný „knžím v Prostjov sebraným", /. _/. nejspíše njakému shro-

máždní podobojího knžstva moravského, není znám.
» Srov. TRUHLÁ, Manuálník 103.
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hách svdectví nového vypsaného chtli bychom rádi následovati.

A mlo-li by nám to pipsáno býti, že bychom my tím naka-

žovali svátosti, ovšem pak ti mli by se báti, kteíž pustivše se

smyslu Kristova, píkladu a ádu od nho ustaveného ku poslu-

hování svátostí, i následují pi tom^ smysluo lidských a obyejuov
neduovodných písmem svatým ani píkladem prvních svatých.

Item položili ste v listu vinu nám dávajíce, že bychom
knží potvrzovali a svátostí bimování bez formy slov k tomu
píležících, nazývajíce proto knžství naše omylné.' I ovšem žef

sme tak mluvili, že zvláštních slov nepožíváme pi potvrzování

knžství a bimování, a to proto, že tch forem slov'' pi tom

nemáme oznámených od pána Krista ani od apoštoluov. Než,

bychom také žádné formy slov pi tom nemluvili, to by také ne-

posloužilo dobe. Než mluví se slova v té form, jak by mohla

k dobrému posloužiti užiten tm, kteíž ty služebnosti pijímají.

A protož pi svátosti ktu a pi svátosti tla a krve pána Krista

žádné sme mezi sebou nesnádky nemli, neb formy slov zjevn

napsány sou v zákon božím. A protož zdá se nám, že byste

ntco viny také na se vzíti mli pi tom, neb muožte pamatovati,

že sme vás nkolikrát žádali, abyste nám ty formy slov povdli,

pedkládajíce vám to; ponvadž sme vám k otázkám mnohým,
kteréž ste na nás inili (a nkterým nevelmi užiteným) odpovídali,

divíme se, že k této otázce, kteráž se zdá potebná býti,'= nezdálo

se vám povdti, i nechali sme toho tak.'-^

Item píšíce svdíte, že bychom opustili studni vojdy živé f. 225''

darmo a vykopali sob jámy dravé, kteréž nemohou vody

zdržeti.fí^ Tu nevíme, co nazýváte studnici vody živé a co jámy

dravé bez vody. Neb jestliže studnici vody živé nazýváte pána

Krista, v nmž pebývá plnost božství tlesn (a protož Buoh

Otec, kterých lidí srdce pitrhuje k Kristu, aby se ho pidrželi

skrze víru a milování, ty on napájí vodou živé milosti Ducha

Svatého v takové hojnosti, aby i jiní mohli skrze n obvlažení

a v /!// chybí: pi tom. ^V AU následuje: nepoživámc.

c Následuje patrn neplatné (protože jest podtrženo) : nezdá se nám od -

povdti i.

a Jer. 2, 13.

' Srov. TRUHLÁ, Manualníli 103.

'^ Týká se nejspíše pedcházejících hádek, souvisících se slyšením brati

r. 1473. Srov. GOLL v M 1886, 120—122.
^ Vztahuje se k neznámému listu, psanému od mistru Pražských do Mo-

ravy. Srov. pozn. 2 na str. 474.
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bráti v žízni své — neb pán Ježíš dí : Ktož žizní, pod ke mn
a pi!*^ a klada rozum ei své i dí dále: Kdož ví v m, jakož

dí písmo, potokové potekou z bicha jeho vody živé,^ svatý Ján

pidává vykládaje tu e dí: A to jest eklo Ducliu Svatém, kte-

réhož mli pijíti vící v nho.r a podobn^ kteíž z té vody

živé pijí, aby z bicha jich potokové vody živé tekli, jakož dí

pán Kristus : Ktož bude piti z vody, kterouž já dám jemu, ne-

bude^ žízniti na vky, ale voda, kterouž já dám jemu}^ bude

v nm studnice vody skáicí v život vným — protož studnice

vody živé jest prvotn Kristus, apoštolé také i všickni, kteíž jsou

a budou do skonání svta, kteíž se Krista pídržíce, úastnost

pijímajíce Ducha Svatého, jím zapojeni jsouce jako živou vodou,

potokové zdravého a užiteného uení z nich plynou k obvlažení

žíznivých) — a též zase jámy neb studnice dravé, ješto v sob
vody držeti nemohou, jsou všickni uitelé, kteí se pána Krista

nepídrží a úastnosti Ducha Svatého nepijímajíce v úastnosti

ducha toho svta zuostávají, jakož tak nazývá svatý Petr všecky

oddlené od církve a tak od Krista, ka: Tit sou studnice bez

vody^; nic neprospívají uením svým, neb svatý Pavel dí o ta-

kových : Chod nadarmo nadut jsa smyslem tla svého a nedrže

f. 225^5^ hlavy ^; jestli pak že v tom smyslu pravíte, že bychom / opu-

stili studnici vody živé, tehdy tomu odpíráme, neb máme doufání

v Bohu, že nám dá k tomu pomoc svou, abychom se Krista ne-

pouštli a tch uitelno, ješto se ho pídržíce i pijímají úastnost

Ducha jeho i jest v nich studnice vody živé. skáicí v život

vný, v ješto skrze to užitení mohou býti i jiným ku posloužení.

Tch pak, kteíž se Krista nepídrží, varujem se, znajíce je oboje

po ovotci etc. Pakli studnici vody živé, jakož nkteí vykládají,

nazýváte zákon Nový, také tomu neodpíráme ovšem, neb tu jsou

spolu shromáždná nauení pána Krista (kterýž jest byl jako

studnice plný vší milosti a pravdy) a apoštolská. Kteíž napivše

se vody z té studnice, z Krista pána totiž úastnost pijavše mi-

lostí Ducha Svatého, i uinna jest v nich také studnice, skáicí

v život vný "n a z toho jsou vynášeli nauení užitená k spa-

sení, kteráž lidem, majícím téhož Ducha, mohou užiten poslou-

žiti k spasení. A proti tomu, co muož blíže nazváno býti s'tudnicí

dravou nežli všeliká shromáždní písem, ješto jsou pošla od lidí

^ AI: podobné. "oVAII chybí: nebude X jemu.

a Jan 7, 37. /S Jan 7, 38. y Jan 7, 39.

r; Jan 4, 14. 2 Petr 2, 17. C Kol. 2, 18. 19. r, Jan 4, 14.
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tch, ješto jsou nepišli v ouastnost Ducha pána Krista, ale

v duchu tohoto svta zuostávajíce duomysly svými pirozenými,

vkroili jsou v soud duchovních vcí, ješto duomyslem pirozeným

nikoli postiženy býti nemohou podlé té ei svatého Pavla : Ho-

vadný lovk nemiiož po[chopiti]^ tch vci, které jsou Ducha
božího, neb jsou jetnu bláznovství. « A taková všecka nauení
jsou cizí, neb nepocházejí z Ducha božího, kterýž v církvi svaté

pebývaje uí je a zpravuje. A od takových, svatý Pavel napomíná

vrné, aby se varovali, ka : Uením cizím a poutnicím nerote

odvedeni býti,l^ neb taková nauení lidí nepolepšují. A protož,

jestliže studnici živé vody nazýváte zákon Nový, tof nám nepi-

pa[dá],^ kdež o nás / píšete, že bychom opustili studnici vody živé, f.226^

neb ta písma nového svdectví za nejjistí a nejdostatenjší

máme k duovodu všeliké pravdy. A to svdomo muož býti tm,
kteíž nás slýchají aneb naše psáni tou.

Item. Jakož také pravíte, že bychom knží ímské církve

ádn svcené zapírali býti knžími,^ tu opt nesnádka jest nám
pi tom nevdouce, co vy za ádné svcení máte pi knzích

ímské církve. To-li, když biskup nad žákem uiní r ten ád, kterýž

má napsán v pontifikálu,^ že nkteraké modlitby nad ním zíká

a maže rutce i íká formu slov od církve ímské ustavenou?

Myf toho nesmíme za ádné svcení míti, ponvadž se ád od

Boha uložený církvi jeho svaté nezachovává. Neb nejprve nej-

vyšší ouedník církve ímské, ješto slov papež, kterýž jest puovod

všech ouaduo té církve, ten obecn neádn v ten úad vchází,

biskupové od nho úaduov sob neádn dobývají, žáci tém
napoád neádn úady knžské od biskupuov, neádn toho úadu
došlých, pijímají.*^ Ale my to za ádné svcení máme, když^

lidé Boha bojící znamenajíce lovka muže, pi nmž se znamená

nkteraká jistota, že jest pijal posvcení spolu s nimi v duchu

skrze úastnost pána Krista, znamenajíce dále zvláštními dary ob-

daeného od Boha, z nichž se jistota ukazuje skrytého vyvolení

božího v ten úad, a doufání majíce, že bude moci užiten jiným

a Opraveno místo pv. : pochytiti; A//: chopiti,

b Opraveno místo páv. : nepipadne.

<^V A/í chybí.

a 1 Ko. 2, 14. /ížid. 13, 9. ,

/-.laké jest ádné svceni knží? C. d nb. C
' Srov. TRUHLÁ, Manuálník 103.

'^ Pontifikál ( pontificale) jest obadní, liturgická kniha, obsahující

formuláe obad a úkon biskupských.
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posloužiti podlé tch daruo, kteréž má od Boha/"* i vole jej v ouad
a potvrzení stane se skrze starší jednoty církve.^ Tof my máme
za ádné posloužení ouadem knžským podlé píkladu, kterýž

jest ukázal pán Ježíš pi apoštolech, jakož toho zpuosob vypsán

v knihách nového svdectví: nejprve že z tch lidí kajících

f. 226'' kteíž / jsou se k nmu vinuli, vybral jich Xll, kteíž jsou také

kest ku pokání od Jana pijali na to, aby v toho, jenž pijíti

ml, vili; potom uvedl jim v známost Buoh Otec Krista Ježíše

Syna svého, aby jej poznali býti Kristem, Synem božím, ješto

toho tlo a krev nezjevilo, neb nikdy od žádného sou toho ne-

slýchali, by on byl Kristus, syn Boha živého, a poznavše uvili,

milovali; za n také modlil se Bohu Otci ka: Posvt jich

v pravd ;'í potom Ducha Svatého dal etc.

Také, bychom ovšem knží ímského svcení tak zhola za

knží nemli, toho také pi nás není./? Než patíce k tomu, r kterak

hned za apoštoluov nkteí z uiteluov, odtrhše se od jednoty

jich i vinuli k sob lid a ten lid nazývali [apoštolé] Antikristem

(jakož svatý Jan dí: Nejmilejší! Posledni-t hodina. A jako ste

slyšeli, že Antikrist pijíti má, již nyní Antikristové mnozí jsou.

Z nást sou vyšli, ale nebylif sou z nás etc,^ a mluv o knzích

toho lidu oddleného od jednoty církve svaté apoštolské pod

jménem pána Krista dí: Onit z svta jsou a protož o svtu mluví

a svt jich poslouchá, = a mluv o knzích církve svaté dí : My
z Boha jsme; kdot zná Boha, slyšit nás, kdo nezná Boha, ne-

slyšit nás),^ protož my majíce rozdíl, oznámený skrze Ducha

pravdy v apoštolech, knžstva svta od knžstva církve svaté, ne-

odsuzujem knží ímského svcení, by knží nebyli, ale svdíme,
že sou knží jednoty svta, v níž pebývajíce"'? posluhují. Protož

jakož shromáždní toho lidu, kteréhož sou knží, jest podlé rodu

tlesného a podlé svrchních služebností a obyejuov,'' též i knžství

jich jest podlé téhož zpuosobu podlé svrchních služebností.^ A též

jakož shromáždní církve svaté jest podlé rodu nového, též i knž-
ství té jednoty svuje se podlé rození nového. A protož s dou-

1.221" fáním i nyní mohou íci s svatým Jánem i s tovaryši jeho, /kteíž

v ten as byli: My z Boha sme. Kdož zná Boha, slyšit nás,

a V AU následuje: z nichž se jistota ulíazuje.

^ V A/í chybí: a obyejuov X služebností.

a Jan 17, 17. fi V AII postranní pípisek: o Icnžich.

y Knží ímského svcení neodsuzujeme, by knžími nebyli. C.

d 1 Jan 2, 18. 19. £ 1 Jan 4, 5. : I Jan 4, 6. r, nb. C.

1 Srov. pozn. 1 na str. 29.
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kdož nezná Boha, tenf nás neslyši.'^ Ale že jest svt nepoznal

Boha, protož úedníkuov od nho poslaných v Duchu jeho ne-

znaje neposlouchá.

Protož za asu apoštoluov a za nkterý as po nich snáze

mohli lidé poznati ten rozdíl církve svaté od té roty, kteráž se

oddlila od ní pod jménem pána Krista vždy zuostávajíci, a tak

knží církve od knží té jednoty. Neb Antikrist podlé ei svatého

Pavla tajemství nepravosti jednali^ toho asu, nemaje znamenitého

zboru nikdýž a církev v svém ádu ustavena jsouci stála. Ale nyní

(jakož pedpovdl svatý Pavel, že Antikrist pijde ve všelikém

svedení nepravosti, tak že v chrám božím sedne, ukazuje se,

jako by byl Buohjr nesnadn mohou lidé tomu rozdílu srozumti.

Neb ten lid, kterýž se k Kristu zná a zuostává v milování svta
a tch vcí, kteréž sou na nm, velmi se jest rozšíil a jméno jim

zuostalo podlé svrchních obyejuov ..církev svatá" a „kesané
vrní" a knží té jednoty zuostávajíce s lidem v témž duchu,

osobili sob jména, že jsou námstkové pána Krista a apoštolští,

majíce ád svrchní dosti slušný, písma v moc vzali, aby je vy-

kládali, jakž by chtli, a posluhování zevnitní všecka jim zuo-

stala v znameních samých bez pravdy, posluhujíce jimi k utvrzení

bludu a k svedení. A ti, kteíž by v pravd pidrželi se pána Krista

a jeho poslouchali, tím dokazujíce, že jsou praví oudové církve

svaté, a s nimi by jednoty nesmli míti, ti jsou odsouzeni za

kacíe.

A takoví tyto asy nesnadn mohli sou míti shromáždní
podlé áduo prvních, neb ád první církve svaté penesen jest

v svt a též všecky služebnosti a to trvá až do tohoto asu.
A tch služebností užitek se svdí v jednot svta a v tom lidu,

ješto se pána Boha / nepídrží a v milování svta zuostává t. 227'

a v jednot té církve že nic není. Protož v tom takovém zmtení
kdo ten rozdíl pozná, le komu milý Buoh dá? Protož doufání

máme v pánu Bohu, že nás od toho zachová, abychom knžími,

kterýchž on posvcuje «' a dává církvi své svaté ku pomoci a k po-

sloužení místo Syna svého, abychom jimi pohrdali, ale jich vdní
jsouce jim z milosti poddáni byli, tu nadji majíce podlé písem,

že jich poslouchajíce poslouchati budem pána Krista a tak Boha
Otce. A tch pak, kteíž se ádným svcením chlubí, že jsou podlé

ímské církve v úady vešli a tohoto posvcení od Boha nedo-

ví 1 Jan 4, 6. /? 2 Tes. 2. 7. 7-2 Tes. 2, 4.

o Knžimi dobrými brati ncpohrzeli. C.
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šedše, míníme se s pomocí boží varovati, neb tomu viti ne-

muožeme, by nám mohli užiten k spasení posloužiti tmi ze-

vnitními služebnostmi, ponvadž tch služebností vnitních nemají,

kteréž sám Buoh dává skrze Ducha Svatého, kteréž posílá církvi

své svaté, bez nichž všecky služebnosti zevnitní jsou jalové a ne-

užitené.

Mimo všecky pak jiné vci napsané proti nám v listech

vašich tomu sme se nejvíce divili, že mezi jinou eí v listu,

kterýž ste psali knžím do Moravy, známo jim iníce o tom roz-

mlouvání vašem s námi, takto ste položili, že nic stálého, nic

pevného a víry pravé blízkého pi nich sme nenalezli.^ Divíme se

tomu, odkud se jest vám to pihodilo, tak bez výminky napsati.

Zdali z nepamti? Ale však byste mli pomnti, když sme podlé

svolení spoleného mluvili vám, jako poet vydávajíce, kterak

smyslíme o spasení lidském a prvotn kterak smyslíme pi pod-

statných vcech spasení (a to podlé eí pána Krista a apoštol-

ských), a nejprv svdili sme spasení všech vyvolených božích

v milosti, kteráž se stala od Boha skrze Krista Ježíše, Syna jeho

(vedouce k tomu e svatého Pavla, jenž dí : Milosti jeho spaseni

228^ uinni ste skrze viru, a to ne z vás; dar zajisté boží jest / ne

z skutkuov etc)« a v ouastnost té milosti vcházejí lidé, když pi-

cházejí ku poznání pána Krista a k víe a k milování a k ustavení

úmysla srdce v poslušenství božím, a z toho se ustavují v nadji

spasení (a tak pi tom, jakož srdcem víme, tak obecné vyznání

víry kesanské ústy vyznáváme íkajíc: „Vím v Boha Otce vše-

mohoucího etc," a ty vci máme za podstatní, neb z nich se

svdí spasení všem vyvoleným — neb o poznání pána Krista dí

:

Tot jest život vný, at by poznali t samého pravého Boha

a jehož poslal si, Ježíše Krista,^ o víe svatý Pavel : Bez viry nelze

se Ubiti Bohu,r též o lásce, že bez ni žádni skutkové nejsou

platní'J — a duovod neb jistota poznání božího pi lovku jest,

zachovávati se v poslušenství božím — [neb] kdož by ekl, že by

Boha znal a pikázáni jeho neostíhal, lhá jest - — a též o víe

svatý Jakub, že bez skutkuov mrtvá jest,"^ též také lásky neb mi-

lování duovod jest zachování eí, neb pikázaní hozxch:. Kdož
miluje mne, ei mé zachovávati bude^^j), a tomuto ste v pítomnosti

naší neodepeli, než když sme dále mluvili, že svátostmi poslu-

a Ef. 2, 8. 9. /í 1 Jan 17, 3. y Žid. 11, 6.

ó im. 11, 6. £ 1 Jan 2, 4. C Jak. 2, 26. ^ Jan 6, 65.

' Srov. pozn. 2 na str. 474.
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hování tm lidem píleží, kteíž k tmto vcem picházejí darem

milosti boží, tomu ste odepeli a bludem to nazvali.^

Protož se tomu divíme tam nám pi podstatných vcech ne-

odepevše, tuto již rozpisujete, že nic stálého a nic pevného a víry

blízkého pi nich sme nenalezli. Neb co muož stálejšího a pev-

njšího býti než poznati Boha, viti v Boha, nadji míti v Boha*?

Co bližšího pravé víry než z milosti Boha poslouchati, zlého, což

zapovídá, se varovati, a což pikazuje, to initi? Protož tyto vci

podstatné neb základné se jmenují, neb bez nich na základu

Kristu žádný se ustaviti nemuož a tak ani se Bohu líbiti, neb

skrze nho jest pístup k Bohu Otci, jakož sám dí: Žádný ne-

pijde I k Otci. jediné skrze mé.'^ Neb skrze poznání, kteréhož f. 228 ''

tlo a krev nedává, ale Buoh Otec, ustavena jest církev svatá na

pánu Kristu, proti níž brány pekelné /5 neodolají, jakož svatý

Matouš píše: Blahoslavený si, Šimone, synu Jan, neb tlo a krev

nezjevilo tob, ale Otec muoj, kterýž v nebesích jest. A ját tob
pravím, že ty si Petr, a na té skále ustavím církev mou a brány

etc.r K témuž svatý Petr, kterak všecky vci božské moci jeho,

kteréž k životu a k milosti, dány sou nám v poznáni jeho etc. ^

O té obecné'' jedné víe svdili sou, Duchem božím jsouce

osvícení, veliký užitek její pokládajíce. Svatý Ján mluv o ní ta-

kovou moc její pokládá, že skrze ni lidem dává se moc, aby byli

synové boží:- Kteížkoli pijali jej, dal jim moc, aby synové boží

byli, kteíž ví ve jméno jeho. C A svatý Pavel : Všickni vy sy-

nové boží ste skrze víru.v A skrze tu úastnost božského piro-

zení, kteráž se lidem dává od Boha skrze víru, moc mají, aby se

nedali svtu ani tm vcem, kteréž sou na nm, ani áblu od-

vrátiti od Boha. Jakož dí svatý Ján : Všecko, což se jest narodilo

z Boha, pemáhá svt. A toto jest vítzství, kteréž pemáhá svt,

víra váše.^ A svatý Petr: Jemužto (totiž áblu) protivte se silní

u víe." '

O lásce neb o milování mnoho svdili sou svatí. A by pak

nic víc o ní nebylo napsáno než to, že Buoh skrze ni v lidech

pebývá a lidé v Bohu (jakož dí svatý Ján: Bh láska jest a kdo

v lásce pebývá, v Bohu pebývá a Buoh v nm),'^ tehdy jest vc

a AU: Bohu. b Orig.: obecné.

a Jan 6, 65. ^ Poznání. C. y Mat. 16, 17. 18. .>^ 2 Petr 1, 3.

E 1 Jan 3, 1. r Jan 1, 12. r; Gal. 3, 26. 1 Jan 5, 4.

i 1 Petr 5, 8. z 1 Jan 4, 16.

' Srov. pozn. 2 na str. 39.
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užitená a stálá, neb nikdy nevypadá. O stálosti a pevnosti nadje,

kteráž z milosti boží a z dobrých skutkuov pochodí, svatý Pavel

k Židuom mluv nazývá ji kotvou pevnouo- zachovávající lovka
f. 229^ pi Bohu, / aby od nho neodcházel ani odcházel^ od práce,

kteráž píleží lidem od Boha vyvoleným k dokázaní známosti pána

Krista, kterouž od Boha mají, víry a milování a ku potvrzení na-

dje, kterouž mají v Bohu.

Tyto vci za podstatné, za stálé a pevné majíce,^ svdíme
s doufáním, kteíž tch vcí zde duojdou a v nich setrvají, že

spaseni budou, v tom nepotupujíce svátostí církve svaté a jiných

služebností, kteréž jest zpuosobiti ráil Buoh Otec skrze Syna

svého v Duchu svém ku prospchu a ku pomoci tm, kteíž

v jednot její pebývají, ale píina se obmýšlé neb dává skrze

to k užitenému posluhování a pijímání svátostí. Máte-li vy pak

co stálejšího a pevnjšího a pravé víry bližšího, i my bychom
rádi chtli od vás zpraveni býti.

Jakož také nás dotýete v listu, že bychom ku potup to

o vás mluvili, že byste nám statiti nemohli odpovídati k tm
vcem, kteréž sme k vám mluvili a vám pedložili,^ v tom se ne-

známe, bychom to uinili. Než pak ten lovk, kterýž jest vám
takovou vc donesl nejistou, což rozumti muožeme po psáni listu,

který ste poslali "= do Moravy,^ že jest vám zle pi vašem svdomí
posloužil. Neb jako dbán zkažení srdce vašeho, kteréž vám pišlo

skrze tu nejistou povst, kteráž vás došla o nás, vylili ste skrze

nepíhodná a nekesanská slova a mstivá a hanlivá a máme za

to, že rovnou vinu aneb podlé nkterých píin vtí v sob za-

vírají nežli „ráchá" anebo „blázne", z nichž se svdí odsouzení

a ohe pekelní. Z toho se také bojíme, že jest vám pišlo to, že

ste pesažit*^ napsali v listu o nás, že ste s námi rozmlou-

f.229*' vajíce / nic stálého, nic pevného a víry blízkého pi nás nena-

lezli, toho všeho aneb zapomenuvše aneb za nic nemajíce, co

sme o podstatních vcech ped vámi mluvili podlé svdectví pána

Krista a apoštolského, k emuž se všickni uitelé ímské církve

svdí i vy sami i všickni uitelé jednoty vaší totéž vyznávají,

neb kivé svdectví, když je lidé pijímají, nic dobrého v nich

a v >l// chybí: ani odcházel. '^ \ AU chybí.

c AII: psali, d A II: peložit.

a Žid. 6, 19.

' Vztahuje se k listu psanému do Moravy. Srov. pozn. 2 na str. 474.

' Srov. str. 480.



Odpov na psaní mistruov pražských. 483

nemuož než v nemilosti, v nepokoji a v rozliných ruoznicích je

ustavovati.

Jakož také v listech nás již jako odsouzené a neústupné

oznamujete, postavujíce i krále na tom, abychom vykoenni byli

a od obcování vrných kesfanuov daleko hnáni a knží k tomu

piln napomínáte, aby lid od nás vystíhali,^ zdá se, že se nám

krátko stalo od vás podlé toho svolení, kteréž mezi námi bylo

a podlé podávání našeho. Jakož vám to muož v pamti býti,

kterak když ste tli ty duovody, jimiž ste na nás dovodili, že

bychom bloudili, žádali sme vás beze vší lsti, abyste nám ty

duovody napsaným dali a my abychom je bratím, od nichž sme

posláni byli, donesli a ohledajíce, jak bychom se pi tom chtii

míti, abychom to vám psaním aneb osobn vrátíce se známo

uinili. A toho se vám uiniti nezdálo. A ješt i nyní rádi bychom

tm duovoduom, abychom jim mohli srozumti.

A abyste mohli tím mocnji srdce toho knžstva, kterémuž

píšete, a skrze n i lid obecný v nenávist proti nám zbuditi,^ aby

z toho to, což za prospch máte, totiž naše vykoenní a vyhnání

daleko od sebe, mohlo dostatenjí pijíti, pivodíte jim ku pamti

mistra Jana z Rokycan, kterýž již dokonal bh života svého, jako

na píklad jej kladouce, že on až do smrti se jest nám pro/tivil.M. 230

Jiného v tom, jakož za to máme, neobmejšlíte, než aby i oni

zbuzeni*^ jsouce v nemilost, i protivili se nám až do smrti. Milí

páni misti, zdá se, že tím obyejem, kterýmž vy se domníváte pro-

spívati, málo lidem prospjete, ponvadž v tom Krista pána a apo-

štoluo nenásledujete. Neb on ani píkladem ani slovem dal jest uedl-

níkom svým píiny k takovému prospchu, ale trpliv snášeje a vše-

liké bezpráví trp, píklad v tom dal, aby tak prospívali jeho až do

skonání. A což na sob píkladem ukázal, to také jiným chválil,

blahoslavené nazývaje ty, kteíž protivenství trpí etc, slibuje jim

království nebeské.'^ A protož apoštolé v duchu jeho místo nho
poselství djíce tak sou prospšn úad svuoj konali, píkladu

i nauení jeho následujíce. A protož, jakož muož známo býti

z eí apoštolských, že jsou mnozí byli, ješto od nich odstupujíce,

v bludy, v kacístva a v híchy padali jsou a apoštoluom se proti-

a AU: napsané, b AU: vzbuditi, c AU: vzbuzení.

a Mat. 5, 10.

' Tento asi obsah má list zapsaný v .Manuálníku' (vyd. Truhlá) str. 103,

ale forma pece není tak ostrá. Možná, že list psaný do Moravy byl formy

ostejši.

- Srov. TRUHLÁ, Manuálník 103.



484 Odpov na psaní mistruov pražských.

vili a veliké škody inili kesfanom vrným, zuostávajícím v jed-

not církve svaté s apoštoly, a spolu s nimi v jednch obcech

jsou byli, však nikdýž nete se, aby vrné k tomu napomínali,

aby je vykoenili a z obcí, v nichž sou byli, v mstech neb ve

všech, daleko od sebe zahánli, ale k tomu sou lidi napomínali,

aby se takových varovali a protivenství, kteráž by od nich pišla na n,
aby pokojn snášeli. A když sou lid v tom vdli, že sou proti-

venství trpliv snášeli, radovali sou se z prospchu práce své,

pánu Bohu z toho díky iníce. Ale vy byste se snad z toho pro-

spchu radovali, když by vašeho napomenutí uposlechnouce knží,

lid k tomu navedouce, vykoenili nás a vyhnali nás od sebe

nkam daleko, do Turek aneb jinam,

f. 230^' Dejž milý Buoh, abyste to v soud v duchu pokojném vzali,

koho napomínáte: že knží takové s lidem takovým, ješto, byste

se se vší mocí svta k tomu snažili, ledva byste mnohé z nich

k milování pátel pinutili, a nevíme, byste tomu co uinili. Protož

pohlete na dílo své a bojte se, byste se za n v den píští pána

Krista nestydli.

Toto vám písem, pán Buoh toho svdek, že žádnou pí-

inou pohanní vašeho aneb potupy, ale bojíce se za vás, byste

hnvu božího na se i na lid nezbudili,^ dlajíce dílo odporné

pánu Bohu, zbuzujíce lid tlesný, hovadný k nemilosti a k ne-

návisti proti mnohým Boha bojícím lidem. Máte-li nás za koukol,

ponechtež až do žní, a spolu roste koukol s pšenicí podlé roz-

kázaní hospodáe.

Píšíce také do jednoty moravské a vystíhajíce od nás, na-

zýváte nás slepé a vuodcemi slepých,^ pivodíce e pána Krista,

kterýž dí : Necht jich, slepit jsou a vuodce siepých.a^ I ovšem

dobrá a užitená jest rada pána Krista a zvlášt k tmto asuom
nebezpeným na skonání svta, ale kdo srozumjí té rad, aby

srozumjíce ji zachovali, ponvadž ten lid, kterýž šlovou kesané,

na mnoho rot rozdleni jsou a jedni druhých pomlouvajíce sle-

pými nazývají, než sami ti, kteíž Boha poznajíce, kterýž jest

svtlo, i poznají ty, kteíž s ním úastnost majíce i jsou také pro

úastnost jeho svtlo ? Protož ta e (soud iníce podlé písem), ne-

víme, komu blíže pipadne. To vážíce, koho jest pán Ježíš vystíhal,

že ty, kteíž sou, poznavše jej poslaného od Boha, jeho se pí-

a AU: nevzbudili.

a Mat. 15, 14.

' Srov. pozn. 2 na str. 474.
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drželi a jeho poslouchali, a aby škody v tom nebrali, vystíhal je

od mistruov a zákonníkuov, kteíž sou pána Krista nepoznav/še í. 231

i nepídrželi se jeho ani ho neposlouchali a lid od nho odvodili,

kteíž mimo jiné zdáli se lidem uení a tak osvícení proto, že

jsou byli v zákon dosplí a v náboženství zevnitním jiné pe-
sahujíce, kteréž^ sou konali podlé ustavení svých a pod tím sou

pestupovali pikázaní boží, plní jsouce vnit pokrytství a vší ne-

istoty etc, a protož je slepé nazval: též i nyní mohou býti

a jsou slepí všickni lidé Boha neznajíce, kteížkoli pikázaní jeho

neostíhají a nejsou dobe živi a v lásce nepebývají. Neb sou

tak mluvili apoštolé sjednávajíce se v tom s pánem Kristem. Svatý

Jan dí: V tom víme, že sme Jej poznali, neb pikázaníJeho ostí-

háme. Protož kdož by ekl, že Boha zná a pikázaní Jeho ne-

ostíhá, lhá Jest. "^ A jinde dí: Kdož miluje bratra svého, v svtle

chodí a pohoršeni v nm není, ale kdož nenávidí bratra svého,

ve tmách pebývá a ve tmách chodí a neví, kam Jde, neb sou

tmy oslepily oi JehoJ Protož o pikázaní, v nmž se naplnní

všech jiných zavírá, totiž o milování, mluv David dí: Pikázaní
Pán svtlé osvcuje oi. r A svatý Petr mluv o dobrých skutcích,

skrze nž se mají vzdlávati lidé na základu víry, dí: Ale vy
všicku piložíce pilnost etc^ Infra: Pi kom tyto vci nejsou, slepý

Jest a rukou šmakaje^ etc. Ty a takové lidi nazýval jest pán Ježíš

a jeho apoštolé slepé, kteíž Boha neposlouchají, zlého se ne-

varují, dobrého nenásledují, v lásce nepebývají. A takových

množství jest veliké všudy v obcech, v mstech, v mstekách
i ve všech. A knží, jakož ímští, také i vaší jednoty mnozí, v ta-

kových vcech s lidem se sjednávajíce jsou jich vuodce, s nimi

jednotu majíce.

Protož, milí páni misti, pro pána Boha vezmte to v soud

v pokojné / mysli, jsou-li takoví svtlo, kterýmž píšete a od nás f. 231''

vystíháte, aby se nás slepých varovali. Bojíme se velmi ^ [za] to,

byste skrze [takové] psáni píiny lidem nedali domnívati se o vás,

že ste z potu tch, o nichž pán Buoh mluvil skrze proroka: Bda
vám. Jesto íkáte dobrému zlé a zlému dobré, pokládajíce tmy

za svtlo a svtlo za tmy.^ A toho bychom vám neádi'^ páli.

Vezmte i to, prosíme, v soud, když píšíce napomínáte, aby nás

vykoenili a vyhnali daleko od obcování vrných, a k tomu pi-

a V orig.: kteráž, b Následuje petržené: že. c Orig. : neádi.

a 1 Jan 2, 2. 3. /SI Jan 2, 10. 11. ;- Ž. 19, 9.

í 2 Petr 1,5. s 2 Petr 1, 9. C Iz. 5, 20.
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vodíte radu pana Krista, jenž dí: Necht jich, slepit jsou etc,a

ješto se zdá odporná napomenutí vašemu. Neb vy velíte vykoeniti

a vyhnati a pán Ježíš velí nechati. Kamž se pak hnouti mají?

Radou vaší pohrdati mají a rady pána Krista následovati, i-li radou

pána Krista pohrdajíce po vaší odjíti? Neb se zdají sob odporné.

Le vy pi tom jiný rozum máte než my, ješto by podlé nho
mohlo obému dosti uinno býti. Ale my doufání máme v pánu

Bohu, že se tak stane, jakž jest on uložil v své skryté božské

rad: bu vyhnání, bude-li chtíti, bu pokoj. Cožkoli z toho do-

pustí, víme, že nám dobré vci obmejšlí jako dobrotivý otec

synuom. Mocn jemu to v moc dáváme, žádajíce vždy, aby, což

by nám k lepšímu bylo, tak se stalo.

Item dotýete, že bychom se toili neb kolébali a pi všech

tém vcech pochybovali etc.^ Pi tom nerozumíme, co nám to

za toení neb kolébání aneb pochybování poítáte. Neb to víme,

pokudž pi sob postíháme, že pi vcech spasitedlných, kteréž

sou nám oznámeny skrze proroky, pána Krista a apoštoly, žád-

ného pochybování nemáme, nebo/^ v emž jest vysvdeno spasení

skrze n, beze všeho pochybování tak víme, že kdož se v tom

f. 232 zachová / až do konce, spasen bude, a v em se svdí zatracení

a kdož v tom bude nalezen a zuostane v tom, že zatracen bude.

Také/- v em pán Buoh lid svuoj snáší, totiž v nedostatcích, kteíž

se jim pimšují z hlouposti neb z nemoci, proti jich dobrému

a upímému úmyslu, nemáme žádného pochybování, ale doufání

máme v pánu Bohu, že jim to milostiv odpouští pro zasloužení

pána Krista, Syna svého, a to podlé svdectví apoštolského. Pi
posluhování svátostí,^ kteréž zídil Buoh Otec skrze Syna svého,

a jiných služebností také'^' žádného pochybování nemáme, ale

svdíme, když se úmysl boží zachovává a ád pi tom, že pán

Buoh iní lidem užitek ten, pro který sou zpuosobeny. Le byste

snad nám to za toení aneb kolébaní poítali, když pi pípadných

vcech jednostejné formy nezachováváme, ale nkdy jinak a nkdy
jinak formy pi posluhování mníme. I to z oumysla iníme ne-

majíce v tom žádného pochybování; neb^ i vy tomu rozumíte,

že pípadné vci proto šlovou pípadné, neb jich forma zrnniti

se muož, jakž kdy píina pipadne, bez promny podstaty, když

2* V originále nesprávn opraveno: svátost[mi].

a Mat. 15, 14. 13 V A II po stran: 1. ;- V AII po stran: 2.

fí V AII po stran: 3. a V AI! po stran: 4.

' Srov. str. 480.
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se v tom jiného nic neobmejšlí než užitek ten, pro kterýž se ty

služebnosti pisluhují.

Také snad mohli byste píinu vzíti tak o nás psáti, že pi
všech tém vcech pochybujem, z toho, když sme byli tázáni od

vás o tch vcech, kteréž sou uvedeny duomysly lidskými bez

duovoduov písma a píkladuov prvních, totiž pána Krista a apo-

štolského, že sme vám podlé vuole vaší ne ihned tak kvapn od-

povídali.^ Pi tom sme vám promluvili, že my o ty vci, kteréž

nejsou Bohem pikázány ani zapovdíny, jestliže lidem nepe-

kážejí, ale nápomocny / k tomu, v emž se svdí spasení, ne- 1. 232''

snádky nemáme; pakli by skrze n lidé hynuli v lepších vcech

a jako njakou zástru k zatmní smysla sob inili pi duchov-

ních vcech, tomu bychom odpírali bez pochybování za to majíc,

že bychom v tom posloužili vuoli boží, ponvadž pi tch vcech,

kteréž sou na svobod, tak se lidé míti mají, kterak by nehynuli

v dobrém ani sob píiny skrze n dávali k zlému, ale k pi-

spoení dobrého, známosti pána Boha, k vzruostu víry a k za-

chování lásky a utvrzení nadje.

Pi tch také vcech zvláštních, kteréž jmenujete v listu, že

bychom zlý smysl mli, totiž pi ktu a svátosti tla pána Krista

a pi knžství,- i nepoložili ste píin, kterýmiž sme vedeni, abychom

se tak mli v smyslu i v skutku. A zdá se, že jest slušalo to

uiniti, ponvadž ste vuodcím a zprávcím lidu to psali, my pak

' Týká se nepochybn otázky klanni se eucharistii pi pozdvihování,

vystavování a nošeni Jejího v monstranci. Brati asi pi disputaci snažili se

vyhnouti uritým odpovdím na konkrétní otázky, Jež Jim v té vci byly kla-

deny. Vysvtleni bratrské, Jež hned následuje, zdá se sice odporovati tomuto

výkladu, ale ponvadž otázky vnjších obad se pisatelé dotkli Již v odstavci

pedešlém, nevztahuje se to, co v tomto odstavci následuje, na tytéž vci.

Brati patrn úmysln vi veejnosti chtli Jaksi zastíti, že otázka eucha-

ristie byla hlavním kamenem úrazu pi Jejich disputaci s mistry. Je vbec ná-

padná, že v celém dosti obšírném list není uritjší zmínky o této vci, Jist

velmi choulostivé, která pece podle všeho byla hlavním pedmtem Jednání

V následujícím odstavci zmiuji se sice pisatelé o výtce, že bratí mají „zlý

smysl" m. J. i ,o svátosti tla pána Krista", což se týká patrn výkladu o zp-
sobe pítomnosti Kristovy v eucharistii, ale také nic uritjšího o tom není

povdno. List mistrv Pražských v „Manuálníku" Korundov zapsaný (vyd.

Truhláovo str. 103) praví: „Rursum de existencia Christi in sacramento ve-

nerabili eiusdemque ibidem adoracione asserunt sub fide non esse cre-

dendum" — což dobe piléhá k tvrzeni brati, že „pí tch vcech,
kteréž Jsou na svobod, tak se lidé miti mají, kterak by nehynuli

v dobrém ..."

"^ Vztahuje se k listu psanému mistry í^ražskými do Moravy.
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povinovati sme žádajícím poet z toho uiniti, jakož sme ped
vámi uinili, jakož ten úmysl máme k oznámení vuole boží pi

tom. A a tak mli byste pamatovati, že i toho sme vám podávali,

když sme mnohé nesnádky mezi sebou o svátostech mli.

Jestliže v ten ád, kterýž sami vychvalujete, první církve nejprv

knžstvo uvedete, potom lid, a kteíž by nechtli bu z knží

a neb z lidu v tom ádu s vámi zuostati, abyste je vyobcovali,

shledáte, dlouho-lif meškati budem, abychom s vámi jednoty ne-

mli. A to také shledáte, že ani o kest ani o jiné svátosti ne-

bude mezi námi nesnádky. A v tom oumysle i podnes stojíme,

hotovi jsouce, jestliže by milý Buoh vás v ten ád ráil uvésti,

jakož toho všem vuobec žádáme.

f.233'' List mistra Rokycány proti pikhartom.

Rozeslán po mstech vrných a zapsán na rathouze Pražském

Starého Msta.^

(M)ilost^^ a milosrdenství od Boha Otce a Krista Ježíše

pána našeho. Já mistr Jan z Rokycan v nadji pána Ježíše Krista

žádost maje k srdenému spasení lidskému, znamenám slovo sva-

tého Pavla, jenž dí: V poslední asy odstoupí nkteí od víry

pilní" jsouce duchuo bluduo a nauení ábelských v pokrytství,

Jenž mluviti budou ležj^ proti nimžto a jich pokrytství a po-

a Nadpis tento napsán Jest tuným erveným písmem. V AII f. 56^ zní

takto: Listové mistra Rokycány proti bratím k potup a zošklivení jich lidu vbec.

Ostatek f.
56a a celé f.

56b jest prázdné. Na f.
57a jest týž nadpis jako v AI.

Tekst tohoto listu vypluje v AII f.
57a, 57b a polovicí j. 58a. Pak následuji

3 stránky prázdné. Na j. 62a následuje kus s nadpisem: Psáni mistra Jana Ro-

kycany.

b Iniciálka chybí, c AII : plni.

a Bratí ohlašovali se knžim, že chtjí se jimi zpravovati, když se uvedou

v ád první církve. C.

jff 1 Tim. 4, L 2.

' Týž kus nalézá se též v AII j. 56a— 58a a rkpe kapituly Pražské sg.

C 114 f.
124b~ 125b. Výatky tiskl GOLL vM 1884. 46 aM 1886, 128.

Obsah podává PAL'MOV, Brafja I, 1, 91—92. Srov. též str. 120. Sepsáni listu

klade GOLL vM 1883, 517 do r. 1469—1470. lá bych jej kladl spíše ješt

do r. 1469. Viz shora moji PEDMLUVU. K telstu rukopisu kapitulního ne-

mohlo býti pihlíženo, ježto rukopis tento v dob, kdy se edice moje pipra-

vovala, byl nepístupný ba i nezvstný.
'^ Až dotud podobn jako v prvním veejném listu Rokycanov proti

bratím (VÝBOR II, 733).
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šmurnosti napomíná svatý Pavel ka: Žádný vás nesvo v po-

koe a v náboženství andlském'^ a vypisuje je tudíž k Kolo-

cenským a dí, že nepovolují tlu, nehledí cti které v svt, ani

tla do nasycení krmí,^^ že druzí i z takových smysly divné

a nové o tle pána Ježíše Krista v svátosti velebné uvodí, od-

vodíce lid od víry tla pána Ježíše Krista pravé, od klanní témuž

pánu v té svátosti etc, k tomuto vás napomínám, abyste vili

a drželi, že u velebné svátosti jest celý Kristus, pravý Buoh
a pravý lovk v svém vlastním pirození a podstat, kterou jest

vzal z panny Marie, jenž na kíži visal^ a sedí na pravici Boha

Otce v nebi. Ta víra základ má, kdež jest ekl pán Ježíš: Vezmte
a jezte, tot jest tlo mé, kteréž za vás zrazeno bude.r'^ A že to

tlo jest zrazeno, kteréž jest z panny Marie vzato, protož to jest

v svátosti velebné. A vedle ei svatého / Augustina, kteréhož f. 233^

pivodí mistr hlubokých smysluov,^ jako osoba Kristova jest

z Boha a lovka, neb jest pravý Buoh a lovk, tak jest chtl

obt tuto církve svaté ze dvojí vci míti, totiž z ^ svátosti vidomé

a pravdy tla jeho. '^ Protož obt ta velebná pirození a pravdu

tla Kristova v sob zavírá.

Tomu pánu Ježíši Kristovi všickni vrní v té svátosti mají

se klanli. A pro?- Pro nerozdílné spojení lovenství s božstvím

v té jeho osob. A tak ona slova víry „sedí na pravici boží",

jimiž zle a bludn odvodí od víry tla božího, že na nebi jest

a zde jeho není, doktorové praví, že to sedni na pravici zavírá

pospolnost poctivosti, neb touž poctivostí^ ctí se tlo Kristovo,

jelikožto spojeno jest s božstvím jako Buoh. A tak svatý Augustin

dí: Já božímu tlu i dokonalému v Kristu lovenství proto se klaním

že od božství pijato jest a s božstvím spojeno. ^^

Témuž Kristu a jeho lovenství andlé se klanjí, jakož

svatý Pavel dovodí v epištole k Židom,/ a tak Origenes mluví na

a A II: visel, b V originále stojí: v. c AU: pospolnosti.

a Kol. 2, 18. /? Parafráse Kol. 2. 3. ;- Mat. 26, 26.

d Peti Lombardi. Sententiarum libri quatuor, 1. IV, distinctio X, u Migne.

Patrologia lat. t. 192, str. 860.

£ Postranní pípisek v A II rukou Komenského: Milý Rokycan, což ty

sám si pehrozný pikhard, t. velmi zmotaný pletichá.

ÍT Místo toto nemohlo býti zjištno, rj Žid. 1,1.

' Podobn jako v prvním veejném listu Rokycanov proti bratím

(VÝBOR II. 737).

Tento passus jest obmnou píslušného místa v prvním veejném lisí

Rokycanov proti bratím — srov. VÝBOR II. 733—734.

' Srov. VÝBOR II. 734.
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Ezaiáše proroka adí: Tlo zajisté bozi jest božství plno <^ a výklad

poádný na ta slova svatého Pavla : Klanjte se jemu všickni an-

jel^ boži§: Hle. á\,jemu, kterýž jest trpl a umel, r Ne o božství

tato slova se praví, ale o lovku pijatém. '^' Klanjte se jemu,

dí, všickni anjelé^ boží vedle lovenství.^ Pikazuje se andlom,
aby se Kristu klanli,"^ ponvadž dokazuje tím vtšího nad an-

jely,"= ím vtší jest pán nad služebníky. Protož pikázal jest všem

andlom klanti se Kristovi vedle lovenství.

f. 234^ Ale takoví drzí a všete/ní lidé íkají: ..Nikdež zákon aniž

Kristus kde ekl, aby se jemu klanli." Ale k tomu odpovd

:

Kristus ekl jest ve tení: Víte-li v Boha, i ve mne vte/t
v tom zavíraje, jako Buoh Otec jest nestvoený, všemohoucí, ne-

smírný, vný, tak i jeho Syn, "^ neb dí: Já a Otec jedno sme.'-

Tehdy jakož Boha Otce ctíme, máme také i jeho Syna Ježíše

Krista, kdekoli jest. A tím muož odpovdíno býti k jich lehkému

odporu: Kristus nikdýž zjevn neekl v zákon: „Posvcujte tla

mého ped obdem ráno", protož nemá ráno posvcováno býti.

Item neekl jest: „Ped svátosti tla mého svtla palte a rozže-

hejte, ubrusy zpuosobujte na oltái", protož nemáme ublusuov*^

zjednávati. Jakož toto jsú lehcí duovodové, tak i jich lehký dvod,
že by se tlu božímu klanti lidé nemli z toho, že zjevn v zákon
není položeno o klanní. Ale svatý Jeroným, když knz na smrti

jemu tlo boží pinesl, píše svatý Euzebius o smrti jeho, že by

mluvil a ka: Ó ušlechtilé hody, na níchžto pod zpuosoboii chleba

a vína Buoh a lovk se pijímá! A dále potom: Ó krm pepe-
výšená, již poctivost a modleni, klanni a velebeni a chválami všemi,

a AII: andlé, b aII: andlé, c AII : andly, d /i//.- ubrusv.

a Origenes, In Isaiam homilia VI. {Migne. Patrologia ser. gr. 1. 13, 325).

^ Žid. 1, 6.

r V AII postranní pípisek v leva rukou Komenského : Hádejž, také-li ta

hostia trpla a umela za tvé híchy.

(? V AII postranní pípisek v právo rukou Komenského : A co se zdá,

že ta hostia jest lovk pijatý.

e Místo toto nemohlo býti zjištno.

!: V AII nalézá se za tímto slovem znaka tak ni vztahuje se po-

stranní pípisek v levo rukou Komenského: Kristu, ale ne chlebu.

r, Jan 14, 1.

^ V AII následuje za tímto slovem znamení '^ a k nmu se vztahuje

postranní pípisek rukou Komenského: Syn boží a ne chléb.

t Jan 10, 30.
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jenž má oblíbeno býti} A svatý Ambrož v modlitb, v kteréž ped
sloužením mše modlil se takto Bohu: Nau m skrze Ducha Sva-

tého tvého s tak velikou svátosti obírati se tou poctivostí, tím

náboženstvím a bázní, jimiž jest hodné / a slušné. Dej mi o tak f . 234^

veliké svátosti smysliti, rozumti a pevn držeti, mluviti a my-

sliti, co se tob líbí a užitené duši by mé bylo!"^ Protož, milí

kesané, víry, písmy zákona božího a svatých píklady i jich na-

ueními upevnné, držte se a v ní se zachovejte, a [na] ono na-

uení svatého Pavla pamatujte, jenž k Židom píše die : Naueními
rozlinými a hostinnými nerote býti odvedeni!°- A naplte Ducha
Svatého e, jenž dí v Ecclesiastiku/?: Necho po každé cest,

totiž po každém duomyslu, dí výklad, jednak jedné cesty, nuž

druhé se pídrž.^ Neb písmo svaté dí dále tak: Híšník dokázán

bývá ve dvojím jazyku.r A dí dále: Budiž pevný na cest boží,

jelikožto u víe, v kteréžto toliko zviklati se jest smrtedlná

rána. ^ ^

Léta Pán tisícího tyrstého šedesátého šestého. f. 236^

Knz Martin Lupa z Chotéboe.''

(P)íteli'^^ vždy miiý! Totof zjevn i na kázaní mluvím i tob
radím : Když knz ádn mši svatou slouží, v úpln nepochybuje,

žef pstuje a pijímá i rozdává pravé tlo boží, kteréž pro nás

a za nás zrazeno a na kíži umelo a do hrobu vloženo. A na té

víe o božím tle sprostnému a ne všetenému lovku jest dosti.

A to jiným ukaž.

3 Orig.: pidrží.

b Po tomto kase následuje pl stránky prázdné. Také f. 235 a a 235 1>

JSOU prázdné.

c Nadpis psán jest erveným tuným písmem. ^ Inicíálka chybí.

a Žid. 13, 9. § Sir. 5, 11. y Sir. 5, 11. d Sir. 5, 12.

' Srov. VÝBOR II, 734. Citát tento vzat jest z domnlého listu Jero-

nýmova žáka Eusebia Damasovi, biskupovi Portskému, a ímskému senátorovi

Theodosiovi, vypravujícího o smrti Jeronýmov. List tento je nepochybn pod-

vržený. Otiskl jej MIGNE, Patrol, str. lat. t. 22, str. 239 si. Hoejší místo

nalézá se na str. 272. 273. Srov. ZÚCKLER. Hieronymus etc. (Goíha 1865)

str. 319.

'^ Srov. Praecationes duae Mactenus Ambrosio attribaíae. Praecatio

prima. In praeparatione ad missam v MIGNE, Patrol, ser. lat. t. 17, str.

8.30-831.

3 Celý kus tento otiskl GOLL vM 1885, 65. Obsah podává PAUMOV.
Braíja, 1, 92. O jeho významu viz pozn. na str. 8. Srov. též PEDMLUVU.
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Item. Tázal-li by tebe kdo dále ka: „Kterak jest tu tlo boží,

anebo jest-li vedle svého pirozeného bytu aneb obyejem a bhem
pirozeným," na to na vše odpovz smle a rci : „Nevím. Vím,
že jest pravé tlo boží, z panny narozené, ale nevím, kterak jest

a kterými obyeji, kterými povahami aneb kterou mrou."

Dv jsta slov pi hádaní a pi otázkách o božím tle. Jedno

:

co jest? A druhé: kterak jest? Mj se pak na pamti dobe,

kdyby tebe kdo tázal o božím tle, co víš, af tebe z prvního

slova nepevede v druhé nekonené. A jestif nesnadno uvarovati

se toho, neb jest jedno blízko druhého a bývá to mezi lidmi,

když tch dvou slov nerozumjí, v hádaní i v hanní zajdou

f. 236^a ei zavíti neumjí. Protož v takových puotkách odbývaj

chytrosti lidské moude, drže se prvního slova, že jest pravé tlo

Kristovo, ješto sedí na pravici boží, a to v, jako by ml Bohu
duši dáti! Druhé slovo Bohu poru a rci: „Nevím, kterak jest tlo

boží i tam i zde. To ví sám Buoh." A mimo to vystíhaj se vše-

tenosti !
^ ^

a Mezi tímto a následujícím kusem Jsou vynechány asi ti ádky.

' Jiný. o deset let starší projev Lupav o svátosti tla Pán zapsán

jest v rukopise Dietrichsteinské knihovny v Mikulov sig. N. 24 II f.
29f>—30 «

p. t.: List knze Martina Lupae.

Milý v Hospodinu! Nerad slyším toho, že se mezi vámi vrtí svár o svá-

tosti oltánie. Jáf sem vždycky tu vieru držal, držím a nadji se, že držeti budu,

že chléb jest Jezu Kristovo tlo, narozené z panny Marie, umoené etc. Item ti

vci rozdielné v obti oltánie posvcené znamenám, totiž svátost toliko, druhé

vc svátosti toliko, tetí vc svátosti i svátost spohi. Tof nazývám svátost toliko,

cožkoli jest tam itedlného, omakatedlného etc od lovka smrtedlného, viditedl-

ného, rozdlitedlného a ješto muož býti samo o sob neseno. Pak to, což jest

vc a svátost spolu, nazývám a vím pravé tlo Kristovo na kíži umoené, pi-

rozené, kteréžto pijde súditi živých a mrtvých. To vím býti v svátosti oltánie.

A slove vc svátosti, neb znamenám skrze to, co slov svátost toliko. A slov

svátost tla Kristova duchovnieho, to jest cierkve, kterážto totiž cierkev v obti

oltánie nenie a miení se a znamenává se. líem líbilo by se mi, abychom v té

materý byli holubice sprostné, smysléce jako nemnozí vidúce. Jakožto i na ka-

zatedlnici od mnohých let uím, že sprostným k viee zjevné na mále jest dosti.

Obyej bytie tla Kristova, bytie v hosty neb v obti nenie žádný z smrtelných,

by dostaten vypravil. Proto bu dosti viera srdce vnit, vyznánie úst vn aneb

zevnit, že to jest, ukážíc hosty aneb obt svátosti, tlo Kristovo. Dostif mají

sprostní.

Dán v Klatovách ruku Martinovu, zprávci duší léta M"CCCC"LVP v svátek

rozeslání apoštoluov svatých (= 15. ervence).

Srov. výše pozn. 3 na str. 491.
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Odpovd bratí starých všem vuobec na psáni mistra Jana z Ro-

kycan, kteréž uinil ohyžuje a hanje bratí a knží jiné k témuž

psaním svým ^ zbuzuje, aby i oni na kázaní túc ohyžovali bratí

lidem a bouili etc proti nim. Léta 1470.^

(J>akož''^ mnohému lidu známo jest, kterak tento as mistr

Jan z Rokycan listy nkteraké rozsílal'^ po mstech i jinde,

v nichžto napomíná lid piln, aby u víe stáli a svuodcím se

svoditi nedali,^ to i my za dobré máme a toho žádáme, aby ti,

kteíž sou došli pravé víry boží, aby v ní stáli a od ní se od-

voditi nedali a ti, kteíž by porušenu a mrtvou víru mli, aby je

milý Buoh pro své milosrdenství opraviti ráil. / Než že sme f. 237'

srozumli z jeho psáni a zvlášt z toho, že nkteré jednoty naší

zejména na listu jmenuje,^ že to o nás míní, aby se nás lidé vy-

stíhali, aby svedeni od nás nebyli, my pak toho i jiného poha-

nní pro Boha a pro své spasení mohli bychom v mlení zane-

a AU : svým psaním.

b Celý tento nadpis v AI psán jest erveným tuným písmem.
c Iniciálka chybí, d /í//.- posílal.

^ V Aí vztahuje se nadpis tohoto kusu ke všemu, co Jest tam zapsáno od

f.
236b až na f.

289b. Ale již bratr Jan Blahoslav shledal, že ODPOV
BRATÍ STARÝCH VŠEM VUOBEC NA PSÁNI MISTRA JANA Z ROKYCAN
sáhá pouze na f. 244 a

, kde se koni slovy : v duchu neistém, hnvivém, zlostném,

a piinil na tom míst píslušnou poznámku (srov. j. 244 a). Blahoslav mohl

to poznati nejspíše z A II, kde náš kus vypluje pouze j. 62<^— (JZ^. Také

z obsahu lze snadno poznati, že slovy: Protož sob dovodí knží zlí Jidášem za-

íná nco, co k našemu kusu nepatí. Jest to kus traktátu SPIS O DOBRÝCH
A ZLÝCH KNZIECH. který se nalézá v AI na j. 28a— 65 a, a to od místa,

jež slovy shora uvedenými tam poíná na f. 40 a, Jak také Blahoslav na svém

míst poznamenal. Soubžný tento tekst zaadný pod nepravý titul sáhá až

ke konci shora uvedeného traktátu a koní na j. 285b. Tam k nmu jako

pímé pokraování Jest pilenn tekst, který není nic Jiného než jen ponkud
pozmnné psaní bratí PANU ALBRECHTOVI, nalézající se na J. 74 a 76b,

na což ostatn upozorují i Blahoslavovy souvztažné poznámky na f. 74 a

a 285 b
. Srov. str. 79 pozn. 2., 109 pozn. o, 197 pozn. § a pozn. 2.

Výatky otiskl GOLL. Quellen 93 (též v nmeckém peklade) aM
1886, 128. O obsahu GOLL. Quellen 20. /, /. PAUMOV, Brafja I, 1. 92—96.

Srov. 1. c. 121.

Datum listu oznaeno Jest v nadpise Jeho: 1470. U GOLLA, Quellen

20 a 93 udává se myln 1471, což však GOLL sám vM 1883, 517 opravuje.

^ Míní se nepochybn oba veejné listy Rokycanovy proti bratím, 1.

z r. 1468 (Otištný ve VÝBORU II. 733 738) a 2 z r. 1469 nebo 1470 (v AI J.

233a si.), Jež se v hlavních vcech shoduji.

' Jsou to knží Michal a Martin a laikové eho krají a Kakamerda.

Srov. VÝBORU. 735.
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chati trpliv snášejíce, ale že sme znamenali, že skrze takové

rozpisování ve mnohých lidech nerostou dobré vci, ale nemilost,

hokost a zlá domnívání, protož lítost majíce toho zlého, což skrze

to pochází, majíce také obmýšleti dobré vci netoliko ped Bohem,
ale také pede všemi lidmi, umínili sme ntco odepsati pi n-
kterých vcech, v nichž nás zle berou buto v promluvení neb

v psáni, a to ne proto, abychom tou píinou chtli jej v uohyzdu^

[ujvésti'' anebo *= jaké zbúení v lidu království uiniti, ale aby

aspo ti, kteíž by se chtli pánu Bohu rádi líbiti v sprostnosti

srdce, vysteženi byli, aby v domnní nepadli; a jestliže by kteí

již po tch povstech zlých, kteréž sou o nás vyšly, postúpili, aby

opraveni byli, aby protivíce se nevinným lidem nedomnívali se,

že by tím Bohu sloužili a hnvu božího více a více na se ne-

vzbuzovali.

A nejprve že vystíhá lidi od nás pivod e svatého Pavla

k Timoteovi, že v posledních asich odstoupí nkteí od víry poslou-

chajíce duchuov bludných a nauení ábelských v pokrytství, jenž

budou mluviti lež, a ^ té ei- svatého Pavla místo dáváme a vdni
jsúce výstrahy, s pilností se varujíce od tch, o nichž s. Pavel

237^ v tom písm / mluví, ale že to na nás mluví, tomu odpíráme,

neb jest to jemu samému známo i jiným mnohým v tomto krá-

lovství, že po všecky tyto asy, jakž sou vznikla tato ohyžování

o nás, ješt není na nás provedeno, bychom proti kterému lánku

víry kesanské vyvinuli neb neprav smyslili, neb sme vždycky

tyto asy ohlašovali se k tomu i ješt ohlašujem, že sme hotovi

opraviti,"-' a by kdo na nás provésti mohl co odporného pravé

víe kesanské, a nestalo se jest až do tchto as. Neb i my víme

podlé písma, že bez víry nelze se Ubiti Bohu,^ protož bychom

se v ní rádi ostíhali, skuten jí dokazujíce, zlého se varujíce

a dobe živi súce.^

Také dále, jakož na nás vykládá e apoštola prav, že bychom

poslúchali duchuov bludných a nauení ábelských v pokrytství mlu-

vících lež,r'^ v tom svj úmysl oznamujem, v kterém sme se od

dávného asu utvrdili, že se s pilností od takových vystíháme,

^ AII: v ohyzdu, b Opr. místo pv.: pivésti. <= A 11: aneb.

a 1 Tim. 4, 1. 2. /S Žid. 11, 6. ;- 1 Tim. 4, 1. 2.

' Srov. VÝBOR II, 733 a AI ý. 233a (str. 488).

"' Srov. pozn. 2 na str. 201.

" Odstavec tento souhlasí ponkud s píslušným místem ŠESTÉHO LISTU

K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
25a.

* Srov. VÝBOR II. 733 a AI f.
233a (str. 488).
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kteíž srdcem bloudí a cest božích neznají. A protož takových,

ponvadž ducha pravdy nemají, jest uení ábelské, neb ábel
jest otec lži a vražedlníka^ a pána Krista o hrdlo zradil i jeho údy

též lživými slovy obžalovav ohyzdil. Též se i dnes dje. A tif také

z téhož ducha lež v pokrytství mluví; neb kterak by jinak mohli

to uení ábelské, kteréž z ducha bludu pochodí, za pravdu uvésti,

by se slovy neb hlasy prorockými a emi pána Krista a apo-

štolskými nepikryli bez pravdy života?

Jakož také mistr mluví vystíhaje od nás a / viní nás, jako f. 238^

bychom v pokrytství chodili a v pošmurnosti a tudy lid svodili

a k tomu vede e svatého Pavla, kdež vrné lidi vystíhá ka:
Žádný vás nesvo pokorou a náboženstvím andlským,!^ veda dále

e svatého Pavla, že takoví nepovolují tlu,r nehledí cti a chvály

v svt, dp sytosti se nenajedí,^ a tak že andl satanuov promenuje

se v andla svtlosti, '? kteréžto ei pravé a vrné sou v jich pravém

smyslu, neb takové svedení pod takovými zpuosobami dalo se jest

za apoštoluov i po nich i nyní se ješt díti muož za nás i po nás,

že lidé mohli by svedeni a zklamáni býti pod tou mylnou a svrchní

pokorou a duchovenstvím falešným bez pravdy života kesanského

(kterýžto život a duchovenství záleží na tom, aby lovk celým

srdcem Bohu se oddal i byl pokorný, cti a chvály svta nemiloval,

stízlivý a skrovný byl, zlého za zlé neinil i nepátely miloval —
takovíf nejsou pokrytci, kteíž z úmysla se zlého varují a což

dobrého jest, iní): protož již by nebylo nemúdejšího lidu a bíd-

njšího na svt než my, když bychom v takovém pokrytství cho-

díce zde na svt v úzkosti a v po'hanní a v nebezpeenství bydlili

a potom do pekla šli, mohouce zde na svt v svobod tla choditi

a mnohé nepravosti vésti jsouce životy bezpeni. Protož dkujem
z toho P(ánu) B(ohu), že jest nám dal svou pomoc, abychom se

takových nepravostí zjevných i tejných mohli varovati a ty, kteíž

v takovém pokrytství chodí, poznati a jich se vystíhati. / Také f. 238''

muož každému známo býti, kdož te písma svatého Pavla a nás

svdom, že ty ei o nás nepíleží a nemohou vzaty býti,^ o emž
tu mluví a o kterých lidech, jakož písmo poád oznamuje. Než
toto jest vzato kus písma proti nám neprav. Protož bylof by

podobnjí, aby byl prvé rozkázal zjevných se varovati, kteíž svt
milují a tla nad míru krmí a napájejí a zjevn bez pokrytství lež

a AII : býti vzaty.

a Jan 8, 44. /? Ef. 5, 6. ;- Gal. 5, 13. ^7 2 Kor. 11, 14.

' Srov. VÝBOR II, 737 i AI f.
233 a (str. 489).
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mluví a tak anjely"* neb sluhami satanovými skrze zjevné skutky

zlé býti se ukazují. Ale tak jest hrozné dopuštní boží pišlo nyní

tento as na svt, že pak takoví bývají zastáváni, nébrž jako jeden

z lánkuov víry obecné nyní v tomto království se oznamuje, aby

lidé beze všeho pochybování vili, že takoví nejhorší mohou bož-

skými vcmi k užitku spasení vrným a svatým lidem posluhovati

jako dobí.^ Ó pehrozná nemoudrost tak smysliti, aby užitek inil

duch lži skrze lovka zlého v církvi svaté jako Duch pravdy skrze

lovka dobrého, ano by tak užitení byli poslové Antikristovi,

jako poslové Kristovi! Ó, dejž milý Buoh, aby se takoví zastydli

a od svých eí nemoudrých pestali

!

Také byl by lépe i užitenji uinil mistr, aby znamenaje tyto

rány a zamúcení, kteráž jdou na lidi^ pro rozmnožení híchuov,

pýchy, rozkoši a lakomství,^ i rozepsal knžím, aby sami nejprv

pokání ponúc initi lid napomínali, aby také inili a tak hnv
boží aby ukrotili. Ale komuf se toho vzechce, aby pokání inil

a pokorný byl, svt opustil, jeho nemiloval, rozkoší, obžerství

f. 239^ a / lakomství aby nechal, ponvadž ti, kteíž pokání iní a ty vci

zlé opouštjí, souzeni a bývají za svuodce a potupeni a trápeni za

kacíe a ti, kteíž všelikou nepravost konají, že mají dobrou víru

a mohou se v církvi svaté zachovati a jí užiten posluhovati?

Jakož opt mistr v svém psáni položil, že bychom nesnáze

a roztržení inili pi víe, pi svátosti tla božího i pi jiných kuších,

piítaje nám v tom nkterakou lehkost a že bychom bez duovo-

duov písma v ty vci kráeli, a protož to novinkami a myšlenkami

nazývá^: známo bu všem vuobec, že ve všecky ty vci, kteréž

pi nás sou, nekráeli sme nižádnou lehkostí ani všeteností ani

drzostí, ale s vážností mnohou, jakož pánu Bohu známo jest i tm,
kteíž pi tch vcech s námi bývali sou, ani také úmyslem tím,

bychom chtli roztržení jaké initi, ale lidi roztrhané v jednotu

víry pána Krista uvésti ani také bez jistoty a bez duovoduov jistých

písem. Neb i to mezi námi mocn uloženo jest, abychom žádných

vtipuov ani rozumuov ani smysluov za pravdu nepijímali, kteíž

by nemohli ujištní a utvrzení míti z písma jistého Bohem vdech-

nutého, totiž prorockého, skrze ei pána Krista a apoštolské

a A II andly. ^ V AII následuje Ješt: mutkv.

a Pevrácený soud. C.

' Naráží se asi na první list Rokycanv proti bratím (VÝBOR II, 735).

- Narážka na kritický stav zemi eských za války s králem Matyášem

Korvinem.
3 Srov. VÝBOR II. 733 a AI f.

233a (str. 489).
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a^ z píkladuo první církve skrze apoštoly vyuené. Protož tak se

máme pi svátosti tla a krve pána Krista, že srdcem « víme a ústy

vyznáváme, jakož píší tyi evandlistové ^ a svatý Pavel ka: / Já sem f. 239^

vzal ode Pána, což sem vydal vám etc. /? My pak tomu rozumíme

a smysl toho máme tak, když knz pravý má posluhovati podlé ádu
svého kesfanom vrným, má se modliti za to a smysl pravý míti toho

a slova z viry srdce mluviti z Duchu pravdy pošlá z Boha. Již jest

tlo pána Krista Ježíše, kteréž za nás zrazeno, a to jest Duchem Sva-

tým v blahoslavené pann Mariji poato a s božstvím spojeno pod zpuo-

sobem chleba k pokrmu a krev jeho svatá za nás vylita podr
zpuosobem vína k nápoji, a jakož dí pán Ježíš: Tlo mé práv jest

pokrm a krev má práv jest nápoj etc. ^ A potom modlitby iníce ^

v duchu a v pravd (v) Otci ctí Syna, jehož pijímají, neb jest

v sláv Boha Otce v nebi i na zemi nerozdíln Syn v Otci a Otec

v Synu. Protož kdož slouží Kristovi, líbí se Bohu, neb ve jméno jeho

všeliké koleno má klekati etc. ^ ^ A pi tom pi všem víme sprostn,

jakož ei boží oznamují,<= jednotu'^ pána Krista s Bohem Otcem,

že jemu [pocta] má inna býti.

A pi tom (mistr) zjevn svdectví vydává, že bychom my
pánu Kristu poctivosti ujímali. A to jest položil v svém jednom

listu takto ka : Ó pevysoe sáhají na est pána Ježíše ti lidé, kteíž

se pánu Ježíšovi klanti nechtjí^ a od klanní odvodí, kterážto est

dalBuoh Otec lovku pánu Ježíši Kristovi, aby vejméno pána Ježíše

každé koleno klekalo, nebeské i zemské i pekelní.^ Tomu sv/dectví f. 240^

jeho^ svtle odpíráme, neb sme nikdy v tom smyslu nebyli, nébrž

od takových smysluov víe kesanské odporných vystíháme a vy-

stíhati musíme, všecko, což Buoh chce veno míti, jako i jiní

vrní kesané [více, jiné témuž uíme.] Ta naped povdná
písma i jiná vdechnutá máme k utvrzení smyslu a víry o pijímání

tla a krve pána Krista i o posluhování též i jiných svátostí. Tak

se máme, jakož bychom se mohli doptati z týchž písem a z pí-

^VAIl chybí. ^ A II: evangelistov.

c Opraveno místo: oznamuje. Následuje neplatné: B.

J Opraveno místo pv.: jednota, e A II: nechtí. ^ V AI chybí.

i

a Po Stran ervené znamení: . . .

) s

/? 1 Ko. 15,3.
-z
Po stran ervené znamení: ... S Jan 6, 55.

?

s Fil. 2, 10. C VÝBOR II, 735. Citát není doslovný.

' Víz ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
22b. 23a (str. 66).

' Srov. ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.
23a.
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kladu první církve svaté, a nad to i mimo to ani co jinéiio smy-
sliti ani vyznávati ani initi nesmíme pro své svdomí, zname-
najíce veliká nebezpeenství, v kteráž sou upadli lidé z tch vcí,

kteréž sou nad to a mimo to než Kristus inil a initi rozkázal

a první církev držala, [smyslili a za víru drželi^]. Smí-li pak to

kdo myšlenkami a novinkami nazývati, což Kristus uil a inil

a apoštolé též inili a uili i nám napsali a první církev od nich

zpravovaná držala a zachovávala? Myf to za pravé pijavše držíme

a na tom životy své s pomocí boží složiti míníme. A to o pod-

statných vcech pi svátostech.

A což by pak který zbo vrných kesfanuov pi svátostech,

ješto by bylo ke cti a k chvále Bohu a Kristu Ježíši a k vzdlání

lidu, ustavil, to také za dobré máme a o to bychom nechtli

žádných odporuo míti.

Item. Položil mistr v svém psáni, kdež mluví o klanní tlu

Kristovu v svátosti, i pivodí písma, v nichžto se oznamuje jednota

f.240'' pravá pána Krista / s Bohem Otcem. ^ Ale totof vám všem vuobec

vyznáváme a svdíme, že jakož podlé svdectví písem a jich

pravého rozumu a podlé obecného vyznání kesanského víme
v Boha Otce, tak také víme i v Jezu Krista, Syna jeho jediného,

pána našeho, a tak že jest jedno s Bohem Otcem. Také držíme,

že touž poctivostí má ctn býti s ním, neb dí písmo : Hoden jest

beránek pijíti est a božství etc.« ^

Item dí mistr, že bychom se odtrhli ode všeho knžstva,

kteréž nyní v církvi zachovává se i ode všech skiitkuov i poslu-

hováni pi vcech spasitedlnýchJ Tomu také odpíráme, neb to

pi nás není, abychom my knží zamítali, kteíž se i nyní v církvi

zachovávají, kdež sou koli po všem svt, Krista se pídržíce jeho

následují a v jednot s vrnými kesany se zachovávají, zlého se

varujíce a dobe živi jsce, hotovi jsúce pro lid, s nimiž se

v jednot ostíhají, i životy své složiti, jakož na pravé námstky
Krista Ježíše sluší. Od takových sme se knží ^ neodtrhli ani od-

trhnouti míníme, ale jich úastni býti žádáme, kdež síi koli,

a kterýchž sme pítomni, s milostí poslouchati a poddáni býti jako

pánu Kristu, neb bychom jina dobrého svdomí ped Bohem

a A II: držali. AI: knzích.

a Zj. 5, 12. /? VÝBOR II, 735.

' VÝBOR II. 734. AI f.
233b (str. 489-490).

- Srov. ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
23a (str. 66).

Srov. pozn. 2 na str. 6.
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zachovati nemohli, ponvadž pán Kristus dí : Kdož vás slyší,

m[ne]^ slyši.^i A zase: Kdož vámi hrdá, mnou hrdá^ etc. A od

takových hotovi sme všecky služebnosti, kteréž / píležejí jich f. 241^

úadu, s milostí pijímati nepochybujíce, že pán Buoh z milosti

své skrze služebnosti jich, kteréž se djí od nich, v pravd pi-

spoení iní všeliké milosti daru svého cierkvi své svaté a užitení

sou k spasení tm, kteíž se s nimi ve všem dovují Bohu. Než

k tomuf se známe, žef sme se odtrhli od knží, o nichž nadje

nemuožem míti, by se Krista pidrželi a v pravd poslové jeho

byli, zpravujíce se Duchem jeho. Neb v to knžství zle vcházejí

a v nm jsúce, zle jeho požívají a také zjevní skutkové zlí pi
nich se shledávají, a jakož muož všem vám známo býti, kterak

všemu lidu oborem posluhují a svých užitkuov v tom hledají.

Také pi tom mistr dotýe, že bychom sob knží zvolili,^

ale neklade píiny, pro sme to uinili a kterým ádem. Všem
známo iníme nejprve píinu, kterou sme to uinili, a kterým ádem
a zpuosobem. Píina jest tato, že sme pi tchto knzích, kteíž ka-

lichem posluhují, pi nichž nkteí z mladosti stáli sou, nemohli do-

brého svdomí zachovati, neb sme je poznali, že nestojí tak ádn,
jakož sluší na služebníky a úedníky cierkve Kristovy, neb hanjíce

papeže a biskupy jeho, od nichž sou pošli, v témž sami se nalézají.-

A my chtíce rádi spaseni býti, znamenajíce, že by nebylo bez-

pené bez zízení státi, kteréž Buoh chce míti pi církvi své zde

na svt, pohledvše také ku papeži i níže k jiným úedníkom
od nho pošlým, i znamenali sme je, ani také neprav stojí, že

est a chválu / svta, rozkoš a zboží milují, ješto to netoliko na f. 241"

zprávce a úedníky nesluší, ale na žádného kesana r vrného, kterýž

má spasen býti. Slýchali sme to také od rozumných knží v echách,
že to muož býti, že by vrní kesané spolu v jednot se ostíhajíce

mohli sob knží voliti.^ A my v tom mnohá rozsuzování majíce

mezi sebou a [pe]ptá[va]ní" s modlitbami ku pánu Bohu, chtíce

vždy rádi poznati, což pravého jest a k vzdlání lidem žádajíce

býti a vného spasení dojíti, obrátili sme se k nauení pána

a Opraveno místo pv.: me. b Qpr. místo pv.: ptání.

a Luk. 10, 16. /5 Luk. 10, 16. y nb. C.

1 VÝBOR II, 735.

' Srov. str. 322.

^ V bratrské Apologii z r. 1503 se tvrdí, že Martin Lapa bratím radil

a je povzbuzoval, aby si zídili vlastní knžský ád. Srov. GOLL vM 1885,

66. Viz též pozn. 2 na str. 6 a násl., pozn. 1 na str. 48 a sepsáni TŽ PÁ-
NUOM MEJTSKÝM (AI f.

88b).
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Krista a k zpráv apoštolské a k píkladu první církve. Neb i oni

knží sami za nejlepší chválili a za nejbezpenjší spasení, kdož

by tak byli, i poznali sme, že to muož tak býti, a dovivše se

úpln pánu Bohu i uinili sme tak.' Kterakým pak zpuosobem

a ádem to se dalo, napsali sme o tom mistru šíe,^ a také žá-

dajícím hotovi sme šíe toho a lépe se zpraviti. Než pak aby se

žádný nedomníval, bychom pi tom volení a potvrzování co no-

vého zamyslili, ale jakož jest jistota první cierkve z nauení apo-

štolského a puovod zuostává ten po mnohých zemích, mnohý lid

knží i biskupy majíce své, ješto nepovolili Sylvestrovi papeži,

kterýž pijal chválu, duostojenství císaství a zboží svta (neb

f. 242^ i hlas slyšán jest ten as, že jed vlit jest v církev svatou), / protož

vzte, že odtud puovod máme potvrzení podlé ádu, jakož zuo-

stává od poátku kesanem vrným první církve.^

Protož rozsute to, kterých jest bezpenji následovati, tch-li

lidí pokorných, první církve kesfanuov vrných i zprávcuov jich,

kteíž následujíce pána Krista trpli všeliké bezpráví, zlého za zlé

neodplacujíce,"* i-li tchto, nynjších, jakož vám o nich obecn
známo jest, co iní s obú stranu, lid proti lidu zbuzujíce, v ne-

návist a vraždu uvodíce a v mnohé jiné zlé vci?""

A ponvadž mistr v svých kázáních i psaních smí lid zjevn

napomínati a bezpeiti, aby se svovali spasení svého takovým

knžím,*^ kteíž díve, než to knžství pijali, zle živi byli, životuov

neopravivše ani pokání inivše, ten úad pijali sou a v úadu
též zlí a nkteí horší se nalézají, potvrzení a tak, jakož íkají,

posvcení své berou od sob rovných híšníkuov neb od lakomých

biskupuov svaíokupeckých a jinak neádných, jakž sami o nich

takové svdectví vydávají' a tak vždy úad knžský konají v ne-

ádu ustavin, majíce tovaryšstvo^ s híšníky v božských vcech,

ale s takovými dovují se spasení svého: ovšem my pak s lepším

a A II: tovarystvo.

> Srov. KTERAK SE LIDÉ, AI f.
137a (str. 521).

' Ve TVRTÉM LISTÉKMISTRUROKYCANOVI, Alf. 9a sL (str. 28 sL)

^ O názorech souvisících s legendou o donaci Konstantinov viz str.

3 pozn. 73. Srov. též pozn. 1 na str. 29. O otázce zízeni a potvrzení prvních

knží bratrských víz pozn. 1 na str. 31.

' Místo toto podobá se místu ze ŠESTÉHO LISTU K MISTRU RO-
KYCANOVI. AI f.

26a (str. 73).

^ Srov. AI f.
5b a 7b.

^ Pímo to v listech Rokycanových není eeno.
' Narážka na pokoutní nabývání svcení knží podobojich. Srov. pozn.

1 na str. 259.

\
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doufáním muožem se doviti spasení svého v Bohu s tmi kn-
žími, z nichž nkteí od své mladosti v ctnostném život zacho-

váni sou a nkteí, a sú hešili, ale pokání / sú inili a v to knžstvo f. 242"

vešli nkteí divným božským ukázáním ^ a podlé nauení zákona

božího a volení vrných lidí s posty a s modlitbami a potvrzení

neb posvcení pijali od tch, kteíž v zpuosobu první církve zuo-

stávají a v svém pak knžství ádn se mají, svat živi jsúce,

hotovi súce na každou chvíli za ovce Kristovy životy složiti^

a v tom ukazují se v pravd praví býti námstkové nejvyššího

pastýe pána Ježíše Krista, kterýž za ovce své duši svú položil.

Smí-lif pak kdo tímto pohrdati a onch se zlých pidržeti,

myf toho uiniti nesmíme, totiž zlých se pidržeti, ponvadž pán

Kristus zapovdl ^ tmito pohrdati, neb víme : jestliže bychom

[tmito]" pohrdali, pohrdali bychom Bohem; ale radji se jich

chcem pidržeti a s milostí poslouchati nepochybujíce, že poslou-

chajíce jich posloucháme pána Krista a tak Boha Otce všemo-

houcího a tak setrvajíce duojdeme života vného.
Item. Opt mistr v svém listu položil, že bychom bloudili,

ktíce lidi pi letech rozumných '^ a že by to bylo proti víe obecné

kesanské, a dovodí toho eí svatého Pavla, že kest dje se

v smrti pána Krista, P a jakož Kristus jednou umel sl víc ne-

umírá, — to pak sám pidává mistr od sebe ka — tak lovk má
jednou ktn býti a ne vice.r Kdež tuto mistr pidává, nemá duo-

vodu z ei svatého Pavla, neb nemluví s. Pa/vel o optování f. 243a

neb neoptování, ale mluv o tom oznamuje, co na ty sluší, kteíž

v smrti Kristov pijímají kest: že to jest, aby již umeli híchom
a v^ spravedlnosti živi byli a tak aby v obnovení života chodili

nejsouce sob živi, ale tomu, jenž za n umel. '^ Ale i tof my
také držíme, že kest, ^ když se ádn dje v úastnosti smrti

Kristov, nemá optován býti. By se pak pihodilo, že by ten

poktný upadl v nkterý hích, nemá podruhé ktn býti, ale po-

kání initi, chce-li spasen býti. Než když se pak dje kest v ne-

jistot a nezachovává se pi nm ád od pána Krista ustavený

a od apoštoluov vysvdený, a lidé to poznajíce i pochybí o tom

ktu, který sou v nejistot pijali, i nemohou víry míti, by v pravd

^Následuje zbytené: ani. ^ Opraveno místo páv.: tímto.

^V AII chybí. <^ AI: kst. '

a Optování ktu. C. /? ím. 6, 3. y VÝBOR II, 735—736.

^ ím 6, 6.

' Srov. str. 30—31 a níže A I f. 4001} si.

- Srov. str. 30—31 a níže AI f.
402a.
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ktni byli/ a vážíce sob rozkázaní pána Krista i poktili by se

podlé píkladuo prvních kesfanuov vrných : není to blud ani

odporné víe kesanské, neb není proti písmu svatému. Neb,

bychom mohli tak smysliti a tak viti, jakož knží na kázáních

praví a lid mnohý tak drží, že by nejhorší knží i kacíi mohli

ktem a jinými svátostmi posluhovati užiten lidem k spasení,

ktíce se po nich, uinili bychom proti víe své. Ale že tak ne-

víme (neb jistota jest z eí pána Krista a apoštolských, že jest

takových neposlal, a jistota jest, že takové poslal, komuž ekl po

z mrtvých vstání vdech na n: Pijmtež Ducha Svatého. Komuž od-

pustíte híchy, odpuštní budou jím, a nebo pede ktem musí býti

f. 243'' prvé rozvázaní / a tak híchom odpuštní skrze víru a dobrého^ sv-
domí dotázaní, jakož svatý Petr á\):§ protož žádný by se neml
dáti ktíti ani dítte nésti ke ktu knzi, o nmž/- by vdl, že

jest v bludu aneb v híchu smrtedlném.^ Než kdyby lovk beze

lsti nevdl, již jemu statí víra obecná církve svaté, neb Kristus

ktí v Duchu Svatém.^ Neb když by vda inil, uinil by proti

víe a tak nepijme pravdy ktu.

A též i o jiných svátostech držíme, neb pán Kristus rozkázal

se takových varovati a apoštolé tomu svdectví vydávají. A tomu

máme více viti než kterému zboru ímské íše a také ta vc
nemla by neznáma býti. Neb, jakož se slyší, že tato léta nkteí
ktni sú pi rozumných letech,"* ale z toho se nižádný nedomnívej,

bychom tím potupovali lidi, že by spaseni býti nemohli, kteí by

v tom ktu, kterýž v nevdomí pijali, zuostávali, když by jinak

dobe živi byli, jakož sluší na vrné kesany. Neb i mezi námi

drahn lidu sešlo jest tak tyto asy a proto o nich dobrou nadji

máme, že sou spaseni. Než tato vc stala se mezi námi hodnou

píinou, ješto, byste i vy s námi byli pi tom, tomu byste se

neprotivili, neb není tak, jakož knží oznamují a lidé se domní-

vají. Kdo by pak o tom chtl šíe vdti, bude zpraven ústn.

A také sme o tom šíe psali mistru i o dítkách.

°

a AI: dobré ho.

a Jan 20, 22. § 1 Petr 3, 21. y Po stran erven znamení ?

' Podobn asi v ŠESTÉM LISTU K MISTRU ROKVCANOVI,'AI /. 23

f

(str. 67).

- Podobn jako v ŠESTÉM LISTÉ K MISTRU ROKYCAKOVI. AI f.

24 a (str. 69).

2 Podobn jako v ŠESTÉM LISTÉ K MISTRU ROKVCAXOVI, AI f.

24 b (str. 69).

* To vytýká bratím Rokycana ve svm veejnm list, VÝBOR II, 735.

'•> Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI str. 38 sL
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Srozumli sme také z mistrova psáni, že by se o nás do-

mníval, že bychom nkteré vci, kteréž pi nás / jsú, jednali skrze f. 244

nkteraká zjevení nejistá a neduovodná.^ Toho pi nás není. Neb
my žádnému zjevení nevíme ani za pravé pijímáme, le jistota

písma k tomu jest Bohem vdechnutého aneb ád prvních svatých.^

Item dotýe mistr, že bychom se chlubili, že sme v^^volení

boží.^ Toho bychom i my nechválili, kdyby nkto ekl: „Já sem

vyvolený boží," ale podlé hodných píin a otázek, jakož se máme
znáti k víe a k lásce, takéž i k nadji o vyvolení k spasení, tak

že ehož se v srdci nadjem, že ústy vyznáváme poet vydávajíce,

jakož z víry, takéž i z nadje, jakož svatý Pavel uí."^

Item také m.istr v svém listu píše, že bychom e Daniele

proroka brali k ohyždní svátosti tla a krve pána Krista, kdež

dí : Vezdejší obt potlaili sou a ohavnost opuštní stojí na míst
svatémJ'" Toho pi nás není. Ale toto jest, že sou lidé vezdejší

obt Krista potlaili, zasloužení jeho trpní a na kíži obtování,

smrt i krve vylití jeho potupili jsouce živi v život lakomém, roz-

košném, pyšném, v duchu neistém, hnvivém, zlostném.^

{Na f.
244"—285^ nalézá se totéž, co na f.

40" — 6o\

Na f.
285^— 289" nalézá se totéž, co na f.

74''— 76".)

a Na to následuje až na/. 285b kus traktátu SPÍS O DOBRÝCH A ZLÝCH
KNŽIECH. Jeho poátek, vyplující zbytek f.

244a jest v Aí peškrtnut. Uinil
to nejspíše Blahoslav, jenž po stran škrtnuté ásti piinil tuto poznámku :

Tuto jest již jiné psaní, tak njak s pítomným smatené, kteréž jest již prvé naped
napsáno. Viz list 28, na nmž jiný poátek toho psaní jest, a potom níž tato

slova: Protož sob dovodí knží oc na listu 40.

a Gal. 5, 5. /3 Dan. 11, 31.

> VÝBOR II, 735. Srov. str. 30 pozn. 2.

^ Podobn jako v ŠESTÉM LIST K MISTRU ROKYCANOVI, Alf. 24b

(str. 69).

^ VÝBOR II, 735. Rokycana ml. tuším, pravdu, že to bratím vytýkal,

nebo tento názor více nebo mén jasn jest vysloven v mnoha souasných
písemných projevech jejich. Poukazuji na p. na LIST KNZE MARTINA
VZN, A! f.

326a a 331 b. Ve svém LISTU VŠEM VBEC z r. 1468 (AI f.

83a) praví brati, že dostalo se jim daru božího, kterým poznali pravou cestu

k spasení. Srov. pozn. 2 na str. 10. Ve TVRTÉM LIST K MISTRU RO-
KYCANOVI (AI f.

10a) bratí (eho) vyslovují své pesvdení, že zízením

vlastního ádu knžského provedli z vle boží obnovení církve, proroky ped-
povdné.

* Podobn jako v ŠESTÉM LISTÉ K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.

24 b (str. 69—70).
'- VÝBOR II, 736. Srov. i ŠESTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI.

AI f.
24b (str. 70K
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f. 290^ Psáni o moci svtské neb o moci meové.^

' (V)e^^ jméno pána našeho Ježíše Krista, i Amen. Cht
ntco z pilné poteby napsati o stavu moci svtské nebo moci

meové, totiž sluhy božího s meem, ^ zdálo se mi za potebné
nejprv oznámiti krátce o tom bludu, kterýž jest v'^ víe Kristov

pimíšen od nadání knžského skrze císae Konstantina,'^*' kdež to

obecn íkají: „My sme svtští a vy ste duchovní," a též

zase. Protož má vdíno býti, jakož i mistr ^ Paížský a v knihách

o svodích Antikristových posledních mluv dí a ka, že nižádný

kesan, kterýž v pravd chce býti kesanem, nemá slouti svtský,

ale duchovní, a to z tchto píin, že narodil se Jest z vody

a z Ducha Svatého t^ a tím Duchem Svatým zpravuje se vedle

ei apoštola, jenž dí: Kteíž se koli Duchem božím zpravuji, ti

sou synové božír"^ a také* že všefckojs což se Jest narodilo z téla,

tlo Jest, ale což se Jest narodilo z Ducha, duch Jest. ^ A opt*' dí

:

My ducha tohoto svta nepijali sme, ale Ducha, kterýž z Boha
Jest.^ A opt : Ale vy v tle nejste, ale v Duchu, a však Duch

a Kus tento v AI Jest bez nadpisu. Nadpis shora uvedený vyskytuje se

v AIV f. la. Také v obsahu, který se nalézá na 3. stránce svazku AI (ped

teksty) uvádí se pod . 20. : Psáni o moci svta. Ostatek f. 1^ v AIV jest

prázdný. Tekst vlastni poiná se na f. 2^^

.

t> Iniciálka chybí.

'^ V AIV chybí. ^ V AI chybí. e Opraveno místo pvodního: doktor;

AIV: Matj, f AIV (pozdjší doplnk): jako Pán J(ežíš) di. 2 Opraveno místo

pvodního: všeliké. ^ V AIV následuje (pozdjší doplnk) : apoštol.

a Tlesný neb svtský lovk. C. /? Jan 3, 5. y ím. 8, 14. d Jan 3, 6.

£ 1 Ko. 2, 12.

' Týž kus s nadpisem v záhlaví uvedeným nalézá se v AIV f. 1^— /P«.

Výatky otiskl GOLL vM 1886, 310, 311. O obsahu GOLL tamže a PAL'MOV,
Braja I, 1, 96^97. Srov. i 1. c. 182. Spisovatelem kusu jest podle obsahu

AIV br. eho. Na konci traktátu (v AI i v AIV) pipsán jest sice letopoet:

1485, ale nelze ho pokládati za datum sepsání. Spis tento vznikl nkdy v letech

1468—1471, t. j. za válek krále Jiího, jak v PEDMLUV jest odvodnno.
~ Narážka na argumentaci CHELICKÉHO v „Síti víry' (vyd. Smetán-

kovo) str. 158. 187 a j.

5 Narážka na t. zv. donaci Konstantinovu (srov. pozn. 3 na str. 73).

* Srov. MATTHIAE DE JANOV, Regulae. /. ///. tr. V. (de Antichristo)

dist. VI. c. 3., ed. Kybal, vol. III. p. 64: „Ex quo sequitur lucide, quam iniu-

riose dicuntur Christiani mundns vel seculares et quanto magis dei altíssimi

sacerdotes. Item christianus quilibet est spiritualis. Primo natus esí denuo per

spiritám. Unde Jo (III. 6): ,Omne quod natum est ex carne, caro est. Sic

omne, quod natum est ex spiritu, spiritus est.' Secundo est spiritualis a spi-

ritu sancto, quem accepit. continet et ipso vivit et regitur . .

."
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boží pebejvá v vás.'^ Kdož pak ducha Kristova nemá, tenf není

jeho. A protož podlé pravdy a zprávy tení svatého má slouti^

duchovní každý kesan, kterýž v pravd jest kesanem, jakož

i jinde mluví apoštol ka: Akoli v tle chodíme, však ne podlé

tla rytujem,^ ale podlé duchu. Ale svtský lovk jest ten, / kterýž i. 290^

se jest z tla toliko narodil a ne z duchu a tak se nezpravuje

Duchem božím, neb se jest nenarodil z Ducha Svatého'' božího,

ale z tla toliko a z prosté vody a zuostává v tle a v žádostech

jeho, jakož i pán Ježíš die : Všecko, což se jest narodilo z tla,

tlo jestr a zpravuje se duchem tla [neb moudrostí tla], kterážto

jest nepítelkyn Bohu [a]'^ zákonu božímu není poddána, aniž

zajisté muož. Nebo "^ kteíž v tle sou, podlé tla chodí, a které

vci tla sou, smejšlejí, a kteréž svta sou, enichají. A protož

takoví nejsou synové boží, ale synové svta a hleda[jí] ^ tch vcí,

kteréž sou svta tohoto.

A^ die apoštol, že žádný z povýšených neb^ knížat svta
tohoto nepoznal jest pána'^ (rozumj poznáním pravým), neb die:

By byli poznali, nikdy by pána slávy neukižovali. '^ A tak což '^

chudé '^'^ a zavržen' ped svtem, J povolal pán u vieru svou. Ale

z mudrákuov svta [nemnoho najíti, neb vci svta] svou moudrostí

[svtskou]'^ stíhají, a protož takoví vyvrženi sou z modlitby Pán,
neb sou svt a toliko vci svta smýšlejí. Protož pán Ježíš ekl:

Já za svt neprosím.- A opt: Ote, svt jest tebe nepoznal.

>

A jinde die: Svt Ducha pravdy nemže pijíti, v Avšak '' takoví

bez Ducha pravdy smjí rozsuzovati viery pravdu; že sou první

v svt, chtí také páni býti u viee a smjí druzí i vieru rozsu-

zovati a domnívají se takoví, ponvadž mohou stíhati smyslem

bhy svta, aby týmž smyslem mohli stíhati vci viery, a za to

mají, že by mohli následovati vcí svta, totiž slávy, bohatství

a libejch neb rozkošnejch vcí svta' i práv svta a k víe Ježí-

šov také se piítati, ponvadž"" die piesmo, / že nepebývá f. 291^

moudrost, totiž boží, mezi tmi, kteíž v rozkošech sou,^ ale

a v A IV následuje: i býti. '^ V AIV chybí, c Opraveno místo pvod-
ního: i. d AÍV: nebo. e Opraveno místo páv.: hledaí. f A IV: jakož. sVAíV
následuje: z. ^ V A/V (pozdjší doplnk): jest nemocného, bláznivého, neuro-

zeného, ch ^ /i/; chudého, i /I /l^.- zavrženého. \ V AIV následuje : io. ^Opra-
veno místo pvodního : zemskou. } V AIV petrženo: svta a opraveno v: tla.

^ V AIV petrženo a opraveno v : ano.

a im 8, 9. 11. /? 2 Ko. 10, 3. ;- Jan 3, 6. '? 1 Ko. 2, 8.

s Jan 17, 9. C Jan 17, 25. rj Jan 14, 17.

•? Smlost svtskvch lidí. C. '. Moudr. 1, 4.
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moudrost svtská a tlesná hojná jest v nich. A jakož tou mou-
drostí umjí rozsouditi bhy svta, též by chtli touž moudrostí

tla upímost viery stíhati zjevn proti piesmu apoštola koucího:

Tlesný lovk nepochopí tch vci, kteréž sou Ducha božího, neb

jest mu bláznovství a nemuož rozumti,"- neb jest tlesných vcí
pochopen toliko. Avšak tlesný a svtský chce^ piten býti

v poet kesanské viery, kterážto jest duchovní, [emuž ^ on ne-

rozumí, nechápá],^ a zákon její jest také duchovní, jakož apoštol

svdí. Protož jiná jest vc, co se die duchovní, a jiná, co se die

svtský; to jest prost vc svta; ale což se die duchovní, to jest

vc viery Kristovy.

Protož o té moci, ješto slov moc mee neb moc svtská,

kterážto jest potebná svtu, ale že její bhy k víe piítají,

protož*^ [i] potebí jest [tehdy] v to nahlédnouti a povážiti toho

piln, muož-li u viee státi'' s tmi bhy svých vlastností,^ jejížto

pimíšení k víe poátkem od Konstantina skrze Sylvestra pišlo

jest,/5 kterýž[to] Sylvestr pustil Konstantina císae u víru se vším

panováním a právy pohanskými, toliko samým ktem zevnitním

a vír ústní se všemi vlastnostmi ^ panování tohoto svta, kterýchžto

vcí i jiní národové požívají,^ protož má vdíno býti, že takové

panování mocí mee jest zpráva^ tohoto svta, kterýžto svt není

pod jhem zákona Pán svobodného neb dobrovolného, ale pod

bázní mee, aby takové nemoudré a neskrocené lidi pásl a zpra-

voval skrze hruozu a báze mee, jehožto vlastn[osti] *> sou: báze,

ukrutnost, bití, zabití, láni, násilí, vzení, úduov sekání, mordo-

f. 29P vání a jiná trápení / tlesná.

A ta moc^ meer od poátku ustavena jest mezi všemi národy

svta skrze ^ moudrost a ziezení samého Boha pro ád svta a jeho

spravedlnosti,' kterýžto ád a spravedlnost chce Buoh míti ve všech

a AIV : chce a nadtim: jsa. b V AIV chybí: emuž X nechápá. c V A/V
chybí, dy AIV následuje: moc svta s meem, e Opraveno místo pvodního:

zvláštnostmi, f Opraveno místo pvodního: zvláštnostmi. S AI: z práva,

h Opraveno místo pvodního: zvláštn. '^ AIV (pozdjší doplnk): zevnitní.

a 1 Ko. 2, 14. § Konstantin a Sylvestr. C. y ád svta. C.

d Moc svtská. C.

' Narážka na t. zv. donaci Konstantinovu, o niž viz pozn. 3 na str. 73.

Místo našeho tekstu jest nepochybn ohlasem jednoho místa z CHELICKÉHO
spisu „O trojím lidu" (vyd. Krofta) str. 155.

~ Vše, co dále následuje tištno menšími literami, jest vzato doslovn
nebo skoro doslovn ze spisu CHELICKÉHO .0 trojím lidu' (vyd. Krofta);

zde jsou to str. 142—145.
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národech svta a svt jich potebuje, aby mohl státi a trvati za

dlouhé asy k vuoli božie.^ A to diem, že pro ty národy ustavil

Buoh tento ád pipuzující [skrze moc svtskou], kteížto národové

pod zákonem jeho dobrovolným nejsou, jakož psáno jest : Ve vše-

likém národu ustavil [jest] Buoh knížata a vladae, ale Izrahel diel

boží zjevný uinn jest.o- kterémužto ízrahelovi neustavil Buoh ani

krále ani pána na zemi, ale zprávce a soudce, aby jim zákon ozna-

movali. Ale sám Buoh chtl nad nimi kralovati a panovati, jakož

i písmo svdí, že od toho asu, jakž sou pišli do zem slíbené, až

do Saule nižádný král není jim ustaven od Boha, jelikož sami od sebe

pohrdavše Bohem, králem nejlepším, s jeho mnohým dobrodiním,

kteréž jim ukazoval, jakož ^ Zákon starý šíe svdí,^ požádali sob
krále zemského. Tehda ekl Buoh k Samuelovi proroku : Slyš, vece,

hlas lidu toho, neb ne tebou sou pohrzeli požádavše nad sebou krále,

ale mnou sou pohrdali a zavrhli, abych nekraloval nad nimi podlé

všech skiitkuov jich, kteréž sou inili ode dne, kteréhož sem je

vyvedl z zemé EgyptskéJ A když mnohé vci mluvil Samuel prorok

lidu tomu váže jim to, kterak sou zle uinili na tom požádavše nad

sebou krále, tehdy ubáv se lid a strachem obražen z slov jeho ekli sou

:

Dnes nade všecky híchy piinili sme tento hích požádavše

krále nad sebou. r / Protož z písma známo jest, že nad národy tmi. {,292=

kteíž pod jhem zákona božího nejsou, ustavil Buoh moc s meem
hroznou, aby v jich hrozném mei pasen a zpravován byl ten lid

nemoudrý a nezbedný. Ale Jakoba vyvolil sob za lid oblastní v po-

koji a ve všem dobrém zpravuje jej, dokavadž sám ten lid nepo-

hrdal Bohem požádav krále nad sebou jiného. A tak k žádosti ne-

moudrého toho lidu dal jest jim Buoh krále.

Také má vdíno býti, že Saul neb král David neb jiný král Ži-

dovský ustaven byl za krále, že vedle zákona byl ustaven, aby moci

meové i jiných pomst skrze zprávu zákona požíval, aby moc jeho

kralování a panování skrze zprávu zákona svuoj prospch mla.

^ v AIV chybí: jakož X svdí. Místo toíio nalézá se tam toto: vyvod
je z tžkého porobení egyptského skrze divy a zázraky a rozliné rány až do

ztopení nepátel jich. A veda je do zem výborné ukázal jim cestu v bezcesti,

ve dne v oblace a v nocí v sloup ohnivém, ped nimiž jda krmil je na pouští

jeábky hojnými a mannou s nebe každé rozkoší jím žádající naplnnému a z té

zem jim slíbené všecky krále jim vyhladil a tu zem dal jím v ddictví a jiná

rozliná dobrodiní jím ukazoval, jakož o tom Zákon starý šíe svdí. Toho všeho

ten lid zapomenuv a zanedbav.

a Kaz. 17, 14. 15. /? 1 Sam. 8, 7. 8. y \ Sam. 12, 19.

' Srov. PSÁNÍ PANU PODKOMOÍMU. AI f.
315b -316a.



508 PSÁNÍ o MOCI SVÉTSKÉ NEB O MOCI MEOVÉ.

Ale že zákon Starý uil jest boje tlesné proti nepáteluom jich a ten

zákon rozkazoval jest smrti rozliné na rozliné híšníky a pomsty

rozliné, jakožto zub za zub, oko za oko, rána za ránu etc.a Také tejž

zákon uil soudy tlesné, kteréžto všecky vci i každé zvlášt skrze

zákon pikázané^ a vypsané mly sou své dokonání skrze moc krá-

lovskou [podlé nauení a pikázaní zákona], na kterýchžto vcech
král zákonn mohl jest státi a lid zpravovati a samého se, in ty

vci, kteréž zákon pikazuje a uí. Též i Kristus, jestliže které vci

oblastní aneb všecky ustavil a pikázal v svém zákon, kteréž skrze

moc mee již eenou mají inny býti, tehdy zákon jeho bude míti

svuoj prospch skrze moc královskou, knížetcí neb jinou takovou

panování svtského k zákonu jeho [pipuzující. A ty vci najdouce

v zákon, nebude žádná nesnáz mezi námi, by spravedliv svta

krá! neb pán nenásledoval skutkuov jeho], in je podlé napsání

a zprávy zákona.

1. 292^ Pakli jest zákon penesen a vysvobozeni sme / skrze milost pána

vležíše od zákona hícha a smrti a pomst tlesných a postaveni jsme

pod zákonem milosti (kterýžto zákon neodsuzuje žádného k smrti

neb zabití tlesn, aniž koho pipuzuje k plnní zákona toho, ale

milostiv oeká[vá] a volá ku pokání a nechtjící initi pokání

k poslednímu soudu odkládá ka: Mn pomsta a ját odplatím,

die Pán,^ ioi jest cesta kesanská)^: protož my ohledejme piln,

na kterém [písm]^ zákona Nového puzení mocí mee aneb svtsky

panujících založiti chceme u víe neb v zákon Kristov (a za pilné

bych'^ chtl, aby rozsouzeno a rozváženo bylo, jest-li zákon Kristv

postaven v též šlépji vylévaní krve a zlého za zlé i[nní] ^ jako

jako zákon Starý); tehdy bezpen a bez strachu budem moci uvésti

krále neb pána na cestu zákona Kristova a oni plníce nauení toho

zákona budou svatí lidé.

A jakož nkteí vypisuji dlíce na ti stránky lid kesanský,

z pánv, z knží a z robotného lidu, a má-li ten trj lid býti tlo

Kristovo duchovní, tehdy nemuože jinak býti tlo jeho, jediné le
zákonem [jeho] zpravováno bude. A jestliže z takového lidu na tré

rozdleného Kristus sob vyvolil tlo, tehdy on, Kristus pán, jsa

ustavitel zákona nezmeškali [jest] již psané moci jako ruky v tom tle,

a Orig. : pikázaní.

^ V AIV následuje: Aby kesané nemstili. Bohu se v to nevtírali, což sob
pozuostavil ka: Mn pomsta etc.

c Opraveno místo páv.: miste. ^V A! neitelno.

e Opraveno místo pvodního : iníce.

a ím. 12. 19. /? 5. M. 32, 35.
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by jim mee nepodal s nauením takovým, kterak by mli [jako]

rutce s meem jiným údom z tla prospívati, ka takto: „Máte bíti

a mstíti nad takovými a takovými takto ^ pro takový hích." A to

jinak býti nemuož, neb jest tu moc s meem ujistiti spasením v zá-

kon Kristov, cestu a zprávu skutkom jich skrze zákon Kristv uka-

zujíce jim,^ neb'= krom zákona njakými'^ smysly zpravo/vati je, í- 293''

jakož se dje. že sou ubezpeeni lestn a oklamáni skrze falešné

proroky u viee Kristov, písma jim k tomu kiv pivodíce, kte-

rážto písma nikdá nemají toho rozumu, od Ducha Svatého vydaná, a-
koli falešní knží a misti k jich i k svému oklamání slep [je] vy-

kládají a pivodí, jsouce slepí a vuodce slepých. Neb jestliže moc

s meem, s boji a s jinými pomstami tlesnými^ víe Kristov pro-

s[pla by],^ pro by tedy zákon Starý s jeho skutky krvavými

a s takovou bázní služebnou penesen byl a jiný duchovní a mi-

lostivý ustaven byl, kterýžto k vyšší spravedlnosti zavazuje, totiž

neprotiviti se zlému, žádnému zlým za zlé neodplacovati? Chtl-li

[jest] pán Ježíš [Kristus], aby se o jeho zákon sek[a]li [a] tlesn
bojovali a krev vylévali a smrti rozliné a vazby i jiné^ pomsty
tlesné [inili], zlé za zlé navracujíce, tehdy by tém nechal onoho
[zákona] židovského, [zákona] pomsty a smrti a bázn, s jeho

skutky krvavými [a mstitedlnými]*^ a neuvodil by jiného zákona,

kterýž slov zákon milosti, ue odporn Starému, [pikazuje] ' ni-

žádnýmu zlým za zlé neodpláceti, ale trpliv^ nésti, nepátely

milovati"^ a' [dobe initi tm, kteíž nenávidí],'" a modliti se [za

ty, kteíž hanjí a protiví se]" etc a ped tmi utíkati, kteíž

z msta do msta pudí a tak v trplivosti vlasti duší svou a Krista

následovati — a taf jest cesta jeho úzká a brána tsná'^ do krá-

lovství nebeského.

Protož moc mee s jeho zvláštnostmi, ješto báze a strach

tlesný uvodí, chtíti spojiti s zákonem milosti /^ [jest rovn], jako

by chtl ohe s vodou spojiti. ° A že ta moc s meem nemž f. 293 '^

a V A IV chybí. ^ V A/V následuje: neb (petrženo) aby jistotu mli, že

inice ty skutky, spasení duojdou, ale bude-li. <^V AIV chybí. d V A IV Jest

nadepsáno: ukazováno jim. e Následuje neplatné (petržené): u. f Opraveno

místo pv.: prospívaly, sí Následuje neplatné (podtržené): inili. '• Opraveno

místo pvodního : a smedlnými. i Opraveno místo pv. : piikázaní. i Pvodn
bylo: v trplivosti. ^ V AIV následuje: háncím a protivníkuom. ^ V A IV

chybí, m Opraveno místo pv. : háncím a protivníkom dobe initi, n Co Je

v závorce [ J, v A IV chybí, o V A IV následuje: a Krista, jenž jest Buoh, s Be-

lialem, jenž jest ábel.

a Mat. 7, 14.

^ V AIV postranní pípisek Jinou rukou nežli doplky : protipapež.
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státi, jediné s bázní a s strachem tlefsným] [a]neb [s] hrzami
svta a ukrutnostmi (a jinak, nebude-li hroziti, ale podlé milosti

[puojde], kdo se jí bude báti? ale sama ^ od sebe zkazí se, po-

nvadž milosti požívá a ne hrzy a pomsty, kteréžto vci jedva

zákon jsou tomu lidu nemoudrému a nezbednému, kterýžto pod

jhem zákona milosti ne[níl)^: protož písmo svdí o takovém pa-

nování moci svta, že fík sladký a oliva tuná, kteráž dává zdraví,

ani vinný koen, ješto obveseluje srdce lidská zamoucená'^ etc ne-

chtly'* sou kralovati'' etc,« žádné z tch nehodí se k zpráv tako-

vého panování s mocí svta,^ ale trn a hloh, kterýž se slitovati

neumí, ale krev cediti, zamútiti,' bíti, chlapa odíti, vsaditi [a] roz-

lin trápiti a s potupfením]^ posmívati se [potupeným] a tak vždy

bodlákem [nelibým] ^^ býti' [jeho vlastnost jestj.J ^ Ale zvláštnost

[anebo vlastní vc] zákona milosti [a tch, kteíž následují toho

zákona milosti], jest odporná vc tomu. Padne-li kdo, neposmívá

se tomu, ale lítost má a pomáhá vstáti, lanému pokrm dává,

žíznivého na[pájí],'' nahého piodívá, zamouceného* tší, vzn
navštvuje,™ a mž-li, [sprošfuje]," zdravého neraní, alebrž ranného
léí, lidského nic nebée, ale ješt své vlastní nuznému dává

a spomáhá etc-

A protož dalekéhof sou rozdílu od sebe moc mee s svými

vlastnostmi od zákona Kristova milostivého. Protož tento ád moci

svtské pipuzující sluší na lid svta, kterýžto lid nemá známosti

a bázni božské v sob, aniž jest pod zákonem jeho, ale pod zá-

f. 294" konm mee, / aby zachován byl a zpravován v své nemoudrosti

a nezbednosti" v zevnitních spravedlnostech svta. A když by

takového zízení moci svta pipuzující nebylo zpuosobeno tomu
lidu, kterýžto nezpravuje se zákonem Kristovým, tehda nižádný

ád ani která spravedlnost nemohla by místa míti v tom lidu

nemúdrém a mnohém, kterýžto jde širokou cestou [k své]P vuoli

^VAIV nad slovy: ale sama jest nadepsáno: v tom lidu nezbedném,

b Opraveno místo pv.: nejsou, c A IV: zarmoucená, d y A IV chybí: nechtly

sou kralovati. ^ V AIV chybí, f AIV : zarmoutiti, g Opraveno místo pv.:
potupným, h Opraveno místo pv.: velikým, i V AIV následuje: neb to.

j Opraveno místo pv.: nebo to jsou jeho vlastní vci — což jako neplatné jest

podtrženo. ^ Opraveno místo pv.: napo], i /I / 1/.- zarmouceného. ^ Následuje

neplatné (podtržené) : teši. " Opraveno místo pv.: ziskuje, o V AIV násle-

duje: a. P Opraveno místo pv.: skrze.

a Narážka na Soud. 9, 8.— 5.

1 Srov. CHELICKÉHO. Sí víry (vyd. Smetánka) str. 113. 114.

^ Místo toto i následující shoduje se co do obsahu s CHELICKÉHO,
O trojím lidu str. 145. 146.
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Živ jsa, jichžto jest [poet] nezislný, jakož písmo dí, že bláznv
[jest] nezislný poet. «= Však takový lid zrotci ^ se zkazili by jedni

druhé, [v jich] ^ statky i v ženy a v jiné vci uvázali by se jedni

druhým.' Protož takovému lidu nezbednému, [nezkrocenému] a své-

volnému zpuosobil jest [pán] Buoh zízení moci s meem nad

nimi, aby skrze jich hrzu zpravován byl lid takový v své ne-

moudrosti a tak aby svét mohl za dlouhé asy trvati k vli boží,

aby jeden druhému nemel kvaltv a bezpráví initi pro moc od

Boha k tomu zpsobenou. Neb každá taková moc, chtí[c] <^ mno-
hému lidu panovati, pokojn cti a zboží dobýti a rozmnožiti, všecky

takové kvalty a nes[vornosti] '^ zevnitní treskce a mstí, aby skrze

to pokoj zpsobil a spravedlnost v lidu zídil, a ím u vtím
pokoji a s vtím požitkem chce panovati, tím ukrutnjí a hroz-

njí musí moc v svých pomstách ukazovati, aby se více báli a jeden

druhému aby škoditi nesmli pro báze moci nad nimi postavené.

A protož slov moc svtská, nebo/? ád a spravedlnost svta skrze ni

ídí se a zachovává.

A protož ta moc jest [jakožto] založení neb základ ádv a spra-

vedlnosti svta, aby skrze ni svt zachován byl / ver všelikém f. 294''

ádu, aby se nevyvrátil. A ty takové [všecky] vci iní ta moc pro

svj užitek, neb všech, nad nimiž panuje, chce požitek míti. Též

i ten lid nemoudrý, kterýž pod jhem božím není a spravedlnosti žádné

nedbá [k jiným] zachovati, protož pro samu báze mee neb moci

téj v tch vcech, kteréž jim pikazují aneb zapovídají, poslouchají.

Protož na ob strany základu pravdy v úmyslech svých nemají, ale

však spravedlnost zevnitní zachována bývá a ád svta; neb tito

mstíce [zisku neb] užitku svého v tom hledají a oni poslouchají,

neb se škody své bojí. A to obé není ctnost zaslužitedlná spasení,

ale však dobré vci zemské nebo svtské skrze to zachovány bývají.

Protož ta spravedlnost a pokoj, kterýž se ídí skrze tu moc pipuzující

daleko jest od zá[kona]^ víry Kristovy, neb toliko v asném a zem-

ském dobrém lid zachovává se skrze tu moc, a však ješt spra-

vedliv-li se mají v tom, ale pro sob [rozdílné a] odporné vci

i to asné dobré ruší se skrze n, tak že žádného [pojádu' ani

pokoje k rozmnožení asných vcí lid nebude míti etc.''^

a Opraveno místo pvodního: STotíce. b Opraveno místo pv.: a. c Opra-

veno místo pv. : chtíti, d Opraveno místo pv. : nespravedlnosti, e Opraveno
místo pv.: základu, f A IV.: rádu.

a Kaz. 1, 13. /? ád svta. C. y Poslušenství pirozené. C.

' Srov. CHELICKÝ, O trojím lidu 147.

Srov. CHELICKÉHO. O trojím lidu 147. 148.
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Ale již o tomto ádu povdíno bude, kterýžto pán Kristus uvedl

[jest] svj pravý ád podlé ctnosti a milosti Ducha Svatého, [neb] po-

tebnji jest [o nm] mluviti a
i [vážiti].^ Nebo o tom ádu a zpráv

Kristov ekl [jest] Bh skrze proroka, že on zpravovati bude lid svj
isdrahelskýh§ [a že lid svuoj ustavil pod zákonem milostij a ustavil

[jej]*^ pod zákonem takovým, v nmžto není žaloby, aby pravý ád du-

chovní andlom podobný byl v tch, kteíž jsou aneb býti chtjí lid

f.295M^ho a ddici království / jeho tak, aby v nich pokoj byl neroz-

dílného svazku jakožto mnohých údv v jednom tle a spravedlnost

dokonalá, kterážto daleko pevyšuje spravedlnost zemskou, kteráž se

ídí skrze moc svtskou, [nýbrž]'' ješt i tu pevyšuje, kteráž skrze

zákon [Starý] inna by[la]^ nebo [jest] jí pán Ježíš v tomto zavel

ka: Nebude-li hojnjší spravedlnost vaše, než mistrv a zákonníkuov,/'

[nevejdete do království nebeského] etc. ^ A ponvadž pod milostí a bez

žaloby ustaveni jsme, tehda v srdci svém máme míti základ té pe-
[výšené]* spravedlnosti,- majíce milost ke všem. Kterážto milost kdež

jest neb v kom jest zákon milosti, ten lovk všem dobrého žádá

z srdce a netoliko žádá, ale skutkem ukazuje každému podlé svého

umní a [své] moci a podlé statku i rozumu svého. Táž milost ni-

žádnému nepeje zlého, nežádá ani iní, nižádnému nepekáží, neza-

mucuje ani v em komu škoditi chce, ale radše^ zamouceného'' tší,

nemocného léí a spomáhá, nuznému podlé moci své a poteby bliž-

ního. A ješt více. Ta milost, jestliže [jí] jiní pekážejí [neb] '^i' kivdu
iní, strpívá to a vždy[cky] miluje, za hánce a za protivníky se

modlí a trpliv [je] snáší.

^

A tak bez žaloby jsou, [kdož pod ten zákon milosti slušejí]; neb

takoví, kteíž drží ten zákon milosti v pravd, [zkazí] ' žaloby na ob
stran v tom, že jiným kivdy neiní. Protož v té stran žádný na n
nemž žalovati spravedliv a kivdu jim uinnou strpí. A tak žalování

svárlivé mezi nimi místa nemá. A mezi takovými soudové svtští sou

í. 295*' hanba a hích podlé ei apo/štola, jenž dí : Jestliže soudy svtské

máte mezi sebou, již ovšem hích mezi vámi jest. C A mezi takov3>mi

jest spravedlnost dokonalá, nebo Boha a bližního milujíc práv [a] se

a Opraveno místo pv.: mysliti, b A IV: izrahelský. '^ Opraveno místo

pvodního: jest lid ten. d Opraveno místo pvodního: nébrž. e Opraveno

místo pv.: bývá. f Opraveno místo pv.: penesené, g AIV: rade. h AIV:
zarmouceného, ch Opraveno místo pv.: a. ' Opraveno místo pv.: zakáže.

a ád Krist. C. /? 2 Král. 5, 2. y Spravedlnost zákonická. C.

3 Mat. 5, 20. t Kesanská. Viz a ti dále. C. : 1 Kor. 6, 7.

1 Srov. CHELICKÉHO. O trojím lidu str. 149. 150.
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všemi [pokoje]^ v dobrém [hledají],^ [neb tak sou proroci prorokovali

O píchodu pána Ježíše Krista a o vydání od niio zákona tako-

vého pokojného kouce: Skuji mee v radlice a kopi svá v srpy

a nezdvihne lid proti lidu mee, aniž se budou strojiti více k boji.**-

A v takovém pokoji ustavil jest pán Ježíš lid svuoj, kterýž jeho

víru práv a neoklaman pijal, že jest v pokoji ustaven nejprv

s Bohem a potom s bližními a se všemi nepátely pokoje násle-

duje, nein zlého za zlé nižádnému, ale trpliv snášeje proti-

venství a samému Bohu pomstu poroueje podlé rozkázaní jeho,

jenž dí: Mn pomsta a ját odplatím. ]^^

A takovému ádu povdnému, kterýž se dje a ml by býti

v lidu božím, nemž nauiti žádná moudrost tohoto svta, aniž k nmu
mž pipuditi moc svtská, neb ten ád drfžení] <= té '* spravedlnosti

[pochází z srdce] ^ dobré a svobodné vle, kteráž není pod bázní jako

otrok, ale pod milostí jako syn vedle ei apoštola, r Ale takovému

ádu naueni bývají zákonem Kristovým a vedeni bývají v tu spra-

vedlnost a v to pravé milování Duchem pravdy. Ale moc svtská

toliko to ídí, což zjevn skrze svdky mže dovedeno býti k tomu,

aby konec vzalo, pripudí mocí; kteréžto všecky vci daleké jsou od
srdce dobré a svobodné vuole, kterážto ve všem tom hledí f<^ dobrotiv

naložiti s bližními [svými]; ale tento takový bezdky musí jiným

práv býti, pipuzen jsa k tomu neb uruen a svdky pemožen,
protož takový nic není^ v srdci spravedliv. A pro takové zlé a pe-
vrácené sobvolníky bezprávné moc s meem postavena jest, kteíž

nižádné známosti zákona božího v sob nemají ani bázn jeho,

jehožto odporné a pevrácené vli moc mee hrozná jedva zákon

Jest, kteréžto boje se nesmí pestoupiti pikázaní moci, pakli pe-
stoupí, ale bojí se [pomsty] ^ mee.

A tento rozdíl totiž ádu C moci mee a ádu Kristova / skrze
f 296''

zákon milosti, jenž stojí na dobré a na svobodné vliH daleko jsou

od sebe. A má srozumíno býti, že spolu státi nemž (ten dvoj ád),

jsa podnesen pod [jméno] ^ jediné víry Kristovy. Nemž spolu státi ád
duchovní a ád svtský, v Jiná jest vc, kteráž se dje skrze moc pi-

a Pvodn: pokojí. Následuje zbytené: se. b Co se nalézá v závorce fj,

pipsáno Jest po stran, c Opraveno místo pv. : držíme. <i Opraveno místo
pvodního: tej. V A IV chybí, e Následuje neplatné (petržené): z. ^ V AI
chybí, g Opraveno místo pv.: moci. h Opraveno místo pv.: jiného.

a Iz. 2, 4. /S 5. M. 32, 35; ím 12, 19; Žid. 10. 30. y ím. 8. 14.

Dobrá vle C. s nb. C. C Rozdíl ádu Kristova a ádu svta. C.
Tj ád duchovní a ád svtský nemž spolu státi. C.

1 Srov. CHELICKÉHO, O trojím lidu str. 150.



514 PSÁNÍ o MOCI SVTSKÉ NEB O MOCI MEOVÉ.

puzující, a jiná, kteráž se iní skrze zákon milosti, jenž [pochází]^

z dobré a svobodné vle pro odplatu slíbeného « blahoslavenství,

kterážto dobrá vle zpravuje se slovy zákona Kristova milostivého

a dobrovolného.

A z toho známo jest, že jakož daleko jest moc panování svt-

[ského]^ od zprávy [napsané v] zákon Kristov, *= tak daleko jest

víra Kristova od moci svtské. Moc panování svtského vrou Kristova

zákona nezpravuje se a víra moci pipuzující nepotebuje, jakožto by

víra svou plnost a zachování své skrze moc mla. Ale jakož plnost moci

svtské jest moudrost tla neb svta, skrze niž sob zboží, rozkoši,

lidu mnohého, hradv, mst tvrdých dosahují'^ [a] rozmáháním

toho [se] utvrzují,^ takéž zase plnost viery Kristovy [jest] moud-

rost boží a následování moudrosti v zákon Pán [a nabývaní síly

Ducha Svatého.] Protož [bez] moci takové pipuzující, kteráž báze

uvodí a k tomu, což pikazuje, hrzou pudí a pomstou, trápením,

víra bez toho dobe stojí, mající duchovní moc, neb dí s. Pavel: Ne-

pijali ste ducha služ[e]b[nosti]^ opt v bázni, ale vzali jste Ducha

vyvoleni syn božich, [v nmžio voláme: Ote! Ote I^ A] kdožf pod

f. 296'' tuto zprávu stojí a slušejí, takoví jsou tlo Kristovo duchovní.'

Ale nkdo by mohl íci: „Dobré by bylo, by tak všichni byli,

ale ponvadž tak všichni nejsou, potebí jest, aby moc svta pi-

pudila zlé k inní spravedlnosti.''

1 ovšem potebí jest v té stran, což sluší spravedlnosti knížat

anebo pánv svta, ale to dím : Co jest knzi Kristovu do moci

svtské, kteréhož Kristus poslal kázati tení a víru svú, aby lidi pi-

vedl k víe tení z dobré a svobodné vle [a k plnní skutenému

téhož tení, a kteíž tak povolili by tení z dobré a svobodné

vuole] pro odplatu radosti nebeské, ^ ty pijíti za vrné kesany,*'

kterýmž se nezdá povoliti tenie v skutené pravd jeho, jakož

již eeno jest, tch neíditi mocí svta pipuzující u* víe Kristov? J

A tm,?- kdož sou v obcování viery Kristovy a vyvinul-li by [kdo

a Opraveno misio pv.: pichodí. Opraveno místo pv.: svta.

c Pvodn bylo psáno: zákona Kristova, d Následuje neplatné: a tím.

e Následuje neplatné : se. f Opraveno místo pv. : služby.

g Následuje petržené: a kteréžf tak pivede. ^ V A IV následuje: a.

^ V A IV petrženo : n. i V A IV jest místo toto vyžráno ervotoem. Zdá

se, že sem náleží doplnk A IV: neb knzi Kristovu to nepísluší, jakož dí apoštol

k Timoteovi : Kdož rytuje Bohu, neplete se v svtské vcí.

a Dobrá vle. C. § ím. 8, 15.

y Trestání církevní rozdílné od svtského. C.

' Srov. CHELICKÉHO, O trojím lidu str. 150—152.
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Z nich s cesty] v em kterým híchem nebo bludem, na ty sluší

trestání bratrské laskavé podlé zprávy a nauení Kristova a apo-

štolského, a nechtli-li by takoví opraviti, zavíti jim království

boží, odvrha je od tovaryšstva vrných a od úastnosti vcí du-

chovních kesanských, jakož zpráva zákona [kesanského] uí,

aby takový jmín byl jako pekelník a zjevný híšník a s takovým

ani pokrmu bráti, « ale ne skrze moc svtskou takového trápiti,

neb to sou vci pohanské [a tohoto svta] ^ a knží*' svtských,

kteíž se s tou mocí spáhli.
|
Neb] '^ kdož skrze vrné nauení tení

nebude piveden k víe Kristov, takový skrze moc mee pipuzující

ovšem nebude piveden, práv jako skrze e nmeckou nebude jazy/ku f. 297^

eském.u nauen.^ Nebo praví kesané jsou toliko/^ ti, kteíž z dobré

a svobodné vuole povolují pravd tení v skuteném následování

pro odplatu nebeskou, ale ne pro hrzu tlesnou, neb i práva

duchovní to ukazují, že nižádná vc není dobrá práv, jediné

dobrovolná, a protož Kristus ekl: A kdo chce pijíti po mn,
[zapi sám sebejr to a to ui, jakož psáno dále. A David die:

Dobrovoln obtovati budu Pánu etc. ^ A opt svatý Jakub, že

dobrovoln porodil nás slovem pravdy.^ I jiné mnohé duovody

k tomu podobné, nebo Buoh chce míti celého lovka srdcem,

protož die: Synu, dej mi srdce! ^ Ale k emuž se tlesn pudí,

k tomu srdce nemá, jediné že bojí se té pomsty tlesné moci

svtské, iní to z pitištní, k emuž srdce nemá, a protož to není

práv'? dobré, jediné svrchn.** Pán náš Ježíš Kristus byl [jest]

takové moci, že mohl všecky pipuditi k víe své, by to ml za

dokonalé dobré, ale postavil lovka na dobré vuoli a svobodné

a pedložil jemu vodu a ohe, jakož psáno '^ jest: Pidal jemu
pikázáni a zapovdí. Záchová-li je, bude zachován.'- Protož zpráva

zákona Pán nikdýž neukazuje, kdož by nepijali viery jeho, aby

mocí svtskou pipuzeni byli,^ ale zpráva zákona jeho^ ukazuje

[koucijs; Kdožkoli^ nepijali'^ [by] vás ajniž by slyšeli]'^ eí

a Opraveno místo pv.: a svtské. b Následuje neplatné: tohoto, c Opra-

veno místo pv.: a\Q. ^ V A IV doplnno: a. ty vci píleží lidem tlesným,

svtským, neb. ^ V AIV doplnno : neb kdyby tu tak mlo býti puzení moci

k víe, tedy víra Kristova mla by prospch i skrze lidi nejhorší, jakožto skrze

dráby a jiné takové lidi, ješto se mají ukrutn z rozkázaní té moci svta. ^ V A IV
jest škrtnuto: jeho a nadepsáno : Kristova, g Opraveno místo pv.: uí ka.
h Opraveno místo pvodního: kdož by koli. ' A IV : nepijal, j Opraveno
místo pv.: neposlouchal by.

a Parafrásc 1 Kor. 5, 10 si. /? Dobrá vle. C. y Mat. 16, 24. 8 Z. 54, 8.

t Jak. 1. 18. C P. 23, 26. j; Nucení k náboženství. C. '9 nb. C. t P. 28, 18.

' Srov. CHELICKHO, O trojím lidu str. 152—153.



516 Psaní o moci svtské neb o moci meové.

vašich, vyjdouce z domu ven nebo z msta, vybité prach z noh
f. 297" vašich.o- Nedie: „Pitísk[nte]^ jeho mocí svtskou / neb tlesným

trápením." Mdléf jest to kázaní knze toho, kterýž nemoha skrze [ká-

zaní] slova tenie nkterých uvésti k spravedlnosti viery kesanské,
kterážto z dobré vuole má pojíti, i volá pak na moc v kostele, aby
pomstila nad takovými a mní, že tím [velmi] mnoho prospívají

v kázaní svém a že by ta moc velmi prosp[šna byla]" víe skrze

[inní takových] pomst = k nutkání knzovu, ana se ledva s pohany

srovnává v tom [neb] tiem. Neb knížata pohanská a ouedníci [jejjich

beze všeho [pro]volá[vá]ní knžského mnoho'' snažnji [cizoložstva],

vraždy, krádeže i jiné neády, [ješto]^ sou na škodu obecnému do-

brému, stavují s pilností, f aby mli pokoj v lidu, nežli naši^ skrze

moc svtskou, jimžto se zdá, že jest ta moc [svtská] velmi víe po-

mocná a potebná, ana [ješt]" spravedlnosti pohanské nedosáhla."

Nebo pohanští úedníci v takových bzích sami od sebe z ouadu

svého neobmeškávají staviti takových [nepravostí a] neáduov, ale

tento, J ješto se zdá sluha býti viery Kristovy, až'' knz, jedva se

dovolá, a komuž se škoda dje, až' udaruje a uctí, [tepruv lejdva •"

nkoho v kládu [vjsadí anebo potresce.

Ale ponvadž mezi pohany dokonalejší jest spravedlnosti v ta-

kových iních, tehdy takové vci daleké sou od viery Kristovy, neb

akoli píliš oslavena jest ta moc od mnohých u víe Kristov, jako by

ona byla plnost neb dokonání viery Kristovy," však nenalez[ne]m°

í. 298^ vtšího prospchu skrze ni, jediné když knží spojíce / se s tou

mocí, ukazují jí cestu u víe v bojích a v pomstách, kteréž jim ukazují

skrze zákon židovský aneb kteréž [jim] sami z své vuole vym[e]jšle[jí]P

falešn, a když naplní v tom vuoli jich v bojích a v pomstách,

tedy tu moc [zvelebují a] zveliují, jako nej[lepší]'' víe Kristov.

Ale ponvadž ta moc nic užiten[jší]ho nemuož ukázati, ten užitek

nic není, když híšníky a lidi zlé zhubíce [vženou]^ je do pekla

a ješt kou, že k veei boží zovou a pipuzují, ale neumjí po-

a opraveno misio pv.: pitískáte. b Opraveno místo páv.: prospvala.

^Pvodn bylo: pomsty takové. ^AIV: mnohé. ^Opraveno místo páv.:

kteréž. ^ V AIV chybí: s pilnosti, g V A IV petrženo a opraveno v: tito.

h Opraveno místo pv.: jest. i V A IV doplnno: kterak umí (?) prospti (?)

víe, jenž jest duchovní, ponvadž ješt mé prospívá v tch spravedlnostech

zevnitních než pohané, j Podle smyslu mlo by býti: tohoto, k (j Chelického

1. c. (str. 153): a. ^ V A IV nad: až jest nadepsáno: neopatrní, m Opraveno

místo pvodního: což je. " Následuje neplatn: a. o Oprav, místo pv.: ne-

nalézám; y4/K.- nenalezne. P Opraveno místo pv.: vymýšlí, r Opraveno místo

páv.: nejpilnjší, s Opraveno místo pv.: vezmu.

a Mat. 10, 14. /5 Mezi pohany dokonalejší spravedlnost. C.
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vdti, za který stuol takové sázejí, zhubíce je, kteíž jim nepovolí.

Též když k emu takovému pipudí, k emuž srdce nemají ani

viery [míti] mohou z takového pipuzení.

Protož pravím, by té moci nemísili k víe tmi píinami,

lépef by viera stála, nebo viera ve všem plnost má bez moci svtské,

zpravující lovka dokonale v svdomí « i ve všem život jeho.^ Neb

viera nedává se jako njaký skutek tlesný tlem, ale moc mee
k tomu jest, aby zpravovala zevnitní vci tlesné a asné. A k tomu

jest slouha s meem od Boha ustaven, aby ty vci ídil, a za to

jemu dan neb platy a est svta dány jsou. neb z toho jest

slouže, jakož svatý Pavel die,;^^ ale slouže Kristovy viery chudoba,

potupa, pohanní, posmívaní, uplvání aneb zhyždní pro pána

Ježíše Krista a v tom Pána svého následovati: v pokoe a v trp-

livosti poddánu býti / mocem svta, k pikázaní každého skutku f .
298^

dobrého hotovu býti,^ jakož apoštol áie,r a trplivost v protivných

vcech maje ani slovy ani skutky neiniti odboje, jakož pán Kristus

uinil, když jemu Láli, nelál zase, když bili, nehrozil,'^ zlým za

zlé neodplacuje se, vydal se soudícímu nespravedliv, tak v tom

jeho následovati v trplivosti duší svou vládna a ctností kesan-

ských pídrže se a tak blahoslavené nadje království [nebeského]*

oekávaje. Protož malá vc jest, což iní moc, proti tomu, což iní

viera, jako kvasnice proti istému vínu, kteréžto ^ kvasnice také ntco

ode dna drží, ale víno štpuje se skrze vieru, kteréž otec elední.

Pán náš, píti bude na svatb s svou chotí milou.

Ješt více dím : A držím, že apoštolé a jiní svatí, jich násle-

dovníci, mohli mocné lidi pijíti k viee Kristov, tak však, aby je usta-

vili v zpráv zákona tení svatého, jakož se toho píklad v živo-

tích svatých nalézá, kterak císa Filip*' dav^ všecky poklady v moc
svatého Sixta s Vavincem í k rozdá[vá]ní chudým, pi[puštn] '^ jest

k vire, pro kteroužto vc rytí jeho Decius zabil císae a svatého

a Opraveno místo pv.: božího. ^ V AIV doplnno: jsa piveden k víe

skrze slova pravdy, c A IV: dal. d Opraveno místo pv.: pistoupil.

a Víra ve všem zpravuje lovka. C. /? ím 13, 1.—7. ;' Tit. 3, 1.

6 1 Petr 2, 23. s nb. C. Z S. Vavinec. C.

' Srov. CHELICKÉHO, O trojím lidu str. 153. I5t.

O sluhovi s meem CHELICKÝ v „Sítí viry" (vyd. Smetánková)

str. 158. Srov. shora str. 504.

^ Jak bratí smýšleli o moci svtské víz pozn. 1 na str. 52.
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Sixta s Vavincem umuil, cht pokladuom zase,^ ale nikdež^ ne-

shledává se, aby který lid kesanský ustavil nad sebou krále neb kníže

za pána u viee Kristov,'' až'^ toho nejprve, *• když Sylvestr pijal cí-

sae u víru Kristovu se všemi zvláštnostmi, kteréž všeliká moc pohanská

f. 299^ drží,* se vší pýchou / a slávou « svta a se všemi právy a po-

mstami pohanskými, [odkudž moc ímského]^ císaství pod vrou
[stojí], f cti a [slávy] s svta hledající a následující a svou pejchu

a slávu pikrývajíc duostojenstvím a ádem svého císaství, ale

ponvadž žádný nemuože pijíti za pánem Ježíšem, jedmé le se

odepe všech vcí, v nichžto svt [má] své utšení,^ a skuten
následovati bude [pána Ježíše] (jakož i svatý Petr dí, že Kristus

trpl fzaj"^ nás piklad ostaviv nám, abychom následovali^ šlé-

pji jeho, kterýž, když jemu láli, nelál} a když trpl, nehrozil), r

jediné le snad císai, králi neb pánu [i komužjkoliJ [takovému]"^

na svt povýše[nému] ' zdálo [by se],*" že by [vtšího" duosto-

jenství a rodu lepšího] ° byli, než pán Ježíš s nebe sstoupiv, vtliv

[se] a ponížil [a vydal na píklad] p k nauení a k následování

každému, kdož chce spasen býti.^ Ale nám zdá se, že nejsme

dlužní následovati Krista v takovém ponížení pro rod smyšleného,

pohanského neb (^ od pohanv pošlého/ A ponvadž ta moc* cí-

saská se všemi zvláštnostmi pohanského panování puštna jest

u víru, jak* jiné moci menší knížata a páni s jich životy a pano-

váním stkvostnými, obyejem pohanským vzdálen od zprávy zá-

'^ Následuje petržené: jinde. ^V A IV doplnno: jiné <?), neb Buoh
jich král jest. c y originále: A z. ^ V AIV doplnno: poátek vzalo všecko

zlé. e Opraveno misto pvodního : a tak vždycky moc ímského, f Opraveno

ipisto pvodního: stála, g Opraveno misto pvodního: chvály, h Následuje

petržené: má. ch Opraveno misto pvodního: pro nás. i Opraveno místo

pvodního: neodlál. i Opraveno misto pvodního: kdožkoli. k Opraveno mlsio

pvodního: takový. ' Opraveno misfo pvodního: povýšený. Následuje neplatné:

že by se. "^ Opraveno místo pvodního: takovému. " Opraveno místo p-
vodního: lepšiho. o Následuje neplatné: a rodu a lepšího duostojenství. P Opra-

veno místo pvodního: se za vás. q Následuje neplatné: vydal, r Zde jest

patrn anakoluth. Smysl vty Jest asi tento: Kdo chce Jiti za Kristem, musí se

zici všeho, co ve svt Je píjemné. Ale povýšeným zdá se, že pro svj rod

to ínlii nemusejí. ^Následuje neplatné: pohanská. ^ A IV: pak.

a Moc ímského císaství pod vrou stojí. C.

§ Proti moci svta. C. y 1 Petr 2, 21.—23.

íí Moc svtská u víru puštná. C.

' Zdá se, že píbh tento Jest vzat z kroniky MARTIMIANI (list díla,

g VIb), srov. MGH, SSXXII, 449 a MARTINUS POLONUS ed. KLIMEŠ str.

31. Zde se cituje i legenda o sv. Vavinci.
2 Srov. CHELICKÝ, O trojím lidu 154. 155.
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kona Kristova — kterak by pak menší ^ nebyli puštni u víru s jich

bhy svtskými?

A to jest mnohým známo, kterak skrze tu moc tak u víru

puštnu a tak falešn s vrou s/peženou, Antikrist vzal všecku « f. 299^

sílu nepravosti své pod vrou Kristovou a tak [ta] veliká nevstka],*'

kteráž sedie na stolici velebnosti ímského císa[ství],<^ všecky své

tráveni[ny] skrze tu moc rozmnožila. Neb když jest ta moc k víe pijata,

vždycky cti a slávy a práv pohanských následující a požívající, jakož

i prvé** v pohanství [jsouc] jich požívala, takéž zase ta moc nadala

knžím zboží, sama ta moc neprav vešla u víru a knží zbožím svým

zbavila^ víry. Apoštolé [nemohli] ^ za pánem [Ježíšem] s jíti, [až]

všecko opustili a dosti vhod mvše, a by tak bez pekážky mohli

jíti po všem svt a kázati slovo boží; tento pak zpt opustiv

chudobu pijal panství zboží^ císas[ského] ^ a slávu jeho zemskou.

Ménf by jich bylo a bželo, kdy by mli v chudob Krista ná-

sledovati. Ale mnozí jdou, aby mli zboží a svou vuoli, a zv(l)ášt

papež. A tím '=•' lidi oslepil,' prav se [býti] námst[kem]J a násle-

dovníkem Ježíšíe"^ chudého].' A lidé slepí všemu uví. Protož by

byl "> Sylvestr [podal] viery Kristovy císai v pravd a v plnosti podlé

zprávy zákona Kristova, mám za to, že prvé, nežli [by] ji (byl)

pijal v té pravd, že by ho byl spíše opak odel. Ale ponvadž tak

neprav se spáhly moc svt[ská]" s knžstv[e]m,° potom [vždycky]

více knžstvo rostlo v zboží lestn a ve cti svta [jsa], táhna zboží od

moci svtské i od jiné obce, skrze svá náboženství falešn vymyšlená

[dobývalo].^

Protož nemžeme povo/liti, aby dokonání víry naší skrze moc f.SOO^

mee bylo, le by všecky iny, kteréž skrze tu moc jednají, roz-

meny? byly zákonem tení svatého. Aniž také ten duovod, jakož

nkteí pivodí o té moci, stojí, že apoštol r pikazuje modliti se

za krále a za jiné v povýšeni^ [posazené neb] postavené, abychom
my pod nimi tichý a krotký život vedli. Tuf nic nedotýe králuov

^V AIV petrženo: pak menši. ^Opraveno místo pvodního : kurva

c Opraveno místo pvodního: císae, d AIV: bez promny, e Následuje ne-

platné: knSží. f Opraveno místo pv.: chtíce, g Opraveno místo pv.: svým.
h Opraveno místo pv.: císaství, ch Následuje neplatné: chce. ' Páv.: oslepiti,

j Opraveno místo pv. : námstek, k Opraveno místo pv. : Ježíšuov. ' Opra-

veno místo pv.: jenž byl chudý, m Následuje neplatné: podal, n Opraveno

místo pv.: svta, o Opraveno místo pv.: knžstvím, p AIV: rozmeni,
r AÍV: povýšenosti.

a Antikrista víra odkud jest. C. /? nb. C. y 1 Tím, 2, 1. 2.

' Srov. CHELICKfíHO. O trojím lidu 155. 156.
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kesanských, [kteížto ješt nebyli u víru puštni, než teprúv

skrze] ^ [Sylvestra více než po tecii stech letech puštn jest císa] **

pod víru nejprv, a to neprav, [jakž kroniky ukazují],^ jakož naped
jest o tom [doteno].'^^ Ale ta e apoštola jest o té moci pohanské,

kteráž trvala do Sylvestra, od kteréžto'^ moci vždycky z dopuštní

[božího] trpli sou vrní; [aby]^ se, velí, modlili [za ni]; ráí-li milý

[pán] Buoh, že on muož ji ukrotiti k modlitb vrných; paklif chce

vuole boží zkusiti nás a sistiti, [aby vdouce,* že] tofs Bohem
jde, aby toho nenesli hoce v srdci svém proti moci té,^ ponvadž
[ona nic]' bez vuole božíJ nemuože uiniti, neb on skrze tu moc
svta istí slouhy své. A proto" i tu moc, ráí-li, [muože] ku po-

znání pravdy' pivésti, jako i Šavla, [velikého]"! [protivníka vr-
ných], uinil Pavla vrného [a pilného] slouhu. A [ten] Buoh jest

též moci i dnes. Ráí-li, [muože] z vlka [lítého] uiniti beránka

[krotkého], bude-li se vuoli jeho svaté líbiti. Nebo zlost áblova
f. 300'' nemuož nic proti vrným, než skrze zbuzení / zlých lidí a nejvíce

mocných, ale však vždy ne víc," pokudž Buoh puojí jim a dopustí

zlé na zlé i také na dobré, cht jich° skrze protivn[é vci zkusiti] p

a sistiti, jako tesa [skrze] sekyru^ devo istí a oteše k své

vuoli. Protož apoštol napomíná vrných, aby skrze modlitby ku

pánu Bohu hledali té moci ukrocení tak, abychom mohli pokojný

život konati,a a by se vuoli Pán líbilo (nebo mnoho muože
modlitba spravedliv[ých] ^ ustaviná), a že, jakož písma ukazují, že

srdce královo v rukou božích jest, a k emuž chce, k tomu je

obrajci]}^ le proti sluhám svým, le proti nepáteluom svých

sluh, a slouhy boží v nouzech svých úzkostí ne k jinému, než ku

pánu Bohu svému" utíkati se [mají] od nho samého pomoci

a Opraveno míslo pvodního: byf o nich apoštol psal, neb. b Opraveno
místo pvodního: jich ješt nebylo u viee, neb teprv od Sylvestra puštn jest císa.

< Následuje petržené: a protož tepruv po tech stech letech a více, jakož kro-

niky ukazuji. d Opraveno místo pvodního : kteréhožto, e Opraveno místo

pvodního : a za tyf. f A IV: vidouce. ?,V AIV chybí, h Pvodn bylo: tej.

i Opraveno místo pvodního: ta moc. j Následuje neplatné: nic. k P-
vodn bylo: protož, i Následuje neplatné: muože. m Opraveno místo pvod-
ního: ukrutného, n AI: nejvíc. V AIV následuje: než. o Následuje ne-

platné: zkusiti, p Opraveno místo pv.: protivenství, r Opraveno místo,pv.:
sekyrou, s Opraveno místo pv.: spravedlivého, t Opraveno místo pv.: obrátí,

u Následuje neplatné: se utíkají.

a 1 Tím, 2, 2. § P. 21, 1.

! Narážka na legendu o donaci Konstantinov, o niž viz pozn. 3 na str.

73. Citovanými kronikami mini se pedevším kronika Martimiani, o níž viz

pozn. 1 na str. 408.

^ Srov. str. 506.
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a smilování žádají[ce] a hledajíce. Jakož i svatá Ester vidúci, že

nepátelé uložili lid boží zahladiti, modlila se snažn pánu Bohu,

aby srdce královo obrátil proti nepáteluom jich, jakož i stalo se

jest. Ovšem pak v zákon novém, kdežto není puojeno tlesným

meem bojovati kesfanom. ale v nožnice jej obrátiti, neb jakož

i svatý Pavel die, že odni rytováni našeho nejsou tlesná, ale

moc od Boha^ [vlasti v trplivosti]^ dušemi [svými]'' a skrze tu

trplivost pemáhati, modlíce se za protivníky, jakož i apoštolé

inili; když se sebrala proti nim knížata knžská, / oni všicknif. 30P

jednostejn volali ku Pánu, až se m[í]sto^ pohnulo i ukrotil je[st]

Buoh nepátely jich.

A tak všudy /? v písmích ukazuje se, že upokojení nepátel proti

eledi Kristov ne odjinud než skrze modlitby jich ku pánu Bohu
bývá. Protož hledati upokojení skrze moc svtskou, to jsou vci svta,

ale upokojení vrným sluší hledati skrze moc boží modlitbami, a to

ješt podlé vuole boží modliti se, vidí-li on v tom naše lepší, af ráí

podlé líbezné vuole své uiniti s námi, což dušem našim užiteného

vidí. Aniž také to piesmo vznie [k tomu] panování svtské[mu],'^

kdež apoštol mluví k Timoteovi ka: Kteíž pány vrné maji.r

Ta jest e^ o emeslnících a tesaích,* kteížto sou páni eledí

svých [a svých pacholkuo], u nichžto [oni] tží aneb ze mzdy d-
lají na emeslích a na ddinách. Protož tuf nemíní toho panování

svtského, o nmž e jest.

Opt k duovodu té moci svtské s [jejímiejs zvlášt[nostmi]'i

[a pomstami] pipuzujícími,' smrtmi neb jiným trápením tlesným

pod vieru Kristovu pivodí e svatého Petra o Ananiášovi a o Za-

fie. Každý rozumný, kdož te písma a chce je zdrav s bázní

boží vážiti, muož rozumti, že to piesmo nikdýž neukazuje, by

svatý Petr bil je aneb bíti kázal, také aniž pomsty na n prosil,

ale toliko oznámil pokrytství jich i také pomstu od Boha proti

neupímnosti dopuštnou, a též i na žen jeho. Protož J / takoví, í- 301

nechtí-[li] se Boha báti pro takové falšování pís[e]m,'' [by se]

aspo • lidí stydli!

a Opraveno místo púv.: k vládaství. b Opraveno misio páv.: našimi

v trplivosti, c Opraveno místo púv.: mSsto. d Opraveno místo púv.: svt-

ského. ^ AIV: e jest. f Podtrženo Jako by bylo neplatné. V AIV chybí:

a tesaích, s Opraveno místo pv.: jinými, h Opraveno místo pv.: zvlášt-

ními, i Následuje petržené (neplatné) : a pomstami, j Následuje petržené:

a. k Opraveno místo pv.: písma. I Následuje neplatné: by se.

a 2 Ko. 10. 4. /í Kterak upokojení má hledáno býti. C. y 1 Tím. 6, 2.
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Též i ono pivodí, jakož psáno (u> svatého Lukáše 19. o kup-

ení sluh, [jimžto rozdal hivny, kdežto na konci toho] podo-

benství stojí psáno: Nepátely mé, kteíž necht[li],^ abych nad

nimi kraloval, pivete sem a zbité pede mnoiifi Z toho písma

iní sob duovod k zabití. Však každý vrný a Boha bojící muož
poznati, chce-li to písmo práv vážiti, jest-lif ten rozum toho

písma, kterýž oni vytahují, ili cizoložný, neb mluv Pán v po-

dobenství tu e die : To když slyš[eli],'° pidal jest a povdl po-

dobenství: lovk jeden šlechtic odšel do daleké krajiny pijíti

království a navrátiti se. I povolal sluh svých a dal jim deset

hiven ka: Kiípte jimi, dokavadž nepijdu etc./^ Každý smyslný

a vrný kdož chce vážiti toto písmo v podobenství povdné,
muože rozumti, žef to Pán o sob promluvil cht odjíti do krajin

dalekých, t(otiž) království nebeského k Otci svému, a pijma

království navrátiti se asem svým k uinní soudu a k položení

potu s sluhami svými, jakož touž e, akoli pod jinými slovy,

pokládá svatý Matouš v XXV. '^ kapitole a rozum toho zabití ozna-

muje ka : A neužiteného slouhu uvrzte do temnosti zevnitních,

tut bude plá a skehot^ zubuom.r Tof zabití svatý Matouž^ vy-

kládá v podobenství svém. Protož ten sám, kterýž lovka stvoil

f. 302^ a duši v tlo vlil, [má moc / a právo]' k zabití [jeho], neb sob
takové pomsty zachovati kázal ka: Mn^ pomsta a ját odplatím,

die Pán.o Pak [stvoení]*' jeho a zvlášt slouha zákona jeho, žá-

daje milosti jeho skrze plnní zákona jeho, i in[í] ' pak [potom]

proti rozkázaní zákona J toho, chápaje se [moci mee]. Jaká to

smlost a všetenost v moc a v právo samé[mu]'' Boh[u]' [nále-

žité uvazovati] "> se [a ješt pak k tomu] písmo" [svaté] cizoložn

pi[voditi],° [ješto k tomu nic nepipadá], slov Pán nic [nesoud

a] neváže, jedno když písmo jmenuje zabíti? [a] jemu [že se] líbí

zabíjeti a panovati nad stvoením sob rovným s falešným vý-

kladem písma a smíti sC plésti v moc a v právo ^ samé[mu]t

Boh[u]" písluš[ející]^! Veliká [jist] smlost a nevra tak cizoložiti

a Opraveno místo pv.: nechtjí. *> Opraveno místo pv.: slyšichu. ^ AI:

XXII. d A IV: škehot. e AIV: Matouš. f Opraveno místo pv.: naprav,

g Pv. bylo: mnf. h Opraveno místo pv.: svení. ' Opraveno místo -pv.:

iny. i Následuje neplatné: jeho. k Opraveno místo pv.: samého, i Opra-

veno místo pv.: Boha. ™ Opraveno místo pv.: víže se. ^Následuje ne-

platné: k tomu tak. o Opraveno místo pv.: písoud. P AIV: zabití. Násle-

duje neplatné: a že se. r Následuje petržené: v. s Následuje neplatné-

kteréž na. t Opraveno místo pv.: samého. " Opraveno místo pv.: Boha.

v Opraveno místo pv.: píshiši.

« Luk. 19, 27. § Luk. 19, 11 a nás). ;- Mat. 25, 30. o 5. M. 32, 35.
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písm[a],^ ješto^ jest [to] hích mnohem tžší každého cizoložstva

tlesného.*^

Ale snad [nkdo] die o moci nahoe psané: Však apoštol Kri-

stuov uí mocem [vyšším] poddánu býti [a praví], že všeliká moc
od Boha jest, a kteréž vci od Boha sou, zízené sou. A kdož se mocí

protiví, božímu zíezeni se protiví a zatraceni sob dobývá,'^ protož

ponvadž moc od Boha ziezena neb zpuosobena jest, kterakž v ní

není dokoná[ní] *^ života, a(n> nazývá ho slouhou božím?" K tomu

diem, že pravá sou slova apoštol [ova],^ a[le] potebná sou k srozumní,

nejprve k komu je psal a* kterého s [asu] je psal a kteraká moc
byla [jest] v tch asích etc ^ a že té*^ epištoly nepíše [apoštol]'

moci té' rozkazuj[e]'' jí anižf jest podobné / rozkazovati moci té, f.302^

kteráž[to] nebyla pod jeho [poslušenstvím],' neb jest byla po-

hanská moc císae ímského, eeného Nero,'" od nížto mnozí

vrní i sám apoštol zahuben; ale píše tu epištolu" tm, kteíž uv-
ili sou v pána Ježíše Krista skrze kázaní apoštolské, aby oni sly-

šíce o takovém povýšení a duostojenství, k nmuž mají skrze tu

vieru pijíti a synové boží býti a spolu ddicové s Kristem života

vného, i chtli by z toho snad odporní býti a nepoddaní moci

té proto, že jest pohanská. Ponvadž jest [všeliká] ° moc od Boha
zízená k zpravování svta a spravedlností zevnitních, aby mohl

svt státi a trvati k vuoli božie, jakož naped povdíno jest, a po-

nvadž ta moc pikazuje spravedlnost zachovati jednch k druhým

a kivdy i bezpráví i jiných kvaltuov initi zapovídá, i proež by

moci nebyl poddán v takových vcech, ano k tm vcem kesan

a Opraveno místo pvodního: písmem, b Opraveno místo pvodního:
jenž. (^ V AIV doplnno: není to Kristovu knzi porueno ani žádnému

v Krista vícímu, aby sahal na to a mstil toho, což Buoh sám má mstíti,

neb on zná tejnost srdce a umí dáti a pomstiti podle toho, ale lovku vr-
nému toho není potebí, ale ješt s pilnosti má se od toho vystíhati, aby

žádným inem ani kterým napomenutím neb povolením nebyl píina kterého

trápeni, ovšem smrti, ale lovku híchy porušenému z toho zlého pirození od

nhož jest pemožen a v službu poddán jest nic vlastní ukrutnost svár a nemi-

lostivost, jakož dí apoštol: odítavad bojové etc; všaíi z žádostí, ješto rytují
v oudech vacích, zabíjíte, závidíte, prosíte a neberete, neb zle prosíte, to

jest jsouce v tom zlém povdném, d Opraveno místo pv.: dokonale, e Opra-

veno místo pv.: apoštola, f Následuje petržené: za. 8 Následuje petržené:

jí.
h Pv. bylo: tej. i Opraveno místo pv.: svatý. Následuje neplatné: Petr.

j Pv. bylo: tej. ^ Opraveno místo'púvodnííio : rozkazující. • Opraveno místo

pv.: rozkazováním, m Následuje petržené: za toho asu panovala. " Násle-

duje petržené : svatý Petr. o Opraveno místo pv.: každá.

a ím. 13, 1. 2.

' Srov. CHELICKHHO, O trojím lidu 159.
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vrný prvotn jest od Boha zavázán, jenž má [to initi a] toho

ostíhati netoliko pro pikázání moci boje se pomsty,* ale pro

svdomí, neb [jest] prvé pijal [od Boha]^ pikázaní [to], kteréž

v srdci má [držeti],'^ aby žádnému kivdy ani lsti neinil ani žád-

ného oklamání a sob uinnou kivdu aby pokorn strpl nein
f.303^ zlého za zlé / ani initi mysle? [Ten zákon má v srdci míti]'' [a]

v skutku plniti. A ponvadž moc podobné vci [pijkazuje^ t(otiž)

neiniti kivdy ani co takového, pro by* neposlouchal [takového]

lovk vrný? Paklif ta moc co odporného zákonu Pán rozka-

zuje, v takových vcech nemá poslouchati, ale lépe pokorn trpti,

než by povolil takovým vcem neslušným. Protož apoštol píše

tak k Ti[tovi]s: Mocem vyšším poddánu býti, k každému skutku

dobrému hotovu býti, žádnému se nerouhati,^- nebo všeliká moc
od Boha jest zpuosobena^ pro jeho ád, kterýž i v tom lidu [ne-

moudrém] poteben jest, pro njž[to jest] ta moc zpuosobena.*^

Protož die piesmo : Mnou králové kraluji a mocni spravedlnosti

rozsuzuji, r

Ale že piesmo <^ nazýv4 ho sluhou božim i tu zdrav musí

rozumíno býti, neb každé stvoení slouží Bohu podlé ádu svého,

také i áblové, když muie zlé k vuoli boží vedle miery jim od

Boha uložené. Též i v zákon = psáno, kterak Buoh Nabochodo-

nozora nazval slouhou svým, skrze nhož mstíti chtl nad lidem svým,

sob odporným, jenž protivil se a pijíti nechtl eí prorockých, ale

trápil a hubil proroky. Protož ten král pohanský byl jest sluhou'

božím v dokonání hnvu [jeho] nad takovým lidem nepovolným Bohu;

a proto nebyl jest slouha viery [neb slouha] zákona jeho, neb to jest

f. 303° jiná / vc jako u podobenství mluvíc, kterak král zemský má
rozliné slouhy, pány, rytíe,, panoše, mšany, rychtáe, biice

a katy, všef sou služebníci; ale [jinak] páni, kteížto sou milost-

níci, s nimižto má své ochotenství, a jinak biici a kati, skrze

nžto pomstu hnvu [svého] koná a proto sou slouhy k dokonání

hnvu jeho.' A protož [i] Daniel prorok jsaJ u vzení [s jinými

o]"^ Nabochodonozor[ovi]' králi"" v modlitb své mluvil ka: „Pane

^Následuje neplatné: jeho. ^Opraveno místo pv.: jest. c Násle-

duje neplatné: a že ti. ^Následuje petržené: ani. e Opraveno místo pv.:
rozkazuje, f Následuje neplatné: toho. S Opraveno místo pv.: Timoteovi.

h Následuje petržené: jest. i Pv. bylo: slauhou. i Následuje neplatné:

s nimi. k Y a I chybí. • Opraveno místo pv.: Nabochodonozora. ^ Pv.
bylo: krále.

a Tit. 3, 1. 2. /? ím. 13, 1. y P. 8, 15. d ím. 13, 4. e Jer. 27, 6.

' Srov. podobné místo v PSÁNÍ PANU PODKOMOÍMU, AI f.
318b.
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Bože náš, poddal jsi nás pro híchy naše v moc tohoto krále nej-

horšího." « Tamtou Buoh nazývá ho sluhou ^ [svým] a tento [pak]

prorok Daniel králem nejhorším. Protož musí zdrav rozumíno^

býti písmom, neb apoštol ne[pi]kazuje •= an[i]<* píše moci té,^ jenž

jest byla pohanská, ale píše toliko tm, kteíž [sou] uvili kázaní

apoštolskému, kteíž byli nemnozí ze všeho lidu, ue je, aby po-

korn poddáni byli mocem, že od Boha zízeny sou neb zpuo-

sobeny pro jeho ád, kterýž on chce míti v tom lidu nezbedném,

jakož naped povdíno jest.^ Protož kdožkoli pikazoval by slušné

vci, má zachováno a posloucháno býti; pakli by odpíral a ne-

poslechl takové moci, ješto [drží nebo] nese me ku pomst zlých

a neposlušných lidí, hnv jeho nesl by a svdomí by urazil ped
Bohem, odpíraje poslušenství hodnému té* moci.

I tomu také má srozumíno býti, jakož se nynjší domnívají,

že by apoštolé psali [epištoly neb] listy celému mstu. Však apo-

štolm nepíleželo / pikazovati tm, kteíž sou nepijali viery f.304"

Kristovy skrze jich kázaní, ale byli úedníci a zprávce [od] císae

toho pohanského ustavení v jednom každém mst a [z toho] lidu po-

hansk[ého],g z nichž nkteie [toliko] uvili sou kázaní apoštolskému

a z jich nauení dlili se od jich modláských chrámv a služeb-

ností, sloužíce Bohu pravému a živému podlé nauení apoštol-

ského, [jichž '1 oni v tom, totiž ti] ouedníci pohanští, nemnoho

dbali, kterak kdo ví, když jim toliko poddáni byli s danmi
a s jinými poplatky obce

;
pakli [kdy] '^'^ Buoh chtl na n pokušení

uvésti od moci, nezuostá[va]lo jim, než jedné trpti pokorn, jakož

sluší na ovce Kristovy. Protož apoštolé toliko [sou] vícím psali

listy k jich nauení a zpravování u víe, kteížto [sou] oddlovali

se od pohanuov obcováním, služebností viery své, nic pebýváním

[neb] bydl[ením],' neb sou proto vždy mezi pohany pod jich mocí

svá obydlí mli. Neb když by celá msta [i] s ouedníky svými

všeJ byli kesané, tehdy by to[to] apoštolské psáni nemohlo státi

v pravd, jakož sou psali vrným rozptýleným neb rozehnaným*^

v Pontu, v Galací, v Kapadocí, v Bitynie etc,r aniž by to mohlo

státi a býti, kdežto apoštolé v svém psáni položili tšíce vrné, že

a Pliv. bylo: slauhou. b Aí: rozuminu. c Opraveno místo pv.: neroz-

kazuje. d Opraveno místo pv.: ane. e Púv. bylo: tej. f Pvodn bylo psáno:

tej. g Opraveno místo pv.: pohany, h Opraveno místo páv.: ješto. ch Opra-

veno místo pv.: by. '^ Opraveno, místo pv.: bydla. \ Pvodn bylo na-

psáno : všemi. ^Následuje neplatn: v bytu.

a Jest to citát z modlitby Azariášovy, jež se nalézá v Pídavcích k pro-

roctví Danielovu (verš 3. si.). /? Jer. 27, 6. / narážka na: 1 Petr 1, 1.

' Str. 523.
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SOU takové vci trpli od spolumšfan,a když by v jednom mst
f.304^ všickni jedné viery byli, slušíce pod jednu zprávu / apoštolskou;

nemohlo by jim to pijíti, aby vymítání a rozptýlení takové trpli

od spolumšan neb od jiných spoluv[ících].^

Též i jinde rozum piesma svatého to'' ukazuje, že apoštolé

ne celá msta obracovali na víru, jakož se nynjší domnívají a že

by obrátíce je úedníky nebo konšely jim ustavili. To rozumný

muože znáti, že by to dosti nepodobná vc byla na [cizím] •= panství

[o takovou vc se pokusiti a chtíti] tak vlasti a rozkazovati, po-

nvadž to z piesma rozumie se, že jeden císa panoval a vládl

nade vším svtem, neb jinak nebylo by slušné ani císai rozka-

zovati v cizím panství, ale že jednoho císae jedno panství bylo

všeho svta [v] tfy]** chvíle, a protož i mohl jest pikázati, aby

popsán byl vešken svt [a] aby se sešli k pop[isu],« jakož i tenie

svdí ka: Vyšlo Jest [vyrení]^ od císae Augusta etc./? A tak

ten císa vládl jest vším svtem, maje po krajinách krále tvrtáky^

a jiné úedníky. Protož neníf podobné, aby [takovou všetenost

ukázali apoštolé a] o takové bláznovství pokusili se,^ aby obrá-

ceným na víru ustav[ova]li '^^ úedníky. Kdo by toho dopustil [na]'

svém panství? Aniž by této viee dali se poíti ani pístupu k ká-

zaní J mli by [té víry] apoštolé aniž císaové ímští, kteíž byli

veliké moci, dopustili by [toho, aby v mstech]'' [jich trpíni byli

takoví], kteíž by takové rozdlení [a roztržku]' v lidu jich chtli

zaínati, [odkudžto]*" boj[ové]° a ruoznice povstávaly [by. Ale] ne-

Í.305* bylif sou apoštolé takoví," ale jakož sou od pána Ježíše vza/li,

a Opraveno místo pv.: spoluvrných. Následuje neplatné: trpli. V A IV
doplnno: neb ponvadž kesané praví a vrní sou jako ovce, neníf podobné,

by jedni druhé trápiti mli, než odporní pravé a živé víre Kristov tif sau je

trápili a mordovali, neb ovce Kristova nedere ani toho vlka, neb její pirození

toho do sebe nemá, ale kdož není ovce, tenf jest vlk dravý trhaje ovce Kristovy,

b Pfw. bylo napsáno: toho. V A IV chybí, c Opraveno místo pv.: jiném,

d Opraveno místo páv.: té. e Opraveno místo pv.: popsání, f Opraveno

místo pv.: e. s Následuje neplatné: apoštolé, h Opraveno místo páv.:

ustavili, i Opraveno místo pv.: v. j Následuje neplatné: tei viery. ^ Opra-

veno místo pv.: jich msta pustiti. ' Opraveno místo pv.; a všetenost,

m Opraveno místo pvod.: a dokavadž by. " Opraveno místo pvod.: boje.

o V AI V doplnno: a poslové vrni až do skonání svta nebudouf se v tom na-

lézati, aby takové neslušné vci svtské ídili, ouad3/ sadíce a jiné takové vci

víe odporné iníce.

a Narážka na: 1 Tes. 2, 14. ^ Luk. 2, 1.

1 eský peklad eckého výrazu .tetrarchas" : titul tento píslušel pa-

novníkm Judska pod vrchní mocí ímskou, zejména Herodovi Antipovi. synu

Heroda Idumejshého, vládci v Galilei a Peraei.
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tak sou lid uili, aby v trplivosti a v pokoe vládli dušemi svými

a poddáni byli [mocemj^a pánuom, jakož i sám pán Ježíš poddán

byl. Protož ne celá msta [sou] viee povolila, ale ntco ne mnoho
proti množství msta, jakož též v Skutcích apoštolských muož
rozum'' [ukázati]."^ Když apoštol s. PaveH vKorintu kázal, jemužto

poali odmlouvati a rouhati se, [k nmuž] ^ u vidní noním e-
eno, aby se nebál, ale mluvil, [neb]* nebude moci [nijžádný

uškoditi, neb lid mnohý jest mi v tom[to] mst. '^ Ne die „veškeu",

ale „mnohý". A tak nkde viece [a] nkde mén^ pijal[i sou]*'

vieru Kristovu. Ale proto [jich] vždys málo' bylo proti množství

nevrných pohanuo, kteíž obýva[li] J
i kteíž zpravova[li] ^ msta

v úadech svých z poruení císae. Protož vících vždy nemnoho
proti jiným a nejvíce z chudých, kteréž Pán vyvolil k viee své,

jakož svatý Jakub svdí ka: Však Buoh chudé vyvolil na tomto

svt, ale bohaté u viee a ddice královstvíJ A tch' vždy málo

di"^ [malé] stádce, jakož pán Ježíš ve tenie die,/' kteréžto [pi-

jalo]" úzkou cestou jíti za pánem Ježíšem proti tomu množství

nezíslnému, o nmž piesmo die, že bláznuov nezislný poet
jes^ a že široká cesta k zatraceni a mnozí po ni jdou. ^ [Též

opt na jiném míst] ° z piesma muož rozumíno býti, že ne celá

msta viee povolovala, jakož psáno v Skutcích / [apoštolských], 1.305"

když Pavel apoštol v krajin EfezskéP v tom mst byl, k[á]zal

a u[il]'' jsa tu za dv lét a potom zlatníci té modly Diany

zbouili lid proti Pavlovi, proto že by odvra[ce]l^ lid prav, že

nejsou bohové, kteíž rukama bývají uinni. C A z toho rozumie

se, že to msto bylo jest následuje svého pohanství modloslužeb-

ného a kteíž vrní byli, ti od ni[ch] rozd[í]lní' byli v [sloužení]"

Bohu živému a pravému vedle nauení apoštolského.

Protož z to[ho]^' rozum ukazuje z viery,^ že apoštolé nepsali

^Následuje neplatné: byli mocem. ^Pvodn bylo napsáno: rozumný,
c Opraveno místopv: poznati. ^ V AIV nad slovy: když apoštol s. Pavel jest

nadepsáno : a po smrti každý rozumný, e Opraveno místo pv. : jemužto. í Opra-

veno místo pv.: žef. S V A/V chybí: mén pijali sou X vždy. h Opraveno
místo pv.: pijali jich. i Následuje petržené: jich. j Opraveno místo pv.:
obývachu. k Opraveno místo pv.: zpravováchu. ' Následuje petržené: jest.

™ Pv. bylo napsáno: ale. " Opraveno místo pv.: vyvolil, o Opraveno
místo pv.: opt i jinde. P Následuje petržené: a. V A IVjest: a. " Opraveno
místo pv.: ue. Následuje petržené:jl káže. s Opraveno místo pv.: odvrátil,

t Opraveno místo pv.: dlení. " Opraveno místo pv.: služb, v Oprav, místo

pvodního : tomu. z Následuje neplatné: naší.

a Parafráse Sk. 18, 9. 10. /? Jak. 2, 5. y Luk. 12, 32. <í Kaz. 1, 13.

e Mat. 7, 13. r Parafráse Sk. 19, 23. si.
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SOU epištol celé obci msta, ale toliko vícím, kteíž ze všeho

množství uvili, nemnozí proti množství všeho ^ msta. Aniž také

z epištoly apoštolské muože ukázáno býti, aby vícím ustavil

moc s meem za pána k zpravování [a" bránní] jich, jakož nahoe
doteno jest^ za nepodobné býti, na panství cizím o to se po-

kusiti. A a by také bez pánuov [kteí] svobodní byli,'^ nevložil

by na n apoštol bemene takového služebnosti v bázni, ponvadž
lidu prvnímu, vyvedenému z Egypta neustanovil krále ani knížete

za pána, ale sám Buoh chtl jim za pána a za krále býti, by

[byli]** jím « sami nepohrdli požádavše sob krále zemského, jakož

o tom naped doteno jest.=^ Mnohem pak viece [nyní] lidu tomuto,

kterýž jest vykoupil krví svou, neustavil jim pána ani krále kte-

rého na zemi. A protož ekl k svým : Králové pohanští kraluji

nad [svými], ^ a kteiž ukazuji moc nad nimi, dobrodinci šlovou,

f. 306^ ale / mezi vámi ne tak. Ale ktož by chtl mezi vámi býti vtí,
budiž slouha všech [vás], a kdo pedchdce, jako ten, jenž na

zad jde, neb i Syn lovka nepišel, aby jemu slouženo bylo, ale

aby [on] sloužil etc.a Protož takové vci na pohany slušejí, pa-

novati nad jinými, ale svým praví ^i Mezi vámi ne tak jbude],

aby chtl nkdo panovati a vtí nad jinými chtl býti. Tot na

pohany sluší a na tento svt, kteíž takových vcí žádají, ale mezi

vámi kdož chce býti vtí, budiž slouha ji]ných].^ ^ Tuto pán Ježíš

své kesany uí, jakož i jinde die, že jeden jest Pán váš, ale vy
všichni brati jste. r Protož pán Buoh sám zuostává jim králem

a vejvodou na vky, k nmuž nejvíce hledti a jeho poslouchati''

mají pro jeho nesmírnou dobrotu a odplatu, a proti rozkázaní

toho krále žádného poslouchati nemají proto, že on jim zuostává

králem vn, [jakož psáno jest]': A ty Betléme, zem Judo[va],'i

nikoli nejsi nejmenší ]mezi]^ knížat[y]^ Judskymi, nebo z tebe

vyjde " [vejvoda],"^ jenž bude zpravovati lid muoj izrahelský. ^

A jinde dí: A kralovati bude v domu Jakobovu na vky a krá-

lovství jeho nebude konce. ^

^Následuje neplatné: svta, b V A IV následuje: a. ^Následuje ne-

platné: kteí, d Následuje neplatné: byli. e Opraveno místo pvod.: sebou,

f Následuje petržené: ale. g Opraveno místo pvodního: jich. h Následuje

neplatné: chtjí. i Opraveno místo pv.: to písmo ukazuje ka. J Opraveno

místo pv.: Juda. k Opraveno místo pv.: v. ' Opraveno místo pv.: kní-

žatech, m AI: vejde. " Opraveno místo pv.: vuodce.

a Mat. 20, 25.-28. /? Mat. 20, 26. y Mat. 23, 8. d Mích. 5, 12.

£ Luk. 1, 33.

' Srov. sir. 526.

- Srov. str. 507.
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Také ani toho v písm máme, aby pán Ježíš neb apoštolé

lid vrný vyali z moci pánuov tch pohanských, ale nechali jich

pod mocí tou, pikazujíc poddánu býti vyšším mocem [ve] ^ všech

vcech slušných a dobrých. Pakli / se jim co neslušného a víe f. 306''

jich** odporného rozkaz[ovalo|,'^ íci mají s svatým Petrem, že Boha
viec sluší poslouchati nežli lidí,'^ a potom nezuostává jim než

trpti pokorn, neb chce za to hojn je korunovati, když v takové

vážnosti '^ mají pána svého a rozkázaní jeho že nechtí'' pro žádnou

hruozu v svt ani pro žádný nátisk zmniti, ale radše se života

asného zbaviti a odvážiti, aby za to lepšího a vného došli.

Aniž také toho shledává se, aby ty moci cizokrajanuov' lidi

chudé [a robotné] a úroníkys k bojom pudili, jako nynjší in:

v echách, kterýžto obyej vzal poátek od Žižky v echách,
a lidé za to mají, že by takový bh z dávna všudy byl, ano ješt

v jiných zemiech chtíce bojovati nepudí^ robotných lidí k tomu,

ale ješt sami válejí a oráom nepekážejí, aniž taková válka

nespravedlnosti v jiných zemích panuje, aby' lidik, ^ jenžto''

dlužní sou hájiti a za n bojovati, ješto' od nich platy berou

a panování mají nad nimi, mli je k válkám a bojm hnáti.

Tuto pak chudé úroníky a robotné vyženou, aby oni jich brá-

nili a za n bojovali etc. Obyej starodávní"" byl" všudy po ze-

mích, [že] když vojna [mla býti],° volán [byl] žold, a kdož

[sou] chtli vojnovati, ti [sou] brali žold a vojnovali, ale ro-

botných lidí nechali, aby [vorali], p aby mli, odkud platuov do-

bývati.^ A na ty jich spravedlivé poplatky jednali páni zemské

a Opraveno místo púv. : na. b Následuje neplatné: neslušného. ^ Opra-

veno místo púv. : rozkázala by. ^ Omylem to slovo je v orig. psáno dvakrát.

^ Následuje neplatné: ]tho. ^ Následuje neplatné: aby. K Následuje neplatné

:

robotné. h Pv. bylo psáno: nepudili. " Následující tekst jest znan porušen

nevhodnými opravami korrektorovými. Tekst pvodní jest v celku správnjší.

V AIV f. 13 zní kontekst takto: kterýchž lidi dlužni sou hájiti a za nebojovati

a proto od nich platy berou a panování rnají nad nimi, mli je k válkám a bojm
hnáti. Tuto pak chudé úroníky a robotné vyženou, aby oni jich bránili a za n
bojovali etc. j Orig. : lidik

;
pedchází podtržené, (t. j, jako neplatné ozna-

ené): kterýchž; v originále následuje tch, jež však podtržením oznaeno jako

neplatné. ^ Následuje nevhodné: k ni. i Tak správn bylo psáno pvodn.
Nesprávné opraveno takto : a proto, ni Následuje petržené: všudy. " Následuje

neplatné (petržené) : mezi mocí svta, o Opraveno místo pv.: nastávala.

P A/V: orali.

a Sk. 5, 29.

1 Srov. CHELICKÉHO, Sí víry nyd. Smetánka) str. 190. Viz též Ped-
mluvu, kde pojednává o tomto kuse.
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f.SOZ^^vci a neobtžovali lidí svých nepravými a mnohými danmi /

a vojnami, jako nynjší zákonníci, ješto [praví se býti]^ stránka

boží,^ od nichžto nauila se i druhá stránka, a již |i v ji-

ných]*^ vokolních zemích'^ pochopa od echuov a zákonníkuov

vzavše, f témuž |se na mnohých místech uí.]^ Ó kterak hrozné

biedy proroci vypravují na ty, kteíž tak nespravedliv lidi ob-

tžují! A knží nad tím nade vším onmli na kázáních pravíce,

že lid rytíský má bojovati. Pak tch rytíuov nadlali z sedlákuov

a z jiných emeslníkuov. Kdož jedné muože brafi nésti, vše ry-

tíský lid. A nikdy na své ei nepohledí, kterak se jim trefují.*^
^

Také i ten duovod, ješto pivodí, že pán Ježíš požíval moci

pipuzující, když udlal biík a vymrskal všecky z chrámu. Ale

tu má váženo býti tení, kterak ono pokládá. Nedie tenie, by

lidi mrskal, [neb když se dí : vymrskal všecky], hned vyslovuje

dále a die: ovce a voly.<^ A tak na hovada nerozumná a nmá
uinil bi a vci mrtvé pevracel, totiž stolice penzomncom
a prodávajícím holubice, ale lidem rozumným rozumn mluvil ka:
Odneste tyto vci odtudto a neite z domu Otce mého domu
kupeckého eicJ Pakli kdo éci chce, [že jest] vymrskal všecky bez

rozdílu, lidi i hovada, když sou pak všickni biem vyhnáni, k komuž

[jest] pak toto mluvil: Odneste tyto vci odtudto a neite etc?r

f.
307b Protož na hovada nerozumná bi a na lidi ro/zumné, ješto [mlu-

vení neb] ei rozumjí, e rozumná.

Opt i to tení pivodie o moci, kdež die: Pipud pijíti.^

A Petr apoštol die, že Kristus trpl nám na piklad, abychom ná-

sledovali šlépji jeho. ^ Nedie: „Píklad nám zuostavil, abychom

koho pudili neb trápili, ale abychom jeho šlépjí následovali

trpíce."^' NebJ kesané vrní ví, že pán Ježíš, kterýž jest zákon

vydal, že jej sám nejprv [skutkem] plnil, též i jeho milí apoštolé

že jsú skuten plnili, což uili. A nikdýž se nenalézá '' psáno, by

koho kdy tlesn pudili k viee Ježíšov. Nebo by to bylo dobré

a Opraveno místo pv.: chtí býti. Následuje petržené: za. b Následuje

neplatné: tak iní. c Opraveno místo pvodního: na jiných, d Následuje

neplatné: píležejících. e Pávodné: pochopy. f Následuje petržené: již se.

g Opraveno místo pvodního: v nltterých krajinách uí. h Celý tento odstavec

iní dojem pozdjší vsuvky, která se nenalézala v prvotním konceptu, i V AIV
doplnno: neb kdyby tak bylo podle smyslu tlesného, kdyby muselo puojeno

býti, že tamto moci požíval tlesné a tuto již pemožen jsa i trpl, i V A/V
jest petrženo a opraveno v: ale. k Pvodn: nenalézáme.

a Jan 2, 15. /3 Jan 2, 16. r Jan 2, 16. d Luk. 13, 23. ^ 1 Petr 2, 21.

1 Místo toto pipomíná CHELICKÉHO, Sí víry (vyd. Smetánka) sír. 190.
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a užitené viee, zajisté byl jest tak^ veliké moci pán náš Ježíš,

že jest mohl vešken svt pipuditi k viee své. Zdali nemohl všech

Židuov i pohanuov poslati na zatracení (v) okamžení, když jeho

jímali? Mohl zajisté. Ale tak ráil tou cestou potupnú a ohavnú

jíti a svým ji ukázal ka: Jakož sou mn inili, vám budou též

initi.^í Protož kdof sou jeho, tof se na nich shledá, žef djí proti

nim všecko zlé lhouce etc Ale položil jest na dobré a svobodné

vuoli, kdo chce viee jeho povoliti, žef má dobrou a svobodnou

vuoli'' podstoupiti ji skuten pro odplatu nebeské slávy a radosti.

Ale kdož ani tú velikou odplatu nevýmluvné radosti a vné ne-

obrátí se a od zlého neodstoupí a k dobrému nepistoupí / [a]M". 308^

nechce dobe initi,'^ položil s druhé strany hruoz[u] vných
a pekelných muk se všemi ábly, aby kohož « nehnou k dobrému

slibové vné radosti skrze vieru jeho, ale^ zhrozily-[li by] jej

[aspo] vné muky. A a i to samo v sob není dostatené

k spasení, ale že takový poznenáhlu pijda^ k sob, zamiluje

potom srden, žádaje odplaty nebeské i bude z milosti initi

dobe a varovati se zlého, a tak když sám se postaví*' proti sob
a pemáhá to z' srdce zlé, pijde k dokonalosti viery, že jí z lásky

následovati bude. Jakož i Zlatoústý mluví na to tenie „Kdož

vyzná m", k témuž dotýe ka, že pomstu i odplatu meem
dušem vaším bylo spomoženo./^ A tak pipuzením tím vnitním

muož k tomu piveden býti, ale ne tím tlesným Antikristovým,

[jehož] J pán Ježíš ani apoštolé nepo[žívali].'' Protož tento smysl

a Pvodn: také. b Násl. petržené : kdo 'chce. c Násl. neplatné: nebo.

^V AIV doplnno: ovšem toho moc svtská k tomu nepivede. Neb kterak

ta moc svta muž koho k víre pivésti, ponvadž víry živé a pravé sama nemá? A ne-

maje ji kterakž jiného jí nauí? Aneb kterak jemu dí .• „toto a toto i, toto Buoh chce

takto a takto míti," a sama ta moc svtská vším inem od toho se vzdaluje a za

zlé máto, co Buoh pikázal, a stojí v tom, což Buoh zapovdl, proti vuoli jeho?

Neb ta moc nezpravuje se Duchem božím, ale duchem tohoto svta. Kterakž

tedy vcem duchovním rozumti muož? Neb dí apoštol, že tlesný lovk nemuož
pochopiti tch vci, které sou Ducha božího, neb mu se zdaji bláznovstvím.

a víra jest duchovní, jížto žádný v pravd nemá aniž muože míti, jediné ten, kdož

se narodil ne z semene porušitedlného. ale skrze slovo Boha živého. Protož

Buoh ukázav radost, také ukázal a.

e Pv.: kohožf. f Následuje neplatné: aby. g Pv.: pijdou. h yva-

sleduje petržené: se. i V AIV chybí, i Oprav, místo pv.: jakož, k Opra-

veno místo pv. : nepoložili.

a Jan 15, 20.

/? Slovy tmito v>'jaduje se pibližn smysl místa: Joan. Chrysostomi, In

Matthaeum homilia XXXIV. al. XXXV. v Aligne, Patrologiae cursus, ser. graeca

t. 57, str. 397—404.

34*
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i doktoi pokládají na ta slova „pipu pijíti", jakožto Gorra

s jinými. A k témuž Chrysostomus^ vede a dí „De opere inper-

íecto" na ta slova svatého Matouše: Svdkové jste sami sob, že

jste synové tch, kteíž proroky zbili}' « tak die : Zdali proroci

neb apoštolé neb muedlnici pudíce neb nátisk iníce chtli n-
koho míti svého? Zdali hriiozami tlesnými aneb sliby svt-
ský[mi] '^ vcí dobrých komu viti radili sou? Anižf jest to za-

jisté viera, kteráž z pipuzeni bázn aneb z žádosti daru nkte-
f. 308" rého zemského tlesného pochází; ale / dobe uíce a lépe živi

jsouce atby slovy i skutky uili, ne '^ hruoz tlesných [vy]dávali, ^

ale budoucí soud [boží] pedkládali, ani svtských vci dobrých,

ale království nebeské lidem zaslibovaliJ Tuf zjevn mluví, že

apoštolé a jiní svtí nezaslibovali zemských vcí chtíce, aby pro

n vieru pijali, ale nebeské království zaslibovali'; aniž sou vy-

dávali hruoz tlesných, ale pedkládali hrozný soud Pán a zjevn

kou, že to není víra, [což se dje z pinucení bázni tlesné aneb

pro sliby zemských vcí dobrých]. Takéžs mluví [týž s. JánJ

o dvou meích, jakož ve tení die: Kdo nemá [mee], prodej

sukni a kup sob me.r Praví, že nemíní*^ Pán jtím] meuov t-

lesných, kteíž' by nestaili proti [takovému] množství odncuov,

ale že skrze to rozumti dává osidla nepízn židovské. ^ Také s.

Ján vykládá."^

a Následuje neplatné: die. b Následuje neplatné: I. c Opraveno místo

/7iíí;.; svtských, d Pv.: neb. e Opraveno rnisto pilv.: nedávali. ^Násle-

duje neplatné: lidem tuf zjevn mluví, z Následuje neplatné: s. Ján. h pciv.:

nemíním. ' Piiv.: kteížto. j Následuje neplatné: takovému.

k V A IV doplnk: neb to sám rozum ukazuje, že pan J{ežíš> malé stádce

ml, toliko 11 apoštoluo a Jidáš s množstvím pišel. Protož zjevnéf jest, že tu

nemínil pan Ježíš tch meuo tak dalece, ale že znal apoštoly své v té stránce,

že ješt chtivost mají k biti. Neb ekl Petr: S tebou i na smrt chci. A ty vci

sou z lovka starého, hnvem nakaženého. I ekl: „Kupte sob me. neb ty,

Pete, nyní nemuožeš mne následovati, ješt budeš bíti, ješt zapíš, ješt uteeš,

neb si ješt v lovku starém hnvivém, ale potom teprv budeš mne následovati

v tichosti, dobrotivosti, v trplivosti, neb dokavad si byl mlád, chodil si, kam si

chtl, to jest inirs, cof bylo k vuoli, ale když se zstaráš, pepáše t jiný a po-

vede t, kamž ty nechceš, a teprv mne budeš následovati, když již nebudeš bíti

ani zloeiti jako prvé." A oddlil tu nav^klost zlou skrze dar milostií ješto

jsa nauen od mistra svého, takto vrné kesany uil a ka: Kristus trpl jest

a Mat. 23, 31. ^ Srov. Migne, Patrologiae cursus, ser. graeca t. 56. str.

887—888. Tak zv. Opus imperfectum není dílo Clirysostomovo (srov. Realency-

klopádie fiir prot. Theologie IV, 109.) y Luk. 22, 36.

d Srov. Joann. Chrysostomi. Homilia in Matth. LXXXIV al. LXXXV v Mi-

gne, Patrol, ser. graeca t. 58., str. 751 si.
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Opt pivodí onu e tenie, kdež s. Ján odpovdl ry-

ííom k sob pišlým, kteíž žáda[li |
''' rady, co by initi mli,

jimž|toi odpovdl ka: Nižádného nepotlaiijte, ani utískajte a na

žoldích dosti mjte, a a tím [písmem] moc mee u viee chtie

ustaviti. Ale zjevný rozum jest ze tenie, že Ján^ pišel jest pod

zákonem Starým, jehožto nem.ohl zmniti, neb on nebyl zákona

vydavatel, ale mohl napomínati rytíe k tomu, což zákon Starý

uil [k té spravedlnosti], dokavadž zákon Nový nepišel [by skrze

toho, kterýž jest jediný on sám zákona vydavatel, pán náš].*'

A protož svatý Jan ekl: „Já nejsem svtlo, ale abych svdectví

vydal o svtle. / Jesti svtlo pravé osvcující každého lovka" etc.^^ f. 309'

Též opt druzí [pijvodí*^ e o té moci, utvrditi chtjíce

úadem centuriovým, kterýž úad ml ješt z zákona Starého, a že

jest chválen od pána Ježíše. A vdomé jest z piesma, že není

chválen pro úad, ale pro vieru, že takového stavu lovk mohl

takovou vieru mieti, neb vil, že pán Ježíš nepítomný muož
uzdraviti slouhu jeho, jako by pítomný byl. A z té viery chválen

jest, ale ne z úadu.^ Pakli kdo jistiti chce, že by on byl úed-

níkem v[ících]f v Krista, každý smyslný muož rozumti, že má-li

kdo býti úedníkem, že musí od nkoho ustaven býti a nad nkým

na piklad, abychom následovali šlépji jeho. lidyž jemu láli, nelál. Tcprv

poznal, když obnovení života na se pijal, že takto Kristus Pán chce míti, aby tak

jeho víra živa byla vyvozována trplivostí, ne bitím, ne hanním, ne pipu-

zováním neb s touto mocí tla lovka starého, v nmž všichni umírají, ale

v Kristu obživeni bývají vííckni, kteíž sou se slovem pravdy zrodili, jakož di

svatý Petr: Porodil nás slovem pravdy. K témuž s. Jan dí: Kdož se narodil

z Boha, neheší.
a Opraveno misio pCiv.: žádachu. i> AIV : pán. c Opraveno misto pv.:

to jest pán Ježíš Kristus, kterýž jest sám jediný zákona vydavatel. ^ Opraveno

místo pv.: dovodí.

e V AIV doplnk: Neb nebyla to, lidsky mluvíc, malá vc, že ten lovk
maje pod sebou sto jiných menších sebe a duostojný v svt uvil, že Pán jest

tak mocný, když tu nebude, jako když by tu byl pítomný. A tak vida pána

Krista lovka poníženého, an jemu misti a knží ábelníky spílají, svuodce,

žrá masa, opilec, a tento pak pominuv jich hanní i ml víru tak velikou, ne-

patil k tomu, že oni hanli, ale patil k tomu, ehož oni nepoznali. Oni soudili

soud nepravý, hledli k sob, že pán Kristus zavržený, chudý, a že syn tesauo,

domnívali se, jakož i tím jej hanli. Tento pak centurio patil k moci kterouž

okazoval v slovu i v skutku, a tak ty naduté mistry a knží pedešel, neb oni

doufali v písmo, kteréž umli ísti, aki tento patil okem vnitním poznávaje to,

co se dje mocn od pana Ježíše.

í Opraveno mistopv. : vrných.

a Luk. 3, 14. /í Jan 1, 9. 10.

' Srov. CHELICKI^HO, Sif vierv (ed. Smetánka) str. 121 si.
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a [také tou zprávou]^ se^ zpravovati, kteráž k tomu úadu píleží,

neb není malá vc úad. Vieme, že pán Ježíš ustavil svatého Petra

prvním pastýem mezi apoštoly svými a zprávcí ovec svých i zprávu

té služebnosti vydal, kterážto jest napsána v zákon jeho, co

a kterak poruil jemu pán a též i jiným apoštolom. Ale o úadu
centuria, by ustavil jej nad svým lidem krví svou vykoupeným,

nic o tom v zpráv zákona od nho vydaného nemáme, ani by

s ním'^ [pán Ježíš] mluvil osobn, ale psáno jest: Když uslyšel^

centurio, že pošel pán Ježíš k žádosti jeho k nmu k uzdraveni

slouhy jeho, z daleka poslal ku pánu ka: „Pane, nejsem hoden.

aby vsel pod stechu mou, ale toliko ci^ slovem a bude uzdraven

f. 309^ slouha muoj"" A tak nedocházel jest Pán / k nmu. A kterak jest

tehdy mluvil s ním o úad, ustavuje jej nad lidem svým ? Nech
to ukáží v zákon Pán a uvímef etc.'^

jA o toms] pak smyslu tla Kristova duchovního na ti strany

rozdleného, jakož nkteí pokládají moc s meem, pravíce ji býti

rukama*' námstka božství, kterýžto má zákona božího hájiti meem,
a dvú stránek tla, t(otiž) knžie a obecného lidu, a knží [že

sou oi]' a námstk[ové]J lovenství Kristova (kteížto ma[jíj

Krista'' následovati v chudob a v trplivosti a v práci kázaní

uíce dv strán[ce]' tla, t(otiž) pány a lid obecný), a lid robotný

praví býti nohami, kteréžto mají nésti dv stran tla prací svú,

poteby jim opatujíce,- o první stránce [pravím, totiž o] moci

svtské*": Jest-li pravý smysl ten [a rozum] podlé viery [Kristovy],

že moc s meem zákona božieho má hájiti a dvou strán[e]k" ji[ných],*^

^Opraveno místo páv.: jakou. b^/V." se tou zprávou. Následuje ne-

platné: zprávou, c p^v.: s nimi. d AIV : uslyšal. e AIV : rci.

f V A/V doplnk: Protož potebí každému piln se opatiti a znáti, že ty

vci, kteréž oni mluví, nejsou duovodné ani zpráva vrných sluh Kristovýcli, ale

z sluh tohoto svta, ješto sau svt, jakož di: Oni z svta sou a o svtu mluví

a svt je slyší; protož vždy se na to táhnou lstivými výklady a cizoložnými, aby

vždy svou vuoli v}'plnili a provedli a svt v tom upevnili, neb nemohou jiným

svtu posloužiti než tím, což jest pi nich, svou zlostí, a jiné vci též, toho jiným

poskytají, jsúc jeden duch s svtem.

g Opraveno místo: tomto. h Následuje zbytené: a. ' Oprav, místo

pvodního: býti praví oima. j Opraveno místo pv : námstka. ^V AIV
chybí. ^ Opraveno místo pv.: sívané. ^ Následuje neplatné: pravím. ^ Opra-

veno místo pvod.: stránkou, o Oprav, místo pv.: jich.

a Luk. 7, 6. 7.

* Obsahem svým pipomíná toto místo CHELICKÉHO, O trojím lidu

str. 169—171.
•' Místo toto pipomíná CHELICKÉHO, O trojím lidu 172 si.
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tehdy nemuož jinde lépe brániti zákona Kristova a blíže, jedné v knzi,

kterýž má jej kázati jda po [všem] svt, a on, [totiž] slouha boží

[s meem], ^ jenž ne nadarmo nese mee, má ho následovati

s meem, [aby nedopustil] ^ knzi pekážeti, aby bezpeen jsa všudy

kázal slovo božie. A jest-li to pravý soud, že knz jest námstek lo-

venství Kristova, v práci a v trplivosti Krista následuje, a když on

kázati bude a zlí lidé budou jemu chtíti pekážeti, bíti, jímati,^ a slouha

[boží], kterýž námstek božství od nich nazván "^ jest, jenž [ihned]

hotov d s meem [nedopouštti jemu nic škoditi neb pekážeti],^

kterak tehdy [knz ten] bude Krista v trplivosti následovati? Ponvadž
slouha s meem ne/dopustí' bíti ani jímati, tehdy [tím] zkazí f.310'

[jemu] 8 všecko následování Krista v trplivosti a tak božství bude

pekážeti lovenství [Kristovu] v jeho skutcích. A též bude o každém

lovku z obce,*^ kterýž dlužen jest z pikázaní Kristova i apoštolského

neprotiviti se zlému, nehraniti se v bezpráví uinném : tehdy slouha

s meem z svého úadu jakožto rutce v tle má jemu v tom

službu ukázati braného, aby se [jemu kivda]' nestala [a bezpráví]);

[opt ten nesplní slova] ^ Kristova pro obranu jeho. A [že] ješt [to] viece

jest' mieti"' úedníka s meem k obran své, nežli" sám sebe brán,

°

[neb le]dvaP sob rovnému aneb mdlejšímu [mohl by]"" se obrániti. Ale

kdož má moc s meem k své pomoci, aby ho** bránila z úadu

svého v jeho bezpráví, tehdy mnohým [bude] skrze moc takovou [brá-

niti] * se moci" a daleko od Kristovy trplivosti býti. A to jest cesta

pohanská a tohoto svta, [kterýž]^' ne[ní j'' pod [jhem] zákona>' Kristov[a]^

nikdy [nechtíce nic] trpti.^^ale [v] každém bezpráví^'' bráni[ti se]." A protož

i v roty zbírají se, aby vtší moc proti jiným mli, a pro tu ^'^ píinu ^^

moci svtské hledají, chtíce skrze ni bránni býti. Lépef se opatili

svou moudrostí tlesnou než apoštolé." Ale ponvadž kesan z pi-

a Oprav, místo pv.: nedada. b Aas/. neplatné: chtíti, c Pdv.: nazvaný,

d Násl. neplatné: má býti. e Oprav, místo pv. : jehož nadarmo nenosí, nedá jemu

nic pekaziti. ^ Násl. neplatné: jeho. % Oprav, místo pv.: v nm. ^Pv.:
uobce. i Opraveno místo pv.: bezpráví, j Opraveno místo pv.: neb nedalo,

k Opraveno místo pv.: o ten nenaplnní. ' Následuje neplatné: to. m Ná-

sleduje neplatné: moc. " Následuje neplatné : ]eácn. o p,°/t/..- bránti. P Opra-

veno místo pv.: jenž je. i" Opraveno místo pv.: muož. s Pvodn: jeho.

^ Opraveno místo pv.: bude. " Následuje neplatné: brániti, v Oprav, místo

pv.: kteí. ^Opraveno místo pv.: nejsou, y Pvodn bylo napsáno: zá-

konem, z Opraveno místo pvodního: Kristovým, aa Následuje neplatné: ne-

chtíce. bb Následuje neplatné: se. cc Opraveno místo pvodního: bráníce.

<id AI V: proto, ee V AI V chybí, ií V AI V doplnk: a to, dím, zde se lépe

opatili.

' Srov. pnzn. 2 na str. .Vil.
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kázaní Kristova [dlužen jest] a zavázánj^* aby se'' nebránil bezpráviV

pak jemu dopustil'* k obran své na pomoc vzíti moc svtskou

[s meem], aby skrze ni hojnji rušiti mohl pikázaní Kristovo nežli

jeden sám? A prosím, [aby dobe a piln rozvážen byl a rozsouzen]^

smysl [tento] tla Kristova duchovního na tré rozdleného, [z knží,

f.SlO^z pánuov a z lidu obecného],^ s jeho / vlastnostmi^ na takové

stránky úduov, když jedni údové z úrad[v] sv[ých] ^ plníce skutky

své [služebnosti]' jiným údom [posluhujíce]^ [i kazí v nich to, co

by jiní údové z pikázaní Kristova mli trpti a tak jim pekážejí

v jich skutcích, kteréž oni mají]^ z pikázaní Kristova plniti. A to jinak

býti nemuož podlé takového rozdlení na ti stránky [tla Kri-

stova] a jich služebností, tak že moc' s meem nižádnému nedo-

pustí nic trpti u víe Kristov, ale odžene všecko, co by jiní

oudové*" z pikázaní Kristova [mli trpliv snášeti].^ Avšak" toho

puojuji, že ta moc [s meem], kteráž od Boha pro svt [ustavena

a] zízena jest, jakož o tom naped povdíno jest,^ že z ouadu
svého dlužná jest° poddan[ýchJ sv[ých],p od nichž'' platy bére,

brániti, aby se jim kivda 9 násile nedalo, aby [bezprávím jiných

nebyl jemu lid zkažen],^ jakož ve všelikém národu svta [bh a]

povaha ouadu jeho k tomu jest od Boha [zpsobína a] zízena

a za to dan, [platy] i cti^ svta sou jim [od Boha pi]dány."

Ale [toho] k viee Kristov^ pimšovati [není] slušné, neb ani

knz Kristuov ani který jiný vrný kesan [má]^ moci [té] k ta-

kov[ým] obranám [neb puzením k víe]>' nabádati, ale ta moc,

jelikožto na její úad sluší, sama od sebe dlužná jest brániti ma-

lého i velikého, od nichžto platy berou, a nechtí, aby její lid

i^ panství zkaženo bylo.

Opt [dím] : Jest-lif knz ^^ jedna stránka toho tla duchovního,

aby z ouadu svého uil dv stránce, tehdy uiti bude moc svtskou,

a Ndsl. neplatné: jest. Pv. bylo: sebe. c y A/V doplnk: a pon-
vadž se praví býti slouha víry Kristovy, d V orig. oprav, v: o[d]pustil. e Oprav,

místo pv.: za pilné aby to rozsouzeno bylo. Násl. neplatné: tento. f Následuje

petržené: a. g Pv. : zvláštnostmi, h Opraveno místo pv. : svého, i Oprav,

místo pv.: služby. \ Oprav, místo pv.: pekážejí. ^Následují neplatná

slova: v jich skutcích kteréž oni má. ' Pv.: mocní, m Následuje neplatné:

mli trpti, n AIV: a však. o Následuje neplatné: z ouadu svého, v V AI V
chybí, r Pvodn bylo: nichžto. s Opraveno místo pv.: sob lidu nedali

škoditi zkaziti, jež však není oznaeno jako neplatné. t Následuje neplatné:

est. u Opraveno místo pvodního: oddány, v Následuje neplatné: toto není.

" Opraveno místo pv.: mel byte. >' Opraveno místo pv.: viery. z AI: v.

aa Následuje neplatné: lid.

' Srov. CHELIChÉHO. O trojím lidu 165—ló7. - Str. 523.
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aby [z dluhu] ouadu svého piln postavila se [o dv] ^ stránce tla

Kristova již jmenovaného, [aby se jim kivda a bezpráví od zlých]''

lidí nedála,<^ a jiné lidi [z obce]<^ uiti bude knz [tomu], aby následo-

vali šlépjí Kristových v trplivosti. Což / tehda takový knz uiní ue f. 311^

tak jednu stránku tla [toho], aby protivenství a bezpráví a nátiskuov

nedopouštla, a jiné uiti bude, aby protivenství a bezpráví trpli?

Uiní práv jako ten, kterýž zapovídá peka[m],^ [aby chleba nepekli],^

a jiným pikazuje, aby chléb jedli. Když pak [tehdy] ty odpornosti

srovná, ponvadž pak tak[ovým] odporn[ostem]s uí! [Ješt více

dím: Kdy]'"' knz, na míst apoštolském stoje,' této ei apoštolské

následuje,^ kterouž die [ka] : A zajisté Buoli bleše v Kristu,^ svt

[v mír úvod] s sebou, neváže jim hiechuov jich, i [po]ložiI ^ v nás

slovo smíeni, a ta služebnost knžská jest, aby kázali lidem smí-

ení s Bohem a'" pijímali híšníky k smíení" skrze pokání a když

knz pijme híšníky na milost, smiuje je s Bohem, námstek pak

[božství], ° jenž ne nadarmo nese mee, ale ku pomst zlým, [nebude

míti nad kým ouadu, své služebnosti konati]. p Pakli slouha

s meem [prvé se utee s pomstou]^ na zlé a híšné [a zmor-

duje* neb] ztepe je, což pak knz ku pokání* navede?" A tak v emž
jeden úd [službu] svého úadu [konati]^ bude, [v tom]'' jiný úd v své

služ[e]b[nosti]>' [zjkažen bude a skutek služebnosti jeho zhyne. ^

Jacíž [to pak] údové [sou] v tom tle, ponvadž jed[ni]^^ druhým"^

pekáž[ejí]?" A to jinak nemuož býti podlé smysla toho, jediné že

na to nepopatíme ani dbáme, ztepe-li jich ten mnoho, kdož me drží,

toho neželíme, pakli knz žádného ku pokání nenavede, také se/naf. SlP
to nemnoho ptáme. Protož muož mezi námi to neb jiné bláznovství

mluveno býti.'^'^
^

a Oprav, místo pv.: žádné, b Oprav, místo pv.: ani skrze zlé. = /Va-

sleduje neplatné: se jim násile, d Oprav, místo pv.: zhoubce, e Oprav, místo

pv.: pekaovi, f Následuje neplatné: chleba péci. g Následuje neplatné: vci

sob. h Opraveno místo pvodního: opt ponvadž. i Pvodn bylo: stojí,

j Pvodn bylo: následujeme. k Následuje neplatné: smiuje. ' Opraveno

místo pvodního: složil, m Následuje neplatné: aby. " V A IV následuje:

s Bohem, o Opraveno místo pv.: boží. P Opraveno místo pv.: na kom
pak ouad své služby vyplní. r Opraveno místo pv.: pijde prvé než knz.
s Pvodn bylo: zmordují, t Následuje neplatné: bude. " Pv.: navodti.

"V Oprav, místo pv.: prospvati. " Opraveno místo pv.: tm. y Opraveno

místo pv.: služb, z Následuje neplatné: protož, aa Opraveno místo pv.:
jeden. Následuje neplatné: úd. ^^^Pv.: druhému. ^'^ Opraveno místo pv.:
pekáží, dd V' A IV následuje doplnk: ponvadž na to nemyslíme, co se mluví,

co se iní. práv-!i to jest i-Ii kiv.
a 2 Kor. 5, 19.

' Srov. CHELICKFJIO, O trojím lidu 167—168.
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A[le] že [vždy] chtíce utvrditi [svuoj smysl] o tle Kristov^ du-

chovním na tré rozdleném i pivodí k tomu [e] apoštola [svatého

Pavla],*' kdež mluví o tle Kristov duchovním a o služb úduov

toho tla,a [protož] k tomu diem: Jest-li to pravý základ o té moci

mee, že by ona byla tetie stránka tla toho [duchovního], tehda

slova apoštol[ova], [kdež] mluví = [o tom]'' tle Kristov duchovním,

potvrdí toho [roz]dlení na tré, [svtle] a zjevn ukáží, [kterak

stojí] a že nejprve, cht mluviti apoštol o tom tle, praví ty vci býti

duchovními, a chce, aby [o nich] vrní [vdli] [a] znali [je]* a ta du-

chov[e]n[ství|* hneds vyítá tmito slovy ka (1. Kor. XII.): Rozdílové

milosti sou, ale týž duch; rozdílové služebností sou, aflej týž Pán;

rozdílové mocí [jsou], ale týž Buoh, kterýž dlá všecko ve všech. Ale

jednomu každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku. Jinému zajisté

dána bývá skrze Ducha e moudrosti, jinému e umní [podlé téhož] ^

Ducha, jinému viera v témž Duchu a jinému milost uzdravování

v jednom Duchu, jinému inni mocí, jinému proroctví, jinému roze-

znání duchuov, jinému rozlinost jazykuov, jinému vykládaní eí.

A tyto všecky vci dlá jeden a týž Duch, rozdluje jednomu každému,

jakož chce.^ Neb jakož jedno tlo mnohé údy má) avšak všickni

jedno tlo jsii,§ takf apoštol vyítá tlo Kristovo všecko podlé duchov-

ních milostí, ale o tomto tle [na tré*^ rozdleném neb pehnutém]

í. 312'' zevnit' / v tlesných (ouadích neb] služebnostech |
ni [žádné zmienky

neiní, aby tak na tré rozdlený lid tlo Kristovo byl, ale milosti a dary

Ducha Svatého vyítá mnohé, kteíž rozdíln dáni bývají skrze Ducha

Svatého lidem božím a vrným, aby sob vespolek sloužili jeden

každý podlé [obdarování |'" od Boha sob daného, jakožto pirození

lidové tla posluhují sob vespolek. Ale rozdíl[ejn[í]" na tlréj" lidu

podlé skutkuov tlesných a podlé moci svtské a jiných úadv svt-

ských nemuož v pravd slouti [a nazváno býti] tlo Kristovo, neb pod

takovým rozdlením na ti stránky lidu muože býti svt ošálen

a mohou sami býti svt a pod takovým rozdlením mohou býtií"

[zloinci],'' synové nešlechetní, kteíž [ni]žádným obyejem nepislušejí

a Následuje neplatné: svuoj smysl, b Opraveno místo pCiv.: slova jeho.

c Pvodn bylo: mluvíce, d Pod tím petržené: o. e Opraveno místo pvod-
ního: ty vci. f Opraveno místo pvod.: duchovní, g Pvodn bylo: hndá.
h Oprav, místo púv.: v témž. ' Následuje neplatné : neb jakož chce. J Pv.:
maje. k Opraveno místo pv.: trérohém. ' Pv.: zevnitrn. m Opraveno místo

pv.: daru. " Opraveno místo pv.: rozdílné. A I V: rozdíln. ° Opraveno

místo pv.: ti. Následuje neplatné: stránky. P Následuje neplatné: všickni.

r Opraveno místo pv. . zlo.

a 1 Kor. 12, 1. § \ Kor. 12, 4.— 12.
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V tlo Kristovo;'* ale kteíž mají tyto nahoe psané dary Ducha Svatého,

tif sou praví údové |tla| Kristova a spolu [jsou| jedno tlo Kristovo

[duchovni'!.*' A protož jneshledává se],'^ by ta e apoštolova po-

tvrzovala toho rozumu o moci mee ani toho rozdlení na tré lidu,

kterýžto nazván jest tlem Kristovým, nebo tu apoštol jmenuje mnohé

údy tla toho'' a služebnosti jich ovšem duchovní, jenž se djí^ skrze

Ducha Svatého jinak a jinak. Jakož u^ pirození tla mnozí údové mají

velikou svornost a hotovost k|u po [sloužení jedn[i]g [druhým]*' vespolek

každý podlé skutku svého, takéž i [ten] život* duchovní Ducha Sva-

tého v mnohých svatých / skrze rozliné dary [Ducha Svatého] ob- f. 312''

láštn v jednom každém snášie v jeden smysl a v jednu vuoli mnohé;
a to v nich dlati muož ten sám život Ducha Svatého pebývajícího

v nich, ale tlo a krev i toho svolení a té svornosti a hotovosti v uži-

tené [a prospšné] služb [ustaviti a] puosobiti [nemuož] mezi dvma
lovkoma ani v jedné eledi, kteíž následují ducha tlesného a své

oblastní vuole.

[A] protož [ten rozdíl neb| rozmení takové'' [toho lidu]'

na tré"" nemuož v pravd slouti tlo Kristovo duchovní, nebo ta-

kové rozdlení lidu na ti stránky jest i mezi pohany. Nebo slavnjší

jest mezi nimi stav knížetcí, kterýž spravedlnosti " zevnitní a zemské

mnohem pilnji [a snažnji j ídí v tom lidu nežli naši [nynjší] le-

nochové pod vrou, neb u vtí hruoz|e|° a bázni mají lid, pro niž[to|

jeden druhému nesmí [kivdy a] bezpráví initi pro jich [báze a]

hruozu. Protož pokoj a spravedlnost zemská lépe stojí skrze knížata

pohanská nežli skrze tyto zmtence pod vrou.« neb ješt i té spra-

vedlnosti [svtské neb zemské] nedbají v lidu svém zíditi, le prvé

mnohé žalo[by]p [a darové] pcdejdíou],""
|
a to] dosti nesnadn. Také

mezi pohany jest lid robotný, jakožto orái a jiní emeslníci. Jsou

také mezi nimi i knží, kteíž svodí je od jednoho Boha, stvoitele

všech vcí, k mnohým bohuom. A ponvadž mezi pohany, kteíž

Boha neznají, '^ jest takový lid na tré rozdlený, kteíž vespolek

^VAÍV doplnk: neb jich skutkové pi službách jich tlesni sou a svta

Boha. b Oprav, místo pv.: jsou. c Následuje neplatné: nevidím. ^AÍV:
to-, pod tím: gego. e Pv.: dje. f Pv.: i; v A IV chybí. S Opraveno
místo pv.: jeden, h Oprav, místo pv.: každý druhému, i Následuje ne-

platné :icn. i Následuje neplatné: nemuož. •< Pz/y..* o takovém. ^ Oprav, místo

pv.: rozdlení. m Následuje neplatné: lidu. n Následuje neplatné: mezi

nimi. o Opraveno místo pv.: hruozi. P Opraveno místo pv.: žalování,

r Opraveno místo pv.: pedejde. ^ V AIV doplnk: než toliko to jméno jest

také mezi nimi: buoh, a proto ho neznají.

a Po stran znamení: ^.
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jedni druhým jsou (k užitku a] k prospchu v tlesných vcech,

a proto nejsou tlo Kristovo, též ani mezi námi pro ty tlesné vci

nejsou tlo Kristovo], ponvadž nejsou skrze dary Ducha Svatého

f. 313'' zpuosobeni [a sjednoceni] v oudy / Kristovy, aby jeden každý [z nich]

ml v sob život milosti k prospchu jiných úduov. A me panov-

[níkuov]^ nespojí sedlákuov v jeden úmysl, akoli podrobí je jhu

svému jako nepovolné otroky; a stuol paníovníka]** rozkošný obveselí

k[nze] '^ bláznivého, aby jeho píze a poctu poítal [za veliký] pro-

spch viery, protože u jeho stolu dobe se stalo bichu jeho. A toto

všecko není dielo tla Kristova, [ale kvas pokrytcuo a násile chudých.

A ješt více apoštol mluví o služebnostech tla Kristova ka]<^:

Nemuož íci oko rutce : skutkuov tvých nepotebuji, ale mnohem viece

kteížto lidové tla zdají se mdlejší býti, potebnjší sou, a které do-

mnífvájme [sej neužitenjší ^ údy tla [býti], hojnjší ^ [jim est pi-

dáváme, neb je pikrýlváme ja]^ ochraujeme. A nepoctiví naši

hojnjší est mají, poctiví pak oudové naši niehéhož nepotebuji, ale

Buoh zpuosobil jest tlo tomu [ouduj, jenž nedostatek trpí,^ hojnjší

est dávaje, aby nebylo rozdleni v tle, ale spolu o sebe vespolek aby

peliví byli údové^ ; raduje-[li se] jeden úd, spolu raduji se [s ním]^

všickni údové a jestLi[že] trpi co jeden úd, trpí [s nim] všickni

údové.^<^ V tchto slovích [mluví | apoštol' o pirozeném tle, kterak

[ono] v sob mnohé údy má |a] kterak jede[n] úd nepohrdá druhým.

Není v nich rozdlení, není nesvornosti, ale vespolek sob slouží

a peliv jeden úd o druhém a prospchu [jeden druhého] hledá.

A toto apoštol u píklad[u] "^ mluví pirovnáv^aje " k tomu tlo Kristovo

duchovní, jenž° v pravd podlé viery a milosti mnozí jako? jedno tlo

f.313''býti mohou každý / oblastn dary Ducha Svatého maje, aby každý úd""

jiným k prospchu byl. A to zvlášt váží apoštol v této epištole, že

od vtších úduov a^ potupnjší[ch|* úduov" ne[dje^' se] pohrzení

neb potupo|vá]ní, jako by^ služby [mdlejších] y [nejpotebovali po-

ctiv[í]^ údové, ale |že| hojnjší ctí bývají ohražo| vá]ni^^ od poctivjších

a Opraveno místo pv.: pánuov. ^ Opraveno místo: pant. <^ Opraveno

místo pv.: kníže. ^ V AI V následuje: pidáváme, neb je pikrý. e Násle-

duje neplatné : býti. i Páv.: ho']né]š\m. s Oprav, místo pv.: neb. ^ Pv.:
trpiše. i Následuje neplatné: paklif se. i V AÍV chybí: s ním. •< Následuje

neplatné: a. ' Pv.: apoštolé, m Pv.: piklade. " Opraveno nad tím: —va.

o .Následuje neplatné: jest. P Pv.: jakožto, r Následuje neplatné: maje.

s Následuje neplatné: k. t Opraveno místo pv.: potupnjším; AIV : potup-

njším. Následuje: menším, u Pv.: úduom. v Opraveno místo pv.: neni.

^Nad: by nadepsáno: —žto, ale petrženo, v Oprav, místo pv.: jich ne.

z Opraveno místo pvodního: poctivjší, aa Oprav, místo pvodního: ohrazeni.

a 1 Ko. 12, 21.—26.
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úduov. A i to váží apoštol, že spolu peliví jsou jeden o druhém

údové, a a co trpí jeden úd, spolu trpí všichni. A ponvadž [podlé

duovodu jejich] tato slova apoštolojva jsou] o takovém tle na

tré rozdleném, totiž z pánuov, z knžie a z obecného lidu,^ tehdy

potebí jest tuto e [kj tomu tlu pirovnati, mírn-li [se trefí a] pi-

padne jedno k druhému, a [kdež|^ praví, že moc svta má brániti dvou

strán[e]k<= tla a že knží uiti mají dv stránce [tla] a lidé robotní

[že] mají krmiti [a živiti] pány a knžie, dlajíce a dobývajíce jim

poteb*^ a platuov; a má-life apoštolo[va]^ svditi smyslu [jejjich,

tehda když co trpí jeden úd, spolu trpí všichni údové. Pohlemež,
kterak tito údové rohatí, kteíž me drží, jiné nižší * údy trápí, tepou,

zamucují,8 vzí, šacují rozlin a vymyšlenými robotami obtžují, tak

že jako uvadlí chodí a tito jako [buojní| koni sytí a prázdní chodí ^

ehcí[ce],' rubajíce se [a nkteí J rozlin] posmívají"^ se [chudin'

etc] a knží jako oi ostré [a bystré] v tomto tle patí na ob stran,

hledajíce, kterak by sob od obojích vy[ssáli| |a vy]šálili [platy,

obroky a desátky k opatení bicha] skrze mše a oéry"' a jiná

rozliná smyšlení, a obojí, tak páni jako knží, dáví a nu|zujíj" lid

robotný, jakž |jen| / sami chtí.^ [Ach],° kterak daleko jsou od slov f. 314'

apoštolských, aby spolu trpli všichni údové pro nedostatek a nouzi

jednoho každého oudu ! Tito pláí, ano je loupí, vzí, šacují, a tito [sej

posmívají P [je]jich veliké bíd. A ponvadž tito, kteíž me držie, jsou"^

rutce v tom tle podlé smyslu knžského a obecný lid nohy, po-

hlemež na to, cof iní rutce nohám podlé pravdy apoštolem ^ [vy-

psané], kterak milostivou službu rutce nohám svým ukazují obúva-

jíce je, aby se neurazily, aby neozábly, aby se neu|mazaly [^ ;
paklif se

umaží, hned |je] rutce [zase[ umývají, pakli se urazí, ihned [je] rutce

léí a laskavou službu ve všem [jim] ukazují." Ale tyto rutce [smy-

šlené
[

s meem |na]zpt [dlají]; a sob co nohy k jídlu dobudou,

to jim ruce vyd[rou|,^ aniž tyto rutce umjí nohám svým co jiného

a Následuje: sou duovod jich, což není oznaeno jako neplatné, ale ruší

souvislost, b Opraveno místo pvodního : že tam. c Opraveno místo p-
vodního: stránkou. d Pvodn bylo: poteby. e Pvodn bylo: apoštola.

^ V AIV chybí. g AI V: zarmucují. ^Pvodn bylo: chodíce. ' Opra
véno místo pvodního : ehcicí. j Opraveno místo pvodního : a druzí. ^ Pv.
posmívajíce. ' Oprav, místo pv.: rozlin, f" >i/; ofery. " Opraveno místo

pv.: nuzi. o Oprav, místo pv.: o. p Následuje neplatné: se. ^ V A/V
petrženo: jsau. Nad tím nadepsáno': mají být jako. s AI: apoštolem; pod tím:

a. t Opraveno místo pv.: neublatiii. " Následuje neplatné: jim. v Opra-

veno místo pvodního: vydeta.

' Srov. podobné místo na sir. 168.
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ukázati, jed|inép je, | totiž nohy], loupiti. |Opt|^ tyto rutce držíc[í]'^

me, které lékaství nohám píleží, aniž umjí [znáti a je zpsobo-
vati, než toliko] urážeti a zámutky rozlinými [jej trápiti •* a hrdlo-

vati až do zkažení i petržení, jichžto neváží jako hovad.

Ale snad die^ | nkdo |: ..To jest proto, že | známosti ^ pravé

o tom
I

nemají, ale kdyby nauCeni byli, mohli by jim milostiví býti."

K tomu diem: Jedno stuoj na tom snažným rozmyslem, že úad
jich toliko skrze moc pilpuzujícíjs muož prospch mieti, jejichžto

vc vlastní hruoza jest, báze a muka, ukrutnost. Paklif se uchýlí

k uinní milosti,'^ to nesnadn skrze pímluvy a jiné dary bude

naklonn k milosti, aby odpustil to, pro hrozí neb co míti chce,

paklif se z úmysla nachejlí, aby inil milosltiv| a dobrojtiv],' a ne-

í. 314^ bude se hrdlovati s tmi lidmi / nemúdrými a nezbednými, kteíž mi-

losti nerozumjí, ale cožkoli iní, toliko pro báze pomsty iní.

A bude-li odjata báze nebo pomsta, kterážto vlastní vc toho ná-

rodu jest, tehda rozmnoží se žaloby a mnohé vci zlé v tom lidu

nemúdrém, nebo neprospívá milost v tch, kteíž nejsou pod mi-

lostí [anižf jí rozumti umjí, ale jsouf pod bázní a hruozou

;

pakli to odjato bude, tehda mnohá bezpráví a jiné mnohé vci

zlé rozmnoží se v tom lidu. Protož moc ta skrze požívaní milosti]

zkazí se sama, že nebud[ou]J nic dbáti za ní, když'' jim nebude

ostrá, ale milostivá takovým neskroceným a nemoudrým lidem.

Protož i v podobenství piesmo povdné vzní o takovém pový-

šení v ouadech, že fík sladký, oliva mkká, víno obveselu[ící]'

lovka nebude kralovati, ale trn, hloh nebo bodlák, ješto die:

Jsem-li já králem nad vámi, vystupiž ohe z zem a spaliž vás

všecky. o- Opt jestliže páni a knží jsou poctivjší údové toho tla,

tehdy podlé ei apoštola hojnjší ctí mají ohrazeni býti a ctni

chudí a zavržení a robotní lidé. Ale [jak je ctí, an] nevdí, kte-

rakého [potupného] rouhání vymysliti na n, hanjíc [je] rozlin,

[íkajíce]'": vajr, chlap, drak, lajk? To nepkn ohrazují [a ochra-

^ Opraveno misto pvodního : ]tdno. ^Opraveno místo pvodního: a.

c Opraveno místo pvodního: držíce, d Následuje neplatné: je. e Pvodn:
dieš. f Opraveno místo pvodního: poznáni. g Opraveno místo pvod.:
panující. ^ V AIV následuje: i. ' Opraveno misto pvodního: dobrovoln,

i Oprav, misto pvodního : nebude. ^ Pv. bylo: kdyžto. ' Oprav, místo

pv.: obveseluje. m Oprav, místo pv.: kouce, jež není oznaeno jako ne-

platné.

a Soud. 9, 15.
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ují] Údy své!^ A tak z toho muože [dokonale pojrozumíno býti

že oni tlo Kristovo nejsou.^

1485.

[Vážný tehdaž]^^

a Zdá se, že tekst A I neni úplný. V AIV f. IS^ následuje tento doplnk,

který spíše vypadá jako pirozený závrek: ponvadž se v tom zpuosobu od

apoštola vypsaném nenalézají, ale rozdlivše se na tré, i chti sob dovoditi skutky

tla, že páni sou ruce a knží oi a lid obecný nohy. Ale že pak nepkn své

nohy ctí. Komužf Pán Buoh oi oteve, tenf to pozná, v em se kdo vzdlává,

kteí v skutky tla a kteí v ovoce Ducha; neb nižádný není duchovní, kterýž

nemá daruov Ducha Svatého, ješto každý lovk od tch daruov Ducha Svatého

duchovni jest i také muož v pravd slouti a žádný nemuož míti Ducha Svatého,

kdož nemá duše svaté. Tak také každý jest tlesný a svtský, kdož iní skutky

tla, protože v skutcích tla a svta jest takový. Žádný lovk nemuož býti

v pravd duchovní, ale svtský, jakož di písmo, že duch moudrosti nepebývá
v tle poddaném híchu. K témuž dí s. Jan : Kdo iní hích, z ábla jest. Ne-

míníf pak tu tak, aby z ábla byl podlé hrubosti tla, ale že skrze hích pijal

na se ducha ábelského, to jest, že se spojil s ním v jedno skrze povolení híchu

a tak již každý lovk pebývaje v híchu smrtedlném, jest z ábla a tak z ducha

zlý, a kteržkolí vci iní jsa v tom duchu zlém, všecko ve lži a v bludu iní,

neb což iní, toliko to iní hnutím jeho (slovo neitelné) z tla a nkterým

skutky, ješto mohou tlem konáni býti; a to všecko jest ohavnost ped Bohem.

A to jest ta spravedlnost, kterouž sob takový lovk zvoluje a podle ní jde, neb

se jemu to zalíbilo v tom duchu ábelském. A z toho svého ustanovení se v té

spravedlnosti nechce býti poddán spravedlnosti, kteráž jest z víry v Krista Ježíše,

jakž dí apoštol, neb ten duch jej vede k tomu skrze chytrost svou k zklamání

jeho a tak jeho ustavuje v tom, co jest, v bludu a ve lži.

Ale ten rod, o nmž dí s. Jan : Kdož se narodil z Boha, tenf neheší, neb

sím boží zachovává jej, mluví tu o híchu smrtedlném a tak ten rod jde podlé

daru a milosti Ducha Svatého, že lovk již jsa promnn a obnoven i zpravuje

se tím dárcem Ducha / (f. 19) Svatého a tak synem božím bývá, jakož dí apoštol:

Kteíž se Duchem božím zpravují, ti sou synové boží.

Protož moc mee nemuož toho uiniti, což moc víry iní. Protož synové

tohoto svta té moci hledí a spolu s tím cti, chvály, rozkoše tla, moudrosti etc.

A tou píinou trápí jiné z ponuknutí toho ducha zlého, jenž jest lhá a vra-

žedlník. Ale poátek moudrosti boží jestif báze boží a tu by každý ml po-

znati toho hrozné zavedení a oklamání o duše mnohých lidí.

b Následuje asi '/j stránky pr^izdné.

» Srov. CHELICKÉHO, O trojím lidu 169-179.

* Pípisek tento jest naprosto záhadný. V originále jest napsáno : važny

— beze vší kvantity.
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Psáni panu podkomoímu k(rálovství) (eského).^

31o'- H Vrnou^ žádost a srdenou ku Pá^lnu Bohu, jehožto zí-

zením všecky moci svta zpuosobují se k vzdlání obecného do-

brého, a lid jest hoden toho.^ Pakli hnv božie jest nad lidem,

tehda pepustí král nebeský na krále zemské ducha zavráceného

a opilého, a aby jedni druhých krev prolévali ?í jedni druhým"

ramena kousali, Efrajm Manasesa a Manases Efrejma a oboji

Judu,<^ jakož o tom široce v svatých prorocích stojí psáno, kterak

pán Buoh jedno království druhým tresce: Židovské Babylonským,

Babylonské Medskými a Perskými, Perské eckými, a ty jiné

krále císai ímskými a tak dále o jiných nesnázech v svt až

i v echách pro hiechy knžské a lidské nebeský král pepustil

rozliné války, skrze nž jedni druhé zkazili. A co by na knžiech

bylo, ješt by se kazili, když by milostivý pán Bh pro nkteré

své chudé králova srdce tak zmužilého neuinil, aby se knžím
obojím opel a vládnouti sebou nedal, neb jinak by byl této zem
neupokojil, jakož ty tomu lépe rozumíš, milý pane!^ A protož já

s vtím doufáním, akoli ^v své veliké nesvobod, a to pro tenie

pána Jezu Krista, k toíb]*^ e mou obracuji, a to ne tak pro

• Nadpis tento nalézá se pouze v AVI (f. 89^^). Veta jest patrn
nedokonena. Spisovatel zapomenul, co chtl nejprve íci, t. páti adresátovi

od Boha všecko dobré, c AVI: dnihých. ^ Oprav, místo pvodního : tomu.

a Iz. 9, 20. 21.

' Týž kus nalézá se v AVI f. 89 a -96b. Výatky otiskl ELAKOVSKÝ,
Traktát podkomoího Vaka Valcovského proti panování knžstva (Zprávy

o zasedáni král. eské spolenosti nauk 1881 str. 333—334) a GOLL vM
1884, 452—454, 462—463, 465. 466. O obsahu PAL'MOV, Brafja 1. 1, 97—98.

Srov. 1. c. 218. Neni sice pímého a výslovného svdectví, že list psal bratr

eho, nelze však také uvésti vážného dvodu proti mínní GOLLOVU (M
1883, 513), že jest tomu tak. Pro n naopak svdí místo, kde pisatel mluví

o svém pomru k Rokycanovi (f.
319b); pomr tento se jevíjedineným. K ni-

komu z tehdejších bratí nebyl by se Rokycana tak blahovoln zachoval, vyjma

snad práv jejich náelníka ehoe. Také co do chronologického urení listu

dlužno pidržeti se GOLLA {M 1883, 513), že totiž psán byl r. 1461, a to

z teplického vzení ehoova (srov. f.
315 a), do nhož se dostal po vyváznuti

svém z vzení pražského. Adresátem jest nepochybn pan Vank Valeovský

z Knéžmosta, podkomoí království eského, jeden z pedních rádc a dvr-
ník krále Jiího (srov. ELAKOVSKÝ ve ZPRÁVÁCH KRÁL. ESKÉ SPOL.
NAUK 1881 str. 325—332).

- Valeovský náležel zajisté mezi pední pomocníky krále Jiího v této

jeho snaze. Srov. úvodní slovo ELAKOVSKÉHO. jimž doprovází své vydání

Traktátu Valeovského ve ZPRÁVÁCH KRÁL. ESKÉ SPOL. NAUK 1881.

Srov. GOLL vM 1884, 452—453.
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mou svobodu ani pro mé zvelebení ani pro zachování mého ži-

vota, Buoh to vie, ale nejvíc pro výstrahu budoucího zlého, aby

na toto království nepišlo, a pro svobodu stád[ce]^ božího / ma- f.315^

likého, aby bez strachu nepátel sloužiti mohli pod vaší mocí

a zprávou pánu Bohu nebeskému a jeho Synu milému i Duchu
Svatému v svatosti a v spravedlnosti po všecky dni života svého,

jakož toho na pánu Bohu žádáme, by ráil srdce královo k tomu
obrátiti, aby téhož pokoje popál i nám, jenž sme se na to vy-

dali, abychom samým tením se zpravovali a píklady pána Krista

i svatých apoštoluo v tichosti, v pokoe, v trplivosti, v milování

nepátel, jim dobe iníce i dobrého pejíce i za n se modléce,

a tak i za krále, aby milý Buoh ráil jeho ostíhati ode všeho

zlého i nám také pokoj dal skrze nho, a však jest vle božie.

Pakli ráí nás zde trápiti mnohými zámutky a vzením a mu-
ením, i to od Jeho Milosti vdn pijímáme, nad vámi velikou

lítost majíce a nad vaší slepotou, že mníte, byste tím Bohu vdn
posloužili, když lidi trápíte a muíte, akoli i tak iníce. Bohu slou-

žíte ohyzdnou jemu službou'' a popouzejíce velebnost jeho k ve-

liké zuivosti, neb již me váš a moc pestupuje i zízení boží.

Neb není vydán králom zemským ten me pánem Bohem, jedné

pro zachování svta do « jeho vuole a proti tm jest vydán, kteíž

zle dlají proti obecnému dobrému, kradouc, loupíc, cizoložíc

a mordujíc neb násile svým bližním dlajíc na statku neb na tle.

Ale když ten me váš skrze svedení knžská na lidi bude obrácen

pro víru, již vynikuje z zízení / božího, neb jakož žádný král f. 316*

zemský nemuož vícím hodn za vieru odplatiti, tak žádný král

nemuož v srdce bezdky lidem viery vlíti ani k ní pipuditi,'

jakož i doktorové a zvlášt svatý Ján Zlatoústý o tom mluví

i Orienes.'^ A to mluvím o zízení svta, jímž vešken svt se

zpravuje.

Ale že Židé pro híchy mstili sou meem, jako i Fines, zdá

se, že i též nyní by mlo býti. Ale rozum to ukazuje, že Židé

tlesný zákon mli sou (s) sliby tlesné pomsty, ale již kdyžto pe-
neseno jest knžství, penesen jest i zákon i slibové i pomsty
a místo puzení mocného Kristus die: A kdo chce po mn pijíti, P

dávaje svobodnou vuoli. Též i svatý Pavel die: V tle chodíce,

a Opraveno místo páv.: stáda, b A/: službu. c AVÍ: Origenes.

a K emu me dán (v) moc národom. O. § Mat. 16, 24; Luk. 9, 23.

' Zde se ozývá CHELICKÉHO spis .0 trojím lidu' (vyd. Kroftovo)

str. 142.
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ne vedle tla rytujem, neb odni ryt[i]ství^ našeho nejsou t-
lesná, ale moc od Boha etc.« A potom die: Jímajíce každý rozum
v službu KristovuJ Vidíš, co tento apoštol jímá, že rozum pravdou,

a ne tlo. jakož kacíi obyej mají, statky pobírajíc, lidi jímajíc,

muíc a v tom získání duší zakládajíc, když nkoho pinutí lháti,

že pro muky musí amen po nich íci, by pak n[i]kd[a]^ srdce jeho

nemohlo jim povoliti, jako když by nkdo vida, ano [bílé],*^

i k vuoli nkoho tepoucího musil éci, že jest erné; a tak die,

však proto oi jemu vždy okazují,** že jest erné, že to, což jest

vidl, jest bílé; též i pi víe. Ale nic jiného není v tom puzení

f.316'' bez/dn[é]m* než zbuzování hnvu božího, a to takto bude

ukázáno:

Bývalo to a jest ješt i bude potom [až] do skonání svta,

že volení boží vždycky sou od jiných trpli a jako ovce mezi

vlky, tak sou se mli na tomto svt mezi národem nepravým,

jakož die svatý Pavel, že všichni, r kteíž chtjí svat živi býti,

mnohá protivenství musí trpti,^ jako i synové izdrahelští*

v Egypt. Ale však ten lid, jenž bude jiné trápiti, já budu sou-

diti, praví pán Buoh.e A 'taková trápení na první svaté nejvíce C

sou picházela skrze návod falešných prorokuo, kteíž[to] nemajíc

proti poslom božím moci pravdy, moci svtské sou požívali

králuov a knížat a také katuov a biicuov, posly jeho trápíce

a muíce a mordujíce a tak pána Boha k velikému hnvu popou-

zejíce, že astokrát pán Buoh na takové vražedlníky pep[ouštl]8

zde veliké krve prolití, až se toho i falešným prorokom dostávalo,

aby ta žena opilá krví svatýchv krve nasycena byla. Když to pán

Buoh dá králom zemským, aby po mnohých válkách a nesnázech,*'

kteréž sou k vuoli falešných knžie vedli a k vuoli té bezectné

nevstky, s níž sou smilnili, od jednoho Boha nebeského a od

Jezu Krista pravého a jedinkého, na pravici boží sedícího, od

nhož odstoupivše a od trpkého života jeho, mnoho sob faleš-

ných Kristuo nadlavše, písma svatého tení cizoložn požívajíc,

svou víru na lidech bohatých zakládajíc, všecko odporné tení

svatému iníc jako opilí kalichem pozlaceným a plným tráveniny,

a Opraveno místo pvod.: rytastvi. b Opraveno místo pvod.: nkdy,
c Oprav, místo pvod.: válé. d AV!: ukazují, e Opraveno místo pv.: bez-

dným, f AV I : izrahelští. g Opraveno místo pv.: pepustil, h Co dále ná-

sleduje, jest vložka, pro kterou autor zapomnl vrátiti se k tomu. co zaal na

poátku vty. Je zde patrný anakoluth.

a 2 Kor. 10, 3. 4. §2 Ko. 10, 5. y Svatí vždy trpí. O. « 2 Tím. 3, 12.

£ 1. M. 15, 14. C Duovodové svíidcuo. O. >? Zj. 17, 6.
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kteréhož kalicha podává králom zemským ta nevstka aneb to

knžstvo nevstí, a oni hledíc na / svrchní blesk služby jich, f.siya

kteréž se jim zdají Bohu vzáctné, i pijí pod tím všecka trávení,

aby jako vzteklí bili se vespolek, až by práv i ustali, a pro se

tepou, pohledli, jakož i tvé stny malované rozumnému to dobe
vypravuji^ (a snad proto tob to pán Buoh v srdce dal, aby se

e pána Krista naplnila, kdežto die : Budoa-li dítky mleti, ale

bude kameni volati,'^ neb což sem já nkdy v Slovanecli kázal,

^

to již, když já mlím, stny tvé po všech echách [tém] roz-

mlouvají, kterak ti formané dvojí již by dávno [vuoz] rozt[r]hli,»

když by jim tak státi nepikázali):^ a jakož tob, tak všem jiným

zprávcom svta ra dáti milý Buoh, abyste poznali lsti tch for-

manuov,/? kterak chyte a lstiv strach svuoj kryjí, jedni pod
svatým poslušenstvím a druzí pod zákonem božím, a tak vás

v hromadu vadí, ale sami trpti s pánem Kristem nechtí. Všichni

staí svtí od zlých trpli, ale nynjší falešní svtí všecky by zlé

zbíti chtli, aby od žádného nic netrpli. Staí svtí nepátelm
svým dobe inili, ale nynjší svtí za dobrodiní všecko zlé od-

placují.^ Ó byste nkdy aspo procítili a na e pána Krista po-

hledli, po em velí znáti falešné, že po skutcích! Ovce trávu jí,

vlk se v masu kochá, ovce vlkuo netrápí, ale vlci ovce, Kain^

Ábele, falešní proroci vrné proroky. Židé uedlníky a apoštoly,

kacíi trápí kesany, jakož o tom, mám za to, dosti '^ si nkdy
etl ei Origenovy i svatého Jana Zlatoústého.

Protož to poznajíce / aspo sami nad sebou se slitujte a pro [.2,17^

víru lidí netrapte, neb na moc vaši to nesluší ani vedle práva

« Oprav, místo pv.: roztehli. b AI: odplaují. c V AI i v AVI: Kaim.
^V AVI následuje: co.

a Luk. 19, 40. /? Formané nezpížni, knžstvo. O.

' Narážka na obraz, který na dom Valeovského .v Diouhe stíd'
v Praze byl vymalován na zdi a pedstavoval vz, do nhož s obou stran jsou
zapraženi kon, jež formani pobízejí. Vz pedstavoval .církev rytující"

, jíž

knzi (formani) chtjí táhnouti každý na svou stranu. Popis tofioto obrazu
nalézá se v AII f 222 si. ELAKOVSKÝ otiskl jej ve ZPRÁVÁCH O ZA-
SEDÁNÍCH KRÁL. ESKÉ SPOL. NAUK 1881, str. 332. (Srov. GOLL vM
1884, 45). Kde obraz tenlo byl namalován, praví Krasonícký v rkpe mus.
VF41 f.

79h (srov. i BLAHOSLAV. O pvodu, vyd. .lastrebov.str. 12—13); po-
stranní poznámka na stránce této jinou rukou pipsaná praví: Takový vz
namalován na domu farním u sv. Štpána Velikého v Novém Mst Pražském.

'^ Jak výroku tomuto dlužno rozumti (že t. bratr eho byl nepochvbn
eholníkem a kazatelem v kláštee slovanském v Praze nkdv okolo r. 1446)

vysvtlil náležit GOLL vM 1884, 158, 167—169.
^ Srov. výše pozn. 1.

35*
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pohanského, jakož již ntco ukázáno jest. A ješt muož to lépe

seznáno býti na ímském císaství, kterak sou vším svtem vládli a

moudrostí a trplivostí aneb shovíváním, že sou nebránili každé

vlasti, aby sloužili svým bohom, jakž kdo chtí, než toliko o to

stáli, aby všickni jim dan dávali a pod jich moc slušeli.^ A též

i Turci od kesan na tom dosti mají, že sou pod jich mocí.

Též i ve Lvov koliko jest vr,- avšak proto pokoj mají, když

jedni druhých k své viee nepudí. A též v echách i v Morav
pán Buoh dal jest pokoj skrze krále, neb jest nepudil mst od
jich vr, ale jakž jednch nechal pi kalichu, tak jiných nenutil

k kalichu.

Ale již tuto hrozný soud budoucí proti králi se okazuje, že

pod jeho mocí ptáci nebeští, prelátové pyšní a protivní, místa ^

svá mají a lišky chytré a ka[lišné] pod ním doupata svá nalézají,

ale syn lovka nemá, kde by svou hlavu sklonil. Pod dobrým

stromem, jakož vidl Daniel,/^ lidé i hovada odpoívají, ale pod

bodlákem jediné hadové a vci jedovaté. Ó divná vaše slepota,

lidé krvaví a muži neádní ! Pod vámi pokoj mají knží lhái

a krve lidské žádající svobodu mají, ale lidé pokojní, pána Boha
se bojící, vrní pána Krista a svatých jeho následovníci žádného

oddechnutí nemají. Lhái své lže po kostelích volají a nám pak

svobody po domích ani v kostelích mluviti nedadí. Zdali toho

í. 318' pán Buoh nepomstí, le pokání z toho uiníte a od neužiteného

vám zámyslu odstoupíte? Neb ten poátek híchu byl jest Jeru-

zalémského, že sou proroky k sob poslané vzeli a mordovali,

ješto sou toho initi nikoli nemli, ale nezdálo-li by sejimvitir

mli sou pohovti, jakož i Gamaliel Židom radil.?- Ale že králové

Jeruzalémští z návodu velikého množství falešných prorokuov

» Opraveno místo: msta.

« ímané. O. § Dan 4, 7. si. y Sk. 5, 34.—40.

^ Jak brati smýšleli o moci svtské, viz. pozn. 1 na sír. 52.

' Že náboženské pomry ve Lvov mnozí echové znali z autopsie. jest

vidti z toho, že mnozí kandidáti knžství odcházeli tam pro svceni k armén-

skému biskupovi, jak o tom se dovídáme z excerptu z polemiky bratra Šimona

s faráem Hranickým, pocházejícího od Balbína. Srov. ŠIMÁK, Neznámé in-

kunabule bratrské? (LISTY FILOLOGICKÉ 1912, 40). Srov. též str. 327'pozn.

3 a 5. — Lvov, msto založené Danielem Romanoviem pro syna jeho Lva

okolo r. 1250, byl pozdji obýván mnoha národnostmi: Rusy, Poláky, Ar-

mény, Tatary a Židy. Jednotlivé národnosti tyto žily ve svých zvláštních tvrtích.

Každé vyznáni náboženské mlo tam své kostely a knzi, ba i hierarchy. R.

1412 peneseno do Lvova katolické arcibiskupství Haliské. Již r. 1367 zízeno

tam bylo biskupství arménské.
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vrné proroky trápili, i picházelo na n to, ehož sou se báli, že

býval spuštn a zboen, jakož i pán Kristus ukazuje to v svém

tenie, kdežto iní zmínku o poslech svých, kteréž sou oni bili

a trápili a mordovali a potom die: Aj, bude vám duont váš

opuštn pustý, '^ jakož se stalo. Též i v Cechách pro smrt mistra

Jana Husi co jest spustlo far a klášteruov, jenž sou byly píina
smrti jeho! Zajisté i vy nyní mli byste se téhož báti. Neb když-

koli me moci svtské sahá na ty, ješto proti nmu nejsou vinni

ani proti obecnému dobrému, již ten me vynikuje z zízení bo-

žího. A nad to pak ped Bohem ta moc vinna bude, když v jakés

spravedlnosti stojí, horším svobodu dává i slyšení i mluvení, a to

ješt [tm],^ ješto by vždy chtli svých vr krví lidskou brániti

a svých lží dovoditi mocí, a kdyby jim moc nebyla povolná k jich

úmyslu, ale hledie, aby obec zbouili, jakož sou to v echách
uinili/? z pepuštní božího a vstrivše sob boha na vožeh,''

pravdy božie lidu poskýtajíc nuž do Uher, nuž do Rakous, nuž

do Bavor loupit a mordovat, chtjíc / zlostí pravdu vysvoboditi, f- 318

ano pravda vrné konen vysvobozuje. Ale však tak zle dlajíce,

pánu Bohu sou posloužili tak, jako kat králi slouží, když zlodje

vsí a za to i urené peníze má, ale však za stolem královým

ani ani s žádnou [jeho] eledí nebude moci jísti. ^ Ale ti služebníci,

kteíž za králem chodie, tif královým chlebem chováni bývají. Též

i pán Kristus svým služebníkuom a svým následovníkom, kteížto

tak jemu slouží, že jeho následují v tichosti, v trplivosti, v po-

koe, v milování nepátel, tm on die: Vy Jste, Ješto ste zuostali

se mnou v mých pokušeních a Já zpuosobuji vám, Jakož mi Jest

zpuosobil Otec, abyste Jedli a pili za stolem mým v království

mém.r Ale tm služebníkm, ješto z pepuštní božího trápí zlé

a Bohu nemilé, tm zde dává ^ est a zboží nepátelské a druhdy

pokoj zemský, a když se jemu neslíbí, nejspíš pro pýchu a pro

ukrutnost, pepustí na n tak zlé, aby to^ zboží a tu est a moc
jim z hrdla vytrhli a tm"* opt jin[í].^ Ale když ta moc svta

sáhne na nevinné proti nim a svobod| í
|

^ vinné, již nebée za tu

službu odplaty, ale hroznou pomstu, jako kat, kdyby svévoln n-
koho neodsouzeného vedle práva [zabil], sám by musel zabit býti.

a Následuje neplatné: iní. b AVI : ožcli. c AVI : ta. d Oprav, mísio

páv.: tim. e Qpr. místo: jiné. i' Oprav, místo páv.: svobod.

a Mat. 23, 38. /? Táboí, Orebští, Sirotci. O. ;- Lult. 22, 28.—30. d Jai<o

nyní 1547. O.

' Srov. podobné místo v PSÁNI O MOCI SVTSKÉ, Alf. 303 b (str. 524).
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Protož méli byste na to pomnti, že stolice královská spravedl-

ností se utvrzuje.

Šalomoun nevstky uslyšal a rozsoudil, ale nyní král o mnohém
nezví a mocí jeho nevinní [proti nmu] kivdu trpí, neb jim on

f. 319^ ví. Ti sou soudce, svdkové / i žalobníci, a ješt lživí. Ostaniž

tu lovk práv! Ale a ne zde, ale na oné stran ostáném právi,

oufám v pánu Kristu a v spravedlivém soudu jeho. Nebo nic proti

králi ani proti obecnému dobrému neprovinili sme, jakož tomu

muožete rozumti, ponvadž jste jich pt« zmuili.^ Co ste zlého

na n zvdli? Ani loupežv ani morduov ani jiných híchuov,

kteréž na n cpají lhái knžie, pravíc u svatého Štpána, že lo-

vka zabíti neváží sob jako [step] ^ rozbíti anebo jako trn

s cesty odložiti a jiné mnohé ohavné híchy a zlosti tch lidí,

ješto v Boha neví, samým pirozením se zpravují. Takových lidí

zlosti na tyto lživ vykládají, protože jich Ižem viti nechtí.'-^ Ale

to vdti muožete tchto od onch rozdíl: neb tito bojí|ce] se**

pána Boha, v nhož ví pro tení jeho a proto, aby modlái ne-

byli, muení ukrutné s radostí v duchu smle sou podstoupili

i smrt pro nadji vného života, o níž oni praví: „Pikharti a Na-

hái nic neví, ale zde blahoslavený život sob [po]kládajíc,'= nic

trpti nechtí," tak iní jako jiní lidé, tak se dobe kryjí pod

protivníky jako i pod kališníky, neb žádného híchu za hích ne-

mají, o to nejvíc stojí, aby živi byli a rozkoš tla vedli ;^ a tif

pod jho Kristovo p[i|stoupiti'^ nemohou ani s námi obcovati,

[neb život]^ vrný[ch] zde jest u veliké trplivosti, kteréž se oni

liknují.

f.SlQ*' Ohledejž (knží)* vašich pravdu, to-li jest slušné^ tak veliké /

zlosti vykládati na lidi nevinné, aby se [vždy] krve nevinné na-

sytili, jakož sou pivykli: A též i [o mnjs lháti se nestydí pravíc,

že sem est a víru zastavil, abych neucházel, bych pak mohl ujíti.

a opraveno místo pv.: oštp. ^ Následuje neplatné: více. '^ Oprav,

místo pv.: pedkládajíc. d Opraveno místo pv.: podstoupiti. e Opraveno
místo pv.: náš život, f V originále Jest psáno: kníže, ale to Jest patrná chyba

pisecká. S Opr. místo pv. : oni.

a 5 zmueno. O. § Knize. O.

' Týká se pronásledování bratí r. 1461. Srov. str. 18 pozn. 2.

^ Viz pozn. 1 na str. 33. Na se naráží slovy „pravíc u svatého Št-
pána", nelze íci. Snad pisatel míní kázání faráe nebo Jiného knze v kostele

u svatého Štpána v Praze.
3 Srov. týž názor v AI f.

223b (str. 473) v „Odpovdi brati starých na
psáni mistruov Pražských."
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To pravda jest, že sem slíbil; ale kéž povdí, dokud? že [do] toho

dne, jakož sám mistr tomu rok uložil, a já sem to splnil. Prvé

moha ujíti, neušel sem až do toho^ dne a ješt strážnému oznámil

sem, že nechci v slibu svém déle státi než do toho dne. A on

to mistru oznámil, jakož by vás o tom ten strážný zpravil

i o jiném, i kterak sem i k tomu se pochystával hádaní,^ kterak

jest Eliáš s puoldevátem stem falešných prorokuo sám jediný se

hádal, když modlitbou na pánu Bohu živém nebeském obdržal,

ješto oni kiíce a se bodouce obdržeti nemohli, a ^ A i o to bych

ješt i nyní stál, bych tak zpuosoben byl, jako nkteí z tch
bratí muených a také by mi oni k tomu svolili, neb za celo

vím, že ruka boží není ukrácena, by ješt neslyšel lidu svého

k nmu volajícího a chtjícího to initi, co by se jemu líbilo. Než

na lidech víru zakládati, zdá mi se velmi nebezpené a proti víe,

neb nemuož žádný*^ jiného základu mimo ten, jenž položen jest

v Kristu Ježíši, položiti,'^ neb jakož i Krysostomus praví: „Každý

doktor jest slouha zákona, nemoha nic piiniti nad zákon".

^

A že naped sem ekl, že na moc svta nesluší [lidi] tisknouti

k víe právem pohanským, jakož sem toho nkterak dokázal, te
ješt pravím, že ta moc svta niímž se nemá zpravovati, než

spravedlností r svtskou, aby / práv inila každému lovku bez f- 320'

pijímaní osob, nehledíc na pízefí ani na dary ani na víry,

a jakož Aristoteles pokládá o zpráv knížetské, že každý král

aneb kníže nejvíc toho má hledti, aby nedal se rozmnožiti žád-

nému šibalství aneb rotám, ješto by proti vuoli jeho chtly mee
požívati. <^ A že tyto ob stran, protivná i kališná, nejvíc o to stojí,

a Následuje neplatné: to. b Dlužno doplniti: totiž tak. c Opraveno

místo pvodního: žádnýho. '^ V AVI následuje: mimo ten, jenž položen jest.

a Narážka na 1 Kr. kap. 17.

§ Myšlenku tuto, ne však tak doslova pronesenou, lze vyisti z loannis

Chrysostomi. In ada apostolorum homilia XLIV v Migne, Patrologiae ser. gr. t.

60, str. 307. 313.

Y Pravidlo moci svta. O.

d Míní se nepochybné místo z Aristotelovy „Politiky" v Arístotelis graece

ex recensione Immanuelis Bekkeri edidit Academia regia Borussica vol. II. str.

1313b (Berolini 1831}.

' Narážka týká se ehoova vznní a osvobození v pronásledování

brati r. 1461. Že eho nebyl muen, jako jiní a že pece neodvolal, o tom
víz GOLL vM 1884, 452. 465. 466. Z výroku ehoova, že „k tomu se po-

chystával hádaní," jest patrno, že mu bylo slíbeno nebo uinna vyhlídka na

podobnou asi disputaci, kterou ml (zajisté o nco pozdji) uvznný knz Martin

s Rokycanou a jeho knžími. Srov. kus HÁDKA MISTRA ROKYCANA.
AI f.

344a si. (Srov. i GOLL vM 1884, 454 sL, 470).
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aby jedni druhé pesílili pátely a skrze to aby jedni druhé kaziti

mohli, ml by se král nejvíce tch báti, aby nkdy lidu nezbou-

ili, ponvadž obojí, kdyby moc mli, k své víe každý jiné pu-

diti by chtli. A rozum to káže, že ty dv stran více by zemi

uškodily nežli tisíce vr pokojných, kteížto by k své viee ne-

pudili a od své viery jsouce puzeni sebe ani viery by nebránili

tlesnou braní než toliko svatou trplivostí, jakož jest ta viera

náše. Oufám pánu Bohu, žef se k ní piznají v den soudný svatí

apoštolé i proroci.

Také vedle práva židovského k víe nemáte mocí puditi pro

píinu naped položenou a proto, že v soudích vašich nepožíváte

práv židovských, ale zemských. Tehda také ani puzení požívati

máte ani také máte puditi k víe vedle práva zákona kesan-
ského, neb musili byste prvé uptati se, muož-li moc s právy po-

hanskými pod zákon Kristuo podniknouti (a já sem proto prvé

f.320"vzal v šatlav a jaks podveden jsa lstí knze Jana Vocáska^ /

musil sem íci, že muož; ale rozum to mi ukazuje, že nemuož).

Ale bud to, že by již ta moc u víe státi mohla práv; tehda tím

viece nebude míti* [práva] puditi jiných k víe ani od zlosti, neb

kesan má, což muož nejvíc, následovati pána Krista a blaho-

slavenstvím se zpravovati a tení svatého poslouchati. A ponvadž
pán Kristus pišel, ne aby lid zatracoval a mordoval, ale obživil

a spasil, každý oud má též initi. Ponvadž Kristus jsa hlava

svaté církve utíkal, aby tlesn nad jinými nekraloval, každý oud

tla jeho má též od kralování utíkati; ponvadž mistr jsa a pán,

jiným sloužil, každý to initi má, ponvadž on za nepátely se

modlil, každý oud též initi má. Muož-li lovk s mocí svtskou

to initi, k emuž jemu bude moc, ponvadž jí požívati* nebude

moci, bude-li chtíti vrn pána Krista následovati,/? jenž i o zlých

praví služebníkuom svým, aby nechali obého ruosti, koukole s pše-

nicí,^ až do dne žní, aby snad chtíc koukol vytrhati, vytrahali<^

byste pšenici,?' ponvadž^ mají nechati obého ruosti. A me moci

svtské není nadarmo, ale pro zlé a aby nad zlými bylo mštno.

Kterak s mocí lovk u víe stane? Nelze než nebo moc na stranu

odložiti, chce-li dosti svatému tenie uiniti; pakli moci chce po-

a Páv. bylo: smíti. ^ V AV/ chybí: koukole s pšenici, c AVI: vytrhali.

a Moc od viery odlož. O. § Moc svta a víra jak spolu štymují. C.

Y Mat. 13, 29. 30. d Necht obojího etc. O.

' Jan Ocásek ze Stakor byl faráem podobojim a sv. Štpána Ve zdi

v letech 1448—1461 (viz TOMEK. Djepis Prahy IX. 345). Vem lest Vocáskova

záležela, nevíme.
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Žívati, musí toto=* rozkázaní boží pestoupiti, kdežto die: Necht
obého ruosti.'-

A tak již by nkterak moiil porozumti, že mocí k viee

nemáte puditi ani lidí pro víru trápiti, a chcete pána Boha velice

ne/rozhnvati, nebo to z ouadu moci není. A netoliko nemají f.32H

k víe puditi, ale ani viery meem hájiti, a to proto, neb pán

Kristus bez moci svtské, bez rychtáuov a bez katuov a bez

vojska tení své kázati svtu apoštoly své rozeslal, tak je posílaje

jako ovce mezi vlky a jim to oznamoval, že musejí pro jméno jeho

a pro tenie jeho mnoho trpti a že svými dušemi musejí v trp-

livosti vládnouti.^ A oni šedše hned, lid na tom stavli, že

(uví-li)^ tenie, musí'' mnoho trpti, jakož i bývalo, jakož svatý

Pavel na nkolika místech toho dotýká. A nikdy sou lidi na tom

nestavli, by lidé o svou vieru mli se bíti, jakož nyn[jší]'^ falešní

proroci, trní a bodláí, o to stojí, aby pro jich viery/^ lidé krev

lidskou prolévali a aby kati jich víry dovodili a lidé nejhorší d-
lajíce vše proti pánu Kristu a svatým jeho, skutky svými Krista

kižujíce aby pak meem viery knžské hájili a v tom proti viee

Kristov inili, kterážto viera bez moci svtské skrze apoštoly po

svt jest rozhlášena a vtí'' prospch uinila nežli všecka pro

zákon božie vojska, kteráž sou byla/- v echách, jichžto se vy

vždy ješt bojíte tu, kdež byste se nemli báti. A vždy se do-

mníváte, bychom snad njaké vojny nezbouili a rot šibalských,

ješto to initi aneb nám o to mysliti jest proti viee i proti sv-

domí, akoli vy tomu nevíte.

Ale však to vzte, že v tom skutku' málo anebo nic / krále f.321*'

bychom se báli, žef bychom svých bratí zmuených mstíti s [ujmli

i mohli, a ne na lidech, ale na knzích, kdybychom se [v tom]

pána Boha nebáli a kdyby nám to uiniti nebylo proti svdomí
a proti naší víe, neb my to za nejlepší kus pravdy boží držíme,

že každý kesan zavázán jest milovati své nepátely a jim radji

dobe initi a za n se modliti, jakož pán Kristus uil a svatí jeho

a nám v tom píklad ostavil,*^ abychme následovali šlépjí jeho.

Než tohof neodpírám, že, bychf mohl s to býti, píkladem svatého

a AVI : tato. b Pvodní: uvíte-li opraveno chybné v: iievíili. c p,j-

vodn bylo napsáno: musíte. d Opraveno místo piív.: nyní. e AVI : vStší.

f AVI: statku. g Následuje petržené: i. h Pvodn bylo napsáno: ostavili.

1 Mat. 13, 30. /? eho Kristus nepikázal. O. ;' Není co báti se od b(ratí)

vojenského pozdviženi. O.

' Jak bratí smýšleli o moci svtské, viz pozn. 1 na str. 32.



554 Psaní panu podkomoímu království eského.

Daniele a Gedeona všecky bych falešné Kristy z[troskotal] ^ a zkazil

radji než bych co kterému bližnímu svému uškodil na tle nebo

na statku. A tak mi se zdá, že král z monstrancí a z kalichuov

a z jiných klínotuo kostelních a klášterních, ješto sou pokladové

obecní, kdyby penz nadlal a v mnách chudin kivdy nedlal

na penzích i na groších, lepší by byl pánu Bohu libost uinil,^

živým chrámom božím kivdy nein, peníz za peníz a groš za

groš^ jim odmiuje, neb die pán Kristus: Co ste mému nejmen-

šímu uinili, mn ste uinili.'^

Ale že ješt knží*^ mocným lidem víry, pravdy, zákona bo-

žího, církve svaté a lidi sprostné naskytují prosíc, mocí aby se pi-

inili a jim pomáhali, aby viera neklesla a pravda božie aby vy-

vynikla a aby zákon boží svobodu ml a aby církev svatá pro-

spívala a aby lidé sprostní nebyli svedeni a aby se kacíi ne-

rozmohli a aby se Bohu kivda nedala a služba božie aby se

rozmnožila, tch všech vcí lstiv a falešn králom a pánom na-

f.3223 skytají, svých požitkv a cti a chvály a zboží a rozkoši v tom /

hledajíc a bojíc se, aby jich lži nestydaté nebyly odkryty, a proto

i toho [tuto] musím dotknouti, že všecky ty vci, kterýchž knžie

pro svuoj požitek mocným lidem poskytují, moci svtské nepo-

tebují, když se v pravd djí. Viera mee ani moci^ nepotebuje,

neb Kristus své apoštoly kázati rozeslal bez moci svta a svatého

Petra káral, když Malchovi<* ucho ual. A ponvadž pro ucho

Kristus Petrovi za zlé ml, hádej, kterak Kristus podkuje Roky-

cánovi, jenž jich mnoho svou radou r z svta provodil a též

i všem jiným krve prolevaom pro víru! Anižf jich pe boží vy-

mluví, jakož jest i Petra nevymluvila ta pe, že chtl Krista pána

brániti, alebrž dvakrát z toho kárán byl, jednou když byl me
vytrhl,*^ a ono druhé, když ho Kristus satanem nazval, ^ protože

chtl, aby Kristus netrpl. Také viera moci svtské nepotebuje

k obran pro svou pevnost, neb pravou víru kesanskou tak jest

Kristus pevn založil, aby brány pekelné ostáti jí nemohly ani jí

a Opraveno místo pv.: zmordoval; AVI: ztrestal, b AVI: kroš. c pci-

vodné bylo: knžím. d Následuje neplatné: Petr.

« Mat. 25, 40. /3 Víra moci nepotebuje. O. y Rokycan. O. d Mat. 26, 52.

£ Mat. 16, 23.

^ Král Jií sice projevoval ochotu psobiti proti šíeni špatné mince,

o emž svdi jeho naízeni z r. 1459 a 1460 (PALACKÝ, Djiny IV, 2, str.

124), že však sám si vypomáhal vydáváním mince zhoršované, o tom svdi
na p. jedna ze stížnosti panské jednoty z r. 1465 (srov. 1. c. 302) a jednáni

snmu z r. 1469 (1. c. 514—515).
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pemoci,^ alebrž svatí to[u] v|]ro[u]'' pemáhali sou království

a inili sou spravedlnost etc

A biti byli, [mueni] a trápeni, vždy sou konen « své ne-

pátely pemáhali, umírajíce a pro svou víru trpíce, jako svatý

Vavinec peka se na rošt pemohl císae a nynjší muení.^

Druzí mezi nimi velmi jsúc nemocni na tle, silni uinni sou

v boji mluvíc katu, aby pro lítost muk neujímal, neb psáno jest,

že žádná vc neoddlí vrných božích od lásky Kristovy. /^ Také

víra kesanská nepotebuje moci svta k"= obran, neb té viery

nezjevuje / tlo a krev, ale Otec nebeský svou divnou mocí skrze i. 322^

slovo své vlévá ji*^ v srdce [lidská]/ a komužf on jí nedá, darmof

pyšný fará mnohá piesma o viee vydává. A kterým tu víru

pravou vlévá, sám Kristus ukazuje ka: Chválím t. Ote, pane

etc, že's skryl od moudrých etc. r A též mluvie svatý Pavel k Ko-

rintom ka : Vizte povoláni vaše, že nemnozi moudi, nemnozi

mocníJ Též i svatý Jakub. A protož viera vašich knží, ponvadž
nemuož bez moci svtské státi, není Kristova, ale njaká falešná

a velmi mdlá a neužitená a nejvíc proto, že tu víru knžskou
a zvlášt o tle pána Krista lidé hovadní velebí a o ni stojí, jenž

po tlu a po krvi odcházejí Ducha Svatého nic nemajíce ani [ho]

pijíti mohouce. Takéž i pravdy boží neteba hájiti ani k ní pu-

diti, neb die pán Kristus : Budete-li synové pravdy, poznáte pravdu

a pravda vás vysvobodil

Ale knží nynjší nemohouc pro rozkošný život doekati,

aby je pravda vysvobodila tak, jako jest i první svaté vysvobo-

[zovala],* když sou pro ni umírali a trpli, i radji jiné mordují

pro pravdu. Ale bojím se, [že pro pravdu] falešnou, a tu[dy] právem^

pravdy nevysvobozují, ale viece zavazují, a ona také jich nevy-

svobodí, ale konen odsoudí jako neposlušné a pikázaní jejího

rušitele. A tak ponvadž knžské pravdy nem[ohou]'^ bez biice

a bez kata poznány býti, ale oni jsou jich pravdy nejpevnjší

duovod, z toho muož poznáno býti, že jich pravdy sou njaké

a Následuje neplatné: jí. b Opraveno místo pv.: vírou, c Pd, bylo:

liu. d Pvodn bylo: jim. e Opraveno místo pv.: láslíu. ' Opraveno místo

pv.: vysvobodila, g AVI: pravé, h Opraveno místo pv.: nemuož.

a Svatých vítzství. O. § ím 8, 35. ;' Mat. 11, 25. 3 \ Ko. 1, 26.

e Jan 8, 32.

' Svatý Vavinec, žák papeže Sixta II., jenž jej uinil arcijáhnem, ne-

chtl vydati poklady církevní a byl za to umuen v pronásledováni za doby

císae Valeriána (2.57—258). Legenda vypravuje o nm, že vybídl svého kata,

aby jej obrátil na druhou stranu, ježto již na jedné stran prý jest upeen.
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falešné, neb od božích synuov, jenž Duchem božím bývají vedeni,

f.323'' [pravé] ^ pravdy boží ne bezdky bývají poznány'' a oni nemo/hou

jich Ižem v pravdu obvinutým povoliti, ale radji budou mnoho
trpti a míti a tak svatou trplivostí své pravdy pravé hájiti, to

vdouce, že pravda je konen vysvobodí a ostojí a zvítzí na

vky, jakož onen Zorobabel vyznal v knihách Ezdrášových sílu její.«

Ale nynjších knží pravda hned by byla utištna, když by

jí svtská ruka nebránila. A by pak druhdy i pravou pravdu mli,

tehda když pro ni trpti nechtí, ale jiné pro ni trápí, tiem pravd
velikou kivdu dlají a dokazují skrze to, že sou té pravdy ne-

milovali, ale ntco svého a sob zlíšíjného"^ pod tou pravdou.

A nápodobn muož rozumíno býti o zákonu božím a slovu jeho,

že on v své pevnosti a v své prospšnosti mezi nejvtšími ne-

pátely v lidech muož svobodu míti, chtjí-li jej jediné plniti,

jakož die sv. Pavel: Toliko tenie svatému obcujte a'^ nic^ se

bojte od protivnikuo ! ^ A* o pevnosti tohos zákona jest e Izaiáše

proroka, kdežto die, že slovo božie zuostává na vky.r A sám

Kristus die: Nebe a zem, pominou.^ A tento zákon jest pevný

a svobodný tak, že všickni kesané jsou v svobodu povoláni, ale

však tak, aby té svobody neobracovali v píinu tla. To jest to,

že knžie moci svtské žádají pro vysvobození zákona božího,

ano když by mli dokonalé milování a jeden druhého bemena
snášel, naplnili by zákon Kristuov.

Ale pohíchu to se dje, že majíc nenávist k bližním a své

f. 323'' cti hledajíc / a k zákonu nemnoho pistupujíc, a když jich pí-

inkom kdo povoliti nechce, tu se na oboí jako na ruhae,

jakož i mn pezdli ruha, protože toho nechci míti za Buoh,

což není Bohem. Neb já ve tomu všemu, což stojí psáno v zá-

kon kesanském, na tom dosti mám, co ten zákon ukazuje. A že

Kristus pán nazval se chlebem živým s nebe stupujícím, též

i ukázal, vzem chléb žehnal a lámal ka : To jest tlo m, kteréž

za vás zrazeno bude,^ a na ukázal, to bylo chléb, aby z toho

uedlníci poznali, že tlo jeho jest chléb (a latin tomu slovu

muož lépe porozumíno býti: Accepit panem et díxit: ,Hoc est

corpus meun etc^ ac s[i]'' [sic] argueret (Christus) demonstrato

pane: hoc [est]' corpus meum et hoc [est] i panis: corpus meum

a AVI: práv, b AVI: poznáni, c Opraveno místo pvodního : ziskného.

d AVI : ani. e y AVI chybí, f Opraveno místo páv.: a. s Pvodn bylo:

tohoto, h Oprav, místo pv.: se. ' Opr. místo pv.: si. j Opr. místo pv.: si.

a Narážka na Ezdr. kap. 5. a 6.

/? Fil. 1, 27. 28. r Iz- 40, 8. d Mat. 24, 35. £ Luk. 22. 19.
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esí panis etc); a že pán Kristus nerozkázal viec o tom chlebu

jeho památky, než jísti a píti ten kalich na památku jeho: a já

viece nesmím tu slov piínti ani tomu chlebu jaké cti vykládati,

neb pán Kristus toho nerozkázal ani apoštolé jeho.^

A já tuto o tom kusu neml sem úmysla žádné zmínky ui-

niti, než toliko o tom, abyste nás, jest-li vuole božie, pi naší viee

s pokojem nechali, ponvadž i Židy trpíte. A buto, že by viera

tato byla zlá, tehda nad naší nevrou dobe bez vaší prác[e]* po-

mstil by Buoh, jenž die: Mn pomsta, a já odplatim.o- Ale ne-

svolí vám k tomu knžie lhái, neb vdie, když by nám svoboda

dána byla, že by jim / jich puožitkové klesli, kteréž mají z své í. 324"

falešné služby a obvinuté'' lstiv kouc: „Nemají míti svobody

pikharti, aby lidí sprostných nesvodili." Ale to kúc ukazují tím

jedno to, že nejsou pastýi, ale loti a zlodji; neb kdyby byli

pastýi, tu vieru by mli míti vo*^ sob, že ovce jich hlas jich

znají a jdou po každém vrném pastýi a cizího neslyší, ale od

nho utíkají. /í A ponvadž oni se bojí, aby lid od nich se neodtrhl,

tehdaf to ijí, že pastýi nejsou. Pakli by ekli, že za lid se bo-

jíme, kam to piesmo djie, kdež die Kristus: Ovce mé hlas muoj
slyší a já znám je a oni následuji mne a já vný život dávám
jim a nezahynou na vky a nevytrhne jich nižádný z ruky mé, r

ani kacíi ani ert. A tak není se co pastýi vrnému za ovce báti,

by je kdo mohl z ruky božie vytrhnouti, akoli má pilnost míti,

aby ovce napomínal a vystíhal, aby ovce takových se va-

rovaly '^ bludných, ješto by nenesli uení pána Krista. A taková

výstraha široce v prorocích a v zákon pána Krista jest založena.

Ale s lidmi bludnými aneb s kacíi se muiti, vzeti, páliti, mocí

puditi, není to bh kesanský, zákonem Kristovým uvedený, jenž

velí, aby nechali obého ruosti.^ A nad to pak neslušná jest vc
tm lidem svobody nedáti, na nž žádné viny zákonem Kristovým

nemohou dokázati.

Ale bojím se, že nevelmi bude toto mé psáni plátno, neb,

jakož slyším, na to se chcete snažiti, abyste pikharty vyplenili. / f.324^

Ale doufám pánu Bohu, že tomu nic ne[u]iníte, ale snad velice

pána Boha rozhnváte, neb mnoho sešlo papežuov od Sylvestra,

a Opraveno místo pv.: práci. ^ Pvodn bylo: obvinutí. c AVI : o.

d V originále následuje chybné: takovýcli.

a 5. M. 32, 35. /S Parafráze Jan 10, 1.—5. ;' Jan 10, 27. 28.

á Mat. 13, 30.

' O bratrském názoru v píin eucharistie viz pozn. 2 na str. 6.



558 PSÁNÍ KNZE íMARTINA vzné mistru JANOVI ROKYCÁNOVI.

toho bohatého knze, ^ a mnoho císauov zemelo, jenž sou se o to

poko[uše]li,^ avšak sou tomu nemohli nic uiniti [a protož i vy

tomu nic neuiníte]; akoli kterého upálíte, tím vrných víc pi-

spoíte. A ješt i to trápení na nás nemuož pijíti od vás, jediné

pokudž vám pán Buoh pepustí. Umi Biioh své z pokušeni vy-

trhnouti'^ a mezi vás seker[k]u vlouiti aneb ntím jiným vás za-

neprázdniíi. aby vrní jeho zatím mohli oddechnouti. A v tom ve

všem dj se vuole božie s námi na vky. Amen.''

Psáni knze Martina vzn mistru Janovi Rokycánovi.<=

f. 324'' ^ Budiž^ nám pítomná milost a miloiísrdenství Boha a pána

našeho Ježíše Krista pedcházející a následující vždycky a pi všech

vcech. Amen.

Ponvadž's zavrhl mou žádost, miste, když sem prosil po

hospodái, aby se mnou sám rozmluvil o tch vcech, kteréž sou

pi mn a mezi námi a vámi, ale že as již mnohých nedlí minul,

v nichž sem toho vždy oekával: protož hnut jsa tvými slovy,

jakož'sekl, abych '^ odpovd dal, také z mnohého obtížení a úzkosti

f. 325^ srdce umínil sem psáti a nkteré vci pedložiti / u vydávání opt
potu z viery; akoli i králi v napsání « s jinými sme dali"^ a toho

i jiným, když sem byl piveden, podlé ztazování vašeho i nad to

viece sem vyznávaje mluvil,^ však ješt, abych vždy uinil dosti,

od sebe vyznávám a zvláš, skrze co a pro sem ohyždn od

mnohých a vyvržen a ješt vždy soudové a potupení nade mnou
se djí, jako bych se protivil tenie božímu a pána našeho Ježíše

a Oprav, místo páv.: pokosili, b Mezi tímto a následujícím kusem jsou

3 ádky prázdné. c Nadpis iento nalézá se v A II f. 120 ^í: v AI chybí.

<i A II: afbych. ^ V AII následuje: i.

a 2. Petr 2, 9.

^ Narážka na legendu o donaci Konstantinov, o níž viz pozn. 3 na str. 73.

2 Kus tento nalézá se též v AII f. 120 a— 125b. Na f. 120 a umístn je

pouze nadpis, f. 120 b jest prázdné. Vlastní tekst zaíná teprve na f.
121.a Vý-

atky podal GOLL vM 1884, 459—60. 63. 470. O obsahu PAL'MOV, Bratja

I, 1, 98—99. 128. Spisovatelem jest nepochybn knz Martin, jeden z nejstarších

len Jednoty a knží bratrských: náležel mezi posluchae Rokycanovy. Pso-
bištm jeho byl nejprve Hradec Králové a pozdji Krin. List jeho psán jest

nejspíše z vzeni na radnici novomstské v zái r. 1463. Viz o tom v PED-
MLUV.

* Srov. str. 5 pozn. 1.

* Knz Martin byl již, jak patrno. jednou vyslýchán, jiných však zpráv

o tom není.
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Krista aneb^ njaký zloinec byl. A to jest pro skutek a ustavení

pána našeho Ježíše Krista,^ ^ pi nmžto že povoliti nesmím tm
vcem, kteréž se djí mimo rozkázaní téhož Boha a pána našeho

Ježíše Krista a píkladného oznámení, tudiež i apoštoluov jeho,

pro nžto i toto vzení trpím cht tím ne svtu, ale Bohu povo-

lujícím sloužiti; nebo vyznávám to v pravd, že jest rozkázal Pán,

initi to sluhám svým na pamt všech '^ dobrodiní svých a zvláš

umuení svého, kterýmž sme vykoupeni, aby služebníci i uedlníci

jeho ty vci v pamti rozjímajíce a zpuosob života jeho pipomí-

najíce v milování jeho zapalovali se a s ním vším srdcem se spo-

jovali. Ale maje zení k slovom svdectví jeho,^ jim[i]ž jest on

vysvdil vzem chléb a ekl : Vezmte a jezte, to *= jest tlo mé,

kteréž za vás zrazeno bude, též i kalich etc/^, vím a vyznávám,

že když se dje podlé zprávy a ádu pána našeho Ježíše a zvláš

k kterému jest konci vydal, ponvadž u nho promnní není ani

rozliných úmysluov zastínní, lide vrní pistupujíce / vrou 1.325"

pravou pijímají pravé tlo a krev pána Ježíše pod zpuosobem

chleba a vína, jenžto viera dlá, kteráž tu'' má zachována býti,

jakož i ve všech vcech bez pochybování (pakli jest kde pochybo-

vání, není viera, ale mínní neb smyšlení) ; a ne jako nkdo mi

utrhá, že bych chtl vyprázdniti aneb zrušiti skutek Pán, ješto

nikdy toho ve mn nebylo, ale proti tomu sem se i zasazoval

(a to z toho, že sem ped vámi zmínku uinil o hadu mosazném
v pirovnání monstranci a vystavování tohoto, jehož Buoh neroz-

kázal jest, v nmž ne chvála, ale kivda se Bohu dje).^

Jakož pak nkteí vymují, kterak se pijímá aneb dává, to
mé není, nebo to jemu jest známo a tm, kterýmž on ráí udliti

osvícení zakušení a pijímaní svého. To vím jedno: jakož on

v svém bohatství pevyšuje, což zde od nho muožem míti, znáti

i žádati, ovšem sám v sob plnost svatosti a velikosti nestížené

nám zde jest, jakož's i ty, miste, k témuž mluvil pi slovích pro-

roka, jenž die: Pipravil si pokrm jich, neb tak jest pipraveni

tvér: tak, jakož se jemu líbí, a ne, jakož vymování lovské chce.^

^V AU chybí: aneb X Krista. b Následuje neplatné: milosti, c /i//.-

tof. á AU: kterážto.

a Synaxis institu(ta). O. Tak i v AII rukou snad Blahoslavovou.

/? Mat. 26, 26. 27. ;' Ž. 65, 10.

' Dlužno rozumti eucharistii, kteréž Martin nechtl se klanti.
'- Srov. AI f. 349a.

" Srov. PRVNÍ LIST K MISTRU ROKYCÁNOVI AI f.
2a fstr. 5}

a TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCÁNOVI, AI f. I5a (str. 47).
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A jakož mním, že v této stran na mn jiného nemáte, jakož ne-

vzkládáte na m než že nepovoluji nynjším slavnostem, poklonám
a ctním utíkaje falše, jakož sem vám i z vašich dvma knžím
pišlým ke mn ekl, že se to nedje z rozkázaní božího, ponvadž
k samému pijímaní ustaveno jest, ovšem žádné jiné vci vidomé

f.326'' neukázal, jiež bychom / klekali a modlili se: ale to viece vyzdvi-

hujete nežli které pikázaní jeho, vidouce nkteí, kteraký prospch
z toho jde,^ a ponvadž nechcete pestati na pravém klanní a pocti-

vosti, jížto sem vám podlé rozumní mého vyznal,^ jakož ste i povolili

tomu, pinucen jsa budu mluviti slova známosti a dovení mého

;

nebo Buoh a pán náš Ježíš Kristus jsa pokrm duchovní vyvo-

lených svých rozliné vci v nich dlá, jenž sou chopni vných
vcí a zpuosobni k uení jeho, jichžto srdce posvcuje a vdech-

nutím svým otvírá k srozumní božských svých vcí, dávaje sroz-

umti tejnostem svým, tak že i mysl jich spojená s ním a zeled-

nlá jemu, jako zapomínající se na zevnitní vci, jich jako za-

netbává, než v nm a v jeho chuti se krmí; a to od lovka ani

dáno ani vzato muož býti;^ a ješt k tomu diem, že kterak se

mnoho kdo vyzdvihuje k tomu, což vného jest, tím viece se

k nmu pipodobiuje, a zase ím kdo více zanepražduje se

a zuostává u vidomých a zevnitních vcech a k nim zení má,

tím vtí pekážky od božských a duchovních vcí má a jako

tmou se zastírá, jakož's i ty, miste, to mluvil ka: „Kdo zení

má k vidomé vci, na vky sladkosti božie neokusí."

Jakož povolání a viera naše tomu chce, abychom Bohu a pánu

našemu Ježíši Kristu nkterak podlé vnitního lovka [se] pirov-

ná[va]li a k obrazu jeho ^ pirovnávajíce se pipodobnili, jakož k tomu

f. 326^ konci všecky svaté vci zákona Nového sou dány a viery naší

a nejvíc tato, ješto skrze ni užitek a dokonání berou, jakož k tomu
konci vyznávám, že má požívána býti, a ponvadž Pán, kterýž

nechce míti slouhy nad se ani uedlníka nad se mistra v zákon
svém (jenž jest zákon Ducha a života skrytého vnitního, jímžto

i zevnitní má zpraven býti), oznámil v nm, že se musí v Duchu
a v pravd modliti, nebo Buoh Otec takových hledá a pijímá:

i kdo pak se smí pokusiti jiný obyej modlení nalézati, le ten,

ješto jest krom sluh a uedlníkuov jeho? A však ješt diem:

a Opraveno místo pvodního: vypsal, b Následuje neplatné: se.

' V píin víry bratrské o eucharistii viz pozn. 2 na str. 6.

•^ Místo toto dosti jasn svdí o tom, že bratí se pokládali za povo-

lané k vyšším úkolm, k plnní božského posláni, že se pokládali za vyvolené.

Srov. str. 10 pozn. 2.
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Když se tak dje, jakož svrchu povdíno a nkdo z vrných

v Duchu božím, jenž jest Duch svobody, a u víe pravé, maje zenie

k slovom Pána svého a tak srdcem sebraným a mysh'^ pokojnou

vzdlávaje se v chrám a v píbytek hodný Bohu, i modh' se jemu

v svatosti tu pozuostávaje a klání se, poctivost iní modlením

i na tvá padáním, toho nesoudím ani potupuji, a není z roz-

kázaní božího.^

A podlé tohoto vyznání každému žádajícímu hotov sem poet
vydati, jakož také i slovo tení zvstovati všem.

Ale jakož mním, že vy chcete, miste, abych já nkterým vcem
povolil a snad podlé vašeho vymení vyznání njaké uinil a tudy

cestu sob anebo dvée otevel k tomu, v em jsem prvé jsa nemohl

svdomí svého, jakož sem ekl, v dobré nadji postaviti, ješto k tomu

ku, že volím: (v) soud i pro jiné píiny lépe mi umíti než to

uiniti, a to ješt ped lidem, ješto v tle / hícha zuostává a skutky f.327^

nebo ovotce smrti iní a zení k vidomým vcem má, ode mne
potu viery nežádá, jimžto povinovat nejsem tejností božích vy-

pravovati, nebo vieru i svdectví boží v hlasu mají a ne v pravd,

jenž takových první poslové Pán k ouastenství ani k dívaní **

svatým vcem nedopouštli sou. A mníš-Ii také, miste, že bychom

my nebo já tolik v tom skutku službu hledli vyplniti, ne takf jest, ale

[skrze] slovo tenie zvstování božího kohož bychom mohli z toho

nepravého svta [získati] v život božie pravý kesanský, jakož

v sob, takéž i v jiných vzdlávati a spomáhati podlé obdarování

božího.

A že, když sem byl piveden k vám, miste, vypovdl sem

i to, že asto úmysl muoj byl pijíti k vám — a to ku: V takovém

doufání nadji maje, že radost naše tvá jest a bude, ponvadž
ty jsi píina také mn i jiným « skrze posluhování slovem

božím tohoto diela, kteréž se vzdlává, jakož doufání pravici *=

boží podlé pravdy jeho. A také*^ ty, z ehož si se radovati ml
jako vrný rozséva, to pak^ haníš rozliným obyejem a z toho

radji se rmoutíš, [a se však rmoutíš], a což jest viece, diem,

ale prosím, odpus, nebo jest i jiným známo, nebo nkdy pí-

tomn ješt svtla božího nemáš*: Nkdy pro obyej to iníš svtlo,

kterýmž g t^ Buoh osvítil, tmou býti, to dobe' vda, že vyvo-

dí Následuje neplatné: sebranou, b V originále : díváním, c V originále

:

pravicí. '^V AII následuje: i. e 'Následuje neplatné: za. ' V originále : ne-

mají, g AII: kterýmžto, h V A II chybí. ' A II: dobré.

a Rokycána zpt se šikoval. O.

^ Co do víry bratrské o eucharistii viz pozn. 2 na str. 6.
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leným a vrným za cestu spasení jest Kristus, a rozum a pravda

f.327'' oby/eji^ každému má pedložena býti a každá zvyklost, kterak-

koli zastaralá a v lidu stvrzená a rozšíená, pravd odporná, vše-

lijak má potupena býti a tlaena, vda i to též, že ne v ei jest

království nebeské, ale v moci a v mocnostech pravice jeho spa-

seni ^ Což tehdy i" dím v tomto? Chválu zajisté v mnohých vcech
máš, ale ne v tomto Prosím, snes mne jako nemoudrého, a
k tomu pipovím, což od mnohých se svdí, že mistr Jan Hus
dobré pamti, jenž jest byl jako andl Pán,^ nkteré peetí skryté

vci zjevuje, on s kvílením, radoval se, když skrze jeho kázaní

i jiných vrných pomocníkuovr muedlnictvo slavn prokvítalo,

ale ty, což Pánu skrze sím slova jeho rodíš, jdoucí k dokonání

ohyžuješ a haníš, a což viece jest, smlejí diem o tvých n-
kterých knzích, kteížto též a takovéž nkdy pro pípadné vci
rozlin v povst zlou a potupnou vydávají, ohyžujíc a nkdy
i lživ proti nim nenávist i vraždu vzbuzujíc v mnohé nemilosti-

vosti, jakož i my v jistot sme shledali, ano skrze jich nkterých

vyhlašování nerozumná lidé jedni skrze druhé rutce poskvrující

a jako ve krvi svých bližních krvaví, je zloeíce, proklínajíce,

k smrti odsuzujíce, íkajíce, že bych sám chtl toto neb toto ui-
niti a takovým obyejem. Jakož tob známo jest, miste, i stará

baba, ješto jedvy koudel pede, vraždu iní a pie z kalichu Kai-

f.3283 mova i všech vražedlníkuov, až do / nejposlednjšího.^

Ale musí to býti, což apoštol dí, jakož tehdáž Izmahel Izá-

kovi ten, Ješto podlé tla narozen byl, protiviše se tomu, který

podlé duchu.^ A nad to ješt. Aniž toho opustím, co se pi tom
a v témž dje, nebo dobré vci i nejlepší hanjí se od nich jako

zlé, jako láska, pokora, skrovnost, prostost, trplivost. Ale spasitel

náš ukazuje se jinak míti, jakož jest zjevno v Zjevení svatého

Jána v 2. a v 3. kapitole: in trestání ku polepšení zprávcí

zboruov, dobré vci za dobré maje chválí a zlé treskce. Ale tito

o zlém nkdy '^ nic nevdouce'* dobré vci [za zlé vci] mrzce

ohyžují. Aj, miste, pohlediž na dielo dlníkuov svých ! V pravd,

pravím, i v této stran nedobí dlníci sou, a dej Buoh, aby ty

cist byl od úastenství jich, jakož's ekl, že se za to i Bohu
modlíš. Prosím, pohle na ona slova Izaiáše proroka VII, dje-li

a V originále: obyeje. ^ V Aíl chybí. "^ A [I: nikdy. d Následuje ne-

platné: dobe.

a Ž. 20, 7. /? Hus. O. r Rokycána s knžstvím svým svého plodu vra-

hové. C. d Knží vražedlní. O. s Gal. 4, 29.

' Srov. AI sír. 6. 44. 63. 64.
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se jich jaká podobnost nyní: Žráti bude jeden každý maso ra-

mene svého, Manases Efrejma, Efrejm Manasena, spolu oni proti

Judovi.'^

Ty sám, miste, víš, že ne tato znamení jsou, ale jiná pravé

církve Kristovy a božie, to jest, vymúc každou nepravost se

všemi pokoj mieti a nejvíc s tmi, kteíž vzývají Boha z srdce

istého, ke všem trptivost a milost míti a z té lítost nade všemi

bloudícími od Boha, le kteí skrze nevru, le skrze zlý a scestný

rozum víry neb pi víe, buto skrze zlé iny híchuov / od nhož f.328''

by odcházeli. Neb i to jest ta láska, královský zákon, kterúž lid

vykoupený a ddiný boží ztahuje se až i k nepátelom, je mi-

luje, za n se modle a jinak, jakož má, jim dobe in. A krom
této lásky všickni jiní, dokavadž sou krom nie, odjinud sou a ne

z ovince Kristova, ne církev boží, ale roty, jakož zjevn pán

Ježíš slovem i skutkem píkladným oznámil povolujícím sob
podlé svdectví tenie jeho a rozkazování, v nmž mluví násle-

dovníkom svým : Miluojte nepátely vaše a dobe ite tm, kteiž

vás nenávidie, a módíte se za protivníky etc.^ Jimžto neekl:

„Ohyžovati budete jiné," ale: „Vás budou". Neekl: „Budete ne-

návidti," ale: „Vás budou a vy je milovati, vás povedou ped
vladae a mistry a zabíjeti vás budou, domnívajíce se tím Bohu

sloužiti" r a tak dále po všech slovích jeho, ješto mnoho tch

vcí pišlo na nás, jakož jest mnohým známo tchto asuov,

jimžto tvrdí se nadje povolání našeho. A protož snášíme a ne-

hynem vdouce, že za všecky ty vci odplatí nám pán náš Ježíš

Kristus v budoucím život podlé zaslíbení svých, akoli zde mohli

bychom éci s prvními: „Jestliže toliko v tomto život sme ufajice

v Krista, bídnjší jsme všech jiných,'^ ponvadž ani krále ani

mistra ani kterého pána za se máme, ješto by se postavil za nás,

jehož také nežádáme." Ale tak jsouce osialí, patíme v svém dou-

fání na slovo / Pána svého, jenž jest ekl: Neopustím vás si- f.329«

rotkuov.- A v tch ve všech vcech dieky iníme, nebo jakož na

poátku kázaní viery jeho Ubilo se jemu skrze bláznovství kázaní

spaseny uiniti, vící,'^ tak nyní skrze to, což nazývají blud, pik-

hartství etc, spasení iní vrných. A z toho jakož tehdáž, takéž

nyní a až na vky bu jméno jeho dobroeeno i všelijak ve-

lebeno.

Ale s druhé strany však bolestné dívání,'* odkud jest to, co

^ AII: odívaní.

a Iz. 9, 21. /3 Mat. 5, 44. / Parafráze Jan 16, 2. í? 1 Ko. 15, 19. s Jan

14, 18. r 1 Kor. 1, 21.
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se dje v tomto království, že lidé a nejvíce nkteí knží (sou)

tak zlost a nemilostivost v slovích i v skutcích mezi sebou jedni

proti druhým vylévajíce, a jakož mním, nejvíce na nás, kteíž

v tom pilnost máme, abychom podlé zprávy pána Ježíše bez

úrazu svdomí dobré mli k Bohu i k lidem. A podlé vyznávání

zevnitního a hlasného zdá se, jako by všickni Boha nebeského

vyznávali, vzkíšení z^ mrtvých a spasení v píští pána našeho

Ježíše Krista jednoho a spolu ekali, jehož soud pravý a stálý

stojí. Když to svdectví svdomí všech zjevno bude, soudové

tehdy krom ^ pravosti a svdectví k emu pijdou? Ó by bylo

slušné se pochlubiti za své spolené ! Jako nemoudrý rád bych se

pochlubil, nebo v pirovnání jim a v odmnném mnoho sem
jich nalezl i ješt. Protož akoli v mnohých dobrých vcech jich

mohl bych se v pravd pochlubiti, ale pro ukrácení nechám, to-

liko toho dotknu, což mnohým jest známo, že nkteí z týchž,

chtíce zachovati a dokázati viery svdectví nového pána Ježíše

í. 329^ Krista / [jednoho], '^ držfájni"^ sou u vzení drahn nedlí, kdežto

radji zvolili mnohé bolesii i škody nésti nežli v konšelství pí-

sahati a pikázaní Pán zrušiti. Ale ty sám na své, miste, pohled!^

Druhé toto, jakožto zde v Praze i jinde jest také zjevno,.

když sou nkteí zde na Novém Mst vzení, okovy i kládou

trýznni a nad to i katem nkteí mueni skrze ty, ješto sou

chtli na nich to míti, aby jim jiné oznámili, kteí a kde sou, ale

oni vidouce, že ani lásky pravdy pijali, radji se na smrt vydali

než by jim jiné zrazovali, kteížto s hokou bezdností uinili to,

což ste vy chtli,- ale ne oni. Ale vaši nkteí zajisté zprávce

zboruov, ješto jako první se zdají býti, proti tomu inie, bližním

to v psáni vyhlašování dávají, jichžto nemoudrost mnohým se

zjevuje, jakožto v úinku u Hradeckých, pro nžto si m trestal,,

klada m v vinu, že skrze m to zlé na n pišlo, pedloživ mi

i jednu manželku obtíženou, kterážto skrze to pišedši sem do

^ V AI chybí. ^ VAH chybí, c y AII chybí. <i Opraveno místo pvod-
ního: drženi.

' Bží zde patrn o to, že bratí odpírali písahu uvazujíce se v úady
konšelské. Tresty, které bratí za to trpli, náležejí zajisté již do doby ped
pronásledováním r. 1461. Že bratí s Chelíckým písahu vbec zásadn za-

mítali, vidti ze TVRTÉHO LISTU K MISTRU, AI f.
17b (str. 33). Ostatn

viz GOLL vM 1886. 319 a 499 si.

- Vztahuje se k pronásledování brati r. 1461, o nmž viz str. 18 pozn. 2.

Slova: kteížto s hokou bezdností uinili to, což ste vy chtli vztahuji se asi

na odvolání, které bratí uinili.
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Prahy v zámutku a v ustání potratila dátko. Ale za m, jakož

mním, mohl by v uších tvých zazvueti hlas slov pána Ježíše,

ješto mluvil naíkajícím a plaícím na se ženám jeruzalémským,

ješto za ním šly, ka: Neplate na m, ale na se a na syny své,

neb pijdou dnové etc^^

Ale však v tch ve všech vcech pohle piln, milý miste,

na nás, zdali jinou vieru vyznáváme než tu, kteráž jest vydána

od Boha v pána našeho Ježíše Krista a skrze nho, aneb zdali

ji/ného Boha vzýváme než kteréhož i vy? Ponvadž jednoho Boha f.330

vzýváme, jeden zákon máme, i což pak my od vás pokoje ne-

máme, ale od vás a vašich trápeni býváme vnit i zevnit? Však

a rozdílové jsou v pisluhováni, ale týž Pán, a a^ rozdílové

Jsou v inní, ale týž Buoh, jenž dlá všecky vci ve všech ^

v pravd se vzývajících. A ponvadž základ jeden jest a jiného

žádný nemuož položiti krom toho, jenž jest položen r a pevn
vícím stojí, protož každý ohledej, co na ten základ vzdlává

zlato-li, stíbro, kamení drahé ili díví, strništ a seno, ponvadž
den Pán jednoho každého dielo, kteraké by bylo, ohnm má
zkusiti'^ podlé svdectví božího a apoštola svatého Pavla, protož

v této stran a pi této vci sám od sebe ku : Vedle spravedlnosti

aby, má-li m kdo z eho viniti, žaloval pede mnou na m
a mn, jakož' jest hodné, dáno bu místo k obran k vyvedení

z tch vcí, jimiž bych byl obvinn, jenž neústupný v žádným^

zlém nemíním býti, a pakli co nepravostí nalezli byste aneb který

hích, pro nž bych T hoden byl tohoto vzení, sta mi se, jakož

spravedlivé. Pakli sem komu co uškodil aneb co hodného smrti

uinil, neodpírám tomu '^ také umíti a radji než >? bez smrti míti.

Pakli nic nemáte z tch vcí, i což tehdy mnozí mnohem
viece trpíme? Z kterýchžto bolestí toto jedno jest, což nás drahn
obtžuje, že i jiní skrze nás loupí se, nakládajíce na stravu naši,

a AI: o. b AII : nižádném, c V AIl chybí.

a Luk. 23, 28. /? 1 Ko. 12, 5. 6. r 1 Ko. 3, 13; následuje parafráze

1 Ko. 3, 12. í 1 Kor. 3, 13. £ Volá se k slyšení. O. C Vze. O. rj Po
stran: +•

^ Pisatel naráží na vci odjinud neznámé. Smysl místa jest asi tento:

Nlzteí knží podobojí, kteí se zdajíjako první kesané, jednali nekestansky,

když udali nkteré vící Martinovy z Hradce, lito pak byli pohnáni do Prahy

a tam uvznni. (Tomu by nasvdoval i výrok knze Martina o Hradeckých,

jejž uinil pi své disputaci s Rokycanou — viz Alf. 348b a srov. 1. c. f.
346b j

Manželka jednoho z tchto Hradeckých pišla za ním do Prahy a tam potra-

tila. Rokycana vinu toho piítal Martinovi, ale jest vinen vlastn sám. Jinak

GOLL vM rSÍ. 459-460.
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jakož SOU již uinili k nkolika kopám. Akoli oni z milosti to

f. 330^ iní, ale nás / rmoutí to, pro nebo z eho by chudí mli opra-

veni býti v své nouzi, [že se to na nás nakládá], jichžto i já, jakž

sem mohl, v tom sem neopustil a více jiní, co i oni loupež trpie.^

A to ty víš, miste, že se zjeví a pijde hnv božie na všelikou

nemilostivost. A protož, milý miste, prosím, aby mn i jiným

mnohým ku pomoci byl dobrého podlé úmysla a povolání mého
a opatil mne k dobrému a zvlášt ped Bohem, popate také na

mnohé v rozliných krajinách pebývající: nkteí, jakož íkáte,

mezi protivníky, nkteí mezi prost a zjevn zlými knžími, ješto

dobrým srdcem povolují Bohu a sloužie, kteíž tak radji, jakož

hodné jest, životy složie^ nežli by od takových v božských a spa-

sitedlných vcech ízeni byli a skrze n, ponvadž není vuole

božie, by jich v em potebovali znajíc je, a nyní Buoh ruku

svou ztáhl'' k moru.^ Protož, jakož jiným v dobrých vcech spo-

máháš, zbu'^ i k nám milost svou a utvr lásku, jakožto k sluhám

božím a Pán, jehož i ty vyznáváš, pohlede i sám na to piln,

že as tvého rozdlení také nastává. Protož uiii dobe a pii
se, a já dílo boží dlám vypluje službu mou podlé povolání

mého, zvstuje ty vci, kteréž píleží zdravému uení, jakož pilnost

má byla a vždy jest práv se obírati s slovem tenie, jenž jest

slovo pravdy, moc a moudrost božie, ponvadž Buoh z velikého

milosrdenství [svého] a v milosti své dal mi to v srdce, abych

i. 331^ zalíbil tu vrnou e, kteráž jest podlé uení / Boha a pána na-

šeho Ježíše Krista i jeho apoštoluov, jižto mám za pipravenou

milost, kterouž pán Bh ped vky zpuosobil k obnovení a k ob-

živení našemu, jsa slovo ukracující nepravosti k pravosti, kteréž

uil Pán na zemi. Protož piln se opatte, abyste nezahražovali

studnice milosrdenství a milosti, kterouž iní téci i v tchto po-

sledních asích.-^ Ale radji, máš-li které v tovaryšstvo '^ putování,

pošli k pisluhování tomuto, ješto by se ve všech vcech a všem

v píklad dobrý vydali a ziskuo^ užitkuov nic nedbajíce, ale ob-

av or/;gmá/; složte, b /!//; vztáhl. cAII.-vzbud. á a II: tovarystvo.

e V originále: z ziskuo.

' Misio toto není dosti jasné. Zdá se, že Krinšti byli nuceni z vlastních

prostedk, vydržovati svého vznného knze. Byla to asi pokuta pro n za

to, že se ho pidržovali, a nátlak, aby jej opustili. Slova : „jichžto i já, jakž

sem mohl, v tom sem neopustil" znamenají snad, že knz Martin, pokud mohl.

sám si piplácel na svou výživu ve vzeni.
' Týká se asi moru, kterv vypukl v záí r. 1463 a trval po celý rok

(PALACKÝ. Djiny IV, 2, 256. 277).

^ Srov. pozn. 2 na str. 10.
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líbení majíc vší trplivosti [v]^ boji a k vítzství muedlnictva

pošli ku pomoci práce, aby rozptýlení a rozdlení mohli v jedno

shromáždni býti a ruosti u víe a v spravedlnosti božic i ve vše-

likém skutku dobrém, neb sou lidé dobré vuole a ctnostného

obcování, ješto potebují spomáhání a nkteí i opravení pi viee

a nkterých kuších viery. A nebude-li žádný vloze se v tu práci,

skrze koho pak bude vyprázdnno a zkaženo i opraveno to, což

scestného jest? A ponvadž Valdenské snášíte a milujete, též

smyslécea pi viee (nebo kdyžkoli naše bylo s nimi rozmlouvání,

nenalezli sme je u víe od sebe daleké, zvláš v podstatných

vcech), i proež by tehdy i nám také nebylo shovieno?^

Tyto vci píše, nepíši jako jiných dokonalejší, akoli milosti

boží ne/zapírám, kterouž mi uinil Pán, ale spolu raduji se v pravd, f. 331'

kterouž sem poznal a nalezl více v jiných, jakož komu mí Buoh
i mn, jejížto že m uinil pomocníka, dkuji jemu prose Boha

za rozmnožení její v sob i v jiných. A v tomto psáni, jsou-li

která slova bodení majíce, prosím, mj se tak jako ten, jehožto

opatrnost po trplivosti se zná a ukazuje. A která sou pak slova

pravdy, nehle na mladost, pro niž by snad[n] m mohl snáze

v tchto sloviech zavrci, neb víš to, miste, že u Boha nepekáží

mladost, ani starost vku iní vzáctnosti, ale ctnost, skutek a ži-

vota poestnost.^ A uložení jeho die: Tomuto sem chtl skrze t
býti. Protož pijmi v milosti a v pokoji, neb sem nepsal jako

ovšem k nepíteli ani jako nepítel, ale z sprostnosti a lásky cht
dobrému rád, kterážto eledn pistoupá a eledn mluví, pocti-

vostí dvorských neumje, ješto se jako u vítr meí, a pán Ježíš

více v nich uražen nežli zveleben bývá.^

Martin vzeií a slouha pána našeho Ježíše Krista.

[Hned za tímto státi má hádka mistra Rokycana na listu 344.]<=

a Opraveno místo pv.: k. Následuje mezera 2 ádk. c Po tomto

kusu jsou vynechány 3 ádky.
a Valdenští. O.

1 Srov. pozn. 1 na str. 30. O stycích Valdenských s knžími podobojimi

viz str. 328.

^ Srov. str. ióO pozn. 2.



568 List knzi Mikulášovi.

(List knzi Mikulášovi.)

f. 332=' ií Žádost* =^ spasenie vzkazuji knzi í Mikulášovi, pieteli našemu

v pánu*' Kristu. «^ Tohof žádám, aby prospšn chodil v jeho pravd
podlé svého povolánie.

A** jakož si žádal, afbych ntco krátce napsal k tvému polep-

šení, tof te uiním podlé toho,^ což má chudoba a nemoc móž
statiti (kteráž daleko jest od toho, aby knží uila, než toliko

dobrotiví a pokorní knžie mohou snad ntco k užitku* sob vzieti

z toho, C0Ž2 já znám). A že podlé bhu nynjšieho asu nkteré vci

znamenám na stavu knžském, jenž sú mi*' velmi tžký*: a zvlášt

zímJ k té služebnosti knžské, najpotebnjšie*' mezi všemi sku-

tenostmi,' kteréž'" mezi kesany jsú, jimiž hledají zaslúžiti spasenie.

Jest k tomu najbližší služebnost knžská, to ku, když se v pravd
dje. Nebo jestliže práv pojde ta služebnost, v tom se ukáže,

že uvede na lidi posvcenie a život duchovní spravedlivý. Bohu

poddaný a milý. Ale když ji svt má, kdy chce, tehdy jest po-

hanna ta služebnost" nebo ona již svt ustavuje v jeho zlo-

stech ° odporných Bohu. Kterážto služebnost tak, jakož položena

jest od Boha a poruena knžím,!" jest odporná svtu, že jej

ruší z koen "^ v jeho žádostech vylitých,^ vymyšlených,* nesty-

í. 332^' datých" i v jeho inech^ pevrácených a / Bohu protivných. Nebo

v té služebnosti jest slovo tresktánie všech hiešníkóv^ a pe-

a Iniciálka: Z tuným erným písmem. ^ V AI následuje: Jezu. c /}/.-

Kristovi. ^V AI chybí. ^ V AI chybí: podlé toho. f AI: oužitku. g AI:

co. h AI: mn. > AI: tžké, i AI: [hledim], opraveno místo pvodního:

zím. ^ AI: nejpoctivjší, i AI: [služebnostmi], opraveno místo pvodního:

skutenostmi, m AI :kitxé. ^ V AI následuje: \\z. o /i/.- založeních, v AI:

knžím poruena; následuje: tak. ^ AI: [kjoen; opraveno místo pvodního:

boen, s AI: v jeho vylitích; následuje: v jeho. t AI: vymyšleních; následuje:

jeho. y^V AI následuje: zlostech. v AI : oudech. z AI: híšníkuo.

' Týž kus nalézá se též v Paížském rukopise spis Chelického, jehož

zkonferovaný opis chová knihovna musea království eského v Praze, sign.

V A22 f. 187b—I95a. Podle tohoto rukopisu otiskl jej diplomaticky po zp-
sobe u eských filolog obvyklém K. ERNÝ v LISTECH FILOLOGICKÝCH
1898, sir. 471—478. Ponvadž tekst rukopisu Paížského jest beze vši pochyby

jazykov starší {nejspíše z konce století 15.) a také originálu bližší než tekst

AI (jak lze poznati z variant), vzat byl tekst Paížský (P.) za základ k vy-

dání nynjšímu, kdežto z AI uvádjí se varianty. — Obsah kusu vyjaduje

PAUMOV, Brafja /, /, 99 nedostaten, GOLL, Quellen II, 69 píliš strun.

Autorem jest asi Petr Chelický. Dobu sepsáni nelze pesnji uriti. Srov. též

PEDMLUVU.
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stupníkóv^ tohoto svta ^ provolávaje na n ustavin zatracenie

a konené odsúzenie. Protož takým inem *= ta služebnost jest

najvtí'' nepieze tohoto svta. Nebo jde-li práv ta služebnost,

vždy takové hiešníky treskce, mútí,^ hanie, odsuzuje a dlí* ode

všech s úastností božských úmyslóv, milosti i od jeho tovarystvie

i od úastnosti všech svatých. Neb^ ta služebnost nepijímá ani

trpí nižádné neistoty ani odpornosti Bohu, protož pieliš jest pro-

tivná tomuto svtu, ješto' všecky cesty má protivné Bohu a jeho

zákonu a jest pln duchu ábelského.

A když pak ten svt má tu služebnosti a ji pijímá, to již

proto jest, že jeho neboí, nepekáží'' jemu, nemútí' jeho a stojí

podlé nho, jest jemu"^ vhod, že ten, ktož vládne tú služebností,

spojí s s svtem skrze ni hledaje piezni," chvály a užitkóv t-

lesných od hiešníkóv tohoto svta skrze tu služebnost a jde s ní

po svtu, tak jie podávaje, jakož ji ten svt° kivý pijímá, neposv-

cuje svta skrze ni, ale v smrt ten svt zavodí skrze ni. Protož

již tu služebnost má svt? podlé vole své skrze vladae nepravé,

má ji kat, biic všeliký, vražedlník, násilník,'' lakomec, pyšný,

a kakéhožkoli^ pokolenie hiešníkóv svt má; to všecko piteno

jest Bohu, tak že* každú svátost móž mieti, kterž" knz po-

svcuje neboli''' posluhuje.^ Protož ta služebnost, ponvadž / tak í- 333-

jde podlé vole svta, tehdy y tvrdie svt v jeho bludiech. Nebo pro
by ten svt odstúpil od své zlosti,^ když móž mieti všecko od knží,

což slušie na svaté lidi? Vždy^=» bezpen stojí v svých hiešiech

vida, ano knžie po nm jdú se všemi svátostmi. Pakli by jeden

sob steskl s tiem svtem a pro své svdomie nesml by té služeb-

nosti*''' s hiešníky takovými," nepestávajícími od svých hiechóv,

dlati nebo jim tak lstiv spasenie podávati, ale pijde jich nkolik

na to miesto, ješto jim nižádné'^'* pée nenie o dušech, než o pastvu

svého bicha mysle; tif ovšem potvrdie v starých bludiech toho''^

svta skrze svú služebnost. Protož jich bh jde pod tiemto sudem,

a /l/;pestupníkuo. b AI: pikázáni božských, c AI: inéníra. d AI: nej-

vtši. e vp,: múíie; ale e jest petrženo, f AI: andly. S AI: od všeliké,

h AI: nebo. i V AI následuje: [on]. J AI: služebnost tu. k V P: nepekážie,

ale poslední e jest petrženo. ' /I/; nermoutí. m AI: mu. ^aI: piznS.

o V AI chybí. P V AI následuje: má. r y AI následuje: loupežník, s AI:

jakéhožkolivk. ^ V AI chybí: tak- že. " AI: kterou, v AI: nebolito. x V P.

psáno vlastn: posluiehuje, ale ie jest peškrtnuto a po stran pipsáno: sluhu.

y V AI chybí, z AI: od své zlosti odstoupil, aa /!/ následuje: on. bb y a I

opraveno místo pvodního: služebnostmi. " /i/.- takejmi híšníky, dd/i/.- ni-

žádná, ee AI: tohoto.
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ješto die pán Ježíš: Všickni,^ kolíkožkoli^ jich vešlo'' krom
dvei, loti a zlodjie sú.a A lotr nepijde pro jiné, jediné proto, aby

kradl, mordoval a zatratil,'^ aby kradl všecko; což jest ml cti

a chvály Bohu pivésti tú služebností, tu^ na se obrátí, své chvály*

hledaje od lidí,g a aby mordoval, nebo v ruku lotra služba

knžská jest smrt a zabitie duší lidských, ponvadž jí neprav
hriešníkóm toho*^ svta podává' odpornými^ úmysly proti Kri-

stovi."^ Neb' ta služebnost toliko jest k životu lidem, když jde

podlé úmyslóv Kristových skrze Duch,"* v nichž" móž ostáti ku

prospchu jich spasenie.- Ale pójde-li skrze duch° cizí tlesný,

aP by pak' zdravé^ nalezla, zabila by je na duši ta služba

jdúcí skrze odporný duch Kristovi. Ovšem pak, ješto s hriešníkóm

í. SSS'' dostává, mnoh[oJ/násobkrát* zabíjí" na duši, a co^ lživých slov

vymluví svtu, ješto jej zavedu od cesty boží a tep" jejy na

duši a tmi iny jim zatracenie uvodí. Ten užitek dlá lotr^ lidu,

aby kradl a^^ mordoval a zatratil.

Ale tchto všech vcí zlých, které sou povdny, pán Bóh

ra t zachovati pi tvé služb. Nebo ''^ sem to povdl, vida to

skuten, toliko k" tvé opatrnosti dalších píhod, než ješt k tm
vcem povdným, ješto'^'^ stojí ve mnohém zapletení a zakrytí^^ mylné

dobroty" svatosti, pro niž nemohu snadn ty zlé vci spateny

býti, jichž by s nkto mohl pobáti, když by^g prost nahý''*' byly.

Nebo i ti, jenž sú mnoho zlí, knžie veliké a mnohé práce pe-

konají" s tiem svtem podlé bemen, kteráž sú na knží" vzložena''''

z dávních" ustavení, v kterýchžto pracech domnievají s vésti °""

spasenie svtu, jakož mají zpovdi s mnohou prací a jiné"" služby,

a°° vždy je ku pokání pp obyklému" vedúce,^^ jako zákon uložený

majíce, tikrát do roka vždy volají, aby s obrátili a" knžím s na

zpovdi ukázali a vždy za obyej aby na se nová pokání brali,

a AI: všichni, b AI: kolikž. c y AI následuje: jest. d AI: zatracoval,

e AI: to. f V AI následuje: a svých užitkuov. sAI: lidu. h AI: tohoto,

i AI: vydává, i VAI: odporným, k AI: Kristu, i AI: nebo. m AI: Ducha;

následuje: jeho k tm. " AI: nichžto. o V AI pvodn bylo: ducha. P AI:
až. ^ V AI chybí, s AI: zdravie. * Opraveno místo pv.: mnohýnásobkrát.

" AI : zabíjejí. v AI: což. x AI : ztepou. y AI: je. z AI : lotr dlá.
aa V AI chybí, b AI: nebo. " y p. chybí, dd AI: že. ee AI: v zakr>'tí.

H V AI následuje: v. gg AI: kdyby, hh AI: nahé. ii AI: pelámají. jj V AI
opraveno místo pv.: lidi. ^^AI: vložena. ^^ AI: dávných, mm AI: uvésti.

^^ V AI následuje: mnohé, ^o y AI chybí. PP AI: ku pokání je. " AI: ob-

vyklému, ss AI: vedouce obvyklému, ti V AI chybí.

a Jan 10, 1.
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která na n tu knžie vzkládají.^ Protož tak slavné^ práce *= vedúce

podlé ádu cierkve svaté a podlé ustavení starých svatých o spa-

senie lidské, ktož'^ z lidí pochybuje, by takoví knžie tmi slavnými

pracemi dosti neuinili úadu svému ^ a spasení lidského' práv
a vrn nevedli? Za tof mám, že taková strana najviece drží a^ tší

i dobré knžie v / knžské služebnosti, že se nebrzo ohlédnu'' na f.334^

které nebezpeenstvie pi tom, neb' za to mají, že sú dosti uinili

svému knžství. Než ten zákon, akoli jest utvrzen a oslaveni ádem
velikým*^ cierkve' ímské a dávním obyejem, však proto má velikú

nemoc v sob a nemóž z viery"" ukázán býti. A to s vše" tu nalezne,

když lid jako zákon drží, aby s asto za obyej obracel a nová

pokánie na s bral. Odkud° ten zákon má ten lid, aby ml obyej
obraceti s a pokání nová na s bráti? Jedné z toho, že má
obyej vždy smrtedln hešiti, nikdy plného uloženie ani pestánie

z vole a z úmysla od hiechóv nemaje, ani bojóv duchovních

proti hiechóm iní i chodí jako s ranú otevenu a nezavá-

zanú, ješto vždy z nie tee krev a vždy otieká? a bolest s roz-

máhá, vždy s léí novými pokáními a nepestávajícími híchy

'

rány staré obnovuje.

Protož kakžkoli^ slavné práce s tiem lidem knžie' vedu a jimi

s mnoho obtžují, však sú k niemuž nepivedli toho lidu aniž

tmi obyeji pivésti mohu, nebo nenie z viery ten obyej práce,

ale z úmysla lovka. Protož po té práci ani sú ti lidé kající

ani sú kesané, ale sú zkažení posmvai. Bohu nesúce vždy

pokánie s hiechy smrtedlnými, nikdy z vuole hiechóv nevypustivše"

ani z^ úmysla plného hiechóv^ uloživše^ do smrti ostati a^ proti

hiechóm boj^^ initi ani skutky a obyeji odstúpivše,''''/ nebo když .334"

by" od hiechóv smrtedlných skutkem odstúpili, jednu pokánie za n
pijmúce, tak by vždy trvali do smrti; ale toho neiniece vždy

hešie a vždy pokánie nová na se beru; protož ped Bohem nejsú

kající ani mohu býti aniž kdy jich'''' Bóh hiechóv odpustí po tch

posmievaných" pokáních; neb" dokudss on vidí'''' vuoli" nepe-

a AI: vkládají. b AI: slavn c AI: pi. Následuje: svou. '' AJ:

kdo; následuje neplatné: zle e AI: svému úadu. * P..- lidskému. sA/: i.

h AI: ohledají, i AI: nebo. i V AI chybí: a oslaven. ^V AI následuje: v-

I AI: církvi. m AI: žvái. r\ y AI chybí. o AI: vodkud. P AI: otká.
« AI následuje: vždy. s AI: jakžkoli. t AI: knží s tím lidem. ^ V AI opra-

veno místo pvodního: nevypustívšíe. v VAI chybí. ^VAI chybí. y AI:
položivše. ' V AI chybí: ostati a. aa aI: boj proti híchom. bb AI: od hí-

chuov odstoupilo se. '^<: AI : kdyhy. ^^ V AI chybí, ee /4/; posmšných. fM/.
nebo. gg .4 /.• dokudž. ^^V AI opraveno místo pv. : vždy. i^V AI následuje

:

v lidech.
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stávající od hiechóv a uloženie úmysla do smrti nehešiti smr-

tedln, dotud nikdy nic jim^ neodpustí ani pro zpovd ani^ pro

rozhešenie'^ knžské ani pro ta pokání od lidí zvolená ani pro

pláe mnohé'^ ani pro modlitby ani pro almužny ani pro která

utrpení tlesná, neb* nenie lékastvie té rán, v niež stela vzí;

jinak nic^ nezaléí, nevytrhne-li^ železa z rány. Protož nikakež*'

nemóž kající lovk býti,* nevypustí-liJ z vuole rozumné'^ všech

hiechóv' smrtedlných a nepoloží-li úmysla tvrdého do smrti ne-

hešiti smrtedln pro nižádnú vc, aby radjiC" zvolil ztratiti

pieze všech lidí, ztratiti" statek i život tlesný, než by° z vuole

svobodné P chtl smrtedln' hešiti; a chce-li s každého hiechu

smrtedlného uchovati, musí všecka pikázanie božie skuten^
zachovati, neb* hiech smrtedlný nic jiného nenie než to: pe-
stúpiti kteréžkoli" pikázanie božie neb^ všecka.

Protož nemóž s káti jinak žádný, le všecka pikázanie

božie v skutku zachová, nebo kteréž ze všech pestúpí, vždy

smrtedln heší. Die pán Bóh: Duše, kteráž zheší, ta ume,

a

to jest^ hiechem smrtedlným vždycky^ milost boží^ ztracuje a tak

í.335^ umierá a již^^ jest prokleta ped Bo hem. Protož nemóž státi"*^ milost

božie s hiechem smrtedlným" ani móž státi pokánie na lovku
s pestúpením pikázanie božieho, neb'*'^ když pestúpí které*^ piká-

zanie božie, tehdy z milosti božie i z pokánie vypaduje," nebo

s nižádnými hiechy smrtedlnými neostává pokánie na lidech; ne-

móž s káti jednch a druhé u vuoli mieti nebo v skutku initi.

Protož die pán Buoh: Obrátí-li s nemilostivý od svých cest

nepravých a bude initi pokánie ze všech hiechóv svých a uiní-li

súd a spravedlnost a choditi bude ve všech pikázáních mých,

onf^s životem živ budeJ Tak^*^ pán Bóh zjevn praví, že s ni-

žádný'' nemóž káti všech hiechóv ani jednoho, le držeti bude"

všecka pikázanie "^"^ v skutku. Nebo to jest nehešiti" nebo od

hiechóv s chovati: státi skuten ve všech pikázáních božích.

a AI: jim nic. ^ V AI pvodn bylo: aniž. c AI: rozhišeni. ^ V AI

chybí: ani pro pláe mnohé. ^ V AI chybí. ^ AI: nezaléí nic. s AI: nevy-

trhnouli. h AI: nijakž, i V AI následuje: nikdy, i AI: nepustí-li. ^AI:
rozumu, i AI: hichuov všech. "• AI: prvé. ^ V AI chybí, o AI: nežli.

P V AI chybí. r V AI: smrtedln chtl. s AI: v skutku. t AI: nebo.

u >1/; kterékoli, v ^/; nebo. x /í/.- anebo, v AI :\My. 'V AI chybí. ^i^VAI

chybí, bb 1/ /I / chybí; následuje : v duši. <^<^V AI následuje : Izuostávatil. dd A I:

nebo. ee v AI chybí, ff AI: vypadne, gg AI: on. hh AI: tak. i' AI: žádný,

jj AI: bude držeti, kk y aI následuje: božie. •' AI: nezhešiti.

a Ez. 3, 20. /5 Ez. 18, 21. 22.
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Aniž kterú cestu kto móž ku pokání pijíti,^ než po pestupem' pi-

kázaní božích^ opt s k nim"^ navrátiti a je initi do smrti. To s
jest práv káti.*^

Protož kterakkoli slavnými obyeji podlé zákonóv ímské
cierkve bývají tvrdá pokánie vzkládána'^ na lidi, když jimi' ne-

mohou knžie pivésti lidu k tomu,- aby odstúpili'^ srdcem od

každého hiechu smrtedlného a" potom aby zuostali ve všech piká-

záních božích, tehdy ta pokání sou oklamaná^ a falešná a jsú

tomu lidu škodnjšie než jich hiechové. Neb'' nenie tak zlý lid;

když heší, tehdy s vinen' dává a bojí s, aby"^ v pekle nebyl

pro své" hiechy. Ale pijma° za n / falešné pokánie? die: „Jako f. 335^

bych s sebe tžké biem^ složil." A ponvadž to pokánie od

knží^ vydané na oklaraánie slepých lidí, jehož Bóh nikdy^ na

vky nemá aniž pijme od koho za pokánie, tehdy hiešní" zkla-

máni^ jsú^ jím,y tšiece^ s jemu a na n zpoléhajíce^^ nejist,

jako na papežovy odpustky, a nikdy viec pokání jiného'^'' nemysle

na se bráti," pro falešné pokánie, ubezpeivše ''"s na n, na pravé

se neptají.^2 Protož jim*' s té strany falešné pokánie viece škodí než

sú jimgg hiechové uškodili,'^'' nebo hiechóv s jest pobál ten lid,"

ale" na falešné'^'' pokánie s ubezpeil, kteréž jemu nic neprospje

a hiechové na nm ostanu.

Protož knžie, kteíž pravdy následují, mli by najvtí pilnost

k tomu pidati, aby tch pokání" na nižádného nevzkládali ani

jich na kom potvrzovali, kterážto'""' svt pijímá nebo hiešníci tohoto

svta od nepravých knží, ješto""s tiem pokáním všicku voli tla

provedli, i ty hiechy s pokáními°° inie, kterýchž pp s kají, móž s
tak" vešken^s svt káti; ale pravé pokánie iedko a nesnadn" s""

nalezne, nebo jest pieliš protivná vc lovku tlesnému^^ pustiti

s^* vuole hešície.yy Protož knz vrný ml by mnoho strpti ra-

» AI: jíti. b Aí: božských, c y A! následuje: zase. d V AI tato vta
chybí, e AI: vkládána, f AI: jiným, d V AI následuje: [ne]uí-ii lidu tomu.

^V AI chybí, i V Aí následuje: celým, j AI: oklamavatedlná. ^ AI: nebo.

1 AI: v[i]nen, opraveno místo piw.: v nm. m AI : by. " AI: ty. o P.: pi-

jímá. P //.-pokání falešné. ^AI: bím tžké. s^/.-od knze. ^V AI
chybí, u AI: híšný. ^ AI: zklamá. " AI: se. v AI: jimi. z /!/.• tše.

aa /l/;zpoléhaje. bb >!/; jiného pokání. '^'^ V AI následuje :r\thx\Q.m\xoz. ^^ AI:

ubezpeiv, ee AI: neptá. « AI: jemu. iZAI: jemu. hh V A I : lV.oá[\\\\, opra-

veno místo pvodního: íkodily. 'i AJ chybí: ten lid. Ji A I: a. kk AI: falešném.

^i V Aí následuje: falešných, mm AI: kterak. "" Aí: ještof. oo AI: pokáním.

PP AI: kterých. " AI: tak se. ssaI: všechen, tt AI: nesnadno. »» V Aí

následuje: na kom. w aí: tlesné, xx AI: [upustiti sej, opraveno místo pv.:
upostiti. yy Aí: [a ne]heši[ti], opraveno místo pv.: nehešici.
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djie, než by potvrdil takového pokánie.^ A nemóž-li pravého uvésti,

ml by s^ radjie zbaviti*^ tch lidí, kteíž'^ sú obykli^ hiechóm
tžkým, ustavin v nich s váleti jako svin v kališti, a pidlili*

sú je sob po rodiech, po úadech, aby jim« pýcha vtie než

Luciperovi'' slu.šala, prázdnost,' sytost, rozkoš, násile, dránie a tak

f. 336* život sodomský jest jim rád a poctivost. Protož pomeška/jíf takoví,

nežfj s káti budu práv, nebo musili by ten život peský prom-
niti a odstúpiti od nho jako od modl pohanských. Než na'' ten

život peský knz falešný'' vzloží^ nkolik sted a pátkóv suchých,"'

aby potasujíce" dlúhých vlasuov pes ramena, kadee lámali, jinak°

s k svtu ozdobovali a pipravovali^ a s tiem vždyP pokánie*" plnili

;

též* ženy široké hlavy s chomúty a s podbradky* vešky z ruku

jehlicí vybierajíce kají s své pýchy a svých frejóv, posušiece"

s nkolik pátkóv a ste' za to i zpolehú" na to pokánie falešné.y

Protož^ mním,^* že by knžie mnoho^" musili trpti, když by"
svtu podali pravého pokánie." Než takto mohu mieti veliký'*'' pokoj

s svtem, tšiece jej falešnými pokáními. ^^ Než pi tom obyeji,

o nmž sem prvé povdl, k nmuž naveden jest svt, aby se asto

obracel a knžím s ukazoval a za obyej na se nová pokánie bral,

nepromn vuole ani života hešícieho, mohu nepochybuje" podlé

písma éci, že v takovém obyeji knžie iediece svdomie lidská

a pokánie ta obykláss na n vzkládajíce, že klíóv nepožívají, aniž

pileží ti klíi, '^'^ kteréž jest pán Ježíš dal svatému Petrovi k takovému

obyeji. Nebo jemu" jest poruil stádo své a tak úad pastýský

a dal jemu klí umnie, aby skrze to umnie dlil zlé od dobrých,

isté od neistých, svaté od nesvatých, aby dobrým otevel cestu

do královstvie nebeského a zlým zavel a svázal je od úastnosti

svatých, aby maje umnie zákona božieho, mohl súditi všelikú

pi pravú i odpornú zákonu božímu na všelikém lovku, jenžJJ

í.336^ má zavieti / neb'''' otevieti. A též pikázanie vydal prvnímu knzi

židovskému, aby cht" vstúpiti do stanu k služebnostem božským

a AI: pokání takového. ^ V AI chybí. '^ V AI následuje: se. d AI:

kteí, e /!/; obvykli, f /!/.• pri[ddili], o/;rfli;/zo //z/stopy..- pitli. % V AI ná-

sleduje: i po úadech aby jim. h AI: Luciperova. i /4/.- prázdnost, i AI: než.

^ AI: [kteíž takové] peské životy [vedou]. • AI: vloží, m AI: njaké stedy a

pátky suché, n AI: potásajíce. '^V AI chybí: jinak s k svtu ozdobovali a

pipravovali. P V AI chybí, r AI : pokání s tím vždy. ^ AI : a. ^ V AI chybí:

a s podbradky; následuje: a. u AI: postíce. '^ V AI chybí: a sted. ^ AI:

spoleh[nou]. y /I/.- mylné. ^AI:^. ^^ V AI následuje: za io. bb^/.- mnoho
knží. cc AI: kdyby. V A! následuje: a falešné pokání od nho odjali. dd AI:

všeliký, ee AI: falešným pokáním, ff AI: nepochybuje mohu. m AI: obvyklá,

hh AI: klíové. " V AI chybí, ij AI: jemuž. kk AI: nebo. IM/.- chtíc.
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nepil vína ani jiné vci, kterú by se opíti mohl, proto, aby ral

umnie k rozeznání istého od neistého, svatého od nesvatého.

A bez takého skutku ani knžie Starého zákona ani knžie Nového
zákona nemohu hodn své služebnosti k vuoli božie vésti,^ aniž

která stránka jich služebnosti móž práv jíti, nemohú-li pi tom

rozdliti vcí neistých od istých.^

Protož ziece na ten bh,'^ kterýž '^ nynie knžie s svtem
mají, všechen^ iediece, všem všecky svátosti dávajíce, všecky u viee

ustavujíce, všicku^ služebnost svú svtu konajíce, kterýžto svt

jako sud neistý, plný smradu, plnýs všech pestúpení pikázaní

božích,'' plný duchu ábelského, a tomu všemu svtu' napoád
otvierajíjj všecko rozhešují,*^ v pokáních' ustavují atak všech po-

svcují, požehnánie na n™ uvodí. Boha je úastný inie skrze

svú služebnost — : protož z tch skutkóv známo jest, že daleko sú

klíové od toho knžstva," nebo jich nemají, nebo jim neroz-

umjíc, nebo sú loti a zlodjie. sami dvemi nevšedše, na jiné také

netbajie,° aby šli, kudy chtie neb kdy chtie, p drú neb^ stechu^

nebo pod základy aby vešli, kdy chtie, a vyšli zase, kdy chtie, jako

inie v poustkách,' jichž ani odvierají ani zavierají, když^ kto chce,

ten do nich na chyšku jde.' Protož pieliš jest pohanna ta služba

jich, neb" sú skrze písma^ božská pohanni; die jim pán Buoh:

Knžie opustili stí zákon mój a nemli sú ro/zeznánie^ mezi i-^37''

istým a neistým, mezi svatým a poskvrnným.'^ 'A v tom pe-

stupují zákon jeho, nemajíce rozeznánic mezi istým a neistým,

nebo jim samým y ten zákon Bóh vydal jest, aby podlé nho a

skrze nj^ služebnost jemu konali. A ponvadž krom toho zákona

slúžie, nepijme jich služby, die jim skrze proroka: Obtujete mi

belhav, neduživ a poškvrnné,^^ protož nenie mi vole v vás a

dary z ruky^^ vašie"" nepijmu'^'^ a pošli mezi vás chudobu a poklnu

a AI: vésti a konati k vuoli boží. b AI: istých od neistých, c AI:

[se vidi, že] neni na[d], opraveno místo: zréce. d V AI: následuje neplatn:

vynikne. ^ V A následuje: v pokání, f AI : všecku, g V AI chybí. ^ AI

:

zákona božího; následuje: i všech áduov kesanských. * V AI chybí, i AI:

odvírají. k V AI : chybí. ' .4 /.• pokání, m 1/ /I / c/z^/^í; všech posvécuj i pože-

hnánie na n ; ná5/í/u/e .• všecky, n ^/.- od nich. o /4/.- nedbají. P V AI chybí:

neb kdy chtie. r AI: nebo. s AI: kdy. t /í/.- vejde. " Aha. i V AI
následuje neplatné: svatá. ^ V AI následuje: nebo rozdílu, y V AI chybí.

z V AI chybí: a skrze nj. aa AI; a poskvrnné, neduživé. ^^ AI: rukou.

« AI: vašich, dd AI: nepijm[u), opraveno místo páv.: nepijme.

a Ez. 22, 26.

' „Poustky" podle JUNGMANNA jest pustá nebo opuštná chalupa,

stavení o samot stojící.
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žehnáni vašemu *« ; rám vaše uschnutím ^ uschne a oko vaše tmú'^

se zatmíJ Protož když s jes* pravé oko** zatmilo/ kterak po-

hledie na to, co jest isté a co neisté? Protož klíe umnie
nemají, bez nhož všecko § zle dlají, klí'' nejiného umní než

toho, kteréž' jest v zákon božiem, aby skrze to umnie mohli

znamenatiJ zlé vci i '' dobré. A to sú isté, kteréž s djí podlé

zprávy zákona božieho, lidé ti sú istí, kteíž chodie v zákon
božiem jsúce živi vedle rozkázanie nauenie toho zákona.'

A na to všecka služebnost knžská mla by býti, aby lid

poddaný v tom zákon ustanovili a ist'" jej Bohu obtovali" a

kterýchž" by nemohli kázáním pravým a radami vrnými p a jinú

pilností "^ uvésti k inní skutenému zákona božieho, aby odlou-

ili za neisté a zaveli jim královstvie nebeské, odlouíce je* od

úastnosti božských vcí a praviece jim, že tak jdúce v svých

zlostech,* k smrti zatraceni budu." A to by bylo požívánie klíóv:

súditi mezi pravým a nepravým a luiti isté od neistého. A není

pochybenie^ v této miee, když by'' knžie chtli tak klíóv poží-

Í.337'' váti, mnohé by na (placiech)^ postavili a dali by jim desátky / na

šibenicích za mstem. A to vz nepochybuje, že pro nižádnú vc
knžie nemají pokoje a svobody mezi tak zlým lidem a zatvrzeným

v hiešiech, jediné^ proto, žef umnie klíóv nepožívají mezi ním,^*

ale krom umnie zákona božího iedie hiešníky tohoto svta v jich

spasení na jich vné oklamánie. Nebo kdyby k nim klíóv poží-

vali, však by svázali nkde všecky, kteíž''^ nechtie nikakež" povo-

liti'^'' zákonu božímu, by jim sám pán Ježíš kázal.

A že sú^^ mnozí úrazové, ješto s" káží^g nynie od mnohých

knží, jako viera potebná k spasení, mezi nimižto jest hlavní

úraz oistec po tomto život v tetiem pekle, o nmžto mnoho
káží, písmy mnohými dovodiece,*'" že by dosti bylo, by ten sám

oistec položen byl k spasení svtu bez Krista (než chtl bych

a /4/.- žehnáním vašim, b ^/.- schnutím, c p..- tmie. d A/:']\m. ^ AI:

oko pravé, f A I: zatmlo. iV AI chybí. ^ V AI následuje: umní, i AI:

které, j AI: znáti. ^ AI: a. ^ V AI zni toto místo takto: a co isté [a ne-

isté], které [poskvrnné] a neposkvrnné, kteí chodí v zákon božím [a kteí

nechodí]. ^ P.: isté; AI: [oisííce]; opraveno místo: a isté. ^V AI chybí:

Bohu obtovali, o AI: kterých, v V AI následuje: a jemu. ^ P.: plností,

s 1/ P. chybí: odlouíce je. t AI: zlosti své. u AI: budete, v ^/.-pochybné.

X A I: kdyby, y P. : paláciech ; A I: palicích, z A I: jed[iné], opraveno místopv.

:

jedin, aa /I/; nimi. bb /}/.• kteí, cc /}/.• nijakož. dd >i/; nepovolí. ^^V AI
chybí, ^i VP. chybí. gsA.-kazí. hh /}/.• dovodí.

a iMal. 1, 8. 10; 2, 2. /í Zach. 11, 17.
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éci podlé pravdy, sáhna na všecky knžie i na mistry, kteíž* sú

tak pilni toho oistce a lidi pro kaceují, že by z nich nižádný

neuml nic o nm pravého kázati hiešníkóm tohoto svta, ješto

ani pokánie pravého chíie initi ani pikázaní božích držeti ani které

spravedlnosti kesanské na sob mají,'' jediné nadji^ v oistci; zde

se všemi rty° chtie držeti a po tomto život skrze muenie oistce

do nebe jíti myslé.^ Protož vezmúce vieru ped se, kterým rozumem

takový^ oistec po tomto život chtie kázati, ponvadž pán Ježíš

die : Nebadete-li pokánie initi,^ všickni spolu zahynete,'^ a to zde

na cest v tomto život musí býti naped^ prvé, / než oistec po f. 338^

tomto život. Protož tch '^^ híšníkuov, kterých zde ku pokání ne-

mohu navésti, kterak jim na onom svt oistec káží, ani sú již

do pekla odsázeni ústy pána Ježíše proto, že nechtie pokánie

pravého' zdeJ za své^ hiechy initi? Protož takovým' oistec kázati

jest: je lživ o duše zklamati. "" Pakli s obrátí kteí" ku° pravému

pokání, ekl jest jim pán Ježíš, že jest blízko od nich královstvie

nebeské P ^ a že anjelé^ v nebi radost máji nad nimi.r A jestliže

takým mají kázati oistec v pekle, musie na nich pohanti po-

kánie, jako by skrze n nemohli spaseni býti, a dvojím zá-

mutkem^ je mútie,* jedniem, aby zde tvrdé pokánie za hiechy až

do smrti" inili, a druhým, aby vyplniece to pokánie v oistec^ do

pekla šli. Pišlo by jim na to, aby s mútili iniece pokánie^ na

zemi, anjelové'' mli by radost v nebi. Kto pak,y kdy^ utší kajície

híšné po takém nerovném uení?

Pakli jest e o písmu svatého Pavla, na nmž s oistec

zakládá,^^ jenž mluví o základu Kristov, mluví také o díle na

ten základ^^ a že nkteí na dlaji dievie^^ seno'^^a strništ a že

jich dielo ohnm bude^^páleno v den Pán^ (skrze ty vci misti

vykládají hiechy všední vtie^* a menšie, ješto bývají na tch

lidech, kteí stojie vru živu na základu Kristovi" s pimiešením

všedních nedostatkóv) : protož což takým kesfanóm s pimiešením

^ AI kteí, b AI: mají na sob. c V P. chybí: jediné nadji. d AI: erty,

e AI: chtí i mysli do nebe jiti. * AI: takým, g AI: se káti. >^V AI násle-

duje: zde v tomto život, ch p. .- chtie. i AI: pravého pokání. i V AI chybí.

^V AI chybí, i V AI následuje: po smrti, m AI: klamati. " AI: kteí obrátí,

o/l/.k. P /I /.-boží. r /!/; andlov, s ^/.zármutkem, t /l/.-rmoutí. ^V AI
chybí: až do smrti. "^ V AI chybí: y oistec X pokánie. " AI: andlov; ná-

sleduje: nad nimi. y V AI chybí. ^ V AI následuje: a ím. aa V P.jest místo

toto asi porušeno: znít: Kristovi mluví tak o diele na ten základ, i)^ A I: devo
" AI: slámu, dd AI: bude ohnm, ee AI: vtší. " AI: Kristova.

a Luk. 13, 3. § Mat. 3, 2. y Luk. 15, 10. d 1 Kor. 3, 10. si.

37
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tch nedostatkóv kázati mají, oistec-li v pekle ili pokánie? Nebo
zde mají as i miesto, aby pokánie inili z hiechóv vtích

f. 338^ i menších. / Když s smrtedlných káti mohu, ovšem snáze všedních

a ovšem ^ ješto mají mnohu pomoc v Kristu Ježíšovi k oištní

hiechóv, neb^ ovšem plné oištnie mají v krvi jeho, jakož die

svatý Jan : Jestliže v svtle pebýváme,'^ jakožto^ i on v svtle

Jest, tovaiystvie máme spolu,^ a krev Ježíše, syna jeho, oišuje

nás od každého hiechu,<^ i' od vtieho i od menšieho. Protož což

ti múdí misti prvé kázati budu, oistec-li ili oištnie pokáním

«

krví Kristovu od každého hiechu? A ponvadž'' ti, ješto majíce

tovarystvie s Kristem, zde mají oištní od každého hiechu v krvi

jeho, pak*' to' kázanie minúce, ješto jestJ k utšení hiešným

kajícím i" podati' jich do pekla k ištní'" jest zapieti té viery

v Kristu utvrzené a jest utvrditi tmi kázáními hiešníky" tohoto

svta" vP bludu, aby nechajíce pokánie' oištnie v krvi Kristov,

po smrti v pekle ekali oištnie a tmi kázáními aby tvrdili služby

svatokupecké na oistci založené.

Tof te posielám. Bu^oh daj, aby sé obrátilo v dobré.* Dajž^

milý Buoh. Amen.'

I Bratru" Petrovi a seste Kái i li jiným všem vrným, kteíž znají

a milují pána Ježíše upímým srdcem.

Milost' a pravda jeho nau vás a ustanov na té cest božie,

abyste Bohu hodn chodili^' neuchylují[ce] '' se na právo ani na

^ V AI následuje: i\. ^ AI: nebo. c p. ; pfebývánie. d^/.- jakož. ^AI:
spolu máme. ^V AI chybí. S V P.: s pokáním, ale s Jest petrženo. V AI
následuje: a. ^^ V AI chybí: a ponvadž X pak. > /4/.- ta. i V AI chybí.

^

ješto jest. ^ V AI chybí: kajícím i. ' AI: podadí a opraveno: podalti].

^V AI následuje: a to. " AI: hišníkom. o V AI následuje: cestu. P V AI
chybí, r AI: pokáním. ^ V AI následuje: etc. ^ V AI chybí: Dajž X Amen.

Mezí tímto a následujícím kusem jsou vynechány 2 ádky. " Slova: Bratru X
i psána jsou erveným tuným písmem. Iníciálka: B ern. v Následuje ne-

platné: a. X Opraveno místo: neuchyluje.

a 1 Jan 1, 7.

' O obsahu viz PALMOV, Brafja I, I, 99. Osoby, v nadpisu uvedené

jsou neznámy. Sestra Káa nebo Kateina jmenuje se v HÁDCE MISTRA
ROKYCANA S KNZEM MARTINEM (AI f. 350 a). Byla asi význanou

lenkou Jednoty, ale jinak nic o ní není známo. Kdo jest pisatelem, nelze

ici; možná, že bratr Reiio, jenž se snažil, zvlášt v dobách hrozícího pro-

následování, posilovati leny Jednoty. Podobných krátkých list z rzných let,

jejichž adresáti jsou naznaeni pouze zkratkami nebo zaáteními písmeny, jest

celá ada, zvlášt v AV f. 262 a $1. Tento list a 2 následující náleží snad do r. 1461.
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levo po šlépjích tohoto svta nebo k tmto zámysla lidského,

ale zpravte kro/ky své po šlépjích pána svého Ježíše, svtem f.339»

pohrdalého, neb on jest cesta (a) život všech svých zvolených

sluh. Protož na to pomníce, že sme poutníci a hosté zde na svt,
postavení od nho u velikém zamoucení a v nebezpeenstvích

mnohých, protož myslí svou oddlte" se od tohoto svta jako

poutníci a ponte'' obcovati v nebi, kamž konen žádáte vjíti

a kde se na vky složiti se vším svým dobrým. Pomnte na to,

že vždy na každou hodinu pospícháme tlem z tohoto svta;

protož vizte i myslí také, abyste z nho pospíchali do své vlasti

v odpoinutí vné, znajíce v tom oklamání lidské, žef tlem
a asem rychle pospíchají z tohoto svta, ale srdcem, myslí i žá-

dostí vždy jdou v svt, chtíce jej popadnouti a vždy v nm d-
diti, chtíce to*^ vn '^ držeti, s ímž se rychle minou. Protož ža-

lostivé jich rozdlení bude, když mysl pivázána k tlu a svtu,

od nhož rychle musí, chtjte nebo nechtjte, bute hotovi nebo

nebute; musí konen všecko pustiti z rukou, když jim bude e-
eno : Vydej poet z vladaství, nebo více vlasti nebiideš.'^ Protož

vy, ješto^ pravd uíte, naute se opatrnosti od bláznuov tohoto

svta, pidej vám jich nevdomá zmeškalost moudrosti, abyste

myslí šli ihned s tohoto svta žádajíce píbytka v nebi, a dokud

as máte, tam sob poklady shromažte z statku, kterýž máte,

a sami / se piln Bohu zachovejte bez poskvrny po cest piká- f.SSQ**

zaní jeho chodíce, nebo jediné ti bez poskvrny budou, kdož pi-

kázání boží ostíhají [a] v skutku je zachovávají. Dejž vám to Buoh,

abyste jeho vuoli v tom naplnili, jakož já vám toho žádám.

Amen.

Druhé poselství týmž osobám již jmenovaným.

I Žádost' všeho dobrého vzkazuji, toho nejvíce vám' íl žádaje,

abyste v poznání pravdy pána našeho Jezu Krista prospšní byli

netoliko v smyslu, ale ve všelikém skutku dobrém rostouce. Akoli
prvé potebí jest míti v sob smysl Kristuov podlé pikázaní jeho

a potom skutky dobré, nebo bez umní božího boží vci ne-

mohou rozumíny býti ani dlány, protož dej vám Buoh svtlo

a V originále: oddliti, b V originále : Xiontic. c Následuje neplatné : \u.

d Opraveno misto : vnost, e Následuje neplatné: v. f Slova: žádost X vám
psána jsou erveným písmem.

a Luk. 16, 2.



580 Druhé poselství týmž osobám již jmenovaným.

moudrosti své, abyste znajíce vuoli jeho v zákon jeho, hotovi

byli naplniti ji skutkem, jako sluší na slouhy božie. Nebo jinak

nemuož nižádný Bohu sloužiti ani se jemu slíbiti, jediné prvé

zví vuoli jeho v zákon jeho a uiní to v skutku, což on pika-

zuje; nebo všecko, což jest chtl míti od lovka, to jest v zákon
svém ukázal a jinak nižádný nemuož milosti boží míti, le uiní

všecko, což on pikazuje. Protož opatrn se svta dotýkejte jako

poutníci, ješto vždy spšn z svta chvátají; nebo svt jest smrt

dobroty božie v lidech, vždy dobré moí [v nich]
;
protož všeliká

poskvrna a zabití duší jest v nm a všeliké pestoupení pikázaní

božích jest pro zisk a pro libost svta, všeliké oslepení a zme-

škání jest pro zaneprázdnní svtem a s jeho vcmi. Protož rada

f. 340' boží jest: Nerote milovati svta ani tch / vci, které na svt
jsou, nebo kdož miluje svt, neni láska Otcova v nmfi

A to, což diem, jest potebné podlé asu nynjšího, aby

všeliký slouha boží odtrhl se od milosti svta i od pilnosti jeho

podlé rady pána Ježíše, spasitele našeho, ješto die: Piln se osti-

hejte, aby srdce vaše nebyla obtížena obžerstvím, opilstvím a péi
svta tohoto,^ netoliko bicho, jenž obtžuje tmi vcmi, ale srdce

prvé škodliv, neb to nejprve odstupuje od Boha i od jeho slova

a jde po tlu a po svtu a peování tohoto svta, a zklamáním

zboží a rozkoší života udušujíce slovo božie, tak že žádnýho

oužitku nepinese slovo božie tomu srdci. Tak die pán Ježíš ve

tení svatém. r A tof pochodí z pýchy, jakož písmo die: Poátek
pýchy lovtl jest od Boha odstoupiti, neb od toho, kdož jej

stvoil, odešlo jest srdce jeho, a tak poátek každého híchu jest

pýcha,'^ a Buoh pýchu svrhl s nebe do pekla a zase ji s nižádným

nepijme, neb se pyšným protiví^ a všecky pyšné k otci jich Lu-

ciperovi do pekla pošle, kdož se práv nepokají. Protož se k tomu

pimlouvá prorok Jeremiáš v 17. kapitole ka: Pane, všichni,

kteíž t opouštjí, zahanbeni budou, odstupující od tebe v zemi
napsáni bute, neb sou opustili pramen vod živých. Pána. Užas-

nte se oni, ale já se neužasnu. Uve na n den trýznní a dvojím

potením seti je, pane Bože náš!^ Tof jest nesladká pímluva

jeho. Protož nyní jako na vrch pichází zlé, kteréž má pijíti to-

muto svtu, což jest jemu od Boha slíbeno. Protož procite,^ po-

vstate a pospšte a modlte se, abyste hodní byli Bohu nalezeni,

a Originál: neprocite.

a 1 Jan 2, 15. ^ Luk. 21, 34. y Mat. 13, 22. r; Sir. 10, 14.— 15..

£ 1 Petr 5, 5. : Jer. 17, 13. 18.
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abyste mohli utéci / tch všech vcí zlých, kteréž sou spadly t.340^

a spadnou jako osidlo na tvá všeliké zem, a nerote se pirov-

návati tomuto svtu, abyste s ním nezahynuli! V tom vás Buoh

zachovej! Amen.^

Tetí poselství týmž osobám naped jmenovaným.

S Žádost^ všeho dobrého vzkazuji vám a prosinm vás, peliví

bute toho, k emu pospícháte, a málo se toho dotýkejte, od eho
jdete, ztiehnte se k tomu, což vašeho jest, a to lehce minte, což

vašeho není. Pomnte na to, že Buoh váš jest a ddictví vaše

u nho jest, jehož oko nevidlo ani ucho slýchalo ani na srdce

lovka kdy vstoupilo, ty vci, kteréž jest Buoh pipravil svým
milovnikom.^í K tomu nás napomínaje svatý Pavel die : Nerote
jha nositi s nevrnými, neb které jest etc. ^ Ale tímto lístkem vás

napomínám, abyste srdce své pln ustavili na pikázáních božích,

abyste jemu hodní nalezeni byli v ten den, v kterýž pro vás

pošle. A on sám zprav vás v tom.'=

Tyto ei plné moudrosti boží peložil jest knz dobrý jménem

Rufín k prosb jedné panny z ei ecké v latinskou:

I Budeš-li^ milostivým, veliký budeš ped páinem Bohem.

V každý as, v kterýž o pánu Bohu nemyslíš, poti sob k ztrát.

Tlo své ho na zemi, ale duše tvá vždy bu u pána Boha. Roz-

umj, které sou / dobré vci, aby dobe inil. Myšlení lovka f. 341'

a Mezi tímto a následujícím kusem Jest mezera jednoho ádku.
b Slova : Žádost X prosím psána Jsou erveným vtším písmem.
c Mezí tímto a následujícím kasem vynechána mezera asi 2 ádk.
a 1 Ko. 2, 9. /? 2 Kor. 6, 14.

' Kus tento Jest fragment tak zv. Sextových sentencí (l'é$Tot> yvcbíMai),

které z etiny do latiny peložil knz Rufinus, pekladatel a pokraovatel

Ensebiových djin církevních, Jenž žil v 2. polovici stol. 4. (zemel okolo r. 410).

Kdo byl Sextus, není známo. Rufinus myln ztotožoval Jej s papežem Sixtem II.,

ale Již Rufinv souasník sv. Jeroným toto mínní píke zavrhoval, nazývaje

Sexta stoupencem Pythagorovým. Novjší odborník (UBERWEG—PRAECHTER,
Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums, 10. Aufl. Berlin 1909.

str. 319—320) praví, že sentence Sextový neobsahují sice nic specificky pytha-

gorejského, že však mohly. Jak staré podáni tomu nasvduje, vzniknouti

v ln novopythagoreismu. Sentence Sextový byly astokrát vydány tiskem:

nejnovji otiskl Je po ecku zárove s Rufinovým latinským pekladem ANT.
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ped Bohem není tejno, protož myšlení tvé bu isté ode všeho

zlého. Hodný bu, ponvadž t pán Buoh ráil synem svým na-

zvati, a i všecky vci jako Syn božie. Ty, ješto Boha otcem

nazýváš, v skutcích tvých to okaž. Pomni na to, že lovk istý

a bez híchu smrtedlného moc vzal jest synem božím býti.^ Dobrá
mysl stolice boží jest, zlá mysl stolice áblova jest. Bu pilen,

ne aby vidin byl, ale v pravd aby byl spravedlivý,^ neb nikoli

nebudeš se moci tajiti ped Bohem, budeš-li nespravedliv initi.^

Škodlivá jest vc sloužiti híchom. Koliko híchuov má lovk,
toliko pánuov. Cožkoli iníš, pomni na Boha a pedejde svtlo

jeho skutky tvé.^ Duše tvá osvcuje se, když pamatuješ na Boha.

Neistého lovka iní neisté skutky. Pán Buoh v dobrých skut-

cích vuodce lovka jest. V rozkošech tlo položené jistá jest vc,
že nezná tch vcí, které sou pipraveny od Boha.^ Lépe jest na-

darmo kamenem [házeti] nežli slovem, protož krátký jest v eech
moudrý lovk.*^ Nikdy nemuož dobrá odmna býti duše, kteráž

lest miluje. Ó nikdá nebudeš moudrý, budeš-li se míti za mou-
drého.'' iVlodlitby neslyší pán Buoh lovka toho, kterýž chudého

neslyší. lovk, kterýž od ducha [zlého] pemožen, jist ^ hovadu^

a V originále následuje: slouhn. b [/ originále: hovaduo.

ELTER, Qnomica í. Sexii Pythagorici, Clitarchi, Evagrii Ponticí sententiac,

Lipsiae 1892. eský peklad neobsahuje všech sentenci, jak jsou ve vydání

Elterov, nýbrž pouze sentence, jež v této edici jsou oznaeny ísly 52, 54—62,

64, 66. 75, 95, 97, 102, 104, 117, 145, 152, 169. 217. 280. 419, 420. Dv eské
sentence nevyskytují se v edici Elterov. eský peklad jest dosti volný. Kdo
a kdy jej poídil, nelze íci. O Rufinovi viz lánek v REALENCYKLOPÁDIE
FOR PROTESTANT. THEOLOGIE.

' V edici Elterov: Vir castus et sine peccato potestatem accepit a deo

esse filius dei.

- V edici Elterov následuje: ccrtum est enim vere non esse eum, qui

videri vult.

" V edici Elterov: Nequaquam latebis deum agens iniuste, sed ne co-

gitans quidem.

* V edici Elterov: Priusquam agas quodcunque agis, cogita deum, ut lux

cius praecedat actus tuos.

'• V edici Elterov: In deliciis positus corporis certum est, quia'ignoras

illa, quae praeparata šunt a deo.

*' V edici Elterov první ást této sentence jest pod . 152, druhá (bez

slova: protož^ pod . 145: Sapiens paucis verbis innotescit a pod . 156: Brevis

est in sermonibus sapiens.

" V edici Elterov: Nunquam eris sapiens, si te putaveris sapientem, ante-

quain sis.
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podoben jest.' Pílišný smích jest duše nedbánlivé.' Dokudž sebe

neznáš, za mrtvého / se polož. ^ Srdce lovka milujícího Boha f. 341"

v rukou božích ustaveno jest. Vstoupení duše ku pánu Bohu skrze

slovo boží jest. Tak i, aby se domácí tvoji více tebe stydli

nežli báli.^ Budeš-li vždycky pamatovati, že kdežkoli jest duše tvá

a tlo tvé, že tu pítomen jest [Buoh],^''^. .

.

(Zdali zlý knz posvcuje.)

Pán* Buoh skrze ústa zlých lidí mnoho dobrého inil jest.

Jako Kaifáš, když jest byl biskupem toho léta, prorokoval jest:

Užitené jest vám, aby jeden lovk umel za lid a ne veškeren

lid zahynul. Ale toho od samého sebe nepovdl jest, ale když

byl biskupem toho léta etc.a Úst tohoto biskupa použiP jest Duch

Svatý, ale poskvrnného srdce jeho milost boží nedotkla se jest,

neb ne pro jeho zasloužení prorokoval jest, ale pro duostojenství

ouadu.^ Mnozí také nehodní jsouce budoucí vci pravili sou a mlu-

vili jako Nabochodonozor, jako psáno stojí v druhé kapitole Da-

niele, a Farao v prvních knihách Mojžíšových v kapitole XLl. Tak

Bálam v knihách 4., v kapitole 24. Z toho máme, že pán Buoh

druhdy i skrze zlé ntco dobrého iní pro spasení dobrých, ale

jim neprospje samým, neb Kaifáš nádob[í] '^ jest byl Ducha Sva-

tého toliko, neb die: Toho jest sám od sebe nepovdlJ
A tak mistr Jan Hus mluví v onom artikuli : „Nižádný není

pán, biskup, král, když jest v smrtedlném híchu," i die a ka:

a Vta jest nedokonena. V originále následuje jakožto další ást tohoto

iziisu sepsáni zcela patrn jiného obsahu, kterému dávám název „Zdali zlý

knz posvcuje.'
b V originále: položil, c Opraveno místo: nádob.

a Jan 11, 49.—51. /? Jan 11, 51.

' V edicí Elterov: Homo, qui a ventre vincitiir, similis cst beluae.

2 V edicí Elterov: Nimius risus indicium est animae neglegcntis.

• Tato sentence není v edici Elterov.

* Kus tento spojen jest v originále myln s kusem pedcházejícím. Jest

:o sepsání, které asi nepochází od nikoho z bratí. Souvisí ovšem nepochybn

s diskussi o otázku, zdali zlý knz posvcuje, jež bratí zajímala v té dob,

kdy si zizovali svj knžský ád. Je tedy snad souasné se „Spisem o dobrých

a zlých knžiech" , jenž vznikl nkdy r. 1168—1469. Spisovatelem by mohl býti

.Martin Lupa, jehož mínní o eucharistii pojali bratí do svých Akt (A I f.

236a, str. 491—492).

Srov. SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KN1:Ž1ECH, A I /. 42b, str. 80.
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„hodn". ^ I tudíž píše mistr Hus, že knzi jsouce v híše smrte-

f.342* dlném, cožkoli uiní, a jim není k zaslouženi / života vného,
neb inice to keši, avšak svátosti, kterýmiž v tu dobu posluhuji,'^

když ne svou moci, ale bozi to vedou, dosti hodn kesfanom
vrným''^ prospivaji. Neb v tom moc bozi se ukazuje, že skrze

nehodného a neistého^ koná velmi hodné a isté dilo, jakožto

ki^est, rozhešováni a posvcováni a slova božiho kázáni.

A k tomu mluvi svatý Augustin: „V {cirkviY obecné {v) svá-

tosti tla a krve bozi nic od dobrého vice a od zlého nic mén
dokonává se knze, neb se nedje zasloužením toho, kdož po-

svcuje, ale slovem dje se^ a moci Ducha Svatého."

Item svatý Augustin: „Skrze služebníka kesanského^ zlého

a pokrytého, jestliže kdo pistoupí srdcem nepokrytým, v nm
Duch Svatý jedná odpuštni hichuov, kterýžto v církvi svaté

tak iní, aby se zlých varoval, avšak skrze jich služebnost zlé

lidi v hromadu zbirá."

K témuž die svatý eho: „Skrze lidi dobré nebo zlé slouhy

v církvi svaté jest,"^ nebo Duch Svatý duchovn to obživuje,

kterýž nkdy za asu apoštolského okazováše se u vidomých

skutcích aniž dobrejch zasloužením vládauov lepši bývají aniž

zlých horši se nebo ani kdož štpuje, jest ntco ani kdo smáí,

ale kdož pispoeni dává, Buoh.<^

To {o tle)'^ a krvi pána Ježíše Krista.

To také o ktu a o kižmu má býti smyšleno a držáno,

a V originále: posluhuje, b V originále: tlo.

c V originále stoji: ve krvi, což však bylo nutno opraviti podle tekstu

Norimberské edice spis Husových, kde Jest toto: intra catholicam ecclesiam

ministerium corporis et sanguinis Domini . .

.

a 1 Kor. 3, 7.

^ Mini se místo v HUSOV traktátu ..De decimis' , a to artikul nade-

psaný: Alius articulus. Nullus est dominus civilis, nullus est praelatus, nullus est

episcopus, dum est in peccato mortali (viz lOANNIS HUS ET HIERONYMI
Historia et monumentu, ed. Noribergae 1558 f. CXXVIII a) a odstavec majici

ješt svj vlastni nadpis: Nullus est digne et iuste civilis dominus, dum est

in peccato mortali (1. c. f. CXXXfoj. Citát, jenž dále následuje, najde se 1. c.

f. CXXXIVa-b,
' V Norimberské edici spis Husových (1. c): ecclesiae.

* V edici shora uvedené: per indignum et immundum ministrm.

* V edici shora uvedené správnji: in verbo perficitur creatoris.

^ V edici shora uvedené: creatoris.

* V edici shora uvedené: sivé per bonos sivé per malos ministros intra

ecclesiam dispensatur, sacramentum est.
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neb moc božská rozdíln v nich dlelo dlá a toliko ta moc jest

božské I a ne lidské skutenosti. , f.341

Po tchto svatých eech die mistr Hus, že z toho chvála

boži^ konen všem^ okáže se, když povolávajíc'-' híšných k mi-

losti a skrze neisté služebníky isté vylšuje duše.

Jiných mnoho jest piesem svatých doktoruov, ale zdá mi se

bez poteby je vésti, než vám radím: Zlých knží se vystíhejte,

ale v to nesahejte, by posvcovali.''

(Poet o pijímaní tla a krve pána Krista pod zpuosobou chleba

a vína.)'^

I Ve^ jméno pána Ježíše Krista. Amen. fi Víme každé pravd,

kteráž jest v zákon božím a v prorocích i v každých knihách,

které sou položeny Duchem Svatým, kteíž se v té pravd sjed-

návají.

Víme, že pán Kristus jest pravý Buoh a pravý lovk a že

své církvi svaté dal své svaté tlo k jedení, to, kteréž jest za nás

zrazeno, a svou / svatou krev ku pití, kteráž jest za mnohé vylita f.343^

na odpuštní híchuov. Též i dnes víme, že skrze vrného knze
služebnost pijímají tlo a krev pána Ježíše pod zpuosobem chleba

a pod zpuosobem vína, jemuž se klaníme i modlíme, tomu pánu

Kristu, jehož víme, že pijímáme. A pi tom víme i držíme

všecko, což chce míti pán Buoh veno a inno upímým
srdcem, více tak, jakož jest pán Kristus mluvil, varujíce se pi

tom všech nejistých rozumuo. O jiných svátostech, od Krista vy-

daných k spasení víme tak, jakož pravda zákona božího okazuje.

Ale v tomto vyznáváme se vám, že sme proti obyeji této

zem uinili, že sme pijímali tlo a krev pána Ježíše pod zpuo-

a Následuje neplatné: skuten, b Mezi tímto a následiijicím kusem

jest vice než ''3 stránky prázdné.

c Nadpis tento beru z prvního listu brati Rokycanovi Alf. / «, kde se

tmi slovy oznauje odvoláni, které brati r. 1461 uinili. Srov. str. 4 pozn. 1.

' V edici shora uvedené: sanctis omnibus.

^ V edici shora uvedené: revocans.

' Kus tento otiskl GOLL vM 1884, 466—468. O obsahu jeho PAL-

MOV, Brafja I, I. 99—102. Jest to nepochybn odvolací formule, kterou brati

po zmueni byli nuceni veejn isti v kostele Týnském nkdy v ervnu r. 1461.

Srov. GOLL v M 1884, 451. O názvu, jenž kusu tomuto pisluši. viz

shora poznámku c a PEDMLUVU.
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sobem chleba žemlového.^ Protož prosíme vás, abyste to nám
odpustili, neb sme již tžce zmueni a vzením ztrápeni.

Ale jakož se na nás domnívají a praví, že bychme rot hle-

dali a zbírali k roztržení tohoto království a morduo, žef toho

není, ani v naše srdce vstupovalo a netoliko bychom hledali toho,

ale do smrti tomu nepovolovati. Ale svdomo jest všem, kdož

sou s námi pebejvali, že sme hledali ve všech vcech se pánu

Bohu líbiti a starším pokorn poddáni býti.

Tchto vcí krátce sme dotkli, o kteréž nás dotýká. Protož

prosíme, abyste nás vzali v dobrém rozumu. Pakli bychom emu
f. 343*' nerozumli aneb z své hlouposti vyvinuli, že rádi / chceme opra-

veni býti od každého podlé zprávy zákona božího a zvlášt od

tebe, miste, neb sme k tob podáni.

Nejprve se vinni dáváme pánu Bohu, všem vám, že souce

tázáni nechtli sme vyznati, by tlo boží v svátosti na oltái,

v monstrancí anebo když v procesí nosí nebo když knz na mši

pozdvihuje, než toliko když se vrným kesfanom dává od knze
vrného, že pijímají tlo tjoží.

Item že sme shešili a pobloudili pijímajíce mimo ád obecný

a dobrý za tlo pána Ježíše z žemle a v topenkách a krev svatou

z nádobí obecného, a to po domích v jizbách v noci se scházejíce,

majíce svoboden kostel a mohouce míti oplatky. A to sme proti

skutku pána Ježíše uinili, jenž jest v nekvašeném chleb posvtil.

Ale k tm vcem vedli sou nás knz Michal v Rychnov a knz
Martin v Krin.^

Za naše tyto [viny]^ a bludy, prosíme, modlte se Bohu, a
nám odpustiti ráí. Radíme všem : Nemete se pi víe, ale držte

vieru pravou, kteroužto vyznáváme rádi, dobrovoln a z srdce

svobodného.

M. a B. C. etc^ víme a vyznáváme, že v svátosti velebné

tla a krve pána Ježíše Krista jest pravý Buoh a pravý lovk **

svým vlastním pirozenfíjm*^ a podstatou svého pirozeného bytu,

f.344^ kterýž jest vzal z panny Marie a jímž sedí na pravici Boha / Otce.

Item víme a vyznáváme, že kesané, s nimiž i my, pánu

Ježíšovi, jenž jest v svátosti, máme se klanti jako Bohu pravému

^ Oprav, místo pv.: tmy. ^ Následuje neplatné: ve. c Oprav, místo

páv.: pirozeným.
1 Srov. AI f.

330b.

" Srov. AI f.
343a a 350 b,

" Zdá se. že zkratka tuto oznauje jména tch, kteí odvolávali.
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a jej ctíti, jemu se modléce, i jeho tudíž svaté tlo klanním
i svtly i jinými ádnými poctivostmi i slušnými.

Tuto vieru srdcem více a v svých dušech oblibujíce, ústy

vyznávajíce, a což sme kolivk proti této viee vyznání slovem,

skutkem aneb psaním provinili, to máme za nepravé a slibujem

vru naší pode ctí vším bhem odporných vcí proti víe již vy-

znalé^ neiniti, ale jim odporní býti, jako lidem nepravým se po-

stavovati vším obyejem na nás slušným a takových, které bychom
zvdli, netajiti.

[Na to sub haec: Anno domini 1461, v jiném exemplái 1462,

opt v jiném 1465.]"

Hádka mistra Rokycána a jeho pomocníku s knzem Martinem.^

li Nejprve^ ml sem k sob e (mistrovu) : „Abych s'^ ;! tebou

mluvil, nechtl sem jedno proto, že sem vás lidi tohoto položení

shledal, že vy e máte na obrtlíku, jednak takto, jednak jinak,

druhé proto, že lidé svtští nkdy, z mála když naknou neb

obviní, lovka na smrt vydadie, a / já bych neád byl žádnému f.344''

píina^ k smrti, a já^ za to se Bohu modlím, aby m zachovati

ráil toho etc. Ale již z rozkázaní krále chci te s tebou mluviti

ped tmito dvma mistry a spolubratími knžími tmito, abyste

neekli, bych se jinak k vám ml soukromn a jinak ped vámi,

jakož etc. Protož te oni svdkové budou, kterak se mám k vám.

Otíži se tebe nejprve, pro se tob viera naše nelíbí; však's

prvé s námi byl v nie. A již cos nového jednáte. I co vy to iníte,

novou^ víru v lid uvodíte a zlou vcná n pivodíte? Te nkteí

a Následuje neplatné: již vy. b Mezi tímto a následujícím kusem jest

vynechána mezera 2 ádk, c Mezi nadpisem a vlastním tekstem jest 1 ádek
prázdný, ti Zaátek tohoto kusu psán jest erveným tuným písmem až k:

s. Poátené N- jest psáno ern, e A II: píinou. ^ V AII chybí, g Násle-

duje neplatné: lid.

> Tento kus nalézá se též v AU f 126a— 1.30a. Velikou ást z nho
v novoeském znni otiskl GOLL vM 1883, 513—514. M 1884. 455 si.,

458—459 aM 1885, 71. Nmecky otiskuje výatky CjINDELY, GBr I. 45—46.
Obsah podává PALMOV. Braja I. 1, 101—102. Srov. 1. c. 128 a 98 pozn. I.

Hádka, o které Martin sám zprávu napsal, dla se snad nkdy na podzim
r. 1463. Zpráva sepsána byla snad,souasn, nebo o nco málo pozdji. Srov.

pozn. 2 na sir. 558. Jména mluvících osob nebo „odpovdi" jsou v originále

oznaovány erveným písmem, v AU erným tuným písmem. To jest také zde
vyjádeno typy odlišnými, ale s tím rozdílem, že v tisku jest to provedeno
dslednji, než v originále.
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u vzení a škody trpí, ženy jich a dítky jich zámutky trpí, a vy

tam po horách, po skalách, po lesích kryjete se a nesmíte hlavy

pozdvihnouti s svou vrou, majíce zjevné pravdu vyznávati. My
do Bazileje, u Hory s Tábory etc.^ Odpovídejž mi nyní k tomu."

Knz Martin: Miste, ponvadž's takové svdectví vydal,

že by naše e byla v neupímosti a v chytrosti jako na obrtlíku,

kterakž bych já vám byl píjemen, mluvil-li bych? Protož nechaž

mlím a vy mluvte, co vy ke mn aneb proti mn máte.

Aon: Mluv ty nám v upímosti a my také budem tob
viti prost.

(Knz Martin:) A když sem opt nabízín byl, abych mluvil,

pro se mi jich viera nelíbí, i ekl sem: Miste, proto, že ste se

s svtem spáhli a já bych neád byl slouha svta tohoto v tch
,345^ vcech, v kterýchž mám / býti (z) vrných a svatých lidí povolujících

Bohu v každém rozkázání jeho.

Mistr: A kdež chceš takové vzíti a míti?

K(nz) Martin: Miste, dkuji z toho pánu Bohu, žef sem

mnohé takové našel. A to pravím, žef sou lidé po krajinách, ješto

by se rádi pánu Bohu líbili. A by byli vuodce vrní a praví,

jakož mají poslové pána Ježíše býti, mnohot by jim prospli.

Mistr opt, že novou víru v lid etc.

K(nz) M(artin>: U mnef jest jednostejná viera, jakož

prvé byla, v Boha Otce i Syna jeho i o každém lánku viery ke-

sanské^ k spasení potebném. Ale v em jest mé pán Buoh u víe

rozumjšího uinil a osvícenjšího ku poznání sebe i svých cest,

tudíž i mých, toho jsem od nho vden. Než to, miste,^ muožete

v pamti míti, že sem vám toužíval na svou tžkost, kterouž sem

ml z toho, že zlí a neádní lidé bez polepšení života chtli sou

mne míti obecného sob k sloužení svatými a božími vcmi jako

dobí a vrní kesané. '^ A já nemoha s nimi svého svdomí usta-

noviti, jenž sou ješt mimo jiné lidi sprostní okolo, kdež sem byl,

a Pvodn bylo psáno: kesanském, t Následuje neplatné: stn.

^ Máme zde iniii s Martinovou reprodukcí slov Rokycanových, která

jist není doslovná. Stilisace Martinova iní smysl jejich dosti nesrozumitelným.

Podle všeho Rokycana chtl íci asi toto: Chci se tebe otázati, pro ses

odtrhl od naŠi víry a pro zavádíte novou víru, a tím sob i jiným psobíte
jen pronásledování. Vaše víra je beztoho špatná, když se s ní ukrýváte. Roky-

cana a jeho strana vyznávali a hájili svou viru veejn v Basilejiped koncilem

a proti Táborm na synod kutnohorské r. 1443.

^ Srov. str. 561. Nelze pochybovati, že Martin byl jedním z poslucha
Rokycanových.
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a protož sem té cesty hledal a chtiv byl následovati, v kteréž

bych mohl své svdomí v lepší ustanoviti v sloužení pánu Bohu
i lidu jeho vícímu v nho a jemu podlé povolání mého. Jakož

sem to uinil, kdež sem pístup a místo mohl míti podlé umní a

moci, kterouž ve mn uinil Buoh, jehož za to i / nyní prosím, 1.345"

aby to ráil pivésti k chvále své a k spasení mému s tmi, kdož

sou povolili pravd a povoliti mínie.

Mistr: Však ty o nižádném jistoty nemuožeš míti.

Odpovd: Nadji o mnohých mám.
A on: Tof jest jiné. Ano já mám nadji o vonom, ješto

v krm sed hrá neb vejie, že on ješt muož etc.

Odpovd: Miste, dalekéf jest pirovnání. Však jest zjevné

ovotce tla a zjevné ducha, kdožf se jím zpravuje a u víe

stojí^ etc.

Mistr: Avšak jest ekl pán Ježíš: Nechtjte'^ svatého psom
dá[vati]§ a neekl „nedávejte". A já což jest na mn, nechci, a to

zjevn oznamuji a zapovídám, zejména nkterým. Což se pak

pes mé chtní dje, nadji mám, že mi to nebude etc.

Odpovd: K tomu, že my kryjeme se a nesmíme s svou

vrou hlavy pozdvihnouti, miste, ekl sem, že ste se s svtem spíhli.

Protož vám zde jest všudy snadno, neb máte ruku mocnou s sebou,

to jest moc svtskou, ješto vás vždy hájí a dokoná, což vy chcete.

Ale my s vrou jednou danou svatým, Ježíše Krista za pána a za

krále sob zvolivše, abychom jeho a jemu poddaní mimo všecky

jiné byli, ve všech vcech se k nmu utíkali, nemáme toho.

Mistr: A kdybyste se s námi srovnali, i vy byste mli
pomoc a vobhajovali by vás také, ponvadž sou postaveni ku

pomst zlým a k chvále dobrým. Ale to tam etc.

Odpovd: Nebyla by cesta Kristova úzká a kíž jeho byl

by vy/prázdnn. f.346»

Mistr: A co dieš o Zafie a o jejím muži, ješto sou od

moci zemeli? Což tu nebyla moc?
Odpovd: Jinaká tu moc byla než tato a v tchto lidech.

Však tomu množte rozumti. A z toho zpežení i to zlé vidím,

ješto se mn i mnohým jiným pídržejícím se pána Boha nelíbí,

že's ty v své rutce shromáždil mnoho knžie a veliká jich strana

zlých a neádných k tob všickni hledie. A to sem v jistot shledal,

že nkteí z nich z malé píiny, když mu se co protivného stane,

a Opraveno místo: stoje.

a Kozí vratce. O. /? Mat. 7, 6.
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bude se chtíti obsiti aneb bude písahati, cht katem býti. A jinak

mnoho zlých a v nkterých nižádného rozumu pi víe není, aniž

v em umjí sebe zpraviti. A já s takovými nemíním spežení

vésti ani tovaryšství míti.

Mistr: Milý knze Martine, což mne z toho viníš, ano pán

Ježíš vdl býti Jidáše zlého a proto ho nezahnal od sebe, až se

on i obsil? Nebyl tím pán Ježíš vinen. Tof sob ku pomoci

beru. A pak vdie knží moji, žef zlých nemiluji, neád s nimi

mluvím, neád na n i hledím. A což mám sob s nimi uiniti?

A já tresci a na druhých nic plátno není.

Odpov. Však, miste, víte o oné ei: Oni z svta jsou

a svt je miluje a svt jich poslouchá. « Protož necht svtu svt-

ských. A ponvadž vám mimo jiné zjevena jest v mnohé^ stran

f. 346'' pravda, oddltež sob takové, ješto by svého / nehledali ani tch

vcí, [kteréž]'' sou svta tohoto, než srdce jich jest s Bohem vrné
a mocné v slovích i v skutcích,*^ prospívejtež s nimi a my vám
rádi chcem pomáhati vrn v slovích i v skutcích pána Ježíše

podlé umní a moci puojené nám od [pána] Boha a shledáte

to, že lepší prospch uiníte i jméno božie lépe oslavíte.

Mistr: Kdež sou takoví, rád bych jim byl, a byf je bylo za

peníze kupovati, draze bych je chtl vykupovati.

Odpovd k tomu, že Hradetí'^ trpí mnohé ^ káraní. Na
pána Ježíše když plakaly ony ženy Jeruzalémské, ekl jim: Co na

mne pláete? Plate na se a na syny svéJ Tak muož eeno
býti: „Co mne karáte? Kárejte ty, skrze jichžto zlost a nemilo-

stivost zbuzuje se protivenství a trápení, ješto lid v nenávist

a v ukrutnost popo[u]z[e]jí,f majíce to, což by bylo v kom mrtviti,

to pak etc.^

ekli: MohKs dobe k knzi Oponovi jíti, a tu by on byl

t pijal etc.

Odpovd: I k knzi Jakubovif sem nabhl na Tábor.

A oni jali se jich vymlouvati, že oni z lítosti a pro navští-

vení etc-

a Následuje neplatné: pravda, b Opraveno místo pv.: ješto. c Násle-

duje neplatné: pána Ježíše, d a II: Hradeští. e Následuje petržené: mu.
f Opraveno místo pv.: popozuji.

a 1 Jan 4, 5. /? Luk. 23. 28.

* Srov. str. 565 pozn. 1.

'^ Narážky tyto o knzi Oponovi a Jakubovijsou nesrozumitelné. Smim-li
pronésti domnnku pouze na základ slovního smyslu jejich, mám za to, že

se zde jedná o toto : Knz Martin byl asi z Hradce vypovdn {snad od Ro-
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Mistr: Ba totof jest, ješto jest ntco mezi námi o tle^

božím, co vy jednáte a co vy v lid uvodíte. Kterak ty víš, tu

povz nám.

Odpovd: Jakož zákon božie oznamuje a chce, ješto jest

to zjevno z slova i z skutkuov jeho i apoštoluov jeho.

A oni: Kterak, vyznej nám.

(Knz Martin): Mám za to, že jest vám známo, kterak

sme psali králi v ceduli, kteréž pán Mrzák podal.

^

A když / vždy k tomu mluvili, aby jim bylo zjevn po- í.347^

vdíno,

odpovd tato: Když se to od posla božího, knze vrného,

podlé úmysla a ádu pána Ježíše [dje], tehdy vrní skrze víru

pijímají pravé tlo jeho, tudíž i krev jeho svatou.

Mistr: Co v tom míníš, ješto dieš „podlé úmysla pána

Ježíše" ?

Odpovd: Však tomu muožete^ rozumti sami.

A když vždy chtli zvdti,

odpovd: To jest úmysl pána Ježíše byl, aby vrní jeho,

zpuosobujíce se jemu v hodný píbytek, v chrám svatý, s ním

tudy se dokonale spojovali, jej v se hodn brali a z toho k jeho

cti, chvále živi byli pro a jemu, a to vždycky a všudy, ne aby

jej krom sebe kladli i vyznávali, neb k samému pijímání a k tomu
konci ustavil a initi kázal etc.

A mistr: Ale co pak dieš o monstrancí?

Odpovd: Však sem povdl vám, že ne k jinému konci

dáno. A také víte, že o monstrancí mlí písmo zákona božího,

ješto jest základ a pravidlo viery kesanské, neb ani skutek ani

slovo které pána Ježíše ani jeho apoštoluov žádné zmínky o ni

neiní. A o emž to písmo zákona božího mlí, prosím vás, o tom

mne netžte.^

A oni: Aj. to již mate

!

a A//: mžte. b a/: nctzte.

a O tle božím. O.

kycany) a byl by si ml vyhledati místo jako kaplan (bylfješt mlád) ii knze
Opona, snad v nedalekém Opon, jenž asi odpovídal svou povahou jeho

ideálu ádného knze. Martin asi ekl. že se o to pokoušel nejen u Opona,
nýbrž i u knze Jakuba v Táboe, že však žádný z obou ho nepijal. A tu

Rokycana a jeho soudruzi omlouvají oba. že pro njaké nesnáze toho ne-

mohli uiniti.

> Podle GOLLA vM 1884, 457 byl to Sobslav Mrzák z Miletínka.

Srov. pozn. 1 na str. i.
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A od té chvíle množili ke mn e více, podávajíce sob
a zpomenuvše knze Michala, kterak jest jim odpovídal u víe.

Mistr: Tehdy jako knz Michal víš, že toliko tehdáž,

když se v ústa podává, a jindy nic?'

f. 347° Odpovd: My asu ani místa ani toho, o emž písmo

zákona^ božího'' mlí, nesoudíme. Než bojíte-li se [nás]^ neb do-

mníváte-li se, že bych kterému kusu podstatnému viery kesanské
aneb slova pána Ježíše, tudíž i apoštoluo jeho nevil, poznejte

jistotu. Já podlé svdomí mého chci vám svdectví vydati.

A když tu drahn bylo ei a nucení, abych vždy povdl,
jest-li prvé neb potom, než když se podává,

odpovd: Když se dje tak, jakož sem povdl. Já maje

zení k slovuom Pán tak pravím : Dokudž zuostává víra a úmysl

Pán a vuole v tom, kdož pisluhuje, a v tch, ješto pisluhování

berou, vždy v své pravd zuostává ji[m] tlo pána Ježíše.

I ekli: Proež tehdy nechceš vyznati v monstrancí," po-

nvadž z téhož chleba posvceného k pijímaní odjata bývá ástka

a vložena bývá do monstrancí, že by tu pravé bylo tlo božie?

Odpovd: Neb k tomu neustavil pán Ježíš. A také i vy

tomu muožte rozumti, že jest pro rozumné vydáno a mající

dobrou vuoli a pamt, ponvadž na spolupamatování dobrodiní

svých a nejvíce smrti své kázal to initi pán Ježíš. Ale monstrancí

viery nemá ani rozumu ani pamti ani vuole, aby chtla v se

bráti tlo pána Ježíše, neb jest vc mrtvá a lidský úinek.^

A pohledvše na se u mlení tázali se o dítkách, ješto viery

a rozumu nemají etc.

Odpovd: Dítky mají duši pedzpuosobenou k životu

vnému. Protož je svujem rodiom majícím vieru a rozum

f. 348^ zízený a tak / zpuosobilých nelouíme jakož ode ktu, tak

i od tohoto.

Mistr: Nu ale co dieš o modlení a klanní, má-li tu býti

tlu božímu?

Odpovd: Již sem vám povdl, k kterému konci, kterak

a od kterých má požíváno býti, protož, prosím,^ necht m s tmi
otázkami.

a v AII chybí, b AII: boží. ^ V AII chybí.

a Monstrancí. O. § Klanní. O.

' Knz Michal jest zajisté nkdejší fará žamberský. jenž bratím po-

sluhoval v Kunvald a také nepochybn r. 1461 byl ve vazb a vyslýchán na

radnicí Novomstské. Srov. GOLL vM 1884. 447. 454. 457 si.

• Co do víry bratrské o eucharistii viz pozn. 2 na str. 6.
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A oni: Aj již vidíme a vidíme, co jest!

A k tomu sem pidal: Vzdlati to, což z Boha není, neb

i snad víte, kde a od kterých jest to^ vyzdviženo a nyní kteí

o to nejvíc stojí. Neb i já když sem etl kroniku, ješto slov

Martimiani,° spatil sem položení papežuov a jich ustavení, zvdl
sem, který poátek toho vystavování jest.^

I jiné mezi tím o to mluveno jim=: Já pi tom i s pítomnými

modlil sem se a ješt bych to uinil to vda, že sám od sebe

nemohu toto míti, abych jeho a jemu hodný byl, ale od nho,

a k témuž sem i jiné napomínal, jakž mi kdy pán Buoh výmluv-

nosti puojil.-

Mistr: To Bohu Otci, ale ne pánu Ježíšovi v svátosti.

Odpovd: Svatý Ján tak položil: Kdož dli pána Ježíše,

ten jest Antikrist.'^ Protož vzte, žet my jeho nedlíme.

Mistr Vrbenský^: Což tehdy vždy tomu nechceš povoliti,

by mlo klekáno a modleno býti?

Odpovd: I mistr to oznamoval — a muož býti, že ješt —

,

že zvláštní a nejvtší est tlu pána Ježíše jest hodné pijímání.

A praví to, že i klanní nejlepší a Bohu nejvzácnjší jest / pod- f.348'

dání a poslušenství rozkázaní i každého slova pána Ježíše. Krom
toho, což jich jest, ješto se tlem konají, to i vy muožete vdti,

kterak laciné jest.''

a V AU chybí. ^ AU : Martiniány. c A II: jest.

a 1 Jan 2, 22.

' Knz Martin naráží tu nepochybn na slavnost božího tla, o níž jsem

ani v eské redakci ani v latinské nenalezl zmínky. Pouze v kronice Alberta

.Miliola, Liber de temporibus et aetatibus (M G H, SS 31, 527), n 'lézá se zpráva,

pipsaná rukou pozdjší (14. století) o zavedeni božího tla Urbanem IV. Je

možné, že v tom exemplái, ze kterého knz Martin erpal své vdomosti bylo

píslušné pouení anebo že Martin se již dobe nepamatoval na svj pramen.

Pro posouzeni vzdláni a svtového obzoru Martinova a jeho soudruh je

jeho odkaz na kroniku Martiniani ovšem karakteristický. O historii božího

tla pozn. 4 na str. 48.

' Jak patrno, jest na poátku tohoto odstavce jakýsi myšlenkový skok.

Smysl ovšem jest patrný, zvlášt v souvislosti s tím, co následuje na f.
348b.

Knz Martin chce ici, že se modli ped eucharistií nebo uritji ped posv-

cenou hostií a také své vící k tomu napomíná.
2 Jest to nejspíše mistr Václav Vrbetiský, jenž byl v 1. 1453— 1476 mistrem

ueni Pražského {TOMEK, Djepis Prahy IX, 226); r. 1460 a opt r. 1466—61

byl rektorem university. P- 1462 byl lenem poselství poslaného do íma (vedle

Václava Korundy — TOMEK i c. 85). Byl tedy nepochybn vynikající theolog

strany Pokycanovy. Viz o nm u Tomka 1. c. ješt str. 87. 339. 355. 356.

* Srov. pozn. 2 na str. 6.
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Mistr: Tehdy já, kdybych v mšci ml halée a peníze stí-

brné a zlatý také, ješto jest nejdražší vc, protož-li^ bych ml
zavrí halíe a peníze, že zlatý mám nejdražší vc?

Quae íbídem per loicam acta šunt.*'

Mistr: Nu ponvadž se tu modlíte, uiniž takto: Zbe lidí

svých na sto, ješto ty o nich nadjí máš, ješto vím, že jich muožeš

míti,^ a vyznejž ped nimi, že se tu má modliti a klanti pánu

Ježíši v té svátosti.

Odpovd: Již bych jím zjednal! I Hradetíf sou požili,

když v tom zjevní byli, že toliko se mnou byli.- Co by se pak

tmto stalo, ponvadž milosti od nich nemají, ale hruozu a ne-

milost a nemilostivost?

Mistr: Chci to zjednati, že*^ jim za vlas nebude uškozeno

nikterak. Jakž pijdou, takéž i odejdou. A ponvadž by mohl ped
nimi vyznati, nad to ped jinými i nejhoršími, a mluv k ním, což

vidíš neádného, dopuštnof bude, povda jím toto rcí jím: „Ale

vy toho neádn požíváte pro toto a takto etc."

Odpovd: Nemám toho úmysla, bych to uiniti ml, neb'^

bylo by mi to poteno za odvolání. A ponvadž ste mi neukázali

ješt, bych v kterém kusu viery kesanské podstatném k spasení

nevil aneb kterému slovu pána Ježíše, nepejtež mi toho, bych

tak ml zlou vc na sebe i na jiné uvésti a v uohyzdu [i]^ v po-

f.349Mu/pu dáti to, emuž sem uil a co inil; líp mi jest umíti.

A oni: Nebude to odvolání, ale vyhrneš zlé o sob domnní
z lidie ka: „Jakož ste se domnívali, že bych nevil o tle bo-

žím, neníf tak, ale totof jest etc."

A když tu eí drahn prošlo od nich, tu sem obranu ml
povídaje, že sem vám již ekl etc.

Mezi tím i to sem ekl: Však tomu rozumíte, že skrze

to vystavování veliká se kivda dje Bohu, nebo lid nynjší od

zlosti pemožený a oslepený nemní, by jinak ml Bohu pítomen

býti a Buoh jim, než toliko když do kostela vejde neb pi mon-

strancích. A jiné žádné bázn ani studu v svých inech i všech

k Bohu nemají. A pro tu vc pravím to, že jakož pán Ježíš pi-

a AIÍ: proto-liž. b Tak asi snad znla pvodn latinská vta, pokažená

nepochybn opisovai, neznalými latiny; v AI i v A II napsána jest takto: xl

ibi' per loicam arta šunt. c AII: žef. d AI : neby. e Opraveno misto pvod-
ního: a.

' Podle toho lze souditi na poet prvních len Jednoty bratrské, zejména

tch. kiei s Martinem, žili v Krin. ».

^ Srov. pozn. 1 na str. 565.
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pomenul ve tení onoho hada mdného na poušti povšeného,

kteréhož byl sám pán Buoh rozkázal povsiti, a pán Ježíš své na

kíži povšení pipodobnil jemír-'- a když synové izrahelší obrátili

své zení k tomu hadu a kterou ctí^ mli Boha ctíti, tu na toho

hada obrátili, a král Ezechiáš poznav ten neád a tu kivdu proti

Bohu, zkazil toho hada, že i prach do vody vsypal, jakož i vy

to víte/?^ — tak pravím, to že by mnoho k tomu posloužil, kdož by

se k tomu piinil, aby zkaženo bylo etc, aby rozeznán byl ho-

vadný bez Boha lid a kterých srdce se pánem Bohem, jako hod-

ných a zpuosobilých, majíce ve všech svých vcech zení své

k nmu.
Mistr: Proto-liž by pravda pravdou nebyla, že se kivda í- 349^

dje od lidu neádného a lid toho zle požívá? Nebo i to eeno,
že tu a pi tom mnoho se povr dje. Když jasný den a uzí

obrázek, íkají, že se jim jako dít pán Buoh ukázal etc.

Odpovd: Nic, miste. Pravdaf pravdou jest a zuostane na

vky a co také z lidí, lidské jest a zkaženo muož býti.

Knz To(bi)áš svatojindišský-': Tehdy máš to za

modlu, jako i ona^ byla?

Odpovd: Ty dieš, knze.

Aon: Ne, o tobf já pravím, že ty to za modlu máš jako

ona byla etc.

Odpovd: Ty to svdectví vydáváš.

A když i žaloby jiné i svdectví na mne vydával i s kivdou,

jemu sem písn odpíral podlé svdomí mého etc.

Mistr Jíra a knz^ povdv o mém obcování nkdejším
v chvále a v uoblibovaní,^ jakož m svdom byl, jsa v Hradci,^
k tomu pidal jest, že se jemu toho na mn velmi nelíbí a nej-

více pirovnání tohoto vystavování onomu hadu na poušti.

Odpovd: Když pijde soudce spravedlivý a souditi bude
mezi vámi a námi, doufání mám, že se za to stydti nebudu, ani

trestán.

a Orig.: ti. b A II: yno. c pcn,. bylo: vuoblibovaní.

a Narážka na: Jan 3, 14. ,J Narážka na: 2 Kr. 18, 4.

' Srov. str. 559 a o nco niže na f.
349b.

- V originále stoji ,Tomáš" : ponvadž však o nco níže (f.
350b) uvádí

se knz Tobiáš, který podle TOMKA (Djepis Prahy IX. 342) byl faráem
u sv. Jindicha v letech 1465 1471-. dlužno zde zajisté pedpokládati chybu
pisaskou.

^ TOMEK (Djepis Prahy IX, 358) uvádí mezí mistry svobodného umni
v letech 1458—1471 Jíru ze látce, jenž byl pozdji faráem v Týn.

* Srov. f. 346 b (str. 590).
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A když tu drahn eí prošlo v duovodích a v káraní, k tomu
mluvili, abych se dal opraviti a nebyl sob moudr.

Odpovd: Není to ve mn, bych já chtl sám sob moudr

f.SSO'^ býti, ale za moudrost jest mi pán Ježíš / v svém tení. A protož

což bych proti nmu vyvinul aneb proti zákonu jeho, zákonem

jeho, neodpírám, abych opraven byl. A ponvadž ste mi ješt ne-

ukázali, takéf se v to nepoddám etc.

Tu sem také tázán byl o Janovi mnichovi, o knzi Micha-

lovi, o seste Katein etc.^

Mistr: Nu což tomuto dieš, když o tob toto bude mlu-

veno: jedno, že nevíš, by tu^ bylo pravé tlo božie, druhé, by

tu mlo klekáno a modleno býti, a tetie o monstrancí nechceš

nic držeti?

Odpovd: Nikdy to v mém srdci nebylo, bych já omylným
neb nepravým tlem pána Ježíše chtl posluhovati. A mám za to,

že i ti, kterýmž sem posluhoval, nepijali by posluhování nepra-

vého a v omyle. Nebo my víme slovom pána Ježíše a k nim

zení máme a víru v nich. ^Protož v tom byste mi kivdu inili

pravíce, že bych nevil o pravém tle pána Ježíše.

Mistr Jíra: A co dieš k tomu, ješto die pán Ježíš: S vámi
sem až do skonáni svta, <^ by v monstrancí nemlo býti, kterak

by byl? etc.

Odpovd: Milý miste Jíro, by to mínil pán Ježíš v tch '^

slovích o tom bytu v té ei tak s námi cht býti, zmeškali lidé

byli bychom od pána Boha svého.

Tu i o chlebích zmínka byla, i to, co sem Bochovcvi- mluvil

f. 350^ o peení v železe s obrazy chléb, / že jest to papežské.^ K tomu sem

-se znal, pidav i to, že ty vci jsou v svobod naší, muož tak

i jinak inno býti, když jediné k tomu konci se dje a tak, jakož

jest povdíno.

Knz Tobiáš^: Ty's pak v topenkách rozdával.

Odpovd: Ne v topenkách.

Aon: Ale v žemlovém chleb.

a/l/y.-tO. b^//; tchto.

« Mat. 28, 20.

' Jsou to patrn význaní lenové Jednoty. Sestra Kateina jest asi táž,

které adressován jest list v AI f.
338b si. (BRATRU PETROVI A SESTE

KÁI). Kdo by byl mnich Jan, nelze íci. O knzi Michalu viz str. 592 pozn. 1.

^ Osoba neznámá.
^ Srov. AI f.

343a. 343b.

* Srov. pozn. 2 na str. 595.
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Odpovd: Nezapírám toho, neb jest k víe dáno, a proto

sem to uinil, aby lidé pi tom ne oima, ale vrou se zpravovali.^

Mistr: V nám, knze Martine, žef bychom svých duší ne-

ádi zavedli i jiných mnoho a také bychom i na t na to ne-

chtli vésti.

A s tím sem zase šel na rathouz.^-

Bratí za krále Jiího v úzkostech.*'

»My*=^ lidé ponížení, v ímském císaiiství'' v ouzkostech

postavení,*^ zamoucení mnohá trpíce od mnohého knžstva i lidu

v pohanní i v zloeenství, tak že mluví proti nám všecko zlé

a nenávidíce ohyžují i zlým jménem piodívají, z zboruov svých

vymítají a nkteré do vzení vydávajíc rozlin trápí i k smrti

jim povolují (jako nkterým tak se stalo na Rychmburce tohoto

léta),'* ale my doufání máme v pánu Ježíši Kristu, že v jeho viee

pebýváme obecné kesanské, žádosti/v žádajíce i o to pracujíce, i- 351

abychom skuten viery božie dokazovali, ctnostn živi jsouce,

a Mezi tímto a následujícím kusem jsou asi 3 ádky prázdné.

^ V AI napsán jest tento nadpis tunými ervenými písmeny. Pod nad-

pisem jest jeden ádek prázdný. V Alll f.
140a zni nadpis takto: Psáni starých

bratí v ouzkostech postavených za krále Jiího, kteréž inili všem vbec. <= Slova

:

My X císaství jsou psána vétším erveným písmem. Zaátení : M jest psáno

erným inkoustem. ^ Následuje petržené: i.

' Srov. AI f.
343a. 343b

_ Rokycana ve své postille zmiuje se o žem-

lovém chleb u pikhart (srov.M 1879. 211).

- Knz Martin byl vznn na radnici Novomstské. Jeho hádání dlo se

tedy mimo radnici, snad v obydlí Rokycanov na Starém Mst, což by bylo

možno souditi z listu brati psaného mšanm Staromstským (AI f.
101b

str. 257).

* Týž kus nalézá se i v AIII f. liOa -169a. PAL'MOV, Brafja I, 2. 25

si. otiskl jej podle AIII, a to na základ opisu zemského archivu království

eského. Výatky otiskl GOLL, Quellen 91-97 (v nmeckém peklade) a vM
1883, 516. vM 1834, 43—44.46.49. 52 a vM 1885. 59—61. 72. QINDELY,
GBr I, 45 (v nmeckém peklade). O obsahu viz GOLL, Quellen 21 a násl.

a PAL'MOV. Brafja 1. 1. 103: srov. 1. c. 139. 251. Kus tento jest zpracováni

tvrtého listu bratí Rokycanoví: vznikl nejspíše v záí nebo v íjnu 1468.

Srov. GOLL vM 1883. 516.

^ O vznni bratí ped vydáním a po vydáni veejného listu Rokycanova

(nkdy v lét 1468) viz pozn. 2 na str. 44 a pozn. 1 na str. 225. Na Rychmburce

umoeni k rozkazu Zdenka Kostky z Postupte tyi brati Skutetí (viz str. 65

pozn. 4). V které dob se to stalo, nelze pesnji uriti, nepochybn ješt

r. 1468. nebo 2. íjna 1463 zemel pvodce toho, Zdenk Kostka.
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dobré skutky inili a tak následovali pána Ježíše Krista i prvních

kesfanuov vrných, kteíž v pravd z viery živi byli v skutcích

ji^ ukazujíce, ty vci na se berouce, kteréž na Kristu byly, hanní
jeho [nesouce],'' o nichž sám die: Ponvadž sou se mn protivili,

i vám se protiviti budoii.<^ a opt die: Dji proti vám všecko

zlé pro m lhouce na vás a do vzeni voditi i smrti initi vám
budou domnívajíc se. by tím Bohu posloužili^ Neb tak piesma
svdí apoštolská i prorocká, že od poátku viery pána Krista Ježíše

kesané vrní až do skonání svta, kteíž mají spaseni býti, musí
trpti, zlého za zlé nenavracujíce ani zloeenství za zloeenství.

A tak jest bylo na pánu Kristu, že když jemu zloeili, nezloeil jest,

ale dal se souditi nespravedliv. A máme my následovati šlépjí

jeho. A z toho známe, že jest ouzká cesta k spasení skrze trp-

livost mnohých protivenství a pokušení, ale však my [vždy] rádi

proto,*^ což jest na nás, máme žádost obmyšlovati dobré vci ne-

toliko ped Bohem, ale také pede všemi lidmi. A protož i toto

písem, oznamujíce všem lidem, kdož ísti budou neb touce sly-

šeti, aby vysteženi byli a^ v ten soud nevpadli, ješto die pán
f.Sól'" Buoh: Bda tm, ješto íkají dobrému / zlé a zlému dobré,

r

a opt apoštol die, že tm, kdož nepovolují pravd a ví kivd,
hnv, nemilost a úzkost proti každé duši^ ^ ješto iní zlou vc,
neb takoví shromažují'' nevinnou krev k pomst na se, jakož

pán Ježíš die: Pijde na vás všeliká krev spravedlivá.^

Protož piln opat se ^ všeliký lovk, kterýž jiné trápí aneb

k tomu povoluje, aby trápeni byli, že i on neujde pomsty [boží],

neb vyvolení boží trpí pro spravedlivost k odplat života blaho-

slaveného, ale bludní lidé a kacíi i híšníci trápeni bývají od

moci svtské povýšené [a]' ta trápení nemají chvály, neb hodné

vci trpí za své skutky, nejsou blahoslavení: neb moc v svt
povýšená k tomu jest postavena, aby nad zlými mstila a k obran
dobrým byla.' Ale že oklamána bývá nemajíc rozeznání mezi zlým

a dobrým a tak domnívající se, by zlé trápila, trápí i dobré,

jakožto Nabochodonozor král, jenž jest hlava jiných králuov zlatá,

jakož Daniel prorok die: Ten oklamán jsa ti muže spravedlivé

kázal vvrci do peci ohnivé k spáleni, protože jeho" bohuov ctíti

a Opraveno místo: jim. b Opraveno místo: na se berouce, c Následuje

petržené: to. d Následuje neplatné: zlou vc. ^ A III: opat piln se. f Opra-

veno místo p&v.: že. g Opraveno místo: jemu.

a Jan 15, 20. /í Mat. 5, 11 ; Jan 16, 2. y Iz. 5, 20. C ím. 2, 8. 9.

£ Mat. 23, 35.

' Srov. pozn. 1 na str. 52.
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nechtli.fí Též i králi Izrahelští zklamáni bývali knžími svými,

jakož psáno jest o Acliabovi, králi Izrahelském : Kdo oklatná

Achaba? I die [se] o duchu ábelském, že já jeho oklamám.

„Kterak oklamáš?" ,Tak. Piiojdii a budu v oustech všech pro-

rokuov jeho duchem lži[vým].' I eeno jest: „Jdi a oklamáš." ^

A též Manases král i jiní jsouce oklamáni nevinnou / krev vy- f. 352^

lévali, za niž sou i pomsty od Boha na se brali, neb vždycky

množství falešných knžie bylo jest vzbuzujíce tu moc v svt
povýšenou, postavujíce ji k tomu, aby trápila vyvolené boží. Ko-
liko set proti Eliášovi, Micheášovi, Jeremiášovi bylo jest falešného

knžstva! Veliké množství, malé stádce potupujíce a k smrti od-

suzujíce, moc svta na tom držíce, aby takové pudila, [vzením]

trápi[la]^ i smrt inila. A tak se stalo i pánu Kristu, hlav vyvo-

lených jeho, že misti a zákonníci s nejvyššími knžími moc proti

pánu Ježíši postavujíce, aby jej o hrdlo pipravili, i lid obecný

k tomu navedli, aby Piláta pipudili, aby jej vždy ukižoval, vo-

lajíce, že bouí lid a svodí a synem božím že se iní a brání

dan dávati císai : Propustiš-li ho, nebudeš pítel cisauo, neb
jest zlý zlosyn. Ukižuoj, ukižuoj jeho! Neb podlé zákona má
umiti.r Neb duch neistý, [lživý a] vražedlný vstupoval v srdce

jich, o nichž pán Ježíš die : Vy z otce ábla jste a on lhá jest

a vražedlník.^ A tak to oklamání šlo jest ducha neistého v knž-
stvo falešné, kteréžto [knžstvo] postavil jest proti milým apo-

štolom, kteréž jest pán Ježíš poslal k tomu, aby dobré vci zv-
stovali lidem, aby pokání iníce došli života vného; a knžstvo
pak svdilo na n, že nepokoj iní v lidu a svodí. A tak zbudili

moc svtskou proti nim, aby je trápili, až pak je zmordovali, ale

oni pokorn poddáni byli, trpíce a zlého za zlé neiníce. Á to

sou i / budoucím napsali, aby poddáni byli, uení*' poslouchali f. 352^

a [k] každému [skutku] dobrému hotoví [byli], jakož svatý Pavel

die : Nižádnému nic dlužni nebývejte, jediné abyste se spolu mi-

lovali. Protož plate všem dluhy ; komu da, tomu da, komu clo,

tomu clo, komu báze, tomu báze, a kdož se moci protiví, sám
sob zatracení dobývá.^ A tak pod to[u] moc[i] kesané vrní

byli jsou, poddáni jsúc[e] jí,*^ v emž slušalo poddánu býti, od

níž sou i trpli protivenství i zamoucení i vzení a tak bití i za-

bití, nechtíce jí poddáni býti proti vuoli božie, když ona okla-

mána jsúci nkteré vci proti' pánu Bohu rozkazovala.

a Opraveno místo: trápením, b AI: rení, c Opraveno místo: jim.

a Dan. 3, 8. si. /? 1 Kr. 22, 20.-22. y Jan 19, 7. 12. 15. d Jan 8, 4-1

£ ím. 13, 2. 7. 8.
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A to jest šlo více než za ti sta let od apoštoluov, až do

Konstantina císae, pi nmžto znamenité oklamání stalo se jjest]

skrze Sylvestra biskupa, kterýžto chudý byl a v svt ponížený a

kryl se ped tou mocí, boje se za život, kteréhožto Sylvestra

i s Petrem tovaryšem jeho kázal císa hledati k uzdravení tla

malomocenství, neb ml o tom vidní. I pišlo od nho skrze n
od Boha zdraví tla, ale na duši nebylo nadje zdraví, neb Syl-

vestr proti vuoli tovaryše svého Petra Valdenského, jsa oklamán

od ducha chytrého ábelského, pijal Konstantina v hlas viery

pána Krista a v nkterá posluhování kesanská, uvedl jeho za

vrného kesana se vší slávou svta, v pýše, s rozkoší tla i s bo-

batstvím svta i se všemi právy a soudy pohanskými a tak s tím

se vším, což sluší k zpravování svta, jakož i dnes pijat jest bez

f.353* života kajícího. A tak / uinili sebe úastný Konstantin Sylvestra

a Sylvestr Konstantina, v pýše pohanské povýšen jsa od nho,
v sláv svta^ (postaven, bohatstvím nadán, aby spolu panovali na

zemi mnohému lidu i království svta. A tak zdálo se jim, že

muož dvíma^ pánoma sloužiti, i mamon svta i Bohu, jakož

i nynjším zdá se, že mohou míti Ducha božieho i ducha tohoto

svta. A to jest proti ei pána Krista u víe kesanské. Ale oni

oklamáni jsou, obdrževše zemské, zbaveni nebeského. V tlesném

se ustavili, duchovního nepoznali a tak nepijali pána Krista

v pravd, aby skrze nho ddici království božího byli, ale zuostali

v vládaství svta a v panování]. A tak jsou zklamáni, pijemše

kesanské jméno, nejsouce v pravd kesané skrze úastnost

Krista Ježíše, on Konstantin, zuostav v život tlesném, svtském

jako prvé, se všemi právy pohanskými i ve vší sláv svta i v bo-

hatství, žádostí oí i rozkoší tla, a tento Sylvestr knz uvaliv se

v totéž. A tak jsta oba zprávce svta, Sylvestr i Konstantin s po-

mocníky svými i s poddanými sob, kteíž povolili k témuž, okla-

máni jsouc, v mylné nadji života vného postaveni, zuostávajíce

v život tlesném, v híchu pirozeném, nepravosti a smrti hícha

poddan[é]m,'' s mocí pohanskou povýšenou a s moudrostí zem-

skou v duchu tohoto svta, uení emeslného, vtipu a rozumu

pirozeného, milujíce asné vci. A ten as slyšán hlas v ím
veliký, že jest jed vlit v církev svatou.^ Neb nepišli k tomu, aby

a Xásleduje neplatné: a v panování. b Vlastn v orig. stojí: dvinna;

A III: dvma, c Opraveno místo /j/Jf. .• poddaným.

1 O legend, týkající se t. zv. donace Konstantinovy, jež se zde vypra-

vuje, viz pozn. 3 na str. 73 a pozn. 2 na str. 238.



Bratí za krále jiího v úzkostech. 601

pijali pravdu tení pána Krista, jenž jest moc [boží]^ každému

vícímu k spasení a tak nepišedše k pravd spasitedlné, po-

stavili se v kivd [a] obklamáním bludu i protiví se zdravému a

pravému nauení kesanskému z Duchu božího pošlému, skrze

proroky pedpovdnému a apoštoly ohlášenému, Kristem Ježíšem

utvrzenému skutkem i slovem.

A tak protiví se všem tm všecky asy, kdož toho nauení ostí-

hají pikázaní / boží zachovávajíce. A tak majíce zatmný rozum ne- f.353''

mohou poznati a srozumti, jakož pi sob, tak i pi jiných, mezi

pravdou a bludem. To jest proto pi každém lovku, kdož eí
božích neostíhá, že pravdy nezná, neb die sám pán Ježíš : Zuosta-

nete-li v ei mé, uedlníci moji budete, pravdu poznáte a pravda

vás vysvobodí,"^ totiž z moci temnosti satana, aby hích [v vásj^

nekralovalJ Neb nemuož se tajiti, kdo kde rozkazuje a vládne a

komu sou poddáni a koho poslouchají, buto k životu neb k smrti;

zjeví se ovotce ducha neb skutkové tla, neb po ovotci poznáno

bývá devo. Tak pán Ježíš die.r Protož to jest jistý duovod, že

kdož eí [pána] Krista neostíhá, že pravdy nezná [a skutkuo

v pravd dobrých nemá], protož*^ v temnostech pebývá híchu

poddán jsa, neb [jemu]'^ nesvítí svtlo tenie svatého slávy Kristovy,

jenž jest vícím cesta jistá a^ svtlá, jakož sám pán Ježíš die:

Já sem svtlo svta. Kdož mne následuje, nechodí v temnostech,

ale bude míti svtlo života.^ Protož rozsu to, kdo má rozum,

koho následují, pána-li Ježíše Krista a jeho milých apoštoluov,

ili tch, ješto se pánu Kristu protivili, [knížat knžských s jich

pomocníky, jimžto] ekl svatý Štpán: Vy jste se vždycky Duchu

Svatému protivili i otcové vaši. - Ale / oni toho neznali, neb í- 354^

Ducha moudrosti boží nemli a híchu poddáni byli. A Duch

moudrosti nepebývá v tle poddaném híchu.'^

Tak i nyní jest, že se protiví jsouce vedeni duchem temnosti

a zprav[ováni]f jeho chytrost[mi]í'' i ukazují jeho ovotce, neb on jest

lhá a otec Iži.-n jakožto i tchto asuov zjevn na kázáních kivé a ne-

pravé vci mnohé mluví, kteréžto muož mnohý lid poznati, že z zlost-

níka kivdu mluví a kivé*^ svdectví proti nám vydávají'^'^ k ohyž-

dní nás, ješto mnohý lid svdomí jsou nás, že tak není. A z toho

^VAIIÍ chybí, b Opraveno místo pilu.: v nich. c Následuje neplatné:

pravdy nezná. d Opraveno místo piivod.: jim. e Následuje neplatné: pravá,

f Opraveno místo pv.: zprávcom. K Opraveno místo pv.: chytrosti, h Násle-

duje neplatné: mnohé vci. ch Následuje neplatné: mnohé.

a Jan 8, 31. /3 ím. 16, 2. y Mat. 12, 33. 'í Jan 8, H. s Sk. 7, 51.

: Mondr. 1, 4. ^ Jan 8, 44.
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známo jest, že se ani Boha bojí ani lidí stydí za takovou nepravost,

ale to vše iní [proto], chtíce nás v nenávist lidu uvésti a zkyseliti,

aby nás lidu v ohyzdu uvedli, aby nás [nemohli] slyšeti'' jsouce

hoké mysli proti nám z mnohých zlých povstí. A protož i moc
svtskou zbuzují, aby nás trápili a rozlin sužovali, aby vždy

papežuov zámysl proveden byl, kterýž utvrzen jest císaem peetmi

zlatými, aby žádný spasen nemohl býti, než kohož on pustí, otevra

klíem svatého Petra' a také místa v jich zemích aby žádný

neml ani co inil neb mluvil, než komu ona odpustíta, a tak

í.Sbi^ aby práva pána Krista nemla nikdýž místa. / Ale mají vdti, kdož

to iní neb povolují neb kterakkoli k tomu spomáhají, skutkem

neb slovem, že jsou spolu quastní*' krve nevinné od pána Ježíše

hlavy až do posledního voleného božího, kterýž má trpti, neb

ta krev nevinná na pomstu volá zbitých, jakož v Zjevení psáno

jest: Dokud, pane svatý a spravedlivý, nepomstíš krve naši nad

tmi, kteíž bydlí na zemi etc.« I eeno jim : Poekejte^ málo bratí

vašich, kteíž mají zbiti býti jako i vyJ A k témuž pán Ježíš

die, že jich brzo pomstí.r A ty vci tak musí býti, aby se piesma

naplnila na tch, ješto mají spaseni býti, i na tch, ješto zatraceni,

nebo svatý Pavel die vrným kesfanom : Trpíte na píklad soudu

božího spravedlivého, aby[šte] hodní jmíni byli v království

božím, [ale kdož vás trápí, také hodná jest na nj pomsta vná,
muka zatracení].*^ Ale pro vás se píše, kteíž žádáte zlého ujíti a

spaseni býti a tak abyste s svtem nezahynuli protivíce se Bohu

[\Y lidu jeho.

Protož potebí jest vám k tomu pizíti a dobe se uptati,

kterakúf vieru máme i skutky a v em se vzdláváme a eho se

varujem, aby domnívajíce se zlých vcí skrze povsti ohyzdné

o nás, které picházejí k vám, oklamáni nebyli, zbuzujíce k ne-

milosti proti nám, jakož i první, kteíž pána Krista nepoznavše,

i. 355' i jeho / posluov nepijali, ale za zlosyny a svuodce odsuzovali

a rozlin trápili, vzíce a msto od msta pudíce, potom nkteré

zmordovali. A to vzte, že v posledních asích neumenši[lo] se

zlého toho, neb pán Ježíš die : Zlost se rozmnož a láska ustydne

a budou vás nenávidti a zrazujíce mordovati.^ A to o posle,dnch

a Opraveno místo: neslyšeli. ^ Opraveno místo: ouastnikové. c AIII

:

pokejte, d Opraveno místo: i.

a Z]. 6, 10. /? Zj. 6, 11. Y Luk. 18, 8. C 2 Tes. 1,5.-8. £ Mat. 24, 7. 12.

1 Narážka na legenda o donaci Konstantinov, o níž viz pozn. 3 na

str. 73.
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asích die, kteíž sou již.^ A také die vystíhaje své zvolené, že

falešní proroci a^ mnozi budoii.o- K témuž die svatý Petr, že

jakož bylo mezi Židy množství [falešných prorokiiov], tak bude

mezi kesfany množství zlých mistruov, knzi s nepravým uením,

ješto malou stránku vyvolených božích tupili a za zlé odsuzovali

[a sami se posly božími domnívali] a tak lid pod jménem božím

zklamali kouce: „Toto die pán Bííh."^

Protož v tom se sluší dobe opatiti, nedje-li se tak nyní

tohoto asu zklamání mnohé pod jménem Kristovým [a církve

svaté, neb papež s knžstvem] a lid s císaem v právích svta

a v spravedlnostech, lidmi smysly tlesnými ustavených zpravují

se enichajíce zemské vci. Opatrnost tla mají a moudrost od-

pornou zákonu božímu, jakož císa, tak i papež, jakož lid, tak

i knžie svt sou; žádost oí, žádost tla a pejch[u]^ života usta-

vujíce a ko.najíce. A to skutkové jich i ei vše zjevn ukazují f.Sóó"

a písma o nich svdectví vydávají, že nejsou poddáni právu [pána]

Krista Ježíše a ustavení jeho nedrží, kteréž jest skrze apoštoly

zídil a ohlásil, aby ei jeho ostíhali a v skutku je plnili, ale

zachovávají se v právích dávních císafuov]'' pohanských a v zí-

zeních papežských svatokupeckých, ale práva pána Krista nikdy

nevdí, neb srdcem bloudí oslepeni jsouc zlostí, neznají cesty

boží, a kdož by chtli ostíhati pravdy pána Krista, za zlé je mají

[a]'^ za bludné odsuzují. Neb práva svá a ustavení za práva boží

provodí, piesma k tomu shromažujíce, jsouce nadutí smyslem

tla svého a umním emeslným, moudrostí zemskou, vtipu a roz-

umu pirozeného a umním navyklého uením astým, a tak

v smyslu zlém a cizoložném písma požívají Bohem vdechnutého,

berouce je, k emu chtí, a vykládají, jakž chtí a dovodí, což chtí,

a což jim to nestatí, moc ukrutnou mají k tomu, aby trápili

i hrdla zbavili. Tak svt ustavili v mylné nadji spasení,'^ jedno

písmem, druhé mocí. A tak se plní e pána Krista, jenž die: Já

sem pišel ve jméno Otce mého a nepijali ste mne. Pijde jiný

ve jméno své. toho / pijmete.r A to jest Antikrist, ješto jest pišel f. 356^

ve všelikém svedení nepravosti, jakož svatý Pavel píše, že svt
lásky [pravdy] nepijal, protož poslal mu Buoh initele bludu,

aby lži vili podjménem pravdy.^ A ponvadž nechtli od posluov

pána Ježíše [Krista] pijíti pravdy, kteíž z milosti pracujíce a svých

a V A III chybí, b Opraveno místo piiv.: pcjch.i. c Opraveno místo piiv.

císaských, d Opraveno místo: spasením.

a Mat. 24, 11. /S 2 Petr 2, 1. si. y Jan 5, 43. 3 2 Tes 2, 10. 11.

' Srov. pozn. 2 na str. 10.
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životv opovažujíce, jako ovce k zabití domníni jsouc, svdili

sou pravdu jeho a pravou cestu k spasení, k lásce je vedouc, aby

se vespolek milovali, jakož pán Ježíš miloval je a dal se samého
za n tak, aby skrze lásku ducha vespolek sob posluhovali, aby

mnozí jako jedna duše a jedno srdce byli, i ke všem lidem mli
milost i^ nepáteluom dobrého žádali a za n se pánu Bohu mod-
lili [a žádnému] zlého za zlé neinili; toho jest lid oborem v svt
nepijal, ani tomu místa dal, ale vyvolení boží, tif sou to s mi-

lostí pijali a v skutku ostíhají. Protož spravedlivým soudem do-

pustil pán Buoh tyto všecky vci zlé, jako bylo za dnuo Noé
a Lotových, jakož sami vidíte a slyšíte, kterak sou veliké nemilosti

jedni k druhým a híchuov rozmnožení jakož v lidu, tak i v knzích,

a toí se všelikým vtrem ueni nepravosti lidské k oklamáni

bludu, " vždycky se uíce a nikdy k umní pravdy nepicházejí:

f.SSe*' jsúc na / široké cest u velikém množství k zatracení jdou, pro-

tivíce se malému stádci na úzké cest, jakož pán Ježíš die: Ši-

roká cesta a prostranná brána, kteráž vede k zatracení, a mnozí

jí jdou. A kterak ouzká cesta a brána tsná, kteráž vede k ži-

votu, a maliko [tch, kdož jí nalézají]!^ ^ Ukratiž pán Buoh tch
dní, aby nezahynuli tvoji vyvolení, ale v dobrém setrvali, a uiniž

pro své milosrdenství a pro zasloužení svého milého syna Jezu

Krista, abyste nkteí pokání inili a k poznání pravdy pišli

a spaseni byli z lidu obecného [mnohého] chudého i knžského
i žákovského i rytíského i povýšeného, neb všem dobrého žá-

dáme a proto pracujem i svých životuov opovažujem, i to[to]

písem, aby se dobrému neprotivili a radše pravd místo dali a

spaseni byli, amen."^

i: Tuto oznamujem povol[á]ní'^ naše ii ku pokání i puovod

shromáždnie našeho i položení, v em sme se ustavili, neb se

domnívají o nás lidé, že bychme (píkladem) njakých rot

zkažených lidí nkdejších chtli se vzdlávati v njaké roty,

jakožto tch, ješto na Ostrov byli, lidé zlí a u víe zkažení

f.357^ nevážíc sob híchuov,^ a nkterých / strany Táborské,^ ješto

mli smysly zlé pi viee, chtíce bojem tlesným vieru pro[vo-

a Následuje petržené: k. b Místo: jí požívají opraveno: jí nalézají,

c V AI i v AUI jest pokraováni tohoto kusu od tekstii pedcházejícího od-

dleno asi tíádkovou mezerou, a ob ásti tvoí jeden celek. První ást je

úvodem k ásti následující (srov. i GOLL vM 1883, 516). d Opraveno

místo: povolení, e Opraveno místo: Táborských, ale toto nepetrženo.

a Ef. 4, 14. /í Mat. 7, 13. 14.

1 Srov. A I f.
223a. 319a. Viz i pozn. 1 na str. 33.
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diti].^' Tch ani jiných žádných, kteíž by to se od cesty [pravé] pána

Ježíše Krista odchýlili, roty nepokojné proti sob vzdlávajíce,

následovati nemíníme ani povoliti takovým, než cesty pokorné

pána Ježíše Krista i jeho milých apoštoluov, ješto zvstovali milost

a pokoj, tch následovati úmysl máme i vuoli až do smrti. Neb
tchto asuov let již minulých pidrželi sme se a poslouchali

knžie, kteíž se nám kde nejlepší zdáli, v Cechách i v Morav,
nkteí i v jiných zemích, kající život vedouce, jakož komu pán

Buoh dal.

Pak puovod jest tento k shromáždní tomuto: My nkteí
sme puovod toho dobrého. Spolu s batími pidrželi sme se

mistra Rokycána, jeho poslouchajíce mimo jiné všecky za nkoliko

let i kázaní jeho píšíc. A zvlášt toho roku, když mladý král [ra-

kouský Ladislav] kraloval, mnoho oznamoval [zavedení] lidu ke-

sfanské[ho]^ a kterak pezle stojí u viee i v skutcích- a kterak svá-

tostí zle požívají a neádn i služebností kostelních k mylné

nadji svého spasení a že [knží]"^ zle vcházejí v knžství, jsouce

žáci nezízení, híchy poražení a neádn / ten úad pijímají í.357'^

a zle ho požívají a zle v nm živi jsú a ídko se nahodí knz
bez híchu smrtedlného. A tak v svém kázaní mluvil, že jsou oni

ta nevstka, o níž psáno v Zjevení, že šedi na šelm, totiž na

lidu hovadném, tlesném, obracujíce jej, kam chtí, a drží [i] zlatý

koflík v ratce své, plný ohavnosti,^ totiž drže ouad apoštolský

v rutce své*^ plný tráveniny jedovaté. u[e]ní^ nepravého.^ Také

i o lidu vypravoval, kterak jest hovadný |a zšelmilý] a zemský,

a že píliš zle stojí pod jménem kesanským, a tak že sou po-

dobni kesfanom pravým, jako svatý Petr malovaný na stn
k onomu svatému v nebi,^ a že se jim všecky vci v podoben-

stvích djí bez pravdy a jakožto hovada iní zlé vci bez studu.

a Opraveno místo: provésti. b Opraveno místo púv.: kesanskému,
c Oprav, místo pv.: nkteí. ^ Xáslediije neplatné: jsúci. e Oprav, místo

páv.: umní.
a Zj. 17, 3. 4.

' Srov. sír. 398 a pozn. 4 na str. 322.

2 Pejato z PRVNÍHO LISTU K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. I o.

(strana 2).

* '/ podstat totéž podobnými slovy nalézá se ve TVRTÉM LIST
K MISTRU ROKYCANOVI, AI f. 5* (str. 19-20). Srov. i AI f.

203a. 218a.

* Srovnáni tohoto použil Rokycána ve svém výkladu na evangelium

sv. Jana. Srov. HAŠKOVEC v Listech Filolog. 1902, 152. Viz též bratrskou

Apologii z r. 1503 citovanou GOLLEM v M 1884, 47 a též zde pozn. 2

na str. 1.
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A tak mnohé vci mluvíval o tch zavedeních on i jiní knží.

Neb a sme pebývaní mli nkteí u Vilímov,^ také s knzema
Jakubem v Divišov i s knzem Janem Oponem^
i s knzem Martinem Lupaem mnoho sme mlu\'ívaii'2

s nimi radíce se^ o své spasení i na kázáních poslouchali sme jich,-

avšak mistra Rokycany"^ nade všecky jiné, neb nám se vidlo, že

nejrozumnji vypravuje o viee pána Krista i o život kesanském.
Neb jest mluvíval na kázáních o kesanech prvních'^ církve apo-

f. 358^ štolské / a kterak sou ti kesané svat živi byli a zvolovali lidi

ctnostné a moudrostí boží obdarované v ouad knžský a kterak

sou jich ádn potvrzovali s posty a modlitbami a kterak sou

v tom úad ádn živi byli ku prospchu spasení a kterak lidi

zízen vedli, aby sc^ híchuov varovali a v lásce pebývali, a což

na n pišlo od koho, s milostí trpli, zlého za zlé neiníce, a

[že]^ kesan vrný nemá žádnému píina býti k smrti, neb ke-
sané v první církvi [apoštolské] žádných pomst takových neinili,

než kdož neostíhal viery pána Krista a života kesanského, s ním

jednoty nemli ani jísti ani píti chtli, totiž s tmi, ješto pijali

vieru a dary boží, potom odstoupili skrze blud neb hiech;

takových mli prázdni býti, jakož apoštolé píší. Tak podlé toho

jsme zpravováni o ádu kesanském od mistra Rokycany.

A v ten as^ vydával dobré svdectví o Petru Chelickém
i písma jeho pijímal a my sme s Petrem mluvili i piesma tli

a potom i s bratími jeho, jakož i podnes sou nkteí s námi

spolu. A
I
z tch

I

s ze všech vcí'^ poznali sme i veliká zavedení

f. 358^ i híchuov roz/množení v knzích i v lidu obecném. A z toho sme
sob stýskali mútíce' se, nevdouce se koho pidržeti a v dobrém

svdomí kterak se ustaviti, poznávajíce v jistot, že ti knží, jichž

sme se pidrželi, kteíž se zdáli jiných nej[lepší],J emuž [jiné] uí
a za dobré oznamují, toho [samij neiní, ale odporn tomu''

a Opraveno místo pvodního: Velimov; A/II: V^elímové. b A III chybí:

radíce se. c /4///; Rokycána. d y4///.' první. e V AI chybí. f Opraveno

místo: ale. g Opraveno místo pCiv.: tež. h Následuje neplatné: jeho.

i A III: rmoutíce. J Opraveno místo piiv.: nejbližší. ^ následuje petr-

žené: pi.

a K tomuto místu vztahuje se dvojitá kolmice po stran. Je též podtrženo

ervenou arou.
' O knézí Oponovi viz HÁDKA MISTRA ROKYCÁNA S KNZEM

MARTINEM AI f.
346b (str. 590—591).

' Srov. PRVNÍ L/STK MISTRU ROKYCANOVI. AI f. la o 2a str. 3 a 6.

=> Podobn jako v PRVNÍM LISTU K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.

la (str. 3).
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[i] služebnosti kostelní vedouce, bezpeí lid spasením myln, jinak,

než sami vypravovali o spasení, kterak lidé mají spaseni býti.

A o to sme s mistrem Rokycánem mluvívali^ i s jinými knžími
mnoho [a v tom]^ nás zpraviti nemohli, ale v zmíteži*' nechali,

abychom v nejistot bželi a jako u vítr skutky inili, nemohouce

se v nadji živé ustaviti. A v prodlených asích nkoliko let, když

sme zvdli v jistot, že to jinak nemuož býti, než tak, jakož se

spolu spíznili a spáhli spolu s svtem mistr i jiní knží, že

spolu chtí jho táhnouti,^ asnými vcmi sob pisluhujíce a oni

je spasením bezpeíce služebnostmi myln, bez pravdy života

kesanského, pak my [vždy] chtíce se rádi ustaviti v jist[ot]''

nadje, vdouce,*^ že jinak nemuožeme spaseni býti podlé zprávy

apoštolské, le víru neposkvrnnou míti budem a lásku neomylnou

a nadji živou (jakož svatý Pavel die: Le doufáni a nadji slávy

až do konce pevnou zachováme),"- tomu rozu/mjíce, že pi zpráv f.359'

knžské a pi služebnosti jich s lidem vuobec nemuožem v tom

se ustaviti, v pravd viery,^ lásky i nadje, v tom sme se nevdli

kam jinam obrátiti, nevdouce lidí takových, ješto by nás umli
[práv] zpraviti a na sob ukázati, i obrátili sme se k samému
pánu Bohu,'* na modlitbách žádajíce pána Boha v prosbách^ našich,

aby nám oznámil líbeznou vuoli svou ve všech vcech, abychom hodn
chodili jemu v ctnostech, posilnni jsouce v moci síly jeho a zpra-

vováni a ueni moudrostí jeho. Jakož uinil a prosby naplnil podlé

zaslíbení pána Ježíše Krista Buoh, otec mnohého milosrdenství,

z milosti své. Skrze pána Ježíše Krista uinil s námi milost svou,

vzhlédl na naši chudobu a sirobu a zámutky mnohé v trápeních

a v ouzkostech a lidu svtského a prosby [uslyšel] tch, kdož

jeho milují, jimž jest zaslíbil pán Ježíš Kristus [ka] : Cožkoli po-

prosíte ve jméno mé Otce, uinit' vám,? a opt die : Kdež dva
nebo ti zberou se ve jménu mém, já sem mezi nimi, a zakoli

svolice se budou prositi, dám jim.r Budiž z toho Bohu Otci vše-

a Opraveno místo piiv.: o tom. b A III: v zmitéži. c Opraveno místo

pv.: jisté. ci Orig.: vedouce. e Následuje petržené: a. f Orig.: przbách.

a Žid. 3. 6. /J Jan 15, 16. y Mat. 18, 20.

' Podobn jako v PRVNÍM LISTI': K MISTRU ROKVCASOVI. AI f.

I a (str. 3).

- Podobn jako v PRVNÍM ÚST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.

I a (str. 3).

"^ Podobné jako v PRVNÍM LISTÉ K MISTRU ROKYCANOVI. Alf.
Ib (sír. 3).
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mohoucímu skrze pána Ježíše Krista vná chvála. [Amen.]^ Neb
ne pro naše zasloužení, neb my z sebe a od sebe ani co dobrého

\.o'b'^^ pomysliti^ sme dostatení,"- ale 2: nho a j skrze nho a v nm
všecky vci.^ Budiž jméno jeho [svaté] pochváleno a zvelebeno na

vky. Amen.

A tak tch let,' jakož mnohým lidem známo [jest], protivenství

trpli sme, vzení, trápení, muení, nkteí již i smrti. A tázáni sme,

kterak víme a iníme. [A] z toho ze všeho sme poet vydali v sprost-

nosti srdce tak, kterak jest pi nás, poddávajíce se k opravení, jestliže

by co bylo shledáno scestného pi nás neb v skutcích neádného
neb víe pána Krista odporného. A není nám ukázáno nic ani

lepší nauení dáno. Pak ješt psali sme králi Jeho Milosti i po

paních prosili, aby to uinil pro pána Boha i pro spravedlnost, aby

nám dáno bylo ádné vyslyšení, chtíce vydati poet z viery naší

i z tch vcí ze všech, což písluší kesanskému životu; pakli by

nám kdo z eho vinu dal, poddávali sme se k opravení ádnému.
A Králova Milost piekl dáti slyšení, ale knží pekazili.- Pak

již tch asv, kteíž sme j*ednomyslní byli spolu, tím zpuosobem

naped povdným dovrivše se pánu Bohu nade všecko a slovu mi-

losti jeho, pispoení stalo se jest nás ve jméno pána Krista viece

í. 3óO^ a více v echách i v Morav i v jiných zemích v / jednotu viery

obecné kesanské nejsvtjší, jíž podleni sme v spravedlnosti Boha

Otce a spasitele Ježíše Krista.

Protož nedomnívej se nižádný lovk o nás, bychom se louili

od knží pro nkteré uení aneb ustavení lidské pípadné ; neníf tak

pi nás; neb když bychom mohli zachováni býti v víe boží nepo-

skvrnní a v nadji živé a v skutcích kesanských, sami bychom se

odsoudili a proti svému spasení uinili a zde bez užitka mnohá
zamoucení a trápení podstupovali bychom^ nadarmo, [byli bychom]

bídnjší všech lidí na svt. Protož vzte, že pro odporné vci víe

pána Krista i skutkuom kesanským, a tak nouze spasení našeho nás

k tomu pipudila.

Vdouce [v] jist[ot],'= že zle stojí knží i lid u víe i v skut-

cích, musili sme tak uiniti proto, abychom s nimi toho ouastni

a V A III chybí. ^ V orig. jest oznaeno jako neplatné. V AI11 chybí.

c Opraveno místo pv.: jist.

a 2 Ko. 3, 5. /? ím. 11, 36.

' Podobn jako v PRVNÍM LISTÉ K MISTRU ROKVCANOVI, Alf.

1 b (str. 3—4).

- Srov. pozn. 1 na str. 5.
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nebyli a s svtem nezahynuli.^ A nad to nade všecko
|
víme, že]

chce [tak] pán Buoh míti tento as, aby bylo oznámeno a ohlá-

šeno mnohému lidu v tchto zemích, že nebezpen stojí a v mylné

nadji spasení, nemajíce víry neposkvrnné a skutkuov kesan-
ských. A o to sme tchto asuov i s nkterými mistry mluvili

i s mistrem Rokycánem, oznamujíce jim široce ústn. ^ A když

žádal, abychom dali jemu vypsání, i vypsali sme / o všech vcech, f.360''

které sou pi nás, z víry poet vydávajíce i z nadje, a kterak

držíme a víme o sedmeré svátosti i o poslušenství kesanském
duchovním i o moci povýšené v svt, že sme jí poddáni a ve

všem poddan poslušní, jakož zpráva apoštolská uí a na vrné
kesany sluší, i také, pro sme se odlouili i odtrhli a nejsme

poddáni v nkterých vcech knžím ímského kostela a pro ne-

muožem viti v moci úadu papeže a v ízení ímské íše užitku

spasení svého a také v em sme my se ustavili a utvrzení pravdy

pijali, že to za pravé máme od Boha, což držíme^ a nám za

spasitedlné a které jest zízení mezi námi a knží kterací mají

býti i služebnost kterakou mají míti.^

A tak proto sme ty vci vypsali, aby známo bylo [jemu],^

co za víru máme neposkvrnnou a kteraká jest nadje povolání

našeho jistého oekávání života vného a z kterých vcí míti

máme tu jistotu a také která jest spravedlnost, v níž spaseni býti

máme, a v em záleží a co jest cnos^ a v em se dokazuje^

a kteí sou skutkové, jež kesané mají initi z víry pána Krista,

která a kteraká jest služba Bohu vzácná a kesanom užitená

a eho se pidržíme za dobré majíce a eho se va/rujem za zlé í- 361*

majíc a pro se vzdalujem od služebnosti knžské kostelní skrze

papeže zízené a úastnosti s knžími [i s lidem] pro v tch
vcech nkterých nechceme míti.

O ty vci sme s ním mluvili i odpovdi jeho slyšeli i na-

a A!: dime. ^ Opraveno místo pv.: to jim. c Aí/Í: ctnost. V Ai
následuje neplatné: a v em.

1 Podobn jako v PRVXÍM LIST K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.

I b. 2a (str. 4—6).

- O tom, že brati rozmlouvali o vcech, které je zajímaly, s knžími
a mistry oboji strany, je více doklad (srov. AI f.

26 b. 75°. 9') a. 96a. 137 aj,

3 To se stalo ve TVRTÉM LÍŠT K MISTRU ROKYCANOVI a v pi-
pojeném k nmu POTU Z VÍRY O SEDMERÉ SVÁTOSTI (AI j. 4a si.,

str. 16 si.).

* Srov. AI f.
6a (str. 21).

39
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psané dali i potom po všem sme s ním mluvili.^ Ale že se to

psáni rozneslo v lidi i mocným v svt nkterým^ (a jest v tom
psáni vypsán smysl viery z eí apoštolských tak, kterak sou

oni^ smyslili o viee kesanské i o spravedlnosti i o jiných vcech
k spasení potebných; ale že sme mistru psali v krátkých duo-

vodích písma — neb on svdom jest, kde co stojí psáno a o em
písem, — protož jest ukracováno, a také [aby skrovné bylo], aby

se jemu nestýskalo dlouho ísti; ale bojíme se, aby nkdo touce
aneb slyšíce, ješto nejsou tak svdomí piesem, zle sob nebrali

jinak, než jest pi nás — neb sme i mistru napsali, emu by neroz-

uml neb nepostíhal, aby se otázal, aby tak smyslil o nás, jakož

jest pi nás [o tch o všech vcech, které jsou pi nás], neb lép

muož zpraveno býti slovem oust nežli psaním, nebo písmo muož
vzíti tak i jinak, ale v mluvení muož se otázati, jest-li tak ili

jinak, a my úmysl máme každému žádajícímu povdíti tak, jakž

f.361'' jest pi nás sprostn, aby mohl po/rozumti): a protož [i] toto ješt

^

písem k snadšímu'^ rozumu [o]"^ tch vcech, jakož sme již napsali,

které sou byly vci pi nás tchto let, i o povolání našem i puo-

vodu shromáždní našeho, 'také o papeži, kterak o nm smyslíme

i o puovodu jeho i o panování jeho na svt [spolu] s císaem.

Ale ješt povíme o tom krátce, pro my nemuožem se do-

viti spasení svého v moci úadu jeho. To jest proto, že ne-

muožem o nm míti viery, by byl námstek pána Krista, poselství

jeho požívaje podlé ei svatého Pavla, jakož píše: My místo

Krista poselství požíváme a v nás jest složil slovo smiení,<í

neb ty, kteréž Kristus posílá a slovo smíení v srdcích jich skládá,

k sob pirovnává ka : Kdo mi slouží, mne následuj, zapra sám
sebe vezmi kíž svuoj^ na svt v chudob,^ v ponížení, v trp-

livosti a v pohanní, v tichosti a v pokoe. Takovým jest zaslíbil

pán Kristus, že s nimi chce býti do skonání svta, posiluje jich

v moci síly své a Ducha pravdy dávaje a moudrostí svou zpra-

vuje, aby mli klí umní, aby odvírali a zavírali majíce rozeznání

mezi zlým a dobrým, jakož jim jest ekl: Kohož svížete, budef

a V AIII chybí. b Následuje neplatné: i. c Opraveno místo: snad-

nému, d Opraveno místo pv. : v. e Následuje neplatné: Kristus.

a 2 Kor. 5, 19. 20. /S Mat. 16, 24.

' Naráží se zajisté na jednáni, které bratí s Rokycanou vedli pi té

píležitosti, když mu posílali své listy. Že brati s Rokycanou mluvili o tom.

co jest obsaženo ve tvrtém list jejich, je patrno i z AI j. I9b a SS^^. Srov.

str. 57 pozn. 1 a 2.

' Srov. str. 233.
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svázán, kohož rozvižete, bude rozvázán, komu odpustíte na

zemi, bude odpuštno i na nebi, a komuž zadržíte, bude za-

držáno.'^ Protož / my moc víme pi tch, kteíž poslové Kristovi f.362*

jsou, ješto v jeho viee pebývají a jeho spravedlnost mají, jsouce

tovaryší utrpení jeho o pipodobnní smrti jeho, v skutcích ho

následujíce, i živi jsou pro nho, jakož svatý Pavel die: Živ sem

již ne já, ale živ jest ve mn Kristus, neb svt mn ukižován

a já svtuJ K témuž die: My jako smetí a ohryzek, divadlo

svtu i andluom; tepou nás, a my se za n modlíme, a zloeí

nám. že máme nadji v Bohu živém,r neb tak sám pán Ježíš

die, když je posílal jako ovce mezi vlky,^ že ty vci na n pijdou,

jako ovcím od vlkuov.

Protož daleký rozdíl jest jako nebe od zem a svtlo od

temností povolání a položení ouadu papežova a života jeho

s kardinály i biskupy od ádu svatého Petra s apoštoly a s pastýi

první církve kesanské apoštolské. Kteraké položení a poselství,

v em jim pán Kristus blahoslaví a kterak jest papež blahoslavený

a duostojný v svt^ povýšen ve cti a v sláv, v bohatství

a v rozkoši tla i s tmi, které posílá! A kdož ho v tom nechce

blahoslaviti a povoliti a poddaný býti a poslušný, klne a zloeí

a všecko zlé praví a do pekla duši posílá a tla k smrti odsuzuje,

a tak pohanskými popravami muí / a smrti iní; pakli mu [kdo] f.362''

tak v tom poddáni nejsou, ale zbraují^ se [proti] tm, boje po-

svtí a kíž, klatby vydá, aby je hubili, pálili a mordovali mnohou

krev vyléva[jíce]<= a vždy k poslušenství aby pipudili. Tak úad
svuoj vede s pomocníky svými, moci úadu svého dokazuje zmor-

dováním mnohých lidí sob nepoddaných. Protož daleké pirovnání

papežovo k svatému Petru, kterýž ukižován i jeho námstkové

po nm muedlnictvo trpli, pt a tidceti jich až do Sylvestra

papeže prvního.^ Tak i jiní milí apoštolé a pastýi kesanuov

vrných všecky asy první církve trpli sou pro spravedlnost od

tch, kteíž jim poddáni nechtli býti, zlého za zlé neiníce, ale

nepáteluom dobré vci obmejšlejíce, jim dobrého žádali, [za n]
pánu Bohu se modlili a tak blahoslavení a duostojní byli, jakož

svatý Petr píše, že se musíte zkusiti jako zlato v uohn^ v roz-

a Následuje neplatné: ponížen, b Opraveno místo: zbrauje, c Opra-

veno místo: vylévali, d A III: v ohni.

a Mat. 18, 18; Jan 20, 23. /? Gal. 2, 20. r 1 Kor. 4, 13. 3 Mat. 10, 16.

' Narážka na legendu o donaci Konstantinové . o níž viz pozn. 3

na str. 73.
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liných pokušeních, aby byli nalezeni v chválu,^ v slávu i [v] est
[v] zjevení pána Krista.<^

Protož tak držíme a víme o poslech pána Krista, ješto

moc úadu mají svatého Petra k rozvázaní i k svázaní, že úzkou

cestou jdou s malým stádcem, následujíc pána Krista, jakož svatý

Pavel die : Skrze trplivost bžme, patíce na pána Krista, kterýž

1 36'S^ pedloživ sob radost strpl kížý i Protož daleké pirovnání

papeže s posly jeho k posluom pána Krista, neb [papežj širokou

cestou jde'' u velikém množství svta s mocí císaskou. Protož

nemuožem viti v moci úadu jeho užitka spasení svého skrze

posly jeho, kteíž tak poselství požívají a pána Krista nenásledují

a milých apoštoluov jeho.

Ale mohl by se nkdo domnívati slyše tyto ei, že bychom
všecky lidi odsuzovali a potupovali, kdež sou koli po všem svt,
kdož s námi nejsou v tom[to] svolení a oznámení toho, což jest

mezi námi. Tohof pi nás není, neb my víme, že jsou mnozí lidé

po zemích, ješto nepovolili nikdy papeži ani [v] úadu jeho užitku

spasení [vili]. •= Neb hned^ s prvu nepovolili sou s Petrem Val-

denským první církve svaté množství kesfanuov,^ také [i] v církvi

[indických]'^ zemí a eckých, ješto mají službu rozdílnú od ím-
ských a papeži poddáni nejsou, ustavení jeho nedrží.^ Kdež sou

pak koli kteí [i mezi pohanyj po všem svt,^ ješto došli viery

pána Krista, rodu nového ne z semene porušitedlného, a{le) skrze

slovo Boha živého r |a] skuten živi [byli] a jsou v kesanském
život podlé zprávy apoštolské, též i v ímské církvi i ve všech

královstvích [všecky asy] od poátku Sylvestra, kteížkoli z kte-

f. SeS^^rého / ádu pišli k té pravd a picházejí, spaseni budou. A o tom.

sme mistru Rokycánovi široce napsali.^ Neb my se všemi žádáme

úastnost míti, kdež sou koli po všem svt vyvolení boží. Ale

s tmi se bojíme úastenství míti, kteížkoli zuostávají v híchu

a v smrti, nemajíce viery v pravd pána Krista ani skutkuov ke-

sanských.'* A to na oko vidíme i ušima slyšíme, že základn

a Následuje petržené: a. b Následuje neplatné: papež. c Opraveno

místo: v em. d Opraveno místo pv.: Indlith. ^Následuje neplatnéj vy-

volení božíe.

a 1 Petr 1, 7. § Zlá. 12, 1.2. y \ Petr 1, 23.

' Viz pozn. 3 na str. 73.

•^ Srov. pozn. 1 na str. 121.

^ To jest o tom, že se bratí nepokládají za jedin a výhradn vyvolené

boží. O tom ve TVRTÉM LIST K MISTRU ROKYCÁNOVI. AI sir. 34 si.

* Co do bratrského názoru o církvi viz pozn. 2 na str. 35.
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a koenn sou v pirozeném^ híchu Adama a Evy z moci zlého

[ducha]. A to zjevn skutkové jich i slova ukazují obecn pi

knzích i pi lidech; neteba se domnívati ani posuzovati. Neb

tak víme, že jest to zlé |al zatracení hodné, v emž pebývají,

neb svatý Ján die: V tom sou zjevní^ synové božie a synové

áblovi: každý, kdož heší, z ábla jest.'' '^ A sám pán Ježíš k témuž

die : Kdož iní hích, sloiiha jest hícha. ^

Protož vzte, pro se odluujem od knží i od lidu, že proto,

abychom s nimi svolujíce v tch vcech nez[a]hynuli, neb sme

zjevn poznali i skrze písma, že knží zle úad svuoj vedou,

v nm živi jsou proti Bohu i s lidem obecn ; neb které sou vci

[k spasení! podstatné, tch nemají, pravého pokání od skutkuov

mrtvých a viery k Bohu a ktu v Kristu Ježíši, jakož svatý Pavel

píše: Nejsou peneseni od smrti v život, r j nepijali [daru] milosti í. 364^

bozi,^ nevešli v poslušenství pána Krista, aby jeho zasloužení ouastni

byli a krví jeho oištni byli'^ [a byj v duchu posvcení pijali

a zakusili slova božího dobrélio a moci veka budoucího,^ ale zuo-

stá[vají]^ v moci pirození svého, závistí ábelskou ztráveného

hícha k smrti, aniž tomu rozumjí, co je to hichom umití a spra-

vedlnosti živu býti, jakož svatý Pavel píše, aby již ne sob živi byli,

totiž podlé vuole své a pirození svého zkaženého, ^ ale pánu Kristu,

ienž za n umel. ^ Neb kdož má spasen býti, musí starého lovka
svléci, totiž zlé pirození v sob pemoci a obyeje a navyklosti

škodné zmniti mocí viery, slova pravdy, jakož svatý Pavel die,'?

a tak obléci se v pána Ježíše Krista. A tenf jest kest k spasení uži-

tený, jakož o tom píše svatý Pavel : V smrti pána Krista poktnu
býti, a jakož vstal jest pán Kristus v sláv Otce svého, takéž v uob-

novenis života choditi, jsouce spolu štípeni v podobenství smrti jeho,

aby byl vetchý lovk ukižován a zkaženo tlo hícha a tak aby

nebyli poddáni híchu poslouchajíce jeho, ale aby poslouchali spra-

vedlnosti k životu vnému.''^ Neb i ten lid, ješto se velmi knží pi-

drží v služebnostech kostelních promniv nkteré tvárnosti od svta

postavou / a rouchem i trpní podstupuje, které sami sob zvolé, í- 364"

jakožto posty, žín a jiná trápení, ale toho proto nezná obecn, ím
by v sob ml pemoci zlé smrtedlné, z duchu neistého pošlé, aby to

sami v sob poznajíce mrtvili, tomu nepovolujíce, tomu |se| zlému

» Nad tím pipsáno touž rukou-: prvorozeném. ^ A líí : zjevem, c V A III

chybí: z ábla jest. d V oiig. oznaeno jako neplatné : v A/íf chybí, e Opra-

veno místo púv.: zuostali. f Opraveno místo: zkaženího. g A III: v obnovení.

a Jan 3, 10. li Jan 8, 34. y 1 Jan 3, 14. d Žid. 6, 4. e Žid. 6, 5.

r ím. 6, 2. si. r; Kol. 3, 8. si. -? ím. 6, 3. si.
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mocn odjímali, sebe zapírali skutkuov tla neiníce a všeliká

trpní, kteráž na n picházejí božím dopuštním, na se brali

s milostí |i] ten kíž nesli, [zlému] v sob místa nedávajíc, duchu
popudlivému, hnvivému a mstivému, a pak dovrným srdcem

Bohu se oddali, totiž v následování pána Krista Ježíše, a což slovo

jeho chce, tomu poddáni býti skuten, v duchu svém to milujíce,

vždycky hotovost a snažnost k tomu aby byla v každém míst
všecky asy, z milosti boží iníce a zlého se varujíce, a tak, jakož

svatý Pavel píše, aby se ustavili v spravedlnosti, kteráž jest z viery

v Krista Ježíše,« [kteráž] z Boha jest u viee v poznání jeho a moc

vzkíšení. K témuž opt svatý Pavel die: Království božíjest spra-

vedlnost, pokoj, radost v Duchu SvatémJ Protož, kdož sou se

v té spravedlnosti ustavili, království sou nepohnuté pijali a mají

milost, skrze nižto slouží Kristovi a libí se Bohu.

A tof jest zákon zapsaný v srdcích ne ernidlem, ale duchem
í. 365'' Boha žlvého,r kterýž vysvo/bozuje od zákona [híchu a] smrti,* duch

života. Takovýchf jest vítzství vira,^ neb v sob mají vtšího, než jest

v svt, ^ neb skrze pána Krista nad to rozmnožena jest v nich

milost. O takových svatý Petr píše, že se ostihají v moci boží

skrze vieru na spasením K témuž svatý Jan die, že pikázaní
jeho nejsou tžká, neb všecko, což se narodilo z Boha, pemáhat
svétS to jest, jakožto hned píše, žádost oí, žádost tla a pejcha

života.-^ Protož dí: Co jest, jenž pemáhá svt? Viera vaše. Neb
to jest vítzství, viera váše.->^ K témuž die svatý Pavel : Ve všech

vcech vezmte štít viery, v nmž byste všecky šípy ohnivé

zlostného ducha uhasili.^

Tyto ei apoštolé píší proto, abychom my touce a slyšíce

v té pravd mocní^ byli, jakož svatý Pavel die: Posilte se

v Pánu, v moci síly jeho,"^ [neb] není nám bojování proti lidem,

ješto sou z tla a ze krve, abychom k tomu boji potebovali

pancíe a mee železného, ale potebí nám, abychom se oblékli

v pancí viery a lásky [aj pijali me, jenž jest slovo božie, abychom
skrze všelikou prosbu a modlitbu ten boj obdrželi proti chytrým

zálohám ábelským a knížatom temnosti z nebes, neb dábel jako

f. 365*" lev [eva] obcházeje hledá, koho by sežralJ- j A žádosti tlesné

^ V AI následuje: -|— ^ Opraveno místo: mocn.
a ím. 10, 6. ^ ím. 14, 17. /- 2 Ko. 3, 3. d 1 Jan 5, 4. si Petr 1, 5.

: 1 Jan 5, 3.-5. tj 1 Jan 2. 16. 1 Jan 5, 5. 6. t Ef. 6, 16. y. Ef. 6, 10. si.

/. 1 Petr 5, 8.

' Místo toto Jest s Jistými zmnami vzato ze TVRTÉHO LISTU
K MISTRU ROKYCANOVI, AI f.

5b. 6«. {str. 19-21).
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rytují proti duši a svt s svými marnostmi a lahodami nápo-

mocen tlu, ješto bojuje proti^ duši.

A protož potebí jest s svatým Pavlem asto se modliti

klekajíc na svá kolena, aby Biioh Otec podlé bohatství slávy

své dal moc shiiory ku posilnní skrze Ducha Svatého, aby

Kristus Ježíš pebýval skrze vieru v srdcích našich v vnitním

lovku, abychom byli vkoenni a založeni v lástce a stihli se

všemi svatými, která jest dlouhost a širokost [a vysokost] a

hlubokost, abychom poznali pevýšené umni lásky Kristovy a

byli v božskou plnos° naplnni.'^ Tohof nám sluší žádati asto

se modlííce]'^ jeho milosti, aby v nás pravda svrchu psaných eí
apoštolských pebývala mocn, abychom mohli initi v pravd
dobe z božské plnosti skrze pána Krista, vrou jeho utvrzení

jsouce a v spravedlnosti ustavení a v ctnosti posílení, abychom
skutky dobré inili a ctnostný život vedli pemáhajíc v sob zlé

všeliké, pýchu, lakomství, libosti tla, hnv, nemilost, hokost,

zlobivost i všelikou zlou žádost. Neb kteí sou Kristovi, ti sou

ukižovali tla svá s híchy i s žádostmi,^ aby mrtvi byli híchu

a živi Bohu a tak duostojn chodífli/, "^ jakož apoštol^ uí, v povo-

lání svém ve vši pokoe a tichostir jsouce zdrželiví, trpliví, dobrotiví,

milosti/ví, [lítostiví, milosrdní, istí, stídmí, skrovní, stydliví, pokojní, i. 366^

dobrého žádostiví] a povolní, ke všelikému skutku dobrému hotoví,

z milosti dobe iníce, jsouce duchem lásky vedeni. Neb my tak

tomu rozumíme, že kdož má víru boží pravou živou, ten má moc, aby

mrtvil v sob zlé a dlal z milosti skutky dobré, neb dí s. Pavel

:

Viera skrze lásku dlá,^ totiž všeliký skutek dobrý a vede život

ctnostný, neb ctnost jest moc viery v duchu, že lovk vzdrží se od

zlého, v em pirození jeho mocn stojí^ ^ podlé ei svatého Pavla,

jakož die : Nalézám jiný zákon v oudech mých, jenž ses protiví^

zákonu mysli mé, jenž m jímá v zákon híchu, kterýž jest

v oudech mých.^ Protož die: Mrtvte oudy váše.^ I protož to

mrtvení jest v sob zlého pemáha[ní]' mocí viery, slova pravdy, neb

die svatý í^etr : Všicku péi piložte k víe posluhovati. U víe moc
a v moci umní a v umní zdrželivost, v zdrželivosti trplivost

a Následuje neplatné: tlu. ^ Následuje neplatn: jeho. c Opraveno
místo piiv.: modliti. d Opraveno místo piiv.: chodie. ^Opraveno místo:

apoštolé. f AUI: stojí mocn, i J\'ásleduje neplatné: mi. ^AIII: protivil.

• Opraveno místo: pemáhati.

a Ef. 3, 16.— 19. /9 Gal. 5, 21. ;' Eí. 4, 1.2. v Gal. 5, 6. s Í^ím. 7, 23.

C Kol. 3, 5.

> Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCASOM. Alf. 6«. (str. 21).
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a v trplivosti milostivost a v milostivosti bratrské milováni

a v bratrském milováni lásku.a A tak svatý Petr to vypisuje rozdíl

klada, kdo spaseni mají býti a kdo zatraceni, neb tu die : Kdož
tch vci nemaji, v temnostech jsou a šámaji,^ totiž na zatracení,

ale kdož ty vci v sob mají a v tom se ostíhají, dar milosti

f. 366*' boží mají / k životu vnému. Neb v té ei die opt, že skrze

to nejdražší zaslíbeni pána Krista jsou ouastni božského piro-

zení.r A o takovýchf se píše od svatého Pavla, že jsou chrám

Boha živého/^ neb dávají v sob místo Duchu Svatému a Kristus

Ježíš pebývá v nich. Neb k tomu jest e tato pána Ježíše Krista,

jenž dí: Kdo má pikázaní má a zachovává je, ten jest, jenž

miluje m, [a kdož miluje mnej,^ bude milován od Otce mého

a já budu milovati jeho a oznámím jemu se saméhoj A die v té

ei: K nmu pijdeme a píbytek u nho uiníme.^ K témuž die

svatý Pavel: Vzdlávejte se v píbytek boží v Duchu božímy^/

A s. Ján die : V tom víme, že pebývá v [njás,*^ neb'^ z Ducha

svého dal jest nám.^ [A] k témuž opt die: Toto písem vám,

abyste tovaryšství^ mli s námi a tovaryšství^ naše s Bohem
Otcem i s Ježíšem Kristem, synem jeho.<- Protož vzte z tchto

piesem [apoštolských], že jest blízko pán Buoh tm, kdož mají

spaseni býti, neb v nm sme živi a v nm se hybem."- Neteba
se rouhati ani posmívati tm, ješto íkají: Ch[tíf]* svatí^ býti

a dokonalí,*' neb každý lovk má to vdti, že musí ped stolicí

Kristovou státi, poet vydávaje, za své skutky odplatu vzíti. Protož

í.367^ potebí bázni boží, / aby s strachem a s l[e]káním' své spasení inili

a jedni druhým nápomocni k dobrému byli a v dobrém se rado-

vali a této zprávy apoštolské následovali. Neb svatý Petr uí, aby

podkašice bedra mysli své stízví a dokonalí mli nadji k spa-

sení,^- a pivodi e boží die : Svatí bute, neb jsem já svatý,

pán Buoh váš.f^

Protož tomu máme rozumti, že z nho a skrze nho a v nm
sou všecky vci, jakož die svatý Pavel." Neb z moci jeho mocí

síly posilnni sme a skrze nho moudrosti nabýváme Syna jeho

a Následuje petržené: a. b Nad tím pipsáno: svatým; A III: svatém,

c Opraveno místo: vás. <i A

I

II: že. e A III: tovarysívi. f Opraveno místo

/?wy. .• chcee. g Opraveno místo: svatý, h Opraveno /«/5.^o.' dokonalý, i Opra-

veno místo pliv.: se lkaním, i Opraveno místo: pivodí.

a 2 Petr 1, 5.-7. fi 2 Petr 1,9. y2 Petr 1, 4. o 2 Kor. 6, 16. e Jan

14, 21. Z Jan 14, 23. r, Ef. 2, 22. .9 1 Jan 4, 13. t 1 Jan 1, 3. x Sk. 17, 28.

/ 1 Petr 1, 13. fM 1 Petr 1, 15. v ím. 11, 36.
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a [jím]^ ueni'' a zpravo[vá]ni'^ býváme v umní božím a v nm
nabýváme dobroty Ducha Svatého, ducha lásky, jíž*^ ustanoveno

bývá srdce naše k« milosti jeho božské. Neb tou mocí pemáháme
v sob všeliké zlé v žádostech i v tle z ducha nenávistného,

vsáté v srdce otce našeho Adama a Evy. A v té moci iníme
mocn a v té moudrosti a skrze ni poznáváme dobré vné
a umíme dobe initi a od zlého se ostíhati, [totiž od chytrosti

duchu temností]. A v nm v té dobrot ducha milujem Boha
a bližní v nm, v níž^ zachováni býváme ode všech milostí zlých,

že nemilujem svta ani tch vcí, kteréž na svt jsou a s oblí-

bením dobré všecko [m]iluj[em].s

A tak mají býti vrní ke/sané, aby [Bohu] hodn chodili, í. 367''

ve všech vcech líbíce se jemu. K tomuf die svatý Petr: Snažte

se, abyste skrze dobré skutky jisté vaše povoláni a vyvoleni

inili, a to inice nebudete hešiti nikdy, ale bude vám hojný dán

vchod u vné království pána Jezu Krista,'^ neb tam nic po-

skvrnného nemuož. Protož kdož tam mají vjíti v království, musí

nehešiti z úmysla a vuole, žádné vci, kteréž Buoh nechce a ne-

líbí, neiniti, ale všecko, cožkoli lovk iní, má z dobré vuole

pojíti v upímém úmysle ve jméno pána Ježíše v slovu i v skutku.

Neb ten rod nový nemá v sob híchu, neb jest spravedliv od

híchu skrze pána Krista, jakož svatý Ján die, že každý, kdož

z Boha narozen, spravedlivý jest a nemuož hešiti, neb sím
jeho zachovává jejP Protož die, že láska nezávidí, nepopouzí

se, nemyslí zlého [etc.]./' akoli z strany pirození našeho, zlostným

duchem zkaženého, nemáme se z híchuov vymlouvati, ale nad

tím zlým máme sob stýskati a v nízké pokoe pebývati a reci

s svatým Pavlem: Nešastný já lovk! Kdo m vysvobodí z tla

smrti této? Milost [boží skrze] pána Ježíše:" Protož nic'^ není

|k zatracení] tm, kdož jsou v Kristu Ježíši,'' kteížto ne podlé

tla živi jsou, ale podlé duchu, neb pán Ježíš umel za híchy

naše [a] vstal pro ospravedlnní naše.- A tak jsme spravedliví / f.368^

uinni, že nám se nepoítá za hích ani váží | takový] proti vuoli

a úmyslu nedostatek všední, neb die: Milujícím Boha [všecky

a Opraveno místo pv.: jeho. b Opraveno místop v.: uením, t Opra-

veno místo pv.: zpravováním, d Opraveno místo: jim. e Nad: k pipsáno:

v; A/IÍ: v. i Pv. bylo: v nm. i Opraveno místo: milují, 'i V A III cliybí

:

Protož nic X \' Kristu Ježíši.

a 2 Petr 1, 10. 11. /i Jan 3, 9. / 1 Kor. 13, 4. d ím. 7, 24. 25.

£ ím. 4, 25.
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vci] napomáhá[ji] '^ k spaseni o neb skrze to vyvolení boží nevy-

soko smyslí, vdouce, že z sebe a od sebe nemohou nic dobrého

ani co pomysliti, neb kdyby všecky vci uinili, kteréž Buoh chce

míti, ješt mají ieci: „Neužitené slouhy jsme uinni uini|vše]^

I
všecky |<^ vci, kteréž sme mli uiniti."/^ Protož neiní se hodni

Boha lidé skrze skutky dobré mnohé, ale Buoh iní je hodné

sob, jakož die svatý Pavel: Vzácné nás uinil v milém Synu
svém.r A opt die : Abyste s radosti diky inili Bohu Otci, že vás

hodné uinil v stránku losu svatých v svtlosti a vytrhl z tem-

nosti a pivedl do království milováni Syna svého.^

Protož máme vdti, že nemuožem sami z sebe a od sebe

|a skrze se] nic uiniti užiteného k spasení, neb sám pán Ježíš

die : Beze mne nemuožete nic uiniti.^ Protož z nho a skrze nho
a v nm všecky vci 50M,í' kteréž sou nového stvoení u vnitním

lovku. A takoví mají víru v Boha Otce všemohoucího a v Jezu

Krista, Syna jeho, a tak [dálejl*^ v Ducha Svatého, neb skrze

vieru pndrži se Boha mocného, moudrého, dobrotivého a jeden

duch jsou s nim, jakož svatý Pavel die.'/ A tak kdož tu vieru

i.36S^ fv srdcích] mají, jakož svatý Petr^ die,'" ti sou pišli k / sprave-

dlnosti Boha Otce a spasitele Krista Ježíše. A k tomu die apoštol

:

Srdcem se ví k spravedlnosti, afle] ústy vyznání bývá k spa-

seni.' Protož kdož tu vieru mají, ti* spravedliví uinni sou z viery,

jsouce jí [podleni] s [v srdcích mocn], ústy vyznávají spasitedln,

o tom svdectví vydávajíce, což v srdcích'' mají, v pravd íkajíce:

„Vím v Boha Otce všemohoucího". Ale ti, kdož jie v pravd
nemají, kivé svdectví vydávají, mluvíce to, což není. Jako, by

nkdo ekl: „Mám te zlato," maje toliko bláto, kivdu by mluvil,

takéž to[to] pravíce se býti synové jeho, nem.ajíc z božské moci

rodu nového jeho. neprav svdí o sob, jsouce toliko z rodu

tlesného,' z semene híchem zkaženého. A to skutek jich ukazuje

i e jich oznamuje, že stojí mocí pirození svého, duchem zlostným

štípeného, jakož se toho ovotce ukazuje v skutcích zlých a v eech
mrzkých. Protož i moudrosti boží nemají v rozumu duchovním

i nemohou poznati dobrých vcí [vných], ale smyslem svého

tla rozeznávají, vtipným rozumem a pirozeným [a] moudrostí

a A//Í: pomáhají. b Opraveno místo páv.: uinili jsme. c Opraveno

místo: tyto. d aIII: dále. e AI: Petr, pod tím : Pavel ; A III: Petr. f AIII: že.

g Oprav, místo pv.: poddáni, h Následuje neplatné: mocn, i Následuje ne-

platné: z semene híchu tlesného.

« ím. 8, 28. /? Parafráze Jan 5, 30. y E\. 1, 6. d Kol. 1, 12. 13.

£ Jan 15, 5. C im. 11, 36. r, 1 Kor. 6. 17. 2 Petr 1, 1. t ím. 10, 10.
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vyuen|ou]3 a obvyklou [v] umní písma zpravují se i jiné, jsouce

pemoženi a oklamáni od ducha lživého a chytrého, toíce se

všelikým vtrem uenic a nikdy k umní pravdy nepicházejí^

neb tlesný lovk nemiioi poznati, které sou vci Ducha božího,-)'

ale což tou mou/drostí tlesnou poznávají, to za dobré mají, f.369='

jakožto nkteré spravedlnosti tla svrchní a zemské vci milují

a asné, v nichž se srdcem ustavují, a když ty vci hynou aneb

nkterak nejsou po jich vuoli neb kdo jich pohyzdí, pi nichž

stojí milostí srdce svého, tehdy se ruší i sami také, neb s nimi

spojen jest duch jich; protož se v nich bouí a nepokoj iní

a o to e vypouští nepíkladnou i jiným k zármutku a pohoršení

etc. Tof jest všecko proto, že ducha lásky nemají i neodtrhli

milosti srdce svého od asných vcí.

Protož iní v nich moc k rozdráždní a k roznícení '' piro-

zení jich, jakož s. Petr die: Od ehož kdo pemožen jest, toho

i slouha jest. '^ Protož nemajíc moci v sob i nemohou tomu zlému

v sob odepíti a to zlé uhasiti, aby jimi nevládlo a skutku zlého

ani [slova] *" neukazo[va]lo, neb to, což jest, ukazuje se devo zlé

a ovotce zlé, devo dobré a ovotce dobré, neb kdož v pravd
vieru mají rodu nového z Boha, ti ji v skutku ukazují, neb v nich

moc iní v skutcích i v slovích ovotce ducha. Protož tu se sluší

každému z nás opatiti a práv rozsouditi a sebe zkusiti, jakož

apoštol die,' jsme-li u víe Jezu Kristov. Neb pán Ježíš die:

Kdož neví, zatracen bude, ale kdož ví, spasen bude. i" A to

jest jistá pravda, kdož tak ví. že ten spasen bude podlé zprávy

apo/štolské, kdož má tuto vieru. Protož svatý Petr die: Aby vaše \.2>'69''

vira a nadje byla v Bohu, duše vaše istíce v poslušenství

lásky bratrského milováni, v sprostnosti srdce vespolek se mi-

lujíce, v druhém narození, ne z semene porušeného, ale skrze

slovo^ Boha živého [a zuostávajícího na vky]. v K témuž opt,

že Buoh Otec podlé svého velikého milosrdenství porodil nás

znovu skrze vzkíšeni Ježíše Krista v ddictví neporušené a ne-

poskvrnné a neuvadlé, zachovalé v nebi."'^ Protož takoví také

v pravd íkají: „Ote náš, jenž jsi v nebesích," neb v pravd
sou rod nový z nho a mají ddictví u nho v nebesích i utíkají

se k Otci svému nebeskému s prosbou, neb ten rod nový skrze

vieru mocí boží zpuosobený skrze moudrost Syna božího v Duchu

a Opraveno místo pv.: vyuení. ^ AIII : riiznicem. c Opraveno místo

pv.: skutkem, d AI/I: slávu.

a Ef. 4. 14. ,3 2. Tim. 3, 7. /-I Ko. 2, 14. r) 2 Pclr 2, 19. e 1 Kor.

11, 28. CMk. 16, 16. Tj 1 Petr 1, 21.- 23. .í 1 Petr 1, 3. 4.
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lásky miluje Otce a k nmu o všecky vci zení má^ své skrze

Ježíše Krista.

Protož takoví kesané vrní v duchu a v pravd ctie Otce

a prosby iníc uprošují, což potebují k svému, spasení, a vieru,

kterouž mají v srdci, [tu] ústy vyznávají sob spravedliv a Bohu
Otci vzáctn skrze Ježíše, s nimiž i my k této viee se známe
svrchu psané i k tm všem vcem dobrým, žádajíce úastni býti

všech takových vrných kesfanuov ; k[teroužto] ^ i ústy vyznáváme

i poet z nie vydáváme každému žádajícímu, že víme v Boha
f. 370 'Otce všemohou/cího, stvoitele nebe i zem, i v Jezu Krista, Syna

jeho jediného, pána našeho etc. Tu víru my s oblíbením vyzná-

váme a k ní se s doufáním v pravd známe i ke všem vcem,
kteréž píslušcjí k životu kesanskému, jakož piesma prorocká

i apoštolská svdí. A tak víme o pánu Bohu
|

i pánu Bohu i
|
v pána

Boha,^ a tak všem eem '^ jeho, kteréž mluvil skrze [svaté] své

i ješt kdežkoli mluví a uí z Ducha Svatého jeho, i písmom všem

napsaným [z vdechnutí Ducha jeho] i všecka zízení a ustanovení,

kdež sou koli [byla] po všem svt i ješt sou, máme za dobré,

kterážkoli ustavena sou a zízena od biskupuov vrných kesan-
ských, ve jméno Krista pána sebraných v Duchu Svatém, které se

vci ídí k clivále boží v církvi Kristov, chválíme je, a co by

nám píslušelo, s milostí míníme zachovati a tak za dobré máme
k zachovánie, jakož kterého asu k vzdlání a ku polepšení

a k prospchu jjsou] vrným kresanom. A kdožkoli z oumysla

by potupoval [a neostíhal], byl by vinen podobn, jako by pi-

kázaní boží zrušil, nejsa poddán tomu [a] neposlouchaje, co pán

Kristus skrze posly své ídí. Neb [první] zbo apoštolský sebraný,

když ustavili [n]která ustavení, aby nejedli udáveného a se krví,

jakož stojí psáno v Skutcích apoštolských ší,a tak napsali apo-

Í.370'' štole spolu v sebrání s mnohými kesany vrnými, / že se líbilo

Duchu Svatému i námJ Proto takovým ustanovením vrní kesané
nemají pohrdati, neb to zuostává do dne soudného. [Též] v moci

boží Duchem pravdy zpravujíce se v moudrosti boží ve všech

služebnostech tvárných a vidomých, mají vrní zprávce [kesanští]

moc pikázati kresanom vrným, kde [kteí] '^ se mají eho varo-

vati místem a asem [a]neb opt ostíhati, znajíce, co by úraz

a Opraveno místo: mají. ^ Opraveno místo puv.: emužto. c Afí/:

vcem, d Opraveno místo pv. : eho.

a Sk. 15, 29. /? Sk. 15, 28.

» Srov. zaátek TVRTÉHO LISTU K MISTRU ROKVCAXOV/, A í /.

4 a, str. 16.
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dalo aneb vzdlání a polepšení viery, lásky i nadje a života

ctnostného bylo by.^

Tak my víme a držíme o poslušenství církve svaté. A by-

chomf mli papeže za církev svatou s zborem je[mu] ^ poddaným,

chtli bychom, jeho poslouchati rádi s milostí ve všech vcech,

neb die pán Ježíš: Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi hrzi,

mnout hrzí.<^ Neb má posloucháno býti pod vinou hícha, co komu
pikáží a se muož býti. Ponvadž jest oud spolu církve svaté

z ouduov tla Kristova, má se s nimi ostíhati v jednomyslnosti

a v svornosti a v svazku pokoje, jakož apoštol uí: Mnozí jedno

tlo jsme v Krist[u]'^^, v jedno tlo poktni, jedním duchem za-

pojeni.r Nemuož éci ruka noze: „Skutkuov tvých nepotebuji. "'^

A trpi-li jeden oud, trpí s ním i všichni; pakli se raduje^ jeden,

spolu radují se všickni s ním.^ A tak jest svatých obcování spolu-

úastenství všeho dobrého z Boha Otce skrze Ježíše Krista, zpuo-

sobeného v Duchu Svatém k oužit/ku« života vného vyvoleným f. 371

jeho. Neb opt svatý Pavel k témuž die: Jedno tlo ajeden duch,

jakož povoláni jste v jedné nadji povoláni vašeho. Jedna vira,

jeden kest, jeden pán, jeden Buoh a Otec všech, jenž jest všecko

ve všech i po všech i nade všemi. ^ A [tak
\
tou jednotou církev

svatá spojena v Kristu Ježíši. Protož každý oud církve svaté má
spolu viti a v té jednot se ostíhati spolu s nimi a ty vci,

které sou k vzdlání a k^ polepšení, initi, neb hned když pi-

stupuje k Bohu, má viti, že jest a hledajících sebe že jest od-

platitel, tak ihned má práv smysliti o pánu Bohu, že jeden jest

mocný, moudrý a dobrotivý, z nhož a skrze nhož a v nm
všecky v^i a moc jeho moc vná, všemohoucí, [nepemožená]

a moudrost jeho pede všemi vky, a skrze ni stvoil všecky vci

vidomé i nevidomé a všecky vci od nho sou dobré neb v do-

brot Ducha Svatého ostíhá jich a zachovává.

A tak má kesan viti o pánu Bohu, neb tak písma pro-

rocká i apoštolská svdí, jehož má lovk poznati, jenž jest on

sám nejlepší dobré a v nm všecko své dobré má viti. Protož

dovrné srdce má k nmu míti a v duchu milovati, v nm nadji

maje 2 všech dobrých vcí'' budoucích skrze pána Krista. Neb

v nho také víme, neb jest moc a moudrost Boha Otce, a nesa

^V AI chybí. ^ Opraveno misto pv.: jeho. c Opraveno místo piiv.:

Kristovi, d Or/jS^má/.- radujem. e /i///.- užitku, f /!///.• ku. z Následuje ne-

platné: v. h Opraveno místo: vcech.

a Luk. 10, 16. § ím. 12, 5. y 1 Kor. 12, 13. d Podle 1 Ko. 12, 21.

E 1 Kor. 12, 26. ^ Ef. 4, 4.-6. t) ím. 11, 36.
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f. 37P všecky vci mocí / slova [svého], jsa zpuosoba podstaty Boha Otce,

a nesa všecky vci mocí slova svého,^ jsa blesk slávy Otce svého,

^

skrze nhož jest nám vykoupení a híchuov odpuštní i život

vný; neb v nás i rod nový stvoen jest v moci slova jeho

a skrze moudrost Ducha jeho zpuosoben a zachovává se v do-

brot Ducha Svatého. A tak má kesan viti o pánu Bohu

a v pána Boha Otce všemohoucího, jenž jest stvoil nebe i zemi

i všecky vci, nedléce v bytu božském Syna od Otce, skrze nhož
sou všecky vci uinny. Také i Ducha Svatého [ne|máme dliti

od Otce i Syna, v nmž se zachovávají všecky vci a v nmž se

zpravují vyvolení boží, neb die apoštol : Kteíž sou synové boží,

Duchem se božím zpravují, v nmžto volají: Ote, [OteJ.o.

Protož víme [v nho] nedlíce od Otce i Syna, neb die

pán Ježíš: Pošle vám Ducha pravdy a z mého vezme a zvstuje

vám, neb všecky vci, které má Otec. méf souJ Protož Duch

Otcuov, Duch Synuov jednota jest, neb Buoh jeden jest, v nhož
vímy a milovati mámy ze všeho srdce, ze vší duše, ze vší pa-

mti," ze vší moci, neb jest nejlepší dobré a nám z nho i skrze

nho i v nm všecko dobré, protož máme v nho tak viti a tak

milovati, nadji v nm majíce. A tak dále o našem pánu Kristu

Ježíši, jenž se poal Duchem Svatým v blahoslavené pann Mariji.

f. 372^ [A] tak o nm / všecko víme, což má od vrného kesana v-
eno býti, v slovích i v skutcích v sprostnosti srdce, jakož písma

apoštolská a prorocká o nm svdí, o pánu Bohu i pánu Bohu

i v pána Boha.^ Také i o církvi svaté, ježto se zpravuje Duchem

Svatým jeho a oištna skrze moc vylití krve Syna jeho, neb

v nm má vykoupení a odpuštní •= híchuov, a jest jedna od po-

átku vyvolených božích v pirozeném zákon i Starém i Novém
svdectví, a tak i nyní, kdež sou koli po všem svt a budou do

dne soudného, s nimiž víme v Boha v jednot pebývání tla

Kristova, jenž jest hlava církve, jímž sme spojeni a v ouastnost

uvedeni všeho dobrého svatých obcování, jakož víme spolu

i híchuov odpuštní i vzkíšení blahoslavené života obnoveného,

pánu Kristu podobného, v svtlosti jako slunce a tehda die pán

Ježíš: Potež, požehnaní, pijmete^ království nebeské, kteréž vám
pipraveno od Otce mého od ustavení svta.r

a V AUl chybi: svého X Otce svého. ^V AIII následuje: a. c AUI:

oištni, d /I ///.-pijmte.

a ím. 8, 14. 15. /? Jan 14, 17; 16, 13. 15. y Mat. 25, 34.

' Srov. pozn. 2 na str. 16.
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To jest ta církev svatá, chot Kristova milá, skrze posly jeho

zasnoubená, pro niž jest na svt pišel [v ponížení] a v chudob
by[cilel]^ a pracoval až do krvavého potu, na utrpení se vydal až

do ukrutné smrti a krev vytoiti z svého tla dal a tak sprave-

dliv jí dobyl, dluh za ni zaplativ,*' s Otcem smíil, vzácnou ji

uinil a milou sob, oišuje ji v slovu života, aby nemla po-

skvrny ' ani vrásky ani co mrzutého, ale aby byla svatá a ne- í. 372''

poskvrnná ped obliejem jeho v lásce, '^ neb tak apoštol die

o té církvi, že rozlita jest láska v srdcích našich skrze Ducha
Svatého, kterýž jest dán námJ Neb to pikázaní vydal své choti

pán Ježíš, aby se [vespolek] milovali, ka"^: Pikázaní^ nové dávám
vám, abyste se vespolek milovali,^ jakož sem já miloval vás.

A po tom poznají všichni, že jste moji uedlníci, budete-li míti

milování vespolek.r

A tak podlé ei pána Krista máme znáti údy jeho vyvolené

k spasení, když se vespolek milují v duchu, v druhém narození

a skuten posluhují v milosti životem i [statkem].^ Neb tak mi-

loval nás pán Ježíš, pro nás chudiký a ponížený na svt byl,

mnohá hanní a potupování pijal na se a tak pracoval, z veliké

lásky své tlo ztryziíovati dal, až i ukrutnou smrt podstoupil a tak

[dílo] dokonal, kteréž ^ [mu] Otec dal a své choti církvi svaté též

pikázal tak po sob jíti tou ouzkou cestou. Protož ho následují

jeho vyvolení a poslouchají z milosti, chudobu podstupují a jedni

zá druhé [se] vydávají.^ v práci se poddávají, hanní, ouzkosti

podstupují, vzení i smrt. Neb v tom spravedlnosti božie dokazují

berouc ty vci na se, kteréž na Kristu byly, ve všech vcech po-

slouchajíce skrze Ducha lásky, / neb tak opt ekl [pán Ježíš choti f.373='

své
I

: To vám pikazuji, abyste se vespolek milovali, [a] a vás

svét nenávidí, vezte, ze jest mne prvé [než vás] nenávidl. '>'

A ponvadž otce eledního nazvali sou Belzebubem, ím více domácí

jeho. s Protož také [tak] víme o církvi boží, že má dokazovati té

jednoty tak jeden každý oud tla Kristova duchovního, jedni druhým

statkem i životem posluhujíce, neb svatý Ján die: Dlužníci snie za

brati naše položiti [i životy naše]. A kdo má statek tohoto

svta a uzí bratra svého nouzi trpícího a zave steva svá ped
ním, kterak jest láska boží v nm?'^ [Protož lásky i viery každý

a Opraveno místo pv.: byl. b A/í/: zaplatil, c Opraveno místo pv.:
kouce. '^ V A III chybí: Pikázaní X milovali, e Opraveno místo: skutkem,

f Opraveno místo: kteréhož, g Opraveno místo: vydávajíce.

a Parafráze Ef. 5, 25 si. fi ím. 5, 5. r Jan 13, 34. 35. o Jan 15, 17. 18.

e Mat. 10, 25. C 1 Jan 3, 16.
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musí tím dokazovati
I,
neb tak apoštol die: Kdož nemá pée o své

bližni, vieryjest zapel ahoršijest nežpohan. " A opt die : Jedni dru-

hých bemena neste a. tak naplníte zákon Kristuov, totiž milovánLt^

Také druhé mají vrní kesané trpti od svta všeliká proti-

venství do stracení statku i života, zlého za zlé neiníce, aleješt [jim]

dobré vci obmejšlejícer a za n se pánu Bohu modlíce, neb tak pán

Ježíš uil i inil i jeho milí apoštolé. Protož tak se mají míti vrní ke-
sané, spoluúdové Kristovi vespolek k sob i k nepátelom, neb tak

zde církev svatá na zemi rytuje nedadúci se odlouiti od lásky, neb

v ní pebývá v jednot s Bohem skrze Krista Ježíše v Duchu Svatém

i vespolek s sebou / jako jedno srdce a jedna duše radujíc se

L 373'' spolu pravd. Protož die apoštol: Ovotce Ducha láska, radost,

pokoj. ^ A protož se jest pán Ježíš za n Bohu Otci modlil ka:
Ote, posv jich v pravd, [ec tvá pravda jest.^J Dále die:

Já za n posvcuji sebe samého, aby i oni byli posvceni v pravd.
Ne za n prosím toliko, ale i za ty, kteíž mají uviti skrze

slovo jich v m, aby všichni jedno byli, jakož ty. Ote, ve mn
a já v tob, aby i oni jedno byli v nás.^ Opt die tudíž : Aby
milování, kterým's miloval m, bylo v nich a já v nich.ri Neb
k témuž die: Kdo v lásce pebývá, v Bohu pebývá a Buoh

v nm.->'^ Protož apoštol die: Kdo nás odlouí od lásky Kristovy?

Zamúcení-li ili souženi ili protivenství ili hlad, ili nahota

[ili nebezpeenství] ili me
|
etc.

|
Jakož psáno jest, že pro t

mrtveni býváme celý den, domnní jsme jako ovce k zabiti. Ale

v tch ve všech vcech pemáháme pro nho, jenž nás mi-

loval, neb jist sem, že ani smrt ani život ani andlé ani kn
žatstva ani moci anipítomné vci ani budoucí ani síla ani vysokost

ani hlubokost ani stvoení jjiné] které bude moci nás odlouiti od

lásky boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, pánu našem. « Protož tak

my víme podlé piesem o volených božiech i o všech vcech,

jakož pán Buoh chce veno míti píkladem první církve svaté

na základ apoštolský a prorocký vzdlan[é]=' v Kristu Ježíši. Amen.*'

a Opraveno místo: vzdlání.

b V AI pokraováni tohoto kusu se nalézá a: na f. 379^. K tomu také

poukazuje pípisek ke konci f.
373b, psaný rukou Orlíkovou: Viz dále pes

pt listuo k tomu pedce. Ci^ Totéž znamení, jako zde, nalézá se pak opt

na poátku f.
379a a oznac^^^''^ uje poátek doteného pokraování. V A III jest

tekst neperušen. Proto také zde kladu to, co je v AI až na fol. 379^ hned

bezprostedn za tím, co je na f.
373b , a na f.

374a následuje kus nadepsaný:

Bratím a sestrám do zbor.

a 1 Timot. 5, 8. /3 Gal. 6, 2. y ím- 12, 17. o Gal. 5, 22. £ Jan 17, 17.

C Jan 17, 19.-21. r, Jan 17, 26. »^ 1 Jan 4, 16. t ím. 8, 35.-39.
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I Ješt ntco krátce položíme o zprávScích^ a o pastýích f. 379^

církve [svaté], kterací mají býti a kterak je mají pijímati a po

em znáti, a také napíšem krátce o svátostech, kterak držíme

a víme.

Ale nejprve o knzích podlé ei svatého Pavla k Timoteovi

a k Titovi, ješto píše o nich, tak o nich držíme,^ aby pijímáni

byli a potvrzováni podlé toho [tak], jakož zpráva apoštolská svdí,
neb jiní se k té církvi nehodí než ti, kteíž uení pána Krista

ostíhají. Neb kdož ei pána Krista zachovává, ten uedlník

Kristuov jest a pravdu zná; neb povede-li slepý slepého, oba

v jámu apadneta.a Protož takovíf se zboru božímu nehodí, neb

die svatý Ján vrným kesfanom: Zkuste duchuov, jsou-li z BohaJ
Protož kteréhožkoli mají mieti pastýe a uitele, má zkušen býti,

má-li dary božie, aby jimi posluhoval '^ k oužitku*' spasení, neb

jakož svatý Petr die. aby byli dobi^ rozdávati daru božího,

kterýž pidává Pán,r aby z Boha ped Bohem v Kristu mluvili,^

majíce e moudrosti a e umní,^ také osvícení umní- jasnosti

božie v tvá Krista Ježíše,'^ aby odkrytou tvái slávu Pán spa-

tovali, v týž obraz promnni byli, od svtlosti v svtlost

od Ducha božího.'^ / Tak s. Pavel píše o knzích kesanských, f. 379''

že takou služebnost mají mieti, podlé níž i milosrdenství docházejí

od Boha, aby [se] ^ nezpravovali umním emeslným, moudrostí

tla, vtip[u a]g rozumu pirozeného a v uení pivyklého, neb tím

cizoloží slovo božie a [v] chytrosti chodí, neb takoví slepí jsou

a vuodce slepých,<- nepebývajíce v sprostnosti Kristov, nemají

zjevení pravdy. Ale "^ apoštol die o sob i o jiných [uitelích],'' že

uí z toho, což jim Buoh zjevuje skrze Ducha ' svého, « a vy-

dávají se a porouejí každému lovku k rozsouzení a k tre-

stání, jest-li co na nich proti Bohu. Protož potom se má znáti

každý posel Kristuov, že z Ducha pochodí [zdravé]' nauení

z'' vnit srdce istého v svdomí dobrém, jakož apoštol die opt:
f^' Jakož vydává nám svdectví svdomí naše, že z upímnosti

^ V AI slova: Jeít nétco X o zprávcích Jsou psána tuným erveným
písmem. Iniciálka: I psána jest erné. ^ A/Ií: držme, c Následuje neplatné:

k životu vnému. ^ AIII: užitku, e Opraveno místo: dobrý, f Oprav, místo

púv.: jí. g Opraveno místo pv.: vtipností. h Opraveno místo páv.: uedlní-

cích. V A III chybí: A\c X i^iícUch. -i Následuje neplatné: pravého. j Opra-

veno místo pv.: pravé. ^ Opraveno místo: ze.

a Luk. 6, 39. /S 1 Jan 4, 1. y \ Petr 4, 10. ó 2 Ko. 2, 17. s 1 Kor.

12, 8. : 1 Kor. 1,5. 7 2 Kor. 4, 6. 2 Kor. 3, 18. c Mat. 15, 14. y. 1 Kor. 2, 10.

40
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a v istot,'^ ne v nauení lidské moudrosti [slovích],^ ale Ducha,

kterýž z Boha jest, a z toho mluvíme.^ Protož po tom dvém má
poznán býti každý pastý, jehož hlas ovce Kristovy slyšeti mají.

po duchu a po skutcích, neb tak piesma svdí apoštolská, a ji-

ného žádného nemají poslouchati, nemohou-li o nm nadje míti

a dovení, že [byj z Ducha božího bylo nauení a služebnost,

kterouž inie, že Duchem božiem se zpravuj[e]'' a lidem z lásky

posluhuj [e].''

ISSO"* A[le|'^ že jinak jest pi knžiech i pi lidech, to, což iní /

(iní) u pochybování i u vrtlání a v nejistot. Neb ovce mají znáti

hlas pastýe svého a pastý má znáti ovce svér; a ponvadž sebe

neznají po skutcích a po duchu, protož což iní, v neve iní.

Ponvadž knz sám sebe nezná, kterak muož jiné znáti? Též

i lid. Protož zjevn mluví a široce na kázáních hlásají to, aby lidé

za vieru drželi, že knz zlý má moc z ouadu Kristova posluho-

vati slovem i svátostmi k oužitku spasení a že hiechové jeho

a bludové ouadu jeho neškodí. Též dovodí, že knz má poslu-

hovati zlému lovku, a yí, že jest zlý, neb pán Ježíš [Kristus]

posloužil Jidášovi. A tak toho obého dovodí dáblem, Jidášem

a Kaifášem.^ Ti duovodové jsou k oklamání lidí o duše, neb po-

nvadž ví, že se jim posluhuje z slova pravdy v moci ducha

zlého, tehdy spasení v nm jest; ale to jest proti viee kesanské.

Než dovodí oni, neb nemají rozeznání mezi slovem z Ducha bo-

žího pošlým a z duchu zlého, neb pán Ježíš die, že tm, kdož

sou vn, všecky vci se v podobenství djí,^ protož soudí slovo

a slovo hlasité: kterýžkoli knz die ta slova, že jest tak již po-

svceno jednostajn, nesoudíc toho, |kde|* jest slovo v pravd,

f.380^ že v srdci istém a v svdomí dobrém, neb die: Koho jest Buoh
,

poslal, slovo boží wJuví.^ K témuž die svatý Petr: Vám jest ká-

záno Duchem Svatým, poslaným s nebes, vežto žádají andlé
patiti. C Proiož slova taková jsou slova života, neb pán Ježíš die:

Kdož zachovává e mou, smrti neokusí na vky.-^i A takové

slovo nepocházelo z ábla ani z Jidáše ani z Kaifáše,- nebo tu

a Alll: slov. b Opraveno místo pv.: zpravuji, c Opraveno místo,pv.:
posluhují, d Následuje neplatné: jestli, e Opraveno místo piiv.: žt.

a 2 Ko. 1, 12. /? 1 Ko. 2, 13. ;- Parafráze Jan 10, 14. J Mk. 4. 11.

£ Jan 3, 34. C 1 Petr 1, 12. r, Jan 8, 52.

> Srov. SP/S O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH str. 83 sL, 109 si.,

US— 116 s/., 120 si.

^ Srov. pozn. 1.
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jeho není, Buoh jeho neposlal ani v kterém knzi skládá, híchu

poddaném, v srdci neistém, jakož die svatý Jakub, '^ že z jedné

studnice nemuož obé pocházeti.

Protož vzte, že knží i lid, kterýž^ tm duovodm ví, ne-

rozumjí pravd a hlasu božího nevdie ani ho kdy slyšeli^

[podlé toho, jakož dí pán Ježíš: Kdo jest z pravdy, slyši hlas

muoj,^ ale o takových dí, že sou hlasu jeho nikdy neslyšeli^],r

neb sou ku pánu Kristu nikdy nepicházeli podlé toho, jakož die:

Žádný nemuož pijíti ke mn, jediné kohož muoj Otec pitrhne

ke mne, neb psáno jest v prorocích, že budou všichni uení božie

a ten, jenž jest slyšal od Otce, nauil se jest a pijde ke mn,
[a což pijde ke mn], toho já nevyvrhu, ale vzkísím v den po-

slední.^ Protož podlé piesem potebie se lépe na pravdu poptati,

kdož chce spasen býti, neposlouchaje ábla ani Jidáše ani Kai-

fáše^ ani zlého knze, ale radji pána Krista i milých apoštoluov

i všech tch, kdož týmž duchem chodie, slovem se božím zpra-

vujíce a jiným tím posluhujíce etc.

Ale již sou se knží v té viee utvrdili a lidi ustavili. Ale pán

Ježíš s pilností kázal se / zlých varovati a hlasu jich nepošlou- f- 381'

chati a také pikázal, abychom tch poslouchali, kteréž on posílá

ješto mají v pravd slovo boží.'^ K témuž apoštol die : Následuojte

tch, kteíž tak chodie, jakož máte píklad náš, neb mnozí chodí,

kteréž sem vám prvé oznamoval i ješt s pláem oznamuji, že

takoví sou nepátelé kíže Kristova, jichžto Buoh bicho jest,

chvála v pohanni, konec v zatraceni jest, [ješto] zemské vci

enichají.^ Opt k témuž die vystíhaje: Viem zajisté, že po mém
odjití pijdou vlci draví neodpouštjíce stádu.^ K témuž die svatý

Ján vystíhaje od nich vrné kesany, že Antikrist pijde a již

mnozí sou.'o Protož slušíf nám k tomu prohlédati^ a tomu roz-

umti, že sou falešní proroci za apoštoluov v první církvi nepro-

spívali lidem k spasení, ale škodili více. Protož nad to Antikrist,

kterýž pišel ve všelikém svedení nepravosti, neprospívá k spasení,

ale škodí. Protož pán Ježíš i apoštolé vystíhali sou od nich

a nejvíc v poslední asy.

Ale již sou se knžie v té víe utvrdili i lid též ustavili, že

prospívá Antikrist k spasení jako i Kristus, též poslové jeho jako

a A III: kteíž. b AIII: slyšali-: c AlII : neslyšali. ^ Na tím pipsáno

touž rukou: jeho. e y originále opraveno v: pohledžti.

a Parafráze Jak. 3, 12. /3 Jan 18. 37. y Jan 5> '^T- ^ Jan C-t, 44. 45.

£ Fil. 3, 17.— 19. : Sk. 20, 29. r, 1 Jan 2, 18.

' Srov. pozn. 1 na str. 626
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i Kristovi. A to jest zjevná vc v echách i v Morav, neb knží
na kázaní hlásají i jinde lidu mluvíce, též i lidé jedni druhým

f.381'' [rozprávjí]," že papežové s / kardinály, s biskupy jsou Antikrist,

ješto svatokupectví zamyslili i^ jiné zlé vci a bohatstvím vládnou,

rozkošní sou etc : též i knží [že] jsou Antikristovi poslové, svato-

kupci, kubnái pravíce, že kdož z kalicha krev božie*= pie, že

smrtedln hešie a kacíi sou. Pak tmi píinami i jinými ve-

spolek se vadí, potupujíce jedni druhé za úhlavní kacíe mluvením
a zpíváním a z toho se bouí jedni proti druhým zlostí a nená-

vistí i k vraždám se zbuzují,'' ale proto s tím se vším i s nejvtšími

hiechy o papeži vie i o jeho poslech, že moc mají ouadu po-

selství Kristova a že jest námstek svatého Petra. ^ Protož k nim
jdou pro úad moci^ poselství toho a tak od jeho biskupuov po-

tvrzení berou posluhování svátostí a klekají a modle se k jich

posluhování,* jako íkají, tlo božie a v témž lid ustavují, k kte-

rémuž pijdouc posluhují, aby klekali a modlili se tlu božímu,,

kdežkoli který knz pozdvihuje, nese neb postaví, a by pak nej-

horší byl neb kací etc. .

Ó, by to pán Buoh v srdce dal lidem, aby mohli pomysliti^

a tomu porozumti pehroznému zavedení, áblovu zklamání, že

tak oslepil srdce, aby nemohli prohlédnouti a poznati, kde se to-

vzalo [a] odkud pišlo, ponvadž pán Kristus i apoštolé v první

církvi o tom nic nevdli ani piesma ostavili. Než to utvrzují

f.382=* knžie mocí svtskou; / když by moci svtské v panování nemli,

hned by duovodové jich padli, nestatila*' by moudrost uení po-

hanského, neb jest to proti viee kesanské a odporná vc písmu

prorockému i apoštolskému etc. Neb tak smyslíce dovodí sob,
že místo pána Krista Antikrist a místo apoštoluov jeho Antikristovi

poslové prospívají lidem k spasení. Tak smysle, jakž' rozumjí,

a tak mluvie, jakž vdie, neb oslepila zlost srdce jich, jakož pán

Ježíš die, aby vidouce nevidli a slyšíce neslyšeli a srdcem ne-

srozamli.a co jest pravda slova božího v moci Ducha jeho, jakož

die: Kdož slyší hlas Syna božího, by mrtev byl, oživ. (^ A opt
die : Slova má duch a život sou. r

a Opraveno místo pv.: praví, b AIII: a. « A

I

II: krev božie z kalichu,

d AIII : vzbuzují, e y AIII chybí, f Nad tím pipsáno: posvcování; AIII:

posvcováni. Z Následuje petržené: to. h AIII: nestatilaf. ' Oprav, místo

pv.: jakož.

a Mat. 13, 13. § Jan 5, 25. y Jan 6, 63.

1 Srov. SPIS O DOBRÝCH A ZLÝCH KNŽIECH str. 88 si.. 109 si.,.

115 sL, 120 si.
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Protož neznajíce mluví ^ a soudí též slova hlasu ducha ne-

istého, jenž ekl: Syn božie jest.^^ Ta pravda toho hlasu ducha

neistého nemla v sob pravdy slova božího, nelíbila se Bohu

a lidem škodlivá byla, protož pán Kristus pikázal [mleti].^ Takéž

apoštol když z duchu neistého slyšal [slova] o sob, že sou

slouhy Boha nejvyššího a cestu pravdy zvstují, pikázal mleti

a vyvrhl jeho,,^ neb ta pravda nebyla v pravd slova božího, jakož

apoštol mluvil : Neni pirovnáni jako tma ii svtlosti.r Neb slovo

z / Ducha pána Krista jest moc božie, ješto v lidech dlá život, f. 382''

jakož apoštol die/' Ale slovo z ducha neistého, skrze kohož se

koli mluvie, kteroukoli formou slova bera piesma nejlepší k slo-

vuom svým, duch svj neistý vypouští, jest slovo k smrti, neb

pochodí z vražedlníka lež v duchu [moc] k otrávení. Protož da-

leký rozdiel posluov Kristových, ješto v moci Ducha božího

[hlasem]"^ pravdu oznamují, od posluov Antikristových, ješto z moci

ducha zlého k tráveni[n] jedovaté'^ hlas slova mluví v form
slova božího. Proto[f]^ vždy samo v sob zlé jest, což pochodí

z moci slova jich v duchu neistém. Jako, by podával jedu v zlatém

koflíku, vždy by smrt jemu uvodil, kdo by se z nho napil, neb

jest trávenina jedovatá k smrti pipravená, v em jest koli. A když

jest v zlatém koflíku, tehdy jest pod jménem pravdy lež pikrytá

k oklamání, neb kdyby zlé zjevn bylo, vystíhali by se lidé, ale

toto k zlatému koflíku hledí lidé tlesní a tak oklamán jest

tejmf veškeren lid pod jménem kesanským. A svatý Ján napsal

v Zjev[e]nís- k výstraze, však proto tomu neví, ale vždy usta-

vin z nho pijí všickni oborem, le koho pán Buoh jako po

zrneku na vinici upabíral' aneb jako hrozníkuov nalezl nkoliko

{spolu vyjvolených jeho, ješto nechtí z toho kof/líku píti, z ruky f. 383^

její ohavné tráveniny.íT Protož se na n bouí a krve [jich] žízní,

ponvadž oni nechtí z koflíku ruky její ohavnosti píti, [ona krev

jich chce vždy píti], jakož se to dje po všecka'' léta, že ji pije,

dovodíce [sob] Jidášem, Kaifášem a áblem svého úadu, že nej-

horší knz má moc pána Krista k posluhování užiten lidem

k spasení.-

a Opraveno místo pvodního: mluvení, b Následuje neplatné: nemluviti,

c Opraveno místo pv.: v hlasu. d Opraveno místo: jedovat. e Opraveno

místo pv.: protož, f /4///.- tém, g Opraveno místo: zjevné, h AI/I: všeliká-

a Mat. 4, 3. 6. /3 Sk. 16, 17. ;- 2 Kor. 6, 14. 'í Parafráze 1 Jan 5, 11. 12.

s Z]. 17, 4. : Narážka na Zj. 18, 3.

' Srov. AI f. 81 a. 140a. ni a. 188b. 20Sb.

^ Srov. pozn. 1 na str. 626.
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Také sme toto napsali pro vystežení, kterak my o tom

smyslíme a tomu rozumíme. Oteviž pán Buoh oi nkterým, aby

prohlédli a poznali a od zlého odstoupili a dobrého se pidrželi.

Ale mohl by nkdo éci: „To vy již nevíte o knzích,

kteíž v moci úadu papeže moc svého úadu zakládají, a druhé

že tu službu v smyslech jeho a v ustaveních vedou, a tetí že

svtu slouží, lidu pyšnému, lakomému, rozkošnému a jinak ne-

ádnému, a spasením je bezpeí, a tvrté, že vidíte v témž ©úa-
stenství svta, chvály, cti, bohatství, rozkoší a tak i v jiných

vcech jsouc spolutovaryší v ouastenství hícha, a proto ste*

nad nimi pochybili a od nich odstoupili, nemohouc viti, by oni

v pravd posluhovali slovem božím i svátostmi. Ale kterak pak

víte o knžiech kesanských pravých |a] o tom, kdyby který

f.383*'z nich padl v / hích neb v blud a lid, kterému by posluhoval,

nevdl by?-'

Tak držíme [o tom], že má býti lovk dobrého svdomí i^ sv-

dectví nemaje híchu ohyzdného. A takový má býti od kesfanuov

vrných vyvolen <= a v ten ou^ad žádán. A když tomu s milostí povolí,

má býti potvrzen rukou vzkládáním od biskupa. A to jest pak dobré,

aby se s postem za modlili pánu Bohu, aby mu pispoil darv
Ducha svého. A o tom sme svrchu psali šíe.^ A ten nejprv má

posluhovati slovem božím a modlitbami podlé píkladu apoštolského

a potom svátostmi tm, kdož sou dali místo slovu božímu a v nm
se ostíhají. A jestliže by takový padl v hích neb v blud a v tom

posluhoval a lid toho na nevdl, proto by ten lid nebyl úasten

toho zlého, v [njmž'* jest on, ponvadž oni jemu toho nepovolují,

ale pi služebnosti uinil by jim pán Buoh k žádosti jich a k prosb

;

jak by kdo zpuosoben byl skrze Krista Ježíše, [naplnil by] v moci

církve a k víe jich. Ale proto nebezpeenství a umenšení lidu strany

knze jest, neb nepomáhá jim skrze víru živou a modlitbu^ Bohu pí-

jemnou a slovem pravdy Ducha božího, neb viera jeho mrtvá jest

a modlitby Buoh nepijímá a slova pravdy moci božie nemá v srdci

f. 384=' svém, / protož nemuož posluhovati tím, eho nemá, ale vcmi jalo-

vými a mrtvými posluhuje z hlasu pamti a z litery písma a vidomými

tvárnými vcmi v živlech bez pravdy. Ale když by zvdli, na
blud neb hích, již jím mají pohrdati jako zmaenou solí a z oua-
stenství zboru vyobcovati a tak potlaiti [jako zmaenou suol,^ ješto

a Opraveno místo: sme. b AIII: a. c /!///.• vyvolen vrných. ^ Opra-

veno místo: emž. e Opraveno místo piiv.: modlitbau. f Oprav, místo: solí.

' Str. 625 si.
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se k niemémuž nehodí], nechtí-li jeho úastni býti v tom zlém.

Ale když by v pokání shledán byl a opraven byl, mají to opatiti

starší knží, má-li dary boží k posluhování, aby jej v ten úad
zase pijali [ku posluhování], pakli nemá, ale aby mezi obecnými

zuostal v život kajícím etc.^ To se pieše o tch knzích, kteíž

skrze dvee vcházejí [do ovince, jimž vrátný otevel, to jest skrze

Krista do zboru božieho, souce Duchem pravdy vedeni). Ale o tch

to^ nemuož býti mluveno, ješto se o nich die, že sou nevešli

dvemi, jimž vrátný neotevel, ale že sou loti a zlodji a roz-

ptyluji ovce Kristovy a dávi.°^ Ne[b]^ ti knží jsouce v milosti

božie bez híchu smrtedlného i bez bludu všelikého, vedeni jsouce

Duchem lásky, aby v dobrém úmysle k práci k prospchu spa-

sení bližních byli, ješto jim smysl viery pána Krista poznati se

dává a písmm rozum '= otvírá, tif skrze pána Krista jdou v ouad
jeho, pijímajíce moc skrze víru Ducha jeho v slov pravdy. Ta-

koví posvceni jsou v Duchu pravdy i
/

prospívají k oužitku í. 384^

spasení lidem.

Pak ti knží ktíti mají ty, kdož ví v pána Krista Ježíše a na-

uení pijímají skrze zprávu apoštolskou v slovu božím, jakož pán

Ježíš die: Jdte a ute je všem vcem, kteréž sem vám pikázaU
A svatý Petr die: ini vás spaseny kest, ne tla obmyti, ale

dobrého svdomí dotázaní, r Opt die: Vrou oišuje srdce jich. ^^

Protož tak jest kest v pravd Ducha božího, když lovk všech

híchuov zuostal a ustavil se v dobrém svdomí, ve, že mu pán

Bh odpustil, [a již'' ou]mysl má i vuoli všeho zlého se varovati

a v dobrém trvati, ostíhati se v pikázáních božiech, zachovávaje

ei pána Krista v nauení apoštolském, vuoli má a úmysl, než

by toho ustoupil aneb ntemu zlému svolil, radi^ by všecko

stratil, ímž vládne, i život. Takovíf jsou híchuom mrtví a spra-

vedlnosti živí. Tenf jest [kest] v Kristu Ježíši, protož podlé dobrého

svdomí dotázání a viery, kterouž v srdci mají a ústy vyznávají, že

vie v Boha Otce i v Jezu Krista, Syna jeho. A knz má slova mlu-

viti, jakož zachovávali apoštolé a tak má je poktíti maje vieru a úmysl,

že knz svrchovaný Kristus ktí je v Duchu Svatém a v smrti své oi-

šuje je krví svou od poskvrny híchuov a obnovuje je v duchu dru-

hého narození [skrze vzkí]/šení své. A tak vodou umytí jsouce f.385^

ví, že v slov života, koupeli druhého narození, jsou umytí.

a A III: toho. b Opraveno místo: ne že. c Opraveno místo: rozumu,
d Opraveno místo: i. e A 11/: radše.

a Jan 10, 2. ^ Mat. 28, 20. y 1 Petr 3, 21. 3 Sk. 15, 9.

' Srov. TVRIÝ LIST K MISTRU ROKVCANOVJ, AI f.
12a (sír. 38).
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Pak dietky vrných kesfanuov, jakož pijaty^ jsou v první církvi,

tak i nyní držíme, že má býti jim kest v nadji vyvolení k spasení

ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého v té pravd, jakož sme svrchu

napsali/ i s tmi se všemi vcmi, kteréž sou k polepšení. Také jest

dobré pi tom pánu Bohu se modliti, aby Kristus Ježíš od híchu

pirozeného oistil [je] skrze zasloužení své a dal Ducha svého Sva-

tého, kt je v Duchu Svatém. Pak rukojm mají býti nejmén tí

jestliže by otec a mát obmeškali aneb zemeli, aby je na práci vzali

a vychovali a k dobrému vedli a ze zlého trestali, ale když by do-

rostlo a k rozumu pišlo, aby mohlo samo za se[be] odpovídati, tehdy

jej postavili ped pastýe [svého] a svdectví o nm aby vydali, že

z milosti dobe iní a zlého se varuje a tak zachovává pikázaní

božie, ostíhaje se v nauení apoštolském. Také tázáno má býti,

chce-li v tom trvati a toho nepromovati a neustupovati až do

smrti. A když srozumli, že hodné jest jeho potvrditi, vložil na
rutce ustavuje jej v zboru kesanském a také za se pánu Bohu

385^ pomodlili, aby posilnil a potvrdil a setrvati / dal, a tak v líce

udee[ní] mohlo býti na znamení, že má pro Krista trpti. Pakli po-

znali, že svt miluje a ty vci, kteréž na svt jsou, a híchv se

nevaruje, zprávy apoštolské neostíhá a tak u viee pána Krista

nestojí, nechali jeho neb ji mezi svtskými lidmi'^ a v zbo jeho

nepijímali, le by pokání inil [etc.].

Pak takové kesany pijímali k obcování tla a krve Krista

Ježíše majíc o nich dovení, že sou oudové církve svaté. Jakož

nás tiem nejvíce potupují a k smrti odsuzují mluvíce, že nevíme
o tle božím, než toliko že památku veee iníme, aneb opt,

že chléb lámeme požehnaný na památku jeho, kterýž za nás zrazen,

a opt kou, že my držíme, že ten chleb požehnaný jest znamení

tla Kristova, kteréž sedie na pravici, a že bychom my toliko

znamení pijímali, a opt, že beránka jíme u veliký tvrtek:^ to

jsou všecko^ kivá mluvení a nepravá svdectví, neb nikdy sme
toho nedrželi ani psali ani mluvili, ale my víme a vyznáváme,

jakož pán Kristus ekl a rozkázal initi a apoštolé tak o tom v-
ili a inili a také napsali a první církev *= kesanská toho ostí-

hala, jakož o tom svdí evandlistové"^ a apoštol též s niini se

^VAJ jest napsáno: pijati a nad tím touž rukou: pijímáni, b /j/.-

všecka. c Následuje neplatné: tak toho. d A III: evangelistov.

' Sir. 631.
^ Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. Alf. 12b fstr. 40—41 j.

^ Viz pozn. 3 na str. 46.
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srovnává a rozumí tomu, co jest pán Kristus / mluvil, i napsal f. 386^

o tom šíe ka, že pán Ježíš, kterou noc zrazen biše, vzal chléb a dieky

inil a lámal a ekl: „Vezmte a jezte, tot jest tlo mé, kteréž za vás

zrazeno bude! To ite na mé spolupamatováni !" Též i kalich, když

veeel, ka: „Tento kalich nové svdectví jest v mé krvi. To ite
[kolikrátkoli piti budete] na mé spolupamatováni! Neb kolikrátkoli^

jísti budete chléb tento a kalich píti, smrt Pán zvstovati budete, až

i pijde." Protož kdožkoli bude jisti chléb tento a kalich [Pán]
piti nehodn, vinen bude tlem a krvi Pán. Ale zkus sám sebe lovk
a tak z toho chleba jez a z kalicha pie}' neb kdož jie a pie nehodn, ^

soud sob jie a pie,'^ nerozsuzuje tla Páné.i Opt s. Pavel dle

:

Jakožto opatrným diem : Vy sami sute, což pravím, kalich dobro-

eeni, jemuž dobroeíme, však obcování krve Kristovy jest,

a chléb, kterýž lámáme,^ však úastnost tla Pán jest, neb jeden

chléb a jedno tlo jsme v Kristu všichni, kteíž z jednoho chleba

ouastenství béeme. Vizte Izrahele podlé tla! Však kteíž jedie

obti, úastní sou oltáe.^ Tak svatý Pavel eem pána Krista

rozuml i s jinými apoštoly jednomyslný byl, protož tak napsal,

abychom my do dne soudného tak vili sprostn i inili. Pak

mistru Rokycánovi o tom jsme šíe napsali.^ Protož podlé toho /í. SSe*"

dál psáti nebudem, než toliko pro lepší rozum kdež co pi-

dáme.

Protož knz« i lid, kteíž mají spolu jísti a píti, má zkusiti sebe,

jest-li v druhém narození [ne] z semene^ porušitédlného, ale skrze slovo

Boha živého, r a tak svlek'-lis jest s^ sebe lovka starého a oblek'-li se

jest v lovka nového, pána Ježíše Krista, aby v novot duchu

u vnitním lovku' zpuosoben byl v novém stvoení jeho, po-

[sijlenJ jsa vrou híchu umel a Bohu živ byl a také aby život

Kristuov ukázal na svém tle v pohanní a v umrtvení, ctnostn živ

jsa, sám sebe zapel, svuoj kíž vzal, následoval jeho.'^' Tif mají moc

jísti z toho oltáe, jakož svatý Pavel die: Máme oltá, z nhož nemají

moci jísti, kteíž stánku tlesnému pisluhují.^ To jest mínil pána

Krista Ježíše, jeho zasloužení a na kíži obtování, neb hned tu

dále die: Vyjdme"^ ven z stánkuov, hanní jeho nesouce, neb

a A III: kolikrátžkoii. b A

I

II: pi. c V A III chybí: nehodn X pie.

J AIII: lámeme, e AIII : knží. f Následuje petržené : ne. g A III: svlekk-li-

h AIII: z. i AI: v lovéku. i Opraveno misío: povolen. ^ AIII: vyjdeme.

a 1 Kor. 11, 24.-29. /? 1 Kor. 10, 15.— 18. y 1 Petr 1.23. o Mat. 16, 24.

s Žid. 13, 10.

> Ve TVRTÍÍM LISTI: K MISTRU ROKYCÁNOVI (str. 40 si.). Viz

pozn. 2 na str. 6.
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Kristus vn za branou obtován jest. o Protož vyjdme* ven

z stánkuov^ spravedlností židovských podlé tla a hiechuov po-

hanských lovka starého, híchem zkaženého, neb ti hodn jedí

a pijí majíce rozsouzení tla Pán. v sob jej poznávajíce a na

sob ijíce. A kdož pak toho nemají, ti nemají [moci] jísti, totiž

užitka bráti Krista Ježíše, neb jsou nevyšli z stánku starého lo-
vka v híchu poatého, protož nehodn jedí a pijí a jsou vinni

f.387Mlem a krví Pán, neb nadarmo za n / trpl a svou krev vylil

a oni se k nmu neprav piznávají s Jidášem jedouce ten chléb

a pijíce. [A] tak my o tom víme i vyznáváme, jakož píší evandlistic

Matouš, Marek, Lukáš, Jan, všecko úpln, což chce veno míti pán Buoh.^

A dále o posluhování svátostí víme a vyznáváme, že se má dieti

od knze toho, o kterémž má lid pítomné dovení, že jest posel pána

Krista a k tomu vyvolen od kesfanuov [vrných] a od biskupa potvrzen

a mají o nm nadji, že jest v milosti božie bez híchu smrtedlného

i bez bludu a tak že jest v srdci istém a v svdomí dobrém a u víe

živé. A tak všickni kesané, kteíž to mají spolu initi,'^ o sob se [mají]

domnívati toho dobrého, a tak že jsou v lástce ducha a v svazku po-

koje jedno tlo, jeden duch i s knzem, a na to posluhování [initi]

zevnit asem a místem tak, kterak by bylo k vzdlání a k polepšení,

a má pi tom býti rozmlouvání slova božího a rozjímání života Kristova

a vážení zasloužení jeho, kterak jest nám k oužitku trpní jeho a tak

smrt jeho, krve vylití, vykoupení a híchuom^ odpuštní a k tomu,

jest-li as, i piesmo ísti o tom. A pi tom mají býti modlitby

a spolu všech prosby žádostivé, jakož svatý Pavel uí, aby Otec

f. 387'' pána Ježíše Krista podlé bohatství slávy své dal moc sjhuory ku

posilnéni skrze Ducha svého, aby Kristus Ježiš skrze vieru pebýval

v srdcích našich v vnitním lovku, abychom byli vkoenni a zalo-

ženi v lástce, abychom mohli stihnouti se všemi svatými, kteraká by

byla širokost a dlouhost, vysokost a hlubokost, [a také abychom poznali]

pevýšenou lásku umní Kristova, abychom byli v božskou plnost na-

plnniJ A to za dobré máme [za to] spolu prosby initi, „Ote
náš" íkajíce jednomysln. A mají viti, že je Buoh slyší a že, za
prosí, uiní, a jakož jest ekl Ježíš Kristus, že se jim tak stane k viee

a k modlitb.

Protož má knz u viee slova života a v tom úmysle mluviti ta

slova od pána Ježíše Krista vypovdná, a pak ty zpuosoby k tomu

a AI: vejdeme. ^ Následuje neplatné: pohanských, c AIJI: evangelisti,

d AIJI: initi spoki. e A III: hichiiv.

a Žid. 13, 12. 13. /? Ef. 3, 16.— 19.

' Srov. TVRTÝ LISTKMISTRU ROKYCANOVI. Alf. 13 ^ (str. 41-42)
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maje,^ kteréž píleží k tomu posluhování tak, jakž jest k chvále božie

a ke cti pána Krista a jim ku poteb užitené. A tak ped tím i pi

tom i po tom modlitby iní^ pánu Bohu s vrou vždy mezi tím o tom

dobrém rozmlouvajíce, co jest uinil pán Buoh nám skrze Krista Ježíše

dobrého k životu vnému. A tak víme, že pijímáme pod zpuosobem

chleba a vína tlo a krev pána Krista Ježíše, ten živý chléb s[huory]

nebe*^ sstupující, kterýž Otec dává podlé zaslíbení pána Krista, kterýž

ekl : Mé tlo v pravd Jest pokrm a krev má v pravd Jest nápoj,

a kdož Jie mé tlo a pie^ mou krev, ve mn pebývá a Já v nm.

a

Prosímef, milý miste, aby nás v tom[to] psáni zle nebral, neb jest

o tom tžké / psáni a s bázní to iníme vdouce, že pi tom nebez- f. 388'

peenství veliká a mnoho zlého pošlo skrze piesma a hlas slov od

mnohých let v ímské církvi. Neb v jednom umenšují a v druhém pi-

dávají a jedni jinak smyslí a druzí jinak; nkteí vyprazdují pravdu

slov pána Krista Ježíše a druzí zvelebují vidomé zpuosoby, pravíce

je býti [Bohem] všemohoucím i Krista Ježíše, Syna jeho, i Ducha

Svatého, a tak íkají, že jest všecka svatá Trojice. A druhé, že tu

jest lovk celý s kostmi i s vlasy i se všemi údy; by pak nejhorší

knz ta slova mluvil nebo Jidáš z pekla, že jest vždy tak. To tvoji

knží mluví, miste, a dkanové, Prokop Chrudimský, Kíž Skuteský

a Gabriel Prostjovský a jiní mnozí, s nimiž jsou jednomyslní, ale

však ne všickni, a praví, aby tomu klekali a modlili se všickni lidé,

a kdož nechce, (že jest) bludný a kací, a k upálení jeho odsuzují

A tak pro takové smyšlení, a to vypra[vování
|
^ a nerozumné zvelebování

vidomé svátosti mnoho vrných kesfanuov od církve ímské zmordo-

váno a spáleno, A pak nkteí z roty Táborské' poznavše ten smysl

zlý, hrubý, tlesný, viee pána Krista odporný, vyprázdnili pravdu

pána Krista v ouadnéms posluhování tla a krve jeho, neb také

sami nemli smyslu viery a neznali moci [pravdy] slov pána Krista

Ježíše, jenž jsou duch a život, / neb také tlesní muži bíchu, i, 388'

híchu poddaní, protož nezpravoval jich Duch pravdy moudrostí

svou. A takoví sou íkali „památka veee".' A to jest zlé z onoho

[nejhoršího'' zlého] vyrostlé a z toho obého zlého toto, že pro

jednu zpuosobu svátosti, kteroužto ujala ímská církev obecnému

lidu, mnoho sob zlého vespolek inili tchto let hubíce, páléce,

a íak opraveno opisovacm místo pí/v.: mají. b Aí/l: in. ^V AIII

chybí. <^ A//I:p\. e Opraveno mistg púv.: vyprazdování, f Opraveno místo:

Táborský. Následuje neplatné: zvlášt. g V originále nesprávné opraveno v:

vaadném. h Opraveno místo: prvnjšího.

a Jan 6, 55.

' O bratrském názoru o eucharistii viz pozn. 2 na str. 6.
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mordujíce a mnoho krve vylévali s obou stranou. A to všecko zlé

dopustil Buoh pro hiechy knží i lidu, neb poznavše Boha skrze hlas

slov i piesma i jiné mnohé vci, kteréž oznamují moc jeho i moudrost

i dobrotu, ale ne jako Boha cilia a Krista Ježíše, obt vezdejší, po-

tlaili, jakož Daniel prorok píše, a pak ohavnost opuštní stoji na

míst svatém, kdež nemá.^

Protož die pán Ježíš: Kdo te, rozumj. r'^ A to mluvie o po-

sledních asích, v nichž sme my nyní.- [Protož] potebí jest nám
k tomu pizíti, že tak vyvýšivše vidomé zpuosoby za Boha sob,
Boha samého [pravého], Otce nebeského nectí, sloužíce radše stvo-

eni nežli stvonte[li],^ Bohem sou pohrzeli majíce klanní, mo-
dlení k stvoení jako kteí národové pohanští neb židovští, [ješto

dopustil na n pán Buoh nemoudrý smysl]. ^ A to prorok nazývá

nejvtší hích, ^ neb proto Buoh dopouští jiné mnohé zlé, že ve

všech vcech bloudí a v híších se rozmnožili píliš a tak Syna
f. 389*' božího potlai[li]2 po/hrzevše jeho životem pokorným, chudým

a trplivým, poníženým a tak jeho všecko zasloužení, chváléce

jeho rty svými a zvelebujíce jeho v hlasích a v službách k oku

krásných, potupují jeho á políky dávají.'' Jako oni oblekše

v zlatohlav klekali ped ním a rouhali se jemu a polikovali jeho,

též podobn tuto iní více, zvelebují [jeho] [v]'= vcech [vidomých],<i

k sluchu a k oku ozdobných a krásných^ a^ tím vtí ohavnost

iní, jakož pán Ježíš die: Co Jest ped lidmi vysokého, ped Bohem
ohavnost jest.-r, Neb ústy chválíce jehos ozdobami zevnitními

a vnit v srdci zloeí [jemu],^ kižujíce jeho skutky svými zlými,

jakož s. Pavel die : Kižuji v sob Syna božiho a v posmch jej

máji.''* To mluvie o kesanech zlých, neb opt k témuž die, že

Syna božiho potlauji a krev svdectví poskvrnnou vedou a Duchu
milosti potupu ini.'- Tak se [dje] ' oborem nyní v knzích i v lidu

ímské církve. Jakož sme to také vidli i v procesí, kdyžJ chodili

na ten den, jako íkají tla božího, kterak '' s velikou ctí a chválou

služby vedou a procesí' iní etice jeho tu drahými vcmi, zlatem,

a Opraveno místo pv.: potlauji, b Opraveno w/^o." dávajíce, c Opra-

veno místo: u. d Opraveno místo: jeho. e Následuje neplatné: a ošáleních,

f V A III chybí, s Následuje petržené: a. h Opraveno místo: ho. i Opra-

veno místo pvodního : iní. i V oríg. podtrženo, k Oprav: místo pv.: s kte-

rakou. • V originále: procsi.

a ím. 1, 21. /? Dan. 9, 27. ;- Mat. 24, 15. d ím. 1, 25. b ím. 1, 28.

: 2. M. 32, 30. ri Luk. 16, 15. '^ Žid. 6, 6. c Žid. 10, 29.

1 Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. 13a—M

a

(str. 41—43).

- Srov. pozn. 2 na str. 10.
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stíbrem a drahým kamením, rouchem rozliným drahým [a vnci]"

mnohými [ruožennými],^ [s]'' píštci'^ i s trubai, s hudci a tak,

jakž mohli, nejslavnji, rozlinými klenoty od zlata a od stíbra,

korouhve a svíce / a tak, jakž mohl kdo statiti k zvelebení té f. SSQ**

svátosti své, kterouž mají
|
místo] ^ Boha i Krista Ježíše. A tak

sme to vídali do obda, kterakou sou slavnost inili na ten den

a kterak pak od veera v krmách množství toho lidu i v tan-

cích s tmi pištci, s hudci i v tom rouše v frejích, v rufiánstvích,

v tancích, ve jhrách, v kostkách. Týmž obyejem na posvíceních

býva[lo] v tch letech minulých. Mnoho sme toho vidli v tchto

okolních zemích i v echách, akoli nkteí mén v nkterých m-
stech. Protož ta ohavnost píliš zvýšila se v knzích i v lidech pod

jménem Kristovým.

Antikrist povyšuje se nad Krista Ježíše, neb se jemu pocta

dje, neb skrze to zvelebeno jest knžstvo, jakož to káží, když

nové mše puosobie. A tak mluvil také* Rožmberský Jošt,^ biskup

Vratislavský, ka: „Raduoj se, matko, že máš knze syna: máš

pána Krista vnuka. Neb jest [knz] duostojnjší nad andly i nad

pannu Mariji podlé duostojenství úadu. Neb blahoslavená panna

Maria jednou jeho porodila, ale knz, kolikrátkoli posvcuje,

tolikrát ho porozuje skrze slova *^ a pstuje ho."^ Protož skrze ta-

kové vci velebí se pejcha knžská, jakož známo jest nám, kteíž

sme bý[va]li pi papeži i pi jiných jemu podobných, kardinálích,

biskupích, opatech i' jiných, kterak se ukazují jako bohové v ve-

lebnosti duostojenství svého okrášleného / drahými vcmi, a zvlášt f-390^

papež, jemuž klekají místo Boha a nohy líbají.^ To jest ta ohav-

nost, jiež jest Buoh dopustil tak již dlouhé asy, aby prospívala,

bloudíce v horší a v tom zlém rostouce, stojíce, kdež nemá, na

svatém míst, jakož íkají: „otec nejsvtjší místo Boha a námstek

a Opraveno místo pav.: vcmi. b Opraveno místo páv.: rozlinými,

c Opr. místo pv.: i. d A III: pišfci. e Qpr. místo pv. : za. f V oríg. pod-

trženo, s A III: Jošf. h AIÍI: slovo, i A III: a.

1 Podle KRASONICKÉHO (od nhož to pejal BLAHOSLAV, O pvodu
— vyd. Jastrebov — str. 13) uinil Jošt tento výrok ,v Praze na Mal Stran

v kláštee u mostu na kázaní, kteréž o nové mši {t. j. o pímící) inil." Roky-

cana prý ukazoval na to za týden kázáním, které ml v kostele Týnském. (Víz

rkpís mas. V F 41 f.
80b—81<i). Srov. ŠIMÁK, Neznámé ínkanabule bratrské?

v LISTECH FILOLOGICKÝCH 1912. 40. Že výrok Joštv nebyl ojedinlý v té

dob. patrno z traktátu Píbramova proti Biskupcoví. z nhož knzi táborští

r. 1423 citovali výrok podobný. Srov. VLEK, Djiny literatury eské 1, 1. 135.

Srov. AI f.
34b. 177a—177b. 188a— 188b. Podobné místo te se

v CHELICKHO Síti víry (vyd. Smetánka) str. 48.
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pána Krista, úad drže svatého Petra" a tak [dále], kardináli, církev

svatá.

Tak pod jménem a pod úady pána Krista [a apoštolskými]

taková vc pezlá jest duchu pána Krista odporná. Zvelebivše

vidomé svátosti a^ služebnosti sami se zvýšili a v chvále a ve

cti postavili, a kdož s nimi v tom úastenství býti nechce, maje

známost smysla viery pána Krista, jsa uen Duchem pravdy, musí

od nich býti potupen a za bludného odsouzen k upálení. Neb

tudíž prorok Daniel die: Kteíž budou vyueni^ a^ uiti jiné

budou (totiž vrní kesané, kteíž sou vyueni Duchem Svatým všeliké

pravd a jiné uiti budou, aby poznali samého pravého Boha a Jezu

Krista, Syna jeho), tak die andl božie k Danielovi, že upadnou

v me a v plamen i u vzeni i v loupež dníA Takf se plní toto

proroctví tento as, že kdož nechce povoliti a poddán býti té

ohavnosti, kteráž stojí na svatém míst, kdež nemá, musí od ní

trpti. Též tito od tchto nepravých kesfanuov jako oni od pohanuov,

f.390'' nechtí(c)<= pidá/vati stvoení vidomému cti a chvály, kteráž sluší na

samého Boha Otce všemohoucího, stvoitele nebe i zem. A proto

nyní nkteí naši bratí u vzení <* jsou a nkteí již zemeli." A my

tejž úmysl máme, nežli bychom to uinili skutkem aneb slovem vy-

znávali, radši trpti to, což pán Bh na nás vzloží a z milosti do-

pustí, i zemíti '^ na^ tom míníme, doufajíce v pána Boha, žef nám se-

trvati dá. Neb na též pi trpíme a pro touž vc jako i onino od po-

hanuov, a pod jinou tvárností, slovy Kristovými pikrytou, neb nejvíc

proto muedlníkuov bylo v Starém i v Novém zákon. Neb na tom sou

meli svtí proroci od Židuov, jakož i nyní vrní kesané od fa-

lešných kesfanuov.

Protož, miste, nerádif bychom toho páli, aby byl v ouastnosti

té nevstky opilé krvi svatých,^ neb jsme od tebe mnoho dobrého slej-

chali a vdni sme toho i dnes. Protož, chceš-li se toho uvarovati, musíš

se dobe opatiti, neb's ty hlava knží v tomto království, na tf prvotn

jde, neb na tob nejvíc záleží. A muožeš tomu rozumti, žef se lidu

mnoho chystá a utvrzuje, než by to inili neb vyznávali [neb povo-

lovali], radše chtí? zemíti. A také knžstvo nepestává hanje, zloee,

^V AI chybí, b A III: neb. c Opraveno místo pv. : nechtících. d a III:

uvzeni, e AI: zmíti. f AIII : v. § V orig. podtrženo.

a Dan. 11, 33. /? Zj. 17, 6.

1 Odtud až nafol. 391 b jest všecko skoro doslovn vzato ze TVRTÉHO
LISTU K MISTRU ROKVCA.WVI, AI f.

14 a— 16 a (str. 43—49).

- Týká se asi uvznných bratí Skuteských. o nichž viz str. 65 pozn. 4.

Vznných ovšem bylo mnohem více (víz str. 225 pozn. I).
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kivé vci vzkládaje, bluduje, kaceuje. A lid svtský to slyše v zlost

se zapaluje, v nenávist a v vraždu. Protož, miste, tebaf prozíti k tomu,

kde se ta vc / vzala, ponvadž jí nebylo v první církvi apoštolské f. 391 a

více než za ti sta let a ješt [a]ž dodnes v nkterých zemích toho

není mezi kesany, jakožto v ecké ^ církvi a v indické,^ ve mnoha"
zemích, a pán Buoh toho nepikázal aniž k tomu piesma máte Bohem
vdechnutého, prorockého ani apoštolského ani uiteluov první

církve. Zdali toho nevíte, že piesma máte zvláš apoštolská o vcech
rovných eledních, kterak se mají míti otcové k synom a synové

kterak se mají míti k otcom a pacholci [kterak] [mají poslouchati]

pánuov a dlati ne k uoku,'= ale z upímého úmysla. a o tomto

pak [a] o tak veliké vci [a]by nic nemluvili. A víte, žef sou

mnoho pedpovídali budoucích posledních asuov. Protož potebí
na to pomysliti a na to lépe se poptati, odkud to pišlo a skrze

které pošlo a k komu a kterak toho požívají, a kterak v tom živi sou

knžie i lid pravíce, že se Bohu klanjí, modlí i slouží, ale skutkové

jich i e svdectví vydává zjevn, že sou slouhy hícha. Takéž praví,

že Boha pijímají, pijímajíc vidomé zpuosoby. Jestliže jest tak, tehdy

jsou chrám Boha živého a Kristus pebývá v nich, pakli jest jinak,

nechf se v tom opatí. Neb duch moudrosti nepebývá v tle pod-

daném híchu.

Protož, miste, potebí jest k tomu prozíti [i nad tím bdíti] a za

to / se pánu Bohu modliti, aby to poznal a Královu Milost vystihl, í. 391 >^

aby nevinné krve nevyléval domnívaje se, že by tím Bohu sloužil,

a v tom na se i na té i na království toho hnvu božího
|
více] nevzbu-

zoval. Než vz, miste, žef sou mnozí lidé nad tím vzdychali a pánu

Bohu se modlili i s posty bdíce prohledali i poznali to pehrozné za-

vedení v ímské církvi, že to dobré, od Boha skrze pána Krista zpuo-

sobené a rozkázané initi k životu vnému, to pak obráceno k smrti

asné i vné. Kdež mli Kristuov život pijímati, pro tu vc životy náše<^

berou, bližních svých, trápíce a mordujíce. A kdež mli oištní bráti

skrze vylití krve Kristovy a posilnní k trplivosti, tu pak rozncují se

[a vzbuzují] k zlosti, aby krev bližních svých vylévali a se poskvrovali.

Jakož's sám, miste, povdl, že ve všecky svátosti vkroil ábel duchem

svým a k svému jich užitku požívá, to jsme v jistot poznali, že

jest tak [a] pak této k nejhoršímu zlému, neb mla^ býti k^ nejlepšímu

dobrému a k chvále Boha Otce všemohoucího a k zvelebení Syna jeho

a Aí: ácské. b /\f: rnnolio. c A//Í: k oku. d Ptlv. bylo nejspíše na-

psáno: naše, ale zdá se býti opraveno v: naše; A III: naše. e Následuje pe-
tržené: by. i V AI petrženo.

' Srov. pozn. I na str. 121.
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Ježíše Krista,^ pána našeho, [a] k vzrostu vyvolených jeho. Ale tak jest

bylo v prvním lidu židovském, že kteréž vci dal jim Buoh a rozkázal **

k chvále své, aby jeho v tom velebili a ctili a k jich dobrému aby

bylo, aby jemu sloužíce tak dobe se jim stalo od nho, ale potom

í.392^ v prod/lení asu pro jich srdce nedovérné a duch neupímý a pro jich

híchy dopustil pán Buoh, že jest je ábel svedl a na to zlé obrátil,

jakož vám to šíe známo jest, kterak ty vci bývaly.

Pak také [vézte],*= že s tmi lidm[i]'^ nejsme ani jim povolujeme,

ješto mají pi tom smysl zlý, nerozumjíce slovuom pána Krista Ježíše

a v jiném |je| smyslu berouce, protož i rozkázaní jeho sob neváží

a užitka pisluhování skuten neznají od vrných knžie, protož i [u]

vyznání umenšují, pravíce, že jest památka veee, aneb opt že jest

ten chléb požehnaný dal na památku svou ukázav na své tlo; a opt
nkteí praví, že ten chléb jest znamení tla Kristova, kteréž sedie na

pravici Boha Otce. Protož ta všecka smyšlení jinak, než Kristus [ekl],^

a umenšování slova jeho živého a svatého nám se nelíbí, jakož sme

nkteré slyšeli i spisy tli. Pak kteížkoli takoví jsou, myf se jich va-

rujeme a [od nich] vystíháme. Ale jakož praví o jídle [beránka] u ve-

liký tvrtek, že by se k nmu scházeli a jedli njací lidé bludní, myf

o tom nic nevíme, než slyšíme lidi o tom mluvíce, což od knží na

kázáních slyší, a na nás to obracují, a toho z nás žádný netoliko by

jedl, ale ani vidl. Ale totof jest pi nás, že my víme v sprostnosti

srdce slovuom pána Krista Ježíše, že jsou pravá a život vný, a což

jest ekl a vysvdil, že jest tak v pravd tlo jehoa svaté pod zpuo-

f. 392^ sobem chleba [k^ pokrmu] a krev jeho / svatá pod zpuosobem vína

k nápoji.

Pak o modlení Kristu v svátosti: myf k vidomým vcem nemáme

zení srdcem svým ani ustrnutí vrou, ale k Bohu vnému, Otci ne-

beskému a nedlíme modlitby od Krista [Ježíše], Syna jeho, v nhož
nevidouce víme, jehož i pijímáme, chléb nebeský živý, neb plnost

božství v nm pebývá tlesn, protož jemu se klaníme i modlíme tu

pítomn, když pijímáme v jednot Ducha Svatého s Otcem. Než když

býváme tázáni, kterak ta svátost jest tlo Kristovo, aneb opt, kterak

jest Kristus v té svátosti, myf toho vypravovati a vymovati nesmíme

pro své svdomie, neb pán Ježíš nepovdl ani apoštolé, kterak jest,

než tak, jakož ekl, víme sprostn, a k emuž dal, požíváme, pak nad

a Následuje zbytené: syna jeho. b Nad tím nadepsáno: an; AIII: roz-

kazoval, c Opraveno místo pv.: víte. d Oprav, místo pv.: lidé. e Oprav.

místo pv.: pravíe. f AIII: ku.

u Po stran Jest znamení: O
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io neb mimo to nesmíme viti ani požívati. Máme k tomu na svdectví

nkteré knžie i t, miste, že jste to nejlép chválili v sprostnosti srdce

viti, jakož pán Kristus ekl a apoštolé vypsali. A takto si ekl : „Kdo

se vytazuje, kterak jest v té svátosti, [že velmi] všetený jest, a kdo

vypravuje, velmi pyšný, jako by chtl vešken svt na se vzíti. Chceš

vdti tajné vci božské, sám sebe nestíhaje." I eks ješt: „Víš-Ii)

kterak's veliký byl, kdy jsi se narodil, a mnoho-li tebe v roce pibylo'

vieš-li? Aneb opt, pro jest vrbový list úzký a podluhovatý a du-

bový široký? Sám o sob nevíš, ani tm vcem ro/zumíš, ješto jsou f- 393^

pítomné tebe, a chceš pak toto vdti a vypravovati, ješto jest v tej-

nosti božské skryto." A tu's pi té ei mluvil bera e Davida, že pi-

pravil Pán pokrm bojícím se sebe a: „A tak jest pipravení jeho. Kterak?

Tak, jakž ráil a chtl a muož."

Dobe's, miste, vystíhal nás, vdní sme toho, neb's nás vystíhal

od propasti hluboké, abychom v ni neupadli. Neb tím vypravováním

a k jinému požíváním a jinak, než Kristus rozkázal, nejhorší se vci

djí, tak že zradí bratr bratra na smrt [a otec syna] a svarové se djí

vespolek, jakož sme o tom napsali [šíe svrchu], co se zlého dje skrze

to. Neb byf bylo potebí o tom vdti, kterak jest, bylif by apoštolé

toho nezmeškali, a zvlášt svatý Pavel. Byli by ntco o tom v první

církvi vdli i budoucím napsali a bylif by rozkázali tak se k tomu

mieti a k tomu požívati, k emuž nyní požívají, a kterak se k tomu

míti mají, když by se to pánu Bohu líbilo a k spasení prospšné ke-

sanem vícím bylo. Neníf to podobné, byf tak byl obmeškán lid první

kesfanský za nkoliko set let a ješt v nkterých zemích, aby pána

Ježíše s sebou nemli, ale vilif sou milí apoštolé i všichni vrní

kesfané, že s nimi jest, když se zberou a když kam jdou, kdež sou,

že jest s nimi pán Buoh jich i Kristus Ježíš pebývá v nich a oni v nm
a že se mohou modliti vzácn Bohu v každém míst skrze Ježíše

Krista / v duchu a v pravd. A také toho skutkem dokazovali, že jest f.393^

s nimi, jsouce živi pro nho, zpravujíce se slovem jeho, ostíhajíce pi-

kázaní jeho.

Pak ješt toto povíme, že nkteí lidé z ímských uenie, když

s námi mluvili, z toho sou nás nevinili, bychom viery nemli aneb

o pijímaní tla a krve pána Krista nevili, ale z toho, že má poslu-

šenství zachováváno býti otci svatému i s jeho zbor[em],3 g že to jest

církev svatá a že se Duchem božím zpravuje, protož má jí posloucháno

býti jako pána Krista a apoštoluóv. Ale o tom, jakož my držíme, tak

a Oprav, místo púv.: zboruom.

a Z. 111, 5.
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sou k nám mluvili, že jest to bylo v první církvi svaté kesanské

i ješt v nkterých zemích jest. Ale tito knžie tvoji praví, misti^e, že

my viery nemáme a o tle božím [pána Krista] nevíme a jinak mnoho
zlého, a odsuzují viery i všeho dobrého. A tak odsuzujíce nás, od-

suzují pána Krista i vešken zbo apoštolský první církve i všecky

vrné kesany až do tch papežuov i jinde, kdež sou koli po všech

zemiech dodnes, v Indi, v ecích; jichžto ustavení nikdy ne-

byla^ aniž jsou, a tak podlé jich odsuzování a duovoduov cizoložn''

piesem [požívají] hanjí[ce] a bludujíce etc (všichni |sme] <^ t(otiž)

pikharti, svdce [a] kacíi); a tak k smrti odsuzují, jakožto první knží
Krista Ježíše, tak i oni o nás.

f. 394^ Kéž*^ tak djí, / jakž^ jest, že papežuov nechtí poslouchati i nás,

jakožto Urbana papeže i jiných, ješto ty vci zamyšlovali, a kouce,

že není jistota [jich] ustavení neb jsou (byli) bohatí a svtští a také^

svatokupectví zamyšlovali i jiné vci zlé a pod jednou zpuosobou po-

sluhovali a od nás nechtí pijí[ma]ti, proto že sme v to 8 knžství ne-

vešli dvemi, totiž skrze Krista Ježíše pána, ale skrze moc úadu pa-

peže a také že ho zle požíváme a jsme v nm živi tlesn ! Kéž tak

djí a na kázaní hlásají, k^tomu bychom se piznali. Ale jinak mluvie,

neb se pána Boha nebojí ani koho jiného, ani se lidí stydí. Ale píde
soudce spravedlivý a mocný, ješto to moude rozsoudí mezi námi a jimi

a moc svou ukáže nad vinnými. Ale bylo by lépe se zde leknouti

a báti^i té ei, ješto die prorok v Duchu Svatém o takových: Za-

styte se nemilostiví a dfojvedeni^ bute do pekla! Nmi bute rtové

lstiví, kteíž mluví proti spravedlivému nepravost v pejše a v uohavéJi a

Ale dejž pán Buoh jim ku pokání se obrátiti a ku poznání pravdy

pijíti, neb snad nkteí nevdí, co mluví ani co iní!

Také o pokání víme, když kdo z takových kesanuov zheší

aneb pobloudí, má zase pijat býti, bude-li pokání initi, jakož

die svatý Jakub : Jestliže by kdo pobloudil s cesty pravdy a kdo

{.'^'^A^ jeho navedl, zišt duši jeho. í^ Pak takový má se vyznati, komuž sluší, /

toho'^ zlého, jest-li, tejná vc, tehdy tajn, pakli zjevná, tehdy zjevn,

aby i ti vdli, kterýmž zjevná byla ta nepravost. A když by knz
poznal, že se obrátil k Bohu upím a srden želeje toho, v emž
byl, a tak znamená, že není hích k smrti podlé nauení svatého Jána,

a Pod slovy: jichžto ustavení nikdy nebyla pipsán variant: ješto ústavn

v ni nikdá nebyla, b Opraveno místo pv.: cizoložném, c Pod tím pipsáno:

Samaritáni. d Oprav, místo páv.: kdež. e Pvodní bylo: jakož. f V origi-

nále opraveno v: tak. i Opraveno místo: toto. h AÍII: káti. i Oprav, místo

pvodníiio: odvedeni, i AIII: v ohav. ^VAlíI následuje: obého.

a Ž. 31, 18. 19. /S Jak. o. 19. 20.
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jenž die : Máme prosby, jichžto žádáme. Zheši-li bratr, proste za nho

a budet jemu dán život, « a tak podlé toho má uiniti knz : když ho

zase pijímá v zbo kesanský, má jemu poraditi a rozkázati, aby se

vinen dal a koil ped pánem Bohem i ped tmi, s nimiž má jednotu

v božských daích: jest-li zjevná vc, tehdy zjevn povdti slušnou

eí, jakž by nauen byl, pakli tajná, tehdy má éci : „Což sem koli

zhešil proti pánu Bohu a proti vám, jakož pán Buoh zná i tomuto sem

zjevil bratru, kterýž k tomu vyvolen jest, vinen se dávám pánu Bohu

i vám a želím toho a prosím, odpuste mi a proste za mne pána Boha,

a mi odpustí" ; tehdy má knz i lid odpustiti a zaii se neb za ni pánu

Bohu pomodliti, více, že jemu odpustí skrze Ježíše Krista podlé toho,

jakož die apoštol k Korintom: Což jste odpustili, i já v uosob^

KristovJ Ale podlé toho držíme, že viny má opravovati bud ži-

votem anebo skutkem neb promluvením, jakož by jemu bylo

nauení dáno. Již pak ho mají míti za spoluúda tla Kristova v zboru

božím, a již ho nemají potupovati, ale jako bratra milovati.^

Také nás nkteí ohyžují a utrhají o stavu panenském, f. 395^

vdovském i manželském. Protož také o tom nápisem krátce, kterak

o tom držíme [a víme] ; že tak, jakož zpráva apoštolská o tom

jest tm, kteíž se ku pánu Bohu obracují a v pravd víru pána

Krista zachovávají a v uení apoštolském se ostíhají, jakož sme

o tom svrchu napsali.- Z kteréhožkoli ádu rytíské[hoJ, žákovskéfho]

neb obecného lidu stavu panenského [a] vdovského dobré by bylo,

aby tak zuostali, v emž sou povoláni a pijati do zboru božího,

aby svatí byli tlem i duchem istotu milujíce pro milost božie,

aby hodn chodili tomu, [jemuž]'' jsou se oddali bez pekážky

stavu manželského [jsouce], ale musíf svá pirození híchem [na-

kažená]*^ mrtviti, trestáním tla v službu podrobujíce práce nkteré,

bud postem, žiení, metlami, nespaním, tvrdým léháním etc, a žá-

dosti tlesné zlé"^ skrze modlitbu a slyšení slova božího a roz-

mlouvání a nade všecky vci vieru pána Krista Ježíše, neb u viee

jest vítzství nad híchem, neb všichni šípové ohniví zlostníka

uhašují se, vnuknutí zlá, ješto na srdce vstupují, a žádosti, ješto

rytují proti duši. Protož apoštolé píší, že vítzství vaše víera

váše,r neb vrou se pemáhá dabel i svt i tlo s híchy i s žá-

dostmi a v samotném panenském stavu jest snadnost / k slou- f.395''

a A III: v osob, b Opraveno, místo: jenž. c Opraveno místo: poatá.

á V AI jest nevhodn opraveno v : dobré a ; A III má tž slova nevhodná,

a 1 Jan 5, 15. 16. /? 2 Ko. 2, 10. y \ Jan 5, 4.

' Viz pozn. 1 na sir. 638.

~ Mini se asi poátek tohoto listu. str. 598.
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žení Bohu. Snáze se zachovají od neádné milosti tla a od pe-

ování svta, ale aby se choti, pánu Kristu svému, líbili a v nm
své potšení mli, milujíce* jeho z srdce istého a svdomí do-

brého, v lástce pebývali nemajíce poskvrny tla ani ducha, peliví

jsouce o ty vci, kteréž sou Pán, a s pilností všecky asy života

svého [až do smrti] neistot s povolením se nedopouštjíce ; pakli

co z násile pijde proti vuoli a úmyslu, ješto nemá kochání ani

libosti tlesné,^ [tím se] lovk vnitní neposkvrní, neb se neruší

v milosti duchovní a v istot srdené a také tomu lovku hích

se nepoítá ani váží podlé ei boží, neb takoví všicku sna[ž]nost"^

nakládají, aby byli svatí tlem i duchem, protož nejsou podlé tla

živi, ale podlé ducha; pakli se kteí neb které zdržeti nemohou,

nech se vdávají, jakož apoštol^ uí, že lépe se vdávati, nežli [by]

se pálili.'^ totiž v své mysli pemoci se dali a žádost[mi]^ jsouce

pemoženi (u) vnitním lovku [porušeni]* byli [a v híchy pa-

dali a jiným k ourazu a k pohoršení byli.] A skrze takové jméno

božie bývá porúháno a ohyzda se pivodí na kesany vrné,

protož die: Chci. aby se mladší vdávaly,p takové, ješto v rozkoši

tlo chovají, života svého riepemáhají a neskrocují jazyka a v pýchu

se pozdvihují, domnívajíce se ntco býti nad jiné v stavu pa-

nenském. Protož takových aby mrzkost jich ponížila a pi tom

bída a psota ztrápila a zámutkové tla skrocovali a mužís tre-

stáním ; tmf die apoštol: Každý muž mj manželku svour a ode

f.396^ všech / jiných vzdrž se skutkem i volí. Kdož^ se tak pojímají, ne-

heší híchem k smrti, neb apoštol die: [Já pak odpouštím vám
etc^y'. Pak již dlužen muž žen a žena muži na as jeden dru-

hému povoliti podlé hodné píiny, neb on již nemá moci tla

svého ani ona.£ A by chtl on neb ona vdadúc se aneb toho se

nedopouštjíce nikdy pak potom vždycky nechati, z toho by mohlo

pojíti ntco horšího neb i cizoložstva. Protož potebí dobe se

rozmysliti [a rozsouditi], k emu se má poddati, že budou-li dti,

aby je chovali a na n pracovali i jeden o druhého péi mli a

práci [vedli] až do smrti, zachová[vajíce]J vieru k sob a slib,

kterýmž se zavazují ped Bohem. A tak má muž milovati ženu

svú jako Kristus církev a jako tlo své, péi o ni maje, o spasení

> Opr. místo pv.: milého, b V A III chybí, c Oprav, místo: snašnost.

d Pod tím pipsáno: ti. e Opraveno místo: žádostí, f Opraveno místo púv.:

pemoženi, g Pod tím pipsáno: muže. h Pod tím pipsáno: y. » Následuje

podtržené, ale zbytené: odpuštni, i Opraveno misío pv.: zachovati. Násle-

duje neplatné : majíce.

a 1 Kor. 7. 9. /JI Tim. 5, 14. y 1 Ko. 7, 2. \ Ko. 7, 28. £ 1 Kor. 7, 3. 4
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jejie i |o] poteby tlesné, v práci se poddávaje. Též i ona aby

s milostí poddána byla jako Kristovi církev, v poctivosti ho maje

a stud k nmu zachovávajíc, v kázni =* a v bázni [k nmu]^ se za-

chovávajíc,^ jakož apoštol uí.-^

Protož o stavu manželském tak držíme, že to dobrá vc jest,

když pacholík neb dvka, vdova neb vdovec, takoví kesané, o nichž

svrchu povédieno jest, nalézají*^ se ádn a dostaten zachovalí v sta-

vu zdrželivém neb panenském i svolí se k stavu manželskému, aby

v nm poctiv a ádn se [spolu] zachovávali ; a to uiniti mají s po-

slušenstvím rodiuov neb tch, jimž[to] poddáni jsou, s povolením,

pak / podlé úmluvy ádné a nauení zdravého zprávy apoštolské, tak t-396''

mají se spolu sjíti. A pi tom oddávaní mají se spolu modliti pánu

Bohu i s tmi, kdož je smlouvají a vdávají, aby jim pán Buoh

dal v tom stavu ádn se chovati ^ bez poskvrny hícha smrtedlného,

a budú-Ii míti dietky, aby je pán Bh k spasení vyvolil. Pak ty

dv osob mají se míti mocné v duchu, aby žádost zlá nepemáhala

jich v tlesné milosti a libosti tla, aby vnitní lovk neporušil se

a neposkvrnil. Protož tvárností tla nemají sob (píiny) dávati skrze

dotýkání a vzhledání^ jeden na druhého, ani mluvení oplzlé a okra-

šlování tla kterú ozdobu k okrase, a tak všech vcí, kteréž by jim

byly píina ke zlé žádosti a k zápalu popuzení tla, a zvláš v po-

steli spolu léhánie a sebe dotýkání mají se varovati a s pilností

ostíhati, neb to jim bylo by píina k mrzkému híchu. Protož

apoštol die: Ne v ložích, aby nebylo stydkostiJ A opt: Figura po-

minula ; aby, kdož má ženu, ml jako by neml, r A protož

[potebí se jim] takových vcí^ vystíhati se a varovati, aby mohli

mocn se mi[e]ti v tle i v duchu, aby tlem svým vládli dobe v po-

svcení a v poctivosti, aby se nedali hnutí tla pemoci a trápením žá-

dostí, neb tak apoštol píše i manželom, že ponvadž chtí spaseni

býti, musí své údy mrtviti, smilstvie,'^ neistotu, zlou žádost'^ a tak za-

chovati se od poskvrny tla i duchu, / když chtí zstati v Kristu f. 397="

a v cierkvi, neb to jest veliká vc tak se ostíhati a od žádostí tla

vzdržeti, ješto rytují proti duši, neb tak bude srdce neporušené a duch

smírný a pokojný, jenž jest ped obliejem božím bohatý. Než pak na

as má jich scházení býti z spoleného svolení obou osob pro výstrahu

hiechu nezdrželivosti pes moc zlého pirození a ábla [zklamání] ^

a V A III chybí: v kázni X se zachovávajíc, b Opr. místo: jemu. c Opra-

veno místo: nenalézají, d Opraveno místo: zachovati. e y A III: dotýkaní a

vzhledaní. ^ Následuje neplatné: potícbí icst. g y4///.- smilstvo. ^ Opraveno

místo: lákání.

a E. 5, 23. (i ím 13, 13. r 1 Ko. 7, 29. 31. í Kol. 3, 5.
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a také majíce milost aby dietky mli a k dobrému je vedli. Protož

mají viti, že jim toho pán Bh nepoítá za hích k smrti ani vážie,

ponvadž se ostíhají v nauení pána Krista [skrze apoštoly prohlá-

šené], a tak zachovávají asy nemoci a thotnosti a také se tch

vcí nedopouštjí jsouce pemoženi zlou žádostí a milostí tlesnou

a chlípností kochání v mrzkostech, ale umjí spolu pebývati jeden^

druhému k zachování srdce istého a svdomí dobrého.^

Tak jest mezi námi, že bychom rádi toho ostíhali i jiných

vcí k tomu podobných, kteréž sou psány [o]^ stavu panenském,

vdovském i manželském. Pakli by kdo pestupoval to, nesmli

bychom ho spasením bezpeiti, ale musil'^ by umenšen býti [a]

trestán a podlé hodné píiny z zboru vyobcován.

Také o posluhování v nemoci svátostí lovku držíme [a v-
íme], že jest skutek dobrý, jakož pán Ježíš die: Byl sem nemocen

a navštívili ste mne.o- A svatý Jakub uie: Jest-li kdo nemocen mezi

.397" vámi, uve knžie / zboru, a se modli nad nim mažice jej olejem ve

jménu Páné, a modlitba vieiy uzdravi nemocného a polehi jemu Pán,

a bude-li v hišich, budou jemu odpuštniJ To máme za dobré a rádi

bychom zachovávali, když bychom mohli, pi nemocných. A dále

nad to potebí takových potvrzovati u viee a napomenouti k milo-

vání pána Boha i všech lidí a k doufání vésti pána Krista a v nadji

vného života postaviti, aby nepochybovali ani vrtlali, ale úpln se

dovili Bohu, že je z milosti své skrze pána Krista hodné uinil

v stránka losu svatých v svtlosti,r a že pijde k blahoslavenému

vzkíšení a k Otci svému do království nebeského, kdež se stkvíti

bude Jako slunce^ a radovati veselím nevýmluvným a oslaveným.

^

[Amen.]

Také poteby tla a pohodlí mají obmýšleti s milostí a po-

sloužiti, což potebuje, dokudž by nemocen byl neb byla. Neb
ponvadž zdravého nemají opustiti, nad to nemocného, cožkoli

jest k jeho [dobrému*^ a tlu pohodlnému]. A jestliže ume, tlo

pochovati slušn, chválíce pána Boha, že dal setrvati v dobrém až do

konce, v lástce, v viee a v nadji, v ctnostném život, v skutcích

dobrých. Amen.-

a Následuje zbytené: k. Opraveno místo :\. c A III: musel, d Opra-

veno místo: poteb.

a Mat. 25, 36. /? Jak. 5, 14. 15. y Kol. 1. 12. Mat. 13, 43. e Para-

fráze 1 Petr 1, 8.

' Srov. IVRTY LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
16b (str. 50).

- Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. m (str. 51).
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Také tázáni sme od mistra, co jest nám zjeveno, abychom

povdli, ka: „Poznáme-li, že jest / pravé, také pijmeme."^ Tak sme f. 398a

napsali o tom, že my to za nejvtí zjevení máme, když sme pravdu

poznali pána Krista. Neb kdož sou jej poznali, ti sou jej^ pijali, a tm
dal moc syny božími býti, ješto ví ve jméno jeho a z Boha porozeni

jsou.o- Neb již ne z vle nmže, ani z krve, ^ neb této a krev neob-

drží království nebeského.r Neb jim toho žádná moudrost nemž
zjeviti tlesná ani vtipnost a[ni] rozum ani uení kterékoli pod

nebem, neb jest asné emeslné, ale s huory Otec nebeský, jakož

pán Ježíš ekl svatému Petru: Tlo a krev nezjevilo tob, ale

Otec mjJ Neb moudrým a opatrným nezjevuje [se], ale malikým,e

ješto sou chudí duchem a pokorní srdcem a nízkým vcem povolují

v sprostnosti Kristov. Takovými" zjevuje Otec Syna a Syn Otce, aby

jej poznali Boha samého pravého a Ježíše Krista, Syna jeho. A to jest

život vný.- A o tch sme vcech svrchu napsali,^ ješto kdož te
nebo slyší, mž srozumti, kdož sou ti, neb v tom jest [naše]

ustavení a utvrzení a s tím se nemíníme krýti, ale každému žá-

dajícímu povdíti i psáti, neb bychom rádi, aby všichni ku pokání

a pravdy poznání pijíti mohli a za to se [i] pánu Bohu modlíme,

aby jim ráil oi vnitnie osvítiti a zjeviti Syna svého milého

a v nm víili / svou líbeznou ve vší moudrosti a rozumu du- f. 398*'

chovním, aby hodn chodili ve všech vcech líbíce se jemu,

v dobrých se skutcích plodíce, v umní božím rostouce, v každé

ctnosti posilnni jsouce podlé moci jasnosti [jeho etcj. V té^ zná-

mosti pravdy umní božího rádi bychom pebývali a v tom rostli.

Téhož jiným žádáme a proto sme napsali. A to máme za doko-

nalé zjevení, abychom v nho srdcem vili a v duchu milovali a všecko

[své doufání] v nm položili, a co jest jemu libého, to inili. I toho

sme vdní zjevení, když nám pán Ježíš otevel smysl, abychom písmom

rozumli a v pravém smyslu po| žívali]'^ k poteb spasení našeho,'*

neb ten dvod jest dobrému i zlému. Písma [Duchem] bo[žím]'^

vdechnutá oznamují zlé i dobré a my z toho jistotu známe svého

pravého^ povolání, když se v tom nalézáme, co písma svdí pro-

rocká i apoštolská o volených božích tak, kterak mají býti a v em

a Oríg.: její. b Opraveno místo: tej. c Oprav, místo: poznali, fi Opra-

veno místo: bohem. ^ V AIII chybí.

a Jan 1, 12. 13. ^ Jan 1, 13. y^ 1 Kor. 15,50. 3 Mat. 16, 17. s Mat. 11, 25.

1 Srov. DRUHÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
3a (str. II)-

' Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. 86 (str. 27).

=* Srov. str. 598.

* Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f.
8b (sír. 27).



648 Bratí za krále jiího v úzkostech.

a co na n má pijíti. A podlé toho o knzích i o Hdu vbec
držíme, kterak o nich piesma svdí, že což se v písmích za zlé

pokládá a zatracení hodné, když je v tch vcech vidíme a od

nich slyšíme, za to je máme, což sou. Jakožto Židé a pohané,

ješto srdcem bloudí a Bohu nevie a v hnvu božím jsou, takéž

i tito pod jménem kesanským v témž se zlém nalézají a strach,

ješt v horším, jakož písma svdí a skutkové jich ukazují: a
f. 399^ se / nkteí vždycky uí, proto k umní pravdy nepicházejí, aby

ji [poznali a skuten plnili.]^

Pak o zjevení, kteréž Bh prvním kresanom uanil,*^ tak i nynie

téžci jgg^ mocen zjeviti, a což zjeví, naplniti. I z toho se radujem

a pánu Bohu dkujem, že i tento as to ukazuje k oužitku spa-

sení a k zízení lidu svého, kterak se mají míti v ádu mezi sebou,

jakožto [i]'^ prvním [v] pirozeném zákon i v Starém mnoho toho

inil, a zvlášt Ezechiel [prorok mnoho] psal^ zjev[e]ní' o^ chrámu

vzdlání, kterýžto chrám znamenal zbo boží, jakož tak apoštolé

vykládají a zvlášt svatý Pavel píše k Timoteovi [ka]*': Toto

píši, kterak máš v chrám božim obcovati, kterýžto jest zbo
Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.^ Tak i v Novém zákon
zjevení mívali sou mnohá'^*' v první církvi a mají býti a budou

až do dne soudného vyvoleným božím, neb tak písma svdí.
Než divové a zázrakové tif [sou] pestali pi vyvolených bo-

žích podlé piesem, neb sou byli pro nevrné Židy i pohany, ale

peneseni sou na Antikrista, kterýž pišel ve všelikém svedení ne-

pravosti.' v divích i zázracích, jakož [i] my) po tom ho známe,

neb jsou jeho lživí zázrakové, nejsou v pravd, jako byli pána

f. 399'' Krista [a apoštoluov]. Neb / o nich pán Kristus die, že pijdou

ve jméno mé a djí: „Já sem Kristus" a budou svoditi^ kouce:

„[Tamtofj^ jest Kristus, ondenof jest Kristus." § Protož ekl: Ne-

rote jím vitij neb není toho v pravd, co oni iní a mluví.

Protož takovým také nezjevuje Otec nebeský Syna svého, ale duch

chytrý a lstivý skrze tlo a krev k oklamání a svedení, aby je

ustavil v bludu a ve lži, jakožto nyní zjevné jest, že se plní písmo,

že mají svdomí porušené a skutky zlé zjevné i ei nepoctivé

a Opraveno místo: plnili a skutené. b AIIÍ: inil. ^V AIII chybí.

d Opraveno místo: v. e Opraveno místo: popsal, f Opraveno místo páv.:

zjevn ; A III : zjevn, g A III: a. h Následuje neplatné: ekl. ch A III. : mnohé.

' Opraveno místo: v nepravosti, j Následuje neplatn: i. ^ Následuje neplatné:

a. 1 Opraveno místo pv.: tentof.

a 1 Tim. 3. 15. /í Mat. 24, 5. 23. y ^^^í- 24. 23. 26.

' Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. AI f. 8^ (str. 27).



Bratí za krále jiího v úzkostech. 649

a tak jsouce slouhy hícha sami ji[né] rozhešují=* a žehnají a tak

v nadji spasení postavují myln. Protož takoví nemají otevení

smysla písma ani toho zjevení, kteréž Bh dává sluhám svým,

kteréž posílá lidu svému vyvolenému, aby jej v jednotu sbírali

a ídili, v jednotu viery nejsvtjší shromažujíce a slovem pravdy

uíce, aby všichni jednomyslní u víe byli, nad sebou lítost majíce,

bratrství milujíce, jedni druhým milosrdní jsouce; takovými Bh
zjevuje a napluje ku prospchu a k vzdlání církve své svaté.

Pak my sme ntco napsali mistru k žádosti jeho,^ kterak jest

pán Buoh mezi námi nkterým zjevil, že jsú to prvé povdli
a potom se naplnilo.' Ale nkteí knží to zvdvše v rouhání*^

obrátili, kouce, že jim Duch Svatý zjevil je z holubí baky,'- a tak

všelikterak hledí nás lapati, aby nás lidu ohyzdili. Protož tžké
jest naše psáni aneb mluvení tm, / kdož moc mají a moudrost {.400^

tla, jiež všecky vci chtí rozmiti a zpraviti, a co se s nimi ne-

srovnává, to potupí a ohyzdí a mocí sáhnou, aby trápili. Však

proto vždy nám nesluší nechati mluvení i psáni pro ty, kteíž by

se rádi pánu Bohu líbili a proto se ptají, chtíce zvdti, co jest

pi nás. Protož i tuto ješt položíme podlé toho, jakož srn mistru

psali,' neb my pi všech vcech drželi sme se^ nauení vrného
a zpravidla kesanského pána Krista Ježíše v slovlu]*^ i v skutku

v pravd Ducha jeho, kterýmžto milí [apoštolé zpravováni jsou]

[i]^ jiné uili i psali, -^ abychom všecko, což iníme ve jméno pána

našeho Ježíše Krista, inili v slovu neb v skutku. Protož my více
slovm^ jeho, jakož jest ekl: Cožkoli prositi budete Otce ve jméno

mé, dd vám, fi a opt dí : Kdež se koti sberoii dva neb ti, já sem

mezi nimi, a zakoli svolice se prositi budou, stane se jim,r [a] tak

my v ten as vzali sme ped se to[to] : Chce-li pán Buoh, aby již ko-

nen odezání bylo od moci papeže a tak i od knžství skrze jeho

úad pošlého, a druhé, jest-li líbezná vle jeho, abychom ád^ zpú-

a Opraveno místo: ncrozhcšuji. ^ Následuje petržené: a. <^ Následuje

petržené: to. d Opraveno místo pv.: slov. e Opr. místo pv.: a. f Nad
tím pipsáno: slibuom; A

I

II: slibm, g Opraveno místo: úad.

a V A III (f.
16'}) nahoe nad tekstem jest pipsáno : Los. Po stran, ale

ješt nad tekstem: Vide simillimum locum na listu 9t>. O ádek níže rukou

19. stol. pipsáno: J. Jafets Geschichte II. TI. f. 48. /3 Jan 16, 23. y Mat. 18,

19. 20.

' Srov. TVRIÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. A I. f. Sb si. (str. 27-28).
- Holubí baka ^ holubník.

* Srov. TVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCANOVI. Alf.Qa (str. 27 2S).

* Místo toto odtud až na /. 403 b pejato jest ze TVRTÉHO LISTU
K MISTRU ROKYCANOVI. Alf. 9a^- ICa (str. 28-Ti).
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sobili podlé ziezení církve a tak dále, pi kterých osobách má [všeliká]^

pe rozsúzena býti 2 na nich pestána o každou vc, a[by] žádný mimo

to, což [roz]soudí, jinak |tím| nehýbal, než za pravé držal a s milostí

poddán byl, podlé toho, jakož dí svatý Pavel: Zbo bozi sloup

f. 400*^ a utvrzeni pravdy, o- pak dále kteí ma jí posluhovati svátostmi a kdo

má první místo držeti z nich v moci úadu, podlé toho,*' jakož die: Tob
klíe dávám,§ a opt: Komu odpustíte, bude odpuštno, a komu za-

držíte, bude zadrží ájno, '^r ^ o ^^^ sme se mnozí svolili Cechové i jiní,

abychom se za to pánu Bohu modlili více, že chce-li to míti tento as, že

nám to ukáže podlé píkladu téhož, jakož uinili apoštolé, když dvanáctého

[vyjvolili; neb to jest bylo v lidu prvním i potom v lidu kesan-
ském, neb v Starém zákon stojí napsáno [z Duchu '^ Svatého], že

los Jest u Vlili božie,^ na koho má padnouti. A podlé toho sou

apoštolé inili, akoli toho ímský zbo nedrží a jinak to pevrací

a zápovd mají, aby podlé toho nevolili, neb jde úad jich podlé

moci a urození a vyuení moudrosti a bohatství. Protož nedo-

pouštjí losu, neb Kristus jim nepísluší k jich vci. Ale nám
známo jest, že ti lidé, kdož^ se chtli pánu Bohu líbiti, že jsú

i tak hledali jistoty v' tch vcech,^ ješto mž tak býti

i jinak. Protož chtíc se v tom pánu Bohu doviti, postíce se

a modlitby in k nmu, více, že [se] jinak nestane, než jakž

se jeho milosti líbí, a tak podlé toho sme se dovili a modlili

i post[ili]s mnozí po krajinách tchto zemí,*^ a pak sme [se] sešli

f. 401-'' [mnozí] a / modlili se pánu Bohu, i stalo se jest tak, že jest vle

boží, již abychom [se] odtrhli od papeže i od jeho knžstva. I dali

sme tomu prodlený as, aby se opt [za to] pánu Bohu modlili i po-

stíce se, hned-li máme toho roku to zízem' konati, o které sme se

svolili podlé ádu první církve svaté, [a] které osoby chce míti pán

Bh [k tomu], aby ukázal skrze túž píinu jako'^*' [i] prvé.

k tak když sme se spolu sešli opt s tajmž dovením jako

i prvé, tch sme vcí mezi sebou poídili, aby byla jednota a svornost

a poslušenství. I vyvolili sme jich devt, pak z tch devti aby byli tí,

pakli dva neb jeden; pakli ješt asu není, aby nebyl nižádný; neb

tak bylo zpsobeno, že mohli všichni vyjíti, když by Bh ráil;

a když by [bylo] nepišlo na žádného, byli bychom nechali všech

knží tch asv, až by nám vždy nkdy pán Bh oznámil podlé

a Opraveno místo pv.: zavírka. ^VAIII chybí. c Qpr. místo pv.:
zadržino. ^ AíII: Ducha. ^ Následuje petržené: hy. ^ Následují neplatná

slova: že jsú i tak hledali v tch vcech, g Oprav, místo piv.: posty, h Ná-

sleduje neplatné: inili, ch Opraveno místo: jakož.

cí 1 Tím. 3, 15. fi iMat. 16, 19. y Jan 20, 23. J Pis. 16. 33.
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téhož dovení a osoby |k tomu], kteréž se jeho milosti h'bí. Ale

ponvadž sme se pustili konen knží, kteíž pocházejí z moci úadu

papeže, z viery víc tomu, že Bh nechce, abychom k nim zenie mli

o posluhování ouadu jich, proto sme vieru viece piložili, že to Bh
uiní nám, za ho prosíme, neb také poteba nás k tomu nutila

spasení našeho, vdouce [z]^ jistot[y]*' [písma], že kesanský lid,

kdež se mž shromážditi, / má mezi sebou míti zízení [a] po- f. 401^

sluhování svátostmi až do dne soudného.

A tak uinil pán Bh k viee a k modlitb, že pišlo na všecky

ti. A pi tom ukázal zjevn pán Bh moc svou v nás. Také sme po-

znali «= [itedln mnozí], že pán Bh navštívil nás a ku potvrzení uinil

veliké vci v duchu našem. A bylo nás více [než] LX'' bratí. A tak

sme s velikým dovením pijali to a s radostí ducha svého, dkujíce

pánu Bohu, že nám dobré vci uinil [v] posledních asích, dlaje

dielo sv[é] v tchto krajinách zem v lidu svém.

Pak ješt o potvrzení jich v úad knžský spolu mluvili sme,

kterak by nejslušnji bylo bez úrazu lidem, a sme vili beze všeho

pochybování, že jsou již posvceni a potvrzeni od pána Krista Ježíše,

jakož nám to uinil známo Pán. A také sme s to^ vieru mli, že

by mohli potvrditi jedni druhých podlé ádu vzkládáním rukou,

ale však vdouce to, že jest to v ímské církvi vc uraživá,* kdo

by v knžství potvrzen byl než pvodem prvních (a nám sluší

obmejšleti dobré vci netoliko ped Bohem, ale také pede všemi lidmi,

abychom, což na nás jest, se všemi lidmi pokoj mli a bez ourazu

[všem] byli, pokudž mužem zachovávati se v pravd): protož

znajíce^ v tom vli'' boží, hledali sme toho skrze prvního, / kteréhož f. 402=*

sme mli skrze úad papežv prvé, a také od Valdenských (ješto

sou v pvodu první církve), o kterémž sme nadji mli, že by v milosti

boží byl a nejstarší z nich v tchto zemích nám pítomný. I ta oba

dva pijali sme ku potvrzení tch tí, chce-li pán Bh, aby okázal

k modlitb a víe, chce-li míti skrze Valdenské,*^'* aby tomu staršímu

dal srdce k tomu, aby z milosti a z víry to uinil. I dal jemu pán Bh,
že uinil to s dovením a potvrzuje nás v tom mluvil dobré vci chvále

Boha z toho a ka, že to uinil pán Bh k oužitku spasení lidu svého.

A tak potvrzení stalo se jest tm tem skrze vzkládání rukou podlé

ádu první církve a zprávy apoštolské s modlitbami.

a Opraveno místo piiv.: v. b Qpr. niisio pv.: jistoté. c Následuje asi

neplatné: skulcnt. d /í///.- šedesát. ^ Opraveno místo : toho. f /!///.• aurazivá.

g Opraveno místo: neznajíce, h Opraveno místo: vle. ch Opraveno místo:

Valdenského.
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Pak o tom, jakož pán Ježíš ukázal, a zvlášt o jednom, kterýž

jest ml z nich první místo držeti, mluvil jest ten, komuž zjeveno bylo,

že tak jest, vte úpln, že toho pán Bh vyvolil k tomu.^ Ale však

spolubrati pro lepší ujištní dovili se pánu Bohu skrze prosby:

chce-li pán Bh aby ten byl, prídef na nho. I pišlo na. I stalo se

jest potvrzení všem tem s modlitbami, pak jednomu, aby první místo

držal v pvodu úadu knžství, jako bylo v první cierkvi (tiem píkladem

má býti mezi vrnými kesany [píkladem první církve]). Pak ten

vyvolen jest nejprv od mnohých za staršího mezi bratími.* Potom skrze

modlitby a dovení pišlo na, aby byl jeden ze tí, kteréž Bh
sob z devíti vyvolil. Potom skrze modlitby a dovení pišlo na,

aby byl (první)'= ze tí. Neb tak pán Bh chtl míti. Protož zjevil to

[i dokonal],'* nebo jest také i svdectví ml dobré od rodiv i od okol-

ního lidu, že od mladosti vždy ctnostn obcoval a potom dále, když

k letm pišel, v dobrém jest prospíval stoje u viee pána Krista Ježíše

bez vyvinutí, a tak až do dnes nadji o nm máme, že se zachovává

bez híchu « smrtedlného i z všedních není na nm co trestati zjev-

ného, neb ostíhá se^ v dobrém svdomí bez trestání. A to [jest]

nám za veliký dar od pána Boha, že je toho vyvolil, ješto jemu rovn

nevíme podlé svdectví a svdomí jeho, neb jest nám ve všem zjeven

od mladosti své. A tak jsou všickni tí dobrého svdectví a svdomí,

ješto by pak o nich nebylo zjevenie božího ani skrze vieru (a) mo-

dlení za to, hled[ajíc]s od Boha ujištní, hodné bylo podlé zprávy

apoštolské a píkladu první církve kesanské [vyvolení jich k tomu].

Ale však ani oni ani my z sebe sami a od sebe nic nejsme, ani

403^ co dobrého dostatení jsme pomysliti jelikožto z sebe, / neb všecka do-

statenost naše jest z Boha a skrze Ježíše Krista. Ale my nalezámy

a Co dále následuje, jest v A! i v A I/I popleteno. S pomoci „tvrtého

listu k mistru Rokycanovi" pokusil jsem se refionstruovati tekst, jali nepo-

chybné znél pvodn. Po vté : Pak ten vyvolen jest nejprv od mnohých za

staršího mezi bratimia následuje passus, který porušuje smysl. Bratr Orlik pokusil

se jej opraviti, ale pak své opravy petrhl. Jak patrno, již ti, kdo opisovali

z pedlohy tohoto kusu (v AI i v A III), nerozumli tomu, co piši. Passus se

zrušenými opravami (jež oznauji závorkami \)) zni takto: a potom v>'volen

jest též j aby byl
[

jeden j z devíti; i pišlo na, aby byl jeden ze tí), kteréž

Bh sob z tch deviti vyvolil.

c Tak ve tvrtém list k mistru Rokycanovi, Alf. 10^. ^ Pod tím pi-

psáno: Pán Bh a ukázal. e Oprav, misto pilv.: híchv. ^V AI následuje

zbytené: se. g Oprav, misto pv.: hledíc.

a 2 Ko. 3, 5.

^ Srov. str. 30 pozn. 2.
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se neužitené slouhy jeho, neb pro svou neužitenost a nezpsobilost

a nedostatky nkterých z nás i híchy hodni sme byli zavržení a za-

tracení od pána Boha. Neb i to také vyznáváme, že sou se o nás po-

koušeli lidé smyslv zlých u viee, zkažení i nkteí penášejíce milost

pána Ježíše v milost tla, A tak nkolikrát, by byl pán [Buoh] nedal

[své] zvláštní moci nkterým i [múdrosti] poznati toho a odpírati tomu,

byli bychom pemoženi brzo od nich a zklamáni, že bychom byli bíd-

njší všech lidí, neb což na nás zlého mluví, bylo by to na nás shle-

dáno a byli bychom trpli jako zloinci. Ale pán Bh, jenž jest bo-

hatý v milosrdenství [svém], pro pílišnou lásku svou skrze pána Ježíše

Krista milost k nám ukázal a zachova[v]^ nás a ochránil a shro-

máždil jako pták [ptaátka] pod svá kídla a dal moc i múdrost, abychom

ten lid trestali a k pravé víe navedli; a koho sme nemohli pivésti ku

pokání a ku poznání pravdy, od tch se vystíháme. Protož, které

vci pán Bh zpsobil mezi námi, tak víme, že jest to uložil v tajné

rad božské své, aby v tchto asích posledních zpsobil to, neb to

jest skrze prorocká a apoštolská / písma pedpovdl. Budiž jemu f- 403''

z toho chvála na vky vkv. Amen.

Protož vdti máte, že sme té žádné vci, kteráž mezi námi jest

ku posluhování víry pána Jezu Krista a k vzstu života duchovního

a obcování kesanského, neinili klopotn v asu brzkém [ani drze]

ani všeten ani kterého lovka návodem ani s kterou lehkostí neb

s nevážností, ale s bázní boží, hledíce o to mnozí ku pánu Bohu,

v jednomyslnosti spolu dovili sme se pravd slova pána Ježíše Krista

v slibích jeho. vili sme, že se tak stane, jakož se jeho milosti líbí.

A tak již nesmli sme jina uiniti, (než) tak, jakož nám oznámil pán

Bh k víe a k modlitb.^ A tak jest spravedliv v eech svých,

jakož prorok dí, neb jest sám ekl pán Ježíš: Hledejte, proste,

tlucte! Kdož hledá, nalézá, kdož prosí, bére, kdož tlue, bude

jemu otevino. Neb prosíl-li by syn otce za chléb, zdali kamene
podá jemu, prosil-lí by ryby, zdali hada podá jemu, prosil-li by

vejce, zdali štíra podá jemu ? A ponvadž otcové jsouce zlí umjí
dáti dobré vci synm svým, ovšem více Otec nebeský dá dobré

vci prosícím sebe.<^

Protož vzte, že nkteí od poátku mistra Husi hledali sou

[všecky asy] a^ prosili*^ a když to jim otevino a zjeveno, s ra-

a Oprav, místo pv.: zachoval, Pod: a pipsáno: i. c Následuje ne-

platné: všecky vci.

a Mat. 7, 7.— 11.

' Srov. pozn. 4 na str. 649.
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dosti sou pijali, dkujíce pánu Bohu\ A tak mnozí — nkteí od

f.404''' drahn let, jakož mnohým / známo vám jest i v Morav, zvlášt

již pak tchto let od patnácti,- kterak sme mezi vámi obcovali,

chtíce se líbiti pánu Bohu, rádi statky opouštjíce a chudobu pod-

stupujíce — a všech asv sme prosili a hledali žádajíce od pána

Boha, aby nám v tch vcech zjevil vli svou, neb nám bylo tžko

s tím knžstvem a s lidem doviti se spasení svého v takovém

zavedení a híchv rozmnožení. Protož kdož sou tch vcí svdomí,

mli by se doviti a s milostí povoliti, vdouce pvod náš.

Pak kdož se tomu protiviti bude a za zlé pokládati, máf vdti,

žef se protiví pánu Kristu Ježíši a dílu Ducha Svatého. A nym' tomu

nerozumí, ale potomf zví, žef jest to z Boha, jako jsou oni zvdli,

kdož jsou se Kristu pánu protivili i jeho milým apoštolem.'' Ale není

div, že se oborem protiví knží i lid, neb všecky asy to bylo

v Starém [i v Novém] zákon (kdož te písmo neb slyší, však mž
vdti) od Mojžíše až do Krista, kterému jsou se z prorokv ne-

protivili, jakož die svatý Štpán?^ Též mezi kesany, jakož [sám]

pán Ježíš, die, že s vámi jsem až do skonáni svta^ a: „Budou

se vám protiviti, zloeiti, lianti, vymítati i mordovati a budouf

mníti, [byl^ tím Bohu sloužili." r A tak bylo na poátku pána

Krista narození jeho; písma tli o nm, že se má naroditi, kdy

f.404'' a kde, však proto se mu protivili, že se veškeren Jeruzalém / za-

rmoutil a hledají íce]^ jeho zamordovati, zamordovali dítek tyi

sta. A tak všecky asy jeho kázaní [a] jeho obcování potupovali

mnohým obyejem hanjíce a kouce, že je žrá masa a pijce vina

a pitel zjevných hišnikv ^ 3. lo: [jest] Samaritán a svdce a ábla

má.^ Tak i nyní jedné hledají úrazv a pohoršení. Tak jest i^ nyní

v tomto lidu a nejvíce v knzích tohoto svta, jenž by mli se

radovati a pána Boha chváliti, milí echové, z toho dobrého, ani

se pak rmoutí a bouí jako lid jeruzalémský, když k nim král jich

jel na oslíku tichý, pokorný a chudý. Psáno bylo : Raduj se, dcero

Siónská, král tvj k tob jde,': a oni [pak] proto rmoutili se a zlostní

radu o nho mli nejvyšší knží s mistry a s staršími i lid k tomu

navodili, aby jej o hrdlo pipravili, jakož to vždy naplnili. Protož

jakož se hlav stalo, tak má se díti i oudom, neb svatý Pavel die:

a Opr. místo pl'.: že. b Opraveno místo: hledaje. <^VAf c/iybí.

a Sk. 7, 52. /? Mat. 28, 20. y Parafráze Jan 16, 2. d Mat. 11, 19; Luk.

7, 34. s Jan 8, 48. C Zach. 9, 9.

' Srov. pozn. 1 na str. 323.

2 Srov. GOLL vM 1884. 40. 43—44.
3 Srov. IVRTÝ LIST K MISTRU ROKYCASOVí. A I f.

10a. w b (str. 34).
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Všichni, kdož chti milostiv živi býti v Kristu Ježíši, miisi pro-

tivenství trpti. 'í

Ale k tomu^ všech tch asv vždy nkteí byli, kteížto

dobré poznávali a pána Krista vdni byli a radovali se, a ti sou

církev Kristova. Tak [i nyní] plní se písma v slibích božích, že

obrátil srdce otcv v syny. ^ (a)'' slovo, kteréž v apoštolech složil,

dal [je] ^ i budoucím, jakož dí: Aby vili [v mj '^ skrze slovo Jich. r

A tak / obnoviv víru v duchu vyvolených svých, chtl také i v svá- í. 405''

tostech míti obnovení podlé líbezné vle své k prospchu spasení

našeho. Budiž jemu vná chvála. Amen.

My pak již na tom s pomocí boží míníme umíti a životy [své]

skládati,^ jsouce toho svdkové mnozí bratí, že jest to z Boha nám
k spasení. Ale aby se nedomníval^ žádný, že by to pi nás bylo, že

bychom tím odsuzovali a k zatracení potupovali vešken lid, kdež je po

všem svt, že by spasen nemohl býti, kdož s námi není v tom[to]

svolení [a zízení] (neb toho nedržíme ani mluviti máme), odstup to od

každého kesana vrného ! Neb když [jest] pán Bh nalezl vrného

Abrahama a poslušného sebe mimo jiné a vyvolil jeho sob zvlášt

a slib uinil jemu a dal jemu obezání na znamení, protof jest Abraham

nepotupil jiných. Též i' Mojžíš a jiní proroci. Takéž i dvoje pokolení,

kteréž bylo zstalo pi Jeruzalému, nemohlo jest potupiti desatera po-

kolení vyvolených božích po jiných zemích rozptýlených. Tak až do

pána Krista, kdež sou koli v kterých zemích z Židv neb pohanv,
kteížkoli nalezeni jsou u víe Abrahamov, poslušni jsouce Boha s vr-

ným Abrahamem, byli jsou v zaslíbení, jakož psáno jest: V semeni j tvém f. 405'^

budou požehnáni všickni národové,'^ totiž synové víry Abrahamovy.

A tak vyvolení došli spasení z Židv i z pohanv až do pána Krista

z mrtvých vstání, pak u viee pána Krista, jakož dí: Kdož uví, [ten]

spasen bude. s Také podlé zprávy apoštolské, skrze nž víra jest ohlá-

šena, kdož sou koli v té víe a v tom poslušenství až do dne soud-

ného, spaseni budou, kdož sou koli po všem svt pod kteroukoli

mocí povýšenou a poslušenstvím i mezi pohany, nemajíce žádného

posluhování [svátostmi] ani písma, než uíc se jedni od druhých

hlasem slova z pravdy ducha, zákon pijímajíce v srdce své, slovo

pravdy v moci boží, pak pod kterýmkoli posluhováním a kterýmkoli

a V AIII chybi: k tomu. b y originále: v. c Oprav, misto : dí. d Oprav,

místo pv.: v nho. ^Následuje petržené: i. ^Následuje petržené: jiní.

a 2 Tim. 3, 12. § Mal. 4, 6. ^ Jan 17. 20. í 1 M. 22, 18. s Mk. 16, 16.

' Místo toto odtud až na f.
406a (str. 656) pejato jest ze TVRTÉHO

LISTU K MISTRU ROKYCANOVI. AI j. ICb. lla (str. 34—35).
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obyejem svátostmi posluhuji, v kteréml<oli lidu, v kterém [povolání],^

v stavích, v ádích a v obchodích, v pracech, a mohu v tom zachovati

víru pána Krista bez poskvrny podlé toho, jakož dí: /ace je zacho-

vávali všem vcem, kteréž sem vám pikázal ^ Jakož o té viee naped

stojí psáno, víme o nich, že spaseni budou oni první až do Krista

a tito až do dne soudného, jimž všem poteno jest k spravedlnosti,

vicim v nho, kterýž zrazen jest pro híchy naše a vstal na ospra-

vedlnni náše.l^

[Protož tak]^ spravedliví uinni sme všickni vyvolení boží a smí-

ení s Bohem skrze Krista Ježíše. Mjmež pokoj mier zachovávajíce,

f. 406^ Boha víc nehnvajíce, ale po/slušni jsúc, víe pána Krista v srdcích

místo dávajíc a jí skutky dobrými dokazujíc, ctnostn živi jsouc,

[snášejme se v] lástce*^ zachovávajíc^ jednotu^ ducha^ v svazku

pokoje, y Neb nezaali sme my víry jiné ani žádných vcí jiných^ nových,

kteréž zachovány býti mají od kesanv vrných pro spasení jich, ale

v té viee pána Krista skrze apoštoly ohlášené rádi bychom ji v srdcích

zachovali a v ní se ostíhali bez poskvrny i v tch [ve] všech vcech,

kteréž se líbí milosti jeho, jako i jiní kesané vrní, kteíž byli od

poátku i nyní kdež sou ko1i, jichž žádáme ouastni býti ve všem

dobrém.^ Protož vzte, že není toho ani má býti, bychom my
co mezi sebou vedli tejn takového zlého neb víe odporného

aneb tak o sob smyslili, že bychom my jedné spaseni býti mli,

kteí se spolu svolujem a sjednáváme v služebnostech [vidomých

a v zízeních] tvárných, ješto mohou býti tak i jinak, [a], jakož

by kde ku polepšení bylo a k vzdlání, tak mohou býti neb po-

nechány na as; pakli by kdo nemohl jich^ míti nikdy, však proto

mohl by spasen býti. O ty vci nechtli bychom [my] nesnáze

míti sami, nébrž my to máme za zlé a že ten lid rota jest, jenž

hledají sob rovných v tom a jiné potupují a nesnáze mají s nimi,

kdož se s nimi nesrovnává v nkterých služebnostech neb v zá-

f. 406^ koních lidských (jakož tch rot jest mnoho, o nichž / die svatý

Petr, zQ."^^ uvedou roty zatracení),^ protož my nenavodíme na to

lidí prvotn ani kým proto pohrzíme toliko' pro ty vci, kdy[ž

by] jinak nalezeni J bylii^ v pravd spasitedlné, a každého híš-

a Opr. místo pv.: posluhováni, b Qpr. místo pv.: pak. c Následuje ne-

platné: snažnji se. d Následuje petržené :\. e Pod :— \x pipsáno : 1. f Ná-

sleduje petržené: a. íV A III chybí. ^ Následuje petržené: hýii. <^^ Násle-

duje neplatné: u víe. » Opraveno místo: netoliko. j Pod: i petržené: y.

^ Pod: i petržené: y.

a iMat. 28, 20. /í ím. 4, 25. y Ef. 4. 3. € 2 Petr 2, 1.

' Víz pozn. I na str. 655.
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ného rádi bychom ku pokání pivedli a ku poznání víry pána

Krista, aby v lásce pebývali, dobré skutky inili a ctnostný život

vedli a tak, zlého se varujíce, nadji živou k spasení méli; ale

k tmto vcem služebným nkterým ne každého pijímáme, a
i žádá. Protož tomu porozumjte, [že] nadarmo nás viníte, (je-

dinéj hích sob obtžujíce, jakož pán Ježíš die: V nenávisti

sou m mli darmo. " [A opt : Já jim dale tvou a svt je v ne-

návisti máJ] Protož vzte, že potebí se vám v tom opatiti,

abyste na se více a více hnvu božího nevzbuzovali [a potom

pomsty vné tžší na se nepivedli]. A myf pak víme pánu

Bohu, že nemžete proti nám nic viece, než pokudž dopustí,

a skrze to, což dopustí, vtší bude prospch voleným jeho, a kdo

co trpí pro tu pi, trpí pro spravedlnost, aby hoden jmín byl

v království [božím], pro nž trpí./-

A pak [již], které vci jsou pi nás, již sme vám zjevn pi
všem oznámili. Jestliže pak kdo co do nás ví zlého aneb víe od-

porného, mluv s námi a tresci nás v duchu tichosti, a nalezl-li by

kdo jistí cestu k spasení a bezpenjší než my. prosíme, netaj

ped námi, ale mluv o to s námi z lásky, neb my pro žád/nou f. 407^

jinou píinu neoddlili sme se, než pro ne[be]zpenost spasení

svého s vámi v tch vcech nkterých, neb písma nás nutila apo-

štolská i prorocká, že chceme-li spaseni býti, musíme z prostedku

vašeho vyjíti a jha s vámi nevésti, neb jsouce spolu v ouastnosti

zde toho zlého, bojíme se, abychom s vámi nezahynuli a ohnm
a sirou mueni [ne]byli na vky.

Protož, milí knží, nebute se na nás, však bychom rádi va-

šemu dobrému a lítost máme nad tím, že jste píliš nebezpeni

spasením i s tím lidem, kterémuž posluhujete, jakož vy sami í-

káte. Protož pro se na nás hnváte a lid proti nám bouíte?

Však vzte, že bychom my vás rádi poslouchali, netoliko služeb-

nostem vašim, ale, kdyby se to pánu Bohu líbilo, šlépje noh

vašich klekali bychom a líbali etc a tak ve všech vcech chtli

bychom se podkloniti pro chválu boží a pro užitek svého spa-

sení spolu.

A jakož íkáte nkteí, že svodíme lid obecný sprostný i stav

rytíský, však i z vás též (neb s námi jest nkolik knží z vašich),

a s vámi [také] rádi mluvíme, kdež^ míižeme, a zvlášt když žádost

s námi mluviti máte, a íkáme vám i vašim starším mistrm, jako

a A III: kdož.

a Jan 15, 25. ^ Jan 17, 14. y Narážka na 2 Tes. 1, 5.
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i Rokycánovi, že bychom rádi, by to dal pán Bh, ku pokání vás

pivedli, knží i stav rytíský i lid obecný (neb tch asv po-

f. 407^ sledních, / o nichž prorokováno, že nebezpeni jsou^^ a by to

mohlo býti, i vyvoleni^ bozi byli by svedeni,^ a opt, že lidé pi-

vyknou velikým hichamr, a my v tch letech pišli sme na svt

k takovým zavedením Antikristovým a pirození máme z otcv

našich híchy nakažené a k zlému náchylné, a také navyklosti

a obyejové [nkteí] chopili se nás zlí): protož z tch všech vcí

mli bychom sob spomáhati a nad [sebou] ^ lítost majíce pánu

Bohu se modliti jedni za druhé, táhnouce jedni druhé jako

z smrdutého bláta z híchv, nerouhajíce se sob ani posmíva-

jíce ani zlého jedni o druhých mluvíce, chtíce ohyzditi jedni

druhé,'= ale komuž dal pán Bh prvé ku pokání pijíti a [spa-

sitedlné'*] vci poznati, mají z milosti jedni druhým spomáhati,

z híchv trestati a z bludv vésti jako z temného žaláe [k svtlu],

k Kristu Ježíši, neb jest on svtlo na svt pišlé, aby každý, kdož

ho následuje, nechodil v temnostech, ale ml svtlo života,'^ ale že

každý, kdož zle dni, nenávjdi svtla, protož nejde k svtlu, radše

miluje temnosti nežli svtlo, neb skutkové jeho jsou zlí.^ To jest

e pána Krista Ježíše. A pak, jakož svatý Pavel dí: Nerote ped
asem souditi, dokudž nepijde Pán, kterýž osviti skryté temnosti

a zjeví rady srdci, a tehdy bude chvála jednomu každému od

Boha,^ protož tch vcí, kteréž sou skryté, jichž lovk nemž v-

f. 408^ dti, poznati / a srozumti, aby vydal svdectví pravé o tom, bez-

penji by bylo nechati, aby se kivých svdectví uchoval [a ne-

pravých souduo uvaroval], neb všichni musíme se ukázati ped
stolicí Kristovou, aby vypravil jeden každý vlastní vci tla, buto
dobré nebo zlé. Protož potebí nám boží bázn, neb každý bím
své ponese a za své skutky pijme odplatu. Kteíž zlé vci inili,

i pjdou do muky vné, ale spravedliví do života vného, neb

die král nad králi jim: Poctte, požehnáni Otce mého, vládnte pi-

praveným vám královstvím od ustaveni svta, a onm die : Ode-

jdte ode mne, zloeeni, do vného ohn, jenž jest pípraven

áblu a andlom jehoj, Amen.

a AUl: volení, b Opraveno místo pv.: tím. c Oprav, místo pv.: dru-

hým, d Oprav, místo pv.: spravedlivé.

a 2 Tím. 3, 4. ^ Mat. 24, 24. ;- 2 Tes. 2, 3. o Jan 8, 12. £ Jan 3, 20.

C 1 Kor. 4, 5. Tj Mat. 25, 34. 41.
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Bratím a sestrám do zbor.^ f. 374^

ííPán^ Buoh všemohúcí a otce mnolhého milosrdenství skrze

pána Krista Ježíše posilniž vás mocí síly své a ra dáti moudrost

Ducha svého Svatého, abyste poznali radu vuole jeho k oužitku

spasení vašeho a dostatení ji byli skutkem plniti, jakož ei jeho

oznamují, tak, abyste hodn chodili jemu ve všech vcech k chvále

milosti jeho, Tohof vám žádáme, bratí milí, i za to se pánu

Bohu modlíme, aby v vás to zpuosobil a zídil Duchem Svatým,

což se milosti jeho dobe líbí a vám jest k životu vnému. Protož

také pilni bute, abyste se v milování jeho zachovávali, k tomu

se snažujíce, abyste dobré skutky inili a ctnostn živi byli a od

híchuov se zachovali a všelikého smyslu zlého varovali. Neb
.tchto asuov našich posledního veka- to zlé sím píliš se jest

velmi rozmnožilo, jedno, jakož die apoštol, že se toí všelikým

vtrem ueni k obtíženi bludu,"^ a druhé, že budou lidé velikým

híchuom pivykli^ a tak ty vci piesma široce oznamují ei
pána Ježíše Krista i apoštolské napsané, kteréžto zlé vci v skutku

i v slovu konají se zjevn, takže se vidí, že ten lid obecní

i s knžími híchuov neznají ani za hích mají híchuov velikých

a smrtedl/ných, jakožto lakomství, jenž jest modlám sloužení, f.374''

také pejchy satanovy. A z toho pochodí i jiné zlé vci, neb srdce

zpurné, sobvolné, zlostné, zlobivé, svárlivé, pro zemské vci ne-

pokojné, neb opt z toho srdce zlými vcmi naplnného pochodí

marná e prázdná a všeliká nestydatost od jednch k druhým,

s nkterými se hovadn milujíc a s druhými v nenávisti jsouce

a se vadíce, až loupeže, žháství i vraždy konají; a to oboje strana

inie bez svdomie a ješt spasení svdí jim jich vuodce zatmlí.

A pro to zlé obé od nich sme se oddlili, jedno, že víery

pána Krista neznají a v bludu obcují, druhé, že híchuov za hiechy

nemají. Neb i to piesmo zjevn se plní svatého Jana v rozdíle

tináctém,?- že té šelmy s desíti rohy a s sedmi hlavami rána jest

a Nadpis tento psán jest erným tuným písmem.

a Ef. 4, 14. ^ 2 Tes. 2, 3. Mat. 24, 12. 38. y Zj. 13, 1. si.

• Obsah tohoto kusu podává PAMOV, Bratja I. 1, 103. Podle narážky

o trápeni brati ve vzeních i trestáni jich na hrdle (f. 375 a) zdá se, že

tento pastýský list spadá do konce r. 1468 nebo do poátku r. 1469, kdy

celkem 7 bratí pišlo o život pro víru. Autorem jest nepochybn úzká rada

Jednoty bratrské. O tom. pro kus tento položen jest v edici této na konec,

viz str. 624 pozn. b.

-' Srov. pozn. 2 na str. 10.

42*
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uzdravena, aby již bez svdomí zle inili též, jako v prvních

vciech^ pohané, ješto Boha neznali, tak v tomto posledním vku
sedmém^ a ješt nad ony více; neb chytrá šelma pod ruožkami

beránkovými pidala sob moc pána Krista i milost Ducha Sva-

tého, mající ducha zlostného a tráveniny jedovaté plného, skrze ten

duch neistý uzdravila ránu svdomí lidu hovadného k vné smrti.

Protož pod jménem duchovenství vedou pejchu a tiem zpuo-

i.375^ sobem všecky híchy iní a konají bez studu / a bez bázni, tak

že me slova božího nikdýž nemuož proniknouti (neb mají slité

štíty jako Vehemot^) skrze ty, kterýmž pidávají plnost Ducha

Svatého, neb sou jim v tom poslušní, aby ránu hovadného života

svého i jich uzdravili skrze služebnosti, kteréž nazvali boží, je

bezpeili životem vným a k tomu piesma Bohem vdechnutá

v svuoj duch obrátili a jimi se vykrmili, aby hojn duchem tím

neistým šekovali z toho koflíku, kterýž se jim blýští jako zlato,

tvárnost dobroty slova božího a svátosti církve svaté. A tof jest

jim k nejvtímu zklamání, neb se domnívají tu híchuov odpu-

štní, kdež jest jich rozmnožení a pokrytství, a to mají za spa-

sení, kdež vné zatracení, že se jich spolu mnoho shromažuje

na široké cest. A kdož znaje to zlé nechtl by s nimi úastnosti

míti a z jich kalichu píti, toho nenávidí a zlostn potupují, vo-

hyžují, z zboruov svých vymítají, trápí u vzení i hrdla odjímají.

A to ob stran iníta sob odporné tchto let za nás; a se spolu

vadí i vraždy puosobí i k zatracení odsuzují, však obojí proti tm, kdož

jim v jich zlém slovem nesvolují a skutkem nedokazují jich jednoty.

Protož, pátelé nejmilejší, lépef jest nám všeliké trápení od

f. 375^ nich pijíti i ukrutné smrti / podstoupiti, neb jest nám tudy vné
smrti ujíti a blahoslaveného života dojíti. Neb víte piesma, že

budeme- li spolu trpti s Kristem Ježíšem, budem spolu kralovati.'

Neb to jest na ouzké cest a tudy tsnou branou jíti do království.

Kdož se pak dadí uhroziti a s strachem, bázní od dobrého od-

stoupiti, bojíce se statku ztracení, pohanní a trpní s nimi se

spojí a s tím králem, svtem úmluvu uiní žádaje tch vcí, které

sou ku pokoji, na takovéf jest pomsta hrozná ohlášena, že budou

a v originále: vciech.

a 2 Tim. 2, 12.

' Stedovk po píkladu sv. Augustina rozeznával sedm vk v historii

lidstva. Vk šestý poítal se od narození Kristova až do konce svta. Po nm
ml následovati poslední sedmý vk nadzemský, „vná sobota". Podle mínni

bratí nastával v jejich dob již tento vk poslední. Viz i pozn. 2 na str. 10.

2 Behémót, zvíe, jehož popis te se v knize Job 40, 10 si. Mínn jest

nejspíše hroch (viz OTTV Slovník Nauný III, 620).
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mueni ohnm a sirou, neb se šelm klanjí a obrazu jejímu

a berou znamení její i poet. Protož nelituojme životuov našich,

abychom jim odpustili a žádosti tla konali, ale radjše k tomu

se snažujme, abychom ctnostn živi byli a žádosti tla mrtvili

a svta i tch vcí, kteréž na nm sou, nemilovali, ale zdrželivý

a chudý život vedli, jsouce hosté na svt putovali do nebeské

vlasti, hruoz toho lidu nemilostivého i jich vuodcí nebojíce se,

neb viece uiniti nemohou, než což Bh dopustí pro vaše dobré

;

však víte, že vždy nám zemíti jest. A když chce pán Buoh, aby-

chom skrze n zkušeni byli a jako zlato peištni, máme toho

vdni býti a s radostí dkovati, jakož die sv. Jakub : Za všelikou

radost, brati, mjte, když / v rozliná pokušeni upadli byšte,'^ f.376^

neb setrvajíce budem nalezeni v chválu a slávu i v est, a tak

píjmem korunu neuvadlou^ a vejdem v radost, kdež jest veselé

nevýmluvné a oslavené, r A proto podstupujme s milostí všecka zde

protivenství i úzkosti, kteréž na nás jdou od tch ode všech, kteíž

nás nenávidí, i od našeho nepítele domácího, kterýž by nám mohl

nejvíc uškoditi, když bychom hiechuov s žádostmi neumrtvili!

Neb kdož jest, aby nám uškodil, když sme dobrého milovníci

a Kristovi následovníci? Také sou nepátelé blízcí, ješto velmi

škodí, jenž se odluují, oddlují a tvárnosti njaké dobroty mají,

ale proto jsou jedno s ním skrze pirozenou zlost, kteréž poddáni

jsou. A pak ti ješt nejvíc by vám mohli škoditi, ješto ducha zá-

konníího nabývají, jímž jiné stíhati a pesuzovati umjí a lapati

jako oni pána Krista Ježíše. Takovým jest povdl, že jsou po-

dobni dtem hrajícím na tržišti.'^ A opt každému z nich die: Po-

kryte, vyvrž z oka tvého bevno,^ Takoví mohli by brzo uškoditi

údom Krista, neb jsou plni pohoršení a úrazuov a pod zpuosobou

dobroty a pátel ty vci vypravují a srdce nakažují, zlé sím trousíce,

aby kdež byla milost, dovrnost a láska, hokost se pokládá a ne-

duovrnost / v srdci byla, aby moc byla odjata k vzruostu života f. 376''

kesanského. A takoví také velmi rozpakují ty, ješto proti tlu

mdle bojují a svta se ovšem nesmjí opovážiti. Neposílit tch,

ale zemdlejí; jako oni, ješto se v podobenství stalo, rozpakovali

lid na poušti, aby se zhrozili do zem zaslíbené jíti a nkteí sou

se i Mojžíšovi zprotivili; tak i nyní tohoto asu jest. Protož se

takových s pilností vystíhejte, neb ty vci pochodí neznám a ne-

zetedln skrze chytrost nepítele lovka; a zvlášt skrze ty nej-

vtí škodu iní, kteíž mají tvárnost duchovenství a piesem umní,

a Jak. 1,2. § \ Petr 5, 4. y \ Petr 1, 8. <í Mat. 11, 16. t Mat. 7, 5.
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ješto chtí znáti pravdu spasitedlnou skrze moudrost tlesnou a duo-

vlipný rozum v písmích, skrze zvyklost uení a asté slýchání písem

mnohých i zdadie se nco býti z toho. A takový každý nadýmá
se smyslem tla svého, nedrže se Krista hlavy a úduov jeho skrze

srdce s nimi dovrné a duch laskavý. Protož nevzdlává, ale škodí,

neb nepivodí k dovrnosti a duchovní milosti a k doufání, ale

v pochybení uvodie.

Protož, bratí milí, rozumjte, s kým máte rozmlouvání míti,

skrze koho polepšení berete a vzdlání! S tmi spolu jednoty ostí-

hejte a ty vci slyšte i ite, kteréž vás poiepšují, abyste jisté

zvolení a povolání inili skrze dobré skutky, nebo tak hojn bude

í. 377^ dán vchod u vné království a ujdete všeho zlého. Také / po-

mnte na lid židovský na poušti a s pilností se toho vystíhejte,

pro sou oni pomstu božie na se uvedli a do slíbené zem ne-

došli, a sou koli z Egypta vyšli i moe ervené pešli, ale když

na n pišlo zkušení, nestrpli, v reptání oddali se proti Mojžíšovi

a tak pána Boha rozhnvali po Egyptu toužíce a tch vcí, kte-

rýchž v Egypt požívali, žádajíce, neb tch vcí, kteréž byly asné
a pítomné v Egypt, tch enichali, ale duchovnímu dobrému

nerozumli ani diela božího poznali, a co jim obmyšloval dobrého,

nemli dovrnosti, aby s milostí trpli a zkušeni byli, a proto sou

zahynuli. Takové vci psány sou nám k výstraze a k trestání,

abychom nebyli podobni jim, ale tch následovníci byli, kteíž

skrze vieru a trplivost ddili zaslíbením.

Protož všicku péi pikládejte, abyste všelikého posluhování

pilni byli, ješto skrze vieru posilnní béete a v tom se moci božie

ostiháte na spaseni^ skrze vieru, a múdrostí umní Ducha Svatého

nabývejte. Neb z toho muožem a umíme od zlého se zdržeti, a což

na nás dopuštno bude, strpti a milost v srdci zachovati a v mi-

lování bližních pebývati a v svazku pokoje ducha laskavého zuo-

stati se všemi údy Kristovými, kdež sou koli po všem svt. Neb

f. 377'' tak sme v jednot církve svaté apoštolské a poslušenství^ jejího /

ostíháme, neb skrze to zákon Kristuov plnime jedni druhých

bemena nesouce, r z lásky posluhujíce i ke všem lidem milost

majíce a žádnému zlého za zlé neodplacujicc' k tak se majíce,

nebojíme se, bychom se klanli šelm a obrazu jejímu, ani bychom
znamení mli na ele ani na rutce, neb v tom jest duovod jistý

penesení od smrti v život, když kdo'' ke všem lidem muož milost

a v originále: v poslušenství, b Následuje neplatné: kde.

« Kol. 2, 18. ^ 1 Petr, 1. 5. ;- Gal. 6, 2. d ím. 12, 17.
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srdce zachovati a skutkem toho dokázati, milosrdenství bližním

initi a híchm mrtev býti, hokosti, hnvivosti místa nedáti a milostí

tlesnou pi žádné vci nestáti a ve všech pokušeních a protiven-

stvích se nehoršiti, ale v trplivosti duší vládnouti i nepátelm
dobrého žádati a za n se pánu Bohu modliti a spolu s kesany
vrnými jednoty ostíhati a k vzdlání a ku polepšení býti, jakž

kdo vzal dar a milost od Pána.

Tak se, bratí milí, v nadji ustavujte života blahoslaveného,

neb tch jest oklamání a mylná nadje, ješto skrze njaké tvárnosti,

o nichž naped doteno,^ spasení se domnívají (jakož v tom lidu Tá-

borském zákonickém mnoho toho se nalézalo, že sou na jiných krom

sebe (to vidli a sebe) v tom neznali,^ by v jedné nepoctivosti s ne-

vstkou a v život hovadném byli, v milosti tlesné a v žádostech f 378^

zlých zemské vci enícha/jíce a pro n popudlivosti a sváry iníce),

a tak jsouce oudové její ohavnost její ukazují skrze takové nepo-

ctivosti a skutky nevstí, skrze milování hovadné jedni druhých

a lahození pro zemský užitek aneb opt horlivost, nemilost; protož

i uení takových nepravá, akoli pod jménem slova božího, neb

pochodí z duchu neistého. Protož takových se vystíhejte, abyste

s nimi ouastnosti nemli, ale s tmi se všemi, kdež jsou po všem

svt, srdce upímého a duchu prostého a smírného, ješto nevy-

soko smýšlejí, ale nízkým a pokorným povolují, nezpytujíc tch

vcí ani stíhajíc mimo míru, ale což Buoh pikázal, toho s milostí

ostíhají a k tomu v tichosti a v pokoe pebývají a tak pána

Krista šlépjí následují v život ctnostem trpíc pro spravedlnost.

Také žádného nchanjte ani potupujte ani odsuzujte, neb nevíme,

které ješt pán Bh ku pokání obrátí a ku poznání pravdy pivede

a také kdo z našich setrvají! Protož potebí bázni boží s tesením

a se lkaním život svuoj v dobrých vcech konati, doufání majíce

v pánu Bohu, že on potvrdí a k setrvání moc dá a za to se i jeho

milosti asto modliti i za všecky, kteíž žádost mají pravého po-

kání a poznání jeho samého, Boha pravého i Ježíše Krista, Syna

jeho, neb to jest / život vný. f. 378''

A toho sme dotkli proto, abyste rozumli, pro se od svta

odluujem a s ním jednoty nezachováváme v jeho služebnostech

a také pro vejstrahu chytrosti ducha nenávistivého, neistého, kterýž

dlá dielo své v syních nepravosti a nedovrnosti, ale ne abyste

koho hanli aneb odsuzovali, 'ne.^

a Po tomto kusu jest ^.\ stránky prázdné. Na to následuje kus BRATÍ
ZA KRÁLE JIÍHO V ÚZKOSTECH, jenž zde jest otištn na str. 597.

' Srov. sir. 66L ~ Srov. str. 322.



Dodatek/

í- ^^
In hoc libro continentur

:

1. Listové krále Vladislava proti bratím.

2. Listové od administrátora psané knžím proti B(ratím).

3. List od mistrv pánm moravským.

4. O prvním postavení bratí léta 1504.

5. Listové od B(ratí) psaní mistrm i odpovdi jejich.

6. Listovní správa, ím se rozešlo to mluvení s mistry.

7. List B(ratra) Lukáše B(ratím) Boleslavským.

8. List pana Jana Kostky Filipovi mydlái.

9. Psáni dvoje B(ratra) Lukášovo tm, kteíž v Praze postavení byli.

10. Psáni B(ratra) Lukášovo zborm v as pokušení.

11. Psáni B(ratí) St(arších) knžím pod obojí.

12. Psáni B(ratí> Klatovských p(anu) Trkovi.

13. Instructio mistr Pražských s odpovdí bratrskou.

14. O druhém postavení.

15. Historie Jiíka Valyského.

16. Psáni panu podkomoímu království eského.

17. Psáni nkterá pana Kundráta Krajíe.

18. Psáni B(ratra) Jana Pousteníka hejtmanu hradu Pražského.

19. Poznamenání o odlouení pánv B(ratí) od panstva strany eské.

20. O vzení B(ratra) Jana Pousteníka.

21. O ktu syna krále Ferdinanda.

22. Odpovd na vyznání Jana Ležky.

23. Psáni B(ratra) Augusty na B(ratra) Jana lékae.

24. Odpovd B(ratra) Lukášova na traktát Plzeského impressora.

25. Odpovd na spis o zlém knzi.

26. Odpovd na spis doktora Zoubka kanovníka.

27.3

' Na tomto míst otiskuji se pvodni ukazatelé a rejstíky I. svazku
„Akt", napsané na f. fb—Vía. O významu jejich pojednává se v PED-
MLUV pi vnjším popisu I. svazku.

• Tento obsah nebo rejstík náleží k svazku VI. Podle toho, jak je pi-
lepen do svazku I., je vidti, že list, na nmž jest napsán, byl spojen s jiným
listem, na nmž jest ukazovatel, patící skuten k I. svazku. Oba tyto listy

jsou zbytkem z njakého kvaterna, na nmž byli ukazatelé k jednotlivým fo-

liantm, ale ze všeho zachovalo se jen to. Nkdo asi tento zbytek vlepil do

svazku I. proto, že na 2. list jest skuten ukazatel, ke svazku I. se hodící. Jiný

zbytek týmž písmem psaný je na poátku foliantu V. a VI. Oba ukazatelé jeví

stejné písmo. Pravopis je novjší. Má na p. s kidélkem.
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In hoc libro continentur:

1. Listové k mistru Rokycánovi, t. 6 jich.

2. Spis o dobrých a zlých knzích Fol. 28.

3. Traktát o zmaení slova Fol. 59.

4. Spis též o zlých a dobrých knzích Fol. 66.

5. List panu Albrechtovi 74.

6. Spis o ouzké cest Kristov 77.

7. Psáni všem vbec bez titule 82.

8. Psáni Mejtským dvoje 84, 87.

9. Purgmistru a rad i starším Starého Msta Pražského . 101.

10. List všem vbec 103.

11. Traktát o církvi svaté . . 107.

12. Kterak se lidé mají míti k církvi ímské 130.

13. O rozdíle mezi bratími pravými a falešnými na slova

2 Petr 3 173.

14. Výklad na slova 1 Jan 1.: Díme-li, že híchu nemáme etc 204.

15. Pátý list mistru Rokycánovi 217.

'16. Odpovd B(ratí) starých na psáni mistr Pražských . 223.

17. List mistra Rokycany proti pikhartm 223.

18. List knze Martina Lupae 236.

19. Odpovd všem vbec na psáni m(istra) Jana z Rokycan 236.

20. Psáni o moci svta 290.

21. 315.

22. List knze Martina vzn Rokycánovi 325.

23. Knzi Mikulášovi list 332.

24. B(ratru) Petrovi a seste Kái list 339.

25. Hádka Mistra Rokycána s knzem Martinem .... 343.

26. Psáni za krále Jiího v úzkostech 351.

27. List B(ratím) a sestrám do zboruo 374.

{Rejstík bratra Jana erného {?) a bratra Jana Blahoslava.y

[Ambrosia instar aeternae vitae Zaátek biskup 141 ^.

caelicolarum 136].- ^'Biskup a knz jedno 167^.

' Rejstík tento ve dvou sloupcích (snad bratrem erným) založený byl

nepochybn Blahoslavem doplován. Doplky tyto oznaují hranatou závorkou //.

íslice rejstíkové znamenají folia originálu.

- Tato veta jest v originále pipsána po pravé stran písmeny A.
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[Aumysl B(ratí) po oddlení ten

byl, aby se k tomu ale napra-

vili, jak i bylo v první církvi

130^].

Antikrista síla odkud jest 299 ^J

[Concilii Christiani íorma 121].

echové zavedení poznávající 1 60=^

nmeckého

[Jednoty poátek eského

z národu uherského 143.]

pruského

* Jednota svta 150^.

* V Jednot církve svaté zstati po-

tebí jest 17P, 285^.

* Jednota svatá 26P. ^^ Jednota

híšná 262 ^
* Jednomyslnost vrných pravá a

svatá 272^.

K
* Knžími dobrými bratí nepohrzeli

227 b, též 239 b
i dále též 260^

Bratí dobí a zlí, praví a falešní

od 173 na mnohých listech.

Bratí ohlašovali se knžím, že

chtjí se jimi zpravovati, když

ád zídí 232 ^
* eho má biskup šetiti pi tom,

jehož potvrditi má na knžství

259 b.

D

téžJakého ducha kteí mají 140

145^

Dílo boží a jaký jeho dvod 144^.

* Kteí mají ducha svatého 197 b.

* O duchovním pána Krista poží-

vání 267 b.

* Dokonalost života kesanského
268b a 269b.

F f.III^

* (Z) figur Starého Zákona ukazuje

se, jaká jest pravda v Zákon

Novém 195 b.

H

Hanj sebe vespolek 161^.

Hotovost našich k vydání potu

168^

Vyznání hích od 204 '*.

^^ Kteí zstávají v híchu 210b,

^^ Híchy mrtviti 213 b.

^^ Vítzství nad híchem 215 a.

Když by knz zhešil híchem smr-

tedlným, mž-li v tom pádu

užiten sloužiti 174b.

K f. IV^

[Knz Štefan Valdenský v Vídni

upálen 140.]

' Heslm opateným hvzdikou odpovídají stejn znící postranní pí-

pisky v tekstu AI, psané touž rukou (C), jako pvodní rejstík.
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* Kdo nemže býti knzem 257 2.

* Knz zlý nieho neposvcuje 263^.

* Dvojí rod dvojího knžstva 264^.

* Dobrý knz kterak s užitkem pi-

sluhuje 272^
* Knz Štpán u Vídn upálen 287*^.

[Knží híchy sob osvobozovali

a protož dovrnost k nim hy-

nula 137.]

^^Knz Michal 138 ^^
Knží volili 141*'.

* Knžství od íman odjato a bra-

tím dáno 142 3.

*Pi kterých není jistoty knžství

146^

Jak to oni tvrdí 147 3.

*Z kterých lidí mohou býti knží
149a.

Knží dobrých a zlých znamení

151 S^
*Kališní 160^ a 162^b.

Otázka, jsou-li v ímské církvi

dobí knží ^.

* Pravda pi knzích má býti v tom,

což bylo pi figurách 194^.

* Kterak knží lidi spasením tro-

štují 203 ^ 211 a.

* Kesanem býti jak tžká vc 207^.

O Konstantinovi a Sylvestrovi

221b, 291 a.

* Knží ímského svcení neodsu-

zujem, by knží nebyli 226
b.

* Los první 141 =

M
Muedlníci 7 Bratí 138^-'.

Milování Kristovo a Antikristovo

od listu 156^ etc plures pa-

ginae.

Moc svtská a utvrzení jí knžím
156b.

Moudrost shry 185^ i ped tím

i za tím.

Moc boží a svtská 189^.

* Jakou moc Konstantin dal pape-

' Heslo toto jest psáno na pravé stran vedle písmene L.

2 Heslo toto jest psáno na pravé stran vedle písmene M.
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žm 22 P, též 253. Moc pa-

pežská.

* Moc církevní a kteí tu moc mají

274^

Moc ímského císaství pod vrou
stojí 229 ^

Moc svtská u víru puštná ibi-

dem i též také 320^.

(N>

*Nákové na bratí 169 3.

* Kteí kesané jsou bludní, ne-

moudí 197^
* Nucení náboženství 297 ^

zpsob

[Oddlení poátek 138].

píiny

[Oddlení takového, jako bratí ui-

nili, nikdy zprva se nestalo 119.]

* Figura obnovení církve 140''.

inno to s modlitbami ibid.

Optování ktu 242

^

* Obti dobré vle neb dobrovolné
266b.

* Obcování tla a krve Pán 273 ^
* Ozývati se hlasu božímu 281 ^.

* Obti obtovati nehovadné 282 b.

[Písmo jest jako vosk 137''].

[Pokladuo chování 140^].

[Proroctví mistra Manholta o Je-

dnot B(ratr) Palek povdl
249, 43].

* Pvod knžství 139'', též 167^
* Posvcení knží a biskup 142a.

* Pvod knžství svtského s lidem.

''Pomazání boží 142''.

'''Pekážky dílu božímu 143 2.

Pkné povdní o protivenstvích

c(írkve) 143".

'^ Pvod zavedení 160 a, též 165^

'''Kteí písma kazí 19P,
* Pokání 207 i další listové.

* Pokrytci v em a pro sebe ne-

znají 209".

'''Pikharté kdo jsou 223''.

* Pevrácený soud 239^.

Kdy pravda nebývá pravdou 147''.

'^' Podstata života duchovního 285 a.

'^Poslušenství pinucené 294''.

Poslušenství dobrovolné 294''.^

f.IV.

Následuje mezera asi 3 ádk.
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S. Spasení.

Jak se v jistot spasení ustaviti

168b.

Skutkové zlé církve 185''.

Spravedlnost zákonnická 209''.

269^ * 295^

'' Jaké jest ádné svcení knží 226^.

Spravedlnost initi 281''.

Smlost svtských lidí 290'^.

'Mezi pohany nejdokonalejší spra-

vedlnost 297''.2

* Rokycan dobrý,'^ Rokycan zlý

138^1

*Rady, kterých bratí hledali 139^

Rukou vzkládání 142''.

Že bratí nejsou rota 159''.

Co jest rota 170'^.

* Rozdíl mezi dobrým a zlým kn-

zem 270.

*ád svta 291 f, též
' 294

a, ".

*ád Krist 294
b, 295".

"' ád duchovní a ád svtský n-
muž spolu státi 296''.

[K Táboruom pro bratí nepi-

stoupili 137*^ a co pi nich škod-

ného bylo 140^].

Tlesný lovk 269 ^

Trpti 281^.

Trestati 283".

Trestání církevní rozdílné od svt-

ského 296".

U'
' Kterak upokojení má hledáno

býti 301 ^^

' loto a následujici heslo pipsáno jest vpravo vedle písmene R.

- Následuje asi ', , stránky prázdn.
^ V originále V.

* Následuje skoro '/o stránky prázdné.



670 Dodatek.

[Vzení za B(ratra) ehoe 138^]

[Vzení B(ratra) Michala 138^.]

[S Valdenskými sjednocení bratí

jak se rozešlo 139^]

[Z Valdenských bratí nemají puo-

vodu 118b.
I

[O Valdenských zmínka 331.]

Volali se naši k ádnému slyšení

138 b.

* Kterak jest snadno viti a kterak

nesnadno 188 3.

* Víra kesanská která jest pravá

188^. * Ve všem zpravuje lo-

vka 298 b.

* Víra svta jest bez moci víry ISQ'',

* Víjle Bohu povolná 28 P, též 282,
295b, 296^ 297^

* Valdenský knz jeden pistoupil

k nám 287 b.

f.VI^

* Znamení církve (svaté) 143^.

Znamení služebník pravých Kri-

stových 158^ etc,

* Zlí knží kterak mluví slovo boží

218b.

* Zlý knz nemže posvcovati 276^.

* V em mám sebe zkušovati, rozsu-

zovati 284 b.^

f. VI^ a VII jest prázdné.

Na /. VIII '^ dole snad od Blahoslava napsáno:

po zízení njakž ped svcením \

knží, praesidentia 20 virorum I

Zízení knží v jednot

(slovo neitelné)

/. VIII ^ jest prázdné.

' V originále W.
^ Pod touto literou jest asi '/a stránky prázdné.

3 Následuje více než '/a stránky prázdné.

folio 141

folio 141



Rejstík jmen a vcí/

A.

Adamité: 57, 245, *245, 252, ^^•252, 296,

322, 604.

Viz Brati ešti, Eiicliaristie, Nahái.
Pikharté.

Aeneáš Jan, bratr: 12. 13. '^30.

Achab, král Israelský: 103, 104, 154,

170, 208.

Akty Jednoty bratrské: //, 13^21.

*2I, 23, 26. 30. ^30, 31; svazek I.:

17—19. 27, 28. 32: sv. II.—VI.: 12;

sv. Vl.a: 27. 28: sv. VIL: 10, 12. 20.

23; sv. VUI. : //, 12; sv. IX. : 11. 12.

17; sv. X.: 11. 12; sv. XI.: 14. 27; sv.

XII.: 12; sv. XIII.: 12; sv. XIV.: 12.

25-27.

Albericus, kroniká: ••121.

1. Ambrož, bratr: ••2.

2. Ambrož sv.: 491, *491.

Albrecht 11., král eský atd.: 117.

Aleksander III., papež: *121.

Anglie: *327.

Antikrist: 70, 71. 106, 124. 1, 19, *19,

20, *73. 76, 126—128, 162, 260, 265,

439, 478, 519,628; jeho bludy: 1;

jeho svody 206; — poslové: 154, 178,

466, 628; — údové: 105. 140, 141 ;
—

hmotné násilí: 531; — píchod: 206,

207, 415, 465, 466, 469, 479, 618.

Viz Knzi. Knzi zíi, Papež, Poslové

Kristovi.

Antony C. W.: 25.

Apokalypse viz Zjeveni sv. Jana.

Apologie víz Jednota bratrská.

Apoštolé : byli pokládáni za blázny : 434-;

jsou knéží Kristem posvíceni : 240;

nemli moci svtské : 112, 125. 96 ; ne-

nutili násilné k své víe: 116, 532,

533; nepoínali si jako svtští úed-

níci: 122. 123. 125; nepsali epištol

celým mstm: 525—528; neuili há-

jeni víry meem: 553; neustanovovali

konšely : 122, 123, 125. 526—528 ; nc-

vyali konšely z moci svtské: 529;

pokládali se za híšníky: 448; poznali

Krista jako spasitele : 227 ; — a církev

:

310, 319, 320; — a svtské statky:

125; jejich píklad: 192, 226, 362;

— ustanovení: 258; — vyvolení: 344.

Viz Brati ešti. Chiliasmus.

Aristoteles: 551, •551.

Arméni: 92, 327, ^••548; arménský arci-

biskup ve Lvov *548.

Augusta Jan : 9, 10. 18, 23, *32.

Augustin sv.: 489, 584.

B.

Balbín Bohuslav: ^2, *118, *548.

Basilej: •7; universita 10.

Viz Koncilia.

Bda Ctihodný: ^^201, *228, *252, *286

Benedikt (IV?), papež: 371.

Berlín: 24.

Bernardinové (ehole) : 402.

Bernheim Arnošt: 74.

Berthelsdorf (msto): 7.

' Bickerich Vilém: 26, ^26.

I Bidlo Jaroslav: *P, =7j?, =U =/<?, *i?/.

I

*2y, ''118.

Bimování viz Potvrzováni.

Biskup (—ové): v em záleží jeho ped-

nost: 86; — ádný \aký má býti: 135,

^ íslice vytištné kursivou oznaují stránky PEDMLUVY. íslice opatené
hvzdikou vztahují se ku poznámkám.
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137; b—ové ímští v církvi prvotní:

373; rozdíl biskupa a knzc v prvotní

církvi: 96, 377; biskupský úad jak

byl dokonán: 113.

Biskupec viz Mikuláš.

Blahoslav Jan: 6, 8-14, 17—21, 28.

29, 33—35, 41, 42, Hó, *54, ^78,

122. n, *6, *10, *I2, *54, =^97, ===200,

=^=217, ===267, ===322, ===323, ===336, ===365,

=^=387, ===388, =M59, =*-493, ===503, ===547,

=^637.

Blázen: kdo jest 429, 430.

Boehmer H.: ==73.

Bohoslužba: podle ádu eckého 203.

Viz Eucharistie, Jednota bratrská.

Bochovec: 596.

Boj duchovní: 313—318.

Boleslav Mladá: 9, 10, 18, 19: knihovna

bratrská: 10. 12. 13. ''13. 18. 19.

Bonifacius IV., papež: =374.

Boží tlo, slavnost: *7, =^=48, 593, ===593,

636, 637.

Viz Eucharistie.

1. Bratí eští: drží se viry apoštol:

97. 219; následuji píkladu apoštol:

133, 258, 263 ;
— v^-volených božích : 86

;

— církve apoštolské (prvotní): 64, 66,

75, 85, 92, 98, 114. 130. 135, 191—193,

195, 205, 210, 218, 220, 228, 233, 234,

237, 238, 245-247, 262, 265, 267, 284,

286, 287, 377; — pr\'ních kesan:
131, 135; podobají se prvním ke-

sanm: 129: vrátili se k církvi apo-

štolské (prvotní) : 112. 129: hledali pí-

slušníky církve prvotní : 326; — ádné
knží: 352; dovolávají se ád církve

prvotní: 202; nerozumjí ádm církve

prvotní: 86: neídí se právem kano-

nickým: 192; varují se knží nepra-

vých: 479, 480 ;
jsou leny pravé církve

:

69, 82: — vyvoleni (poslové) boží:

113, HQ, 23, 53, 69, 196, 251, 253,

287, 464, 503, 560, ===560, 647, 648;

nepokládají se za vyvolené boží: 80,

115: jsou-li ádní kesané : 97: nejsou

pokrytci: 495; nedrží se rot: 8o: snaží

se jednati podle pikázání božích : 196,

197; trestají leny své Jednoty: 74,

221 ;
pro nemohou obcovati s jinými

lidmi: 177; projevuji ochotu dáti se

pouiti a opraviti své bludy : 67, 83,

96, 98. 129. 132, 133. 135. 192, 201,

212, 220, 221, 238, 239,247, 263, 266,

287, 378, 386, 494; vira b.— í jest

správná: 7/^,215,216; na b.—ích se

plni písma: 187, 648; chvála b.—i:

222 ; osoováni a povsti zlé o b.—ích

:

47. 55. 60. 66, 70. 114, 128, 221—223.

229, 284, 324, 380, 471, 494, 550, 553,

586; veni lidu proti b— im: 65. 66.

73, 76. 44, 63, 64, 78; zjevení, jehož

se bratím dostalo: 55. 57, 67. 71,

80. 27, 467, 503, 647—649; — a

cirkev ímská (podobojí): 75, 85, 17,

23, 24, 27, ===27, 49, 204, 205; — a

knzi ímští (podobojí): 75. 76, 93,

111. 112. ===52, 62, 201, 202, 211, 214

—216, 2.2, 227, 247, 287, 288, 321,

328, 607, 609, ===609, 641 ; — a Ada-

mité: 296, 653; — a pikhartstvi : 46.

47, 65. 91, 129, 137. 296, 471, =H71,

473, 653; — a Táboí: 91. 296; —
a Valdenští: 86. 92. 98. 30, =^30, ===32,

===309; — a Multansko: ===200; — a

mstské vrchností: 128: — a svtské

vrchnosti: 61—63. 67. 71. 112. 127.

128. 51, ===52, 53, 193, 201. 221—224,

247, 248, =^263, 265, 288, 609; — a

roboty: 61, 52, 263; — a dan: 61,

52, 263; — a svoboda svdomí: =-=52;

— a zastávání veejných úad : 42,

50. 564, =^564; — a služba vojenská:

62, 119—121. 125, 529, 530 ; a písaha

:

62: styky b.—i s Rokycanou: 9, 41,

52-54, 64. 99, 114. 150, 131, *\,

''ob, 57, =^58, 239, 258, 463-*464, 467,

472, 609, =^609, 610; listy b—i k Ro-

kycanovi: list první: 44, 54, 57, 74,

m, *62, 65, *65, 67, 68, =^218, *463,

=^467, =^558; list druhý: 33. 34. 55: list

tetí: 56: Hst tvrtý: 33, 54—59, 62,

63, 65, 67—71, 75-77, 80, 89, 100,

106. 130. 131, 134. =^44, 57, ===57, 58,

59, ===62, 69. 72, 211, ===231, ===232, 260,

=H39, ===464, ===467, ===471, 472, 500, ===502,

===503, ===558, 609, ==609, 610, 612, ==646,

==647, =648, ==649, =^=652, 654, *654;

list pátý: ''54, 72. 74, *78. 119, 131.
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*65. -462; list šestý: 33. 34, 54, 56.

65. 74—80. 81. 100, ^119. 134.

HA, *94, *462, *494, ==^497, ^H98,

*500, ^502, *503; list sedmý: 80. 81:

oddleni b— /' od církve ímské (pod-

obojí) : 53—55, 57. 63, 64. 68. 69. 80,

81. 92. 98. 111, 114. 119, 127. 129—
131, 133-135. 11, 17, 20, 23, 25, 26,

28, 29, 57, 60, 61, 67, 78, 84, 180,

202, 203, 210, 211, 220. 228, 231—
234, 237, 245, 24^, 248, 250, 258,

259, 262—264, 267, 286, 287, 289,

290, 326, 329—331, 336—339, 366,

367, 370, 496, 608, 609, 613, 649—
651, 659; pronásledováni vbec: 128.

15, *15, 53, 196, 200, 221, 224, 324,

*324; pronásledování r. 1461 : 42—
43. 48—50. 52—54, 60. 71. 91. 92

99, *4, *18, *71, 257, ^^261, 550, *550,

564, *564, 608; pronásledování r.

1468—1471: 53.. 65-67. 72. 98, 99.

112. 115. 126. 128, 44, *44, 58, *62,

64, 65, 221, 222, 225, *225, 258, 325,

326, *597; pronásledováni r. 1473:

135: pronásledováni r. 1547—1548:

10. 11. 17: odvoláni r. 1461: 43. 44,

4, *4, 585 a násl., 608; žádosti za

veejné slyšeni: 53. 67. 68. 83. 86.

92. 98. 128. 5, *5, 199—201, 222, 225,

247, 261, 285, 287, 288, 325. 326, 378,

379, 608; slyšeni r. 1473: 135, ==^475;

disputace s mistry Pražskými r. 1478:

136, 480, 482, 483; slyšeni na snmu
r. 1478: 136: listy b—i králi Jiímu:
63—64. 229, 608 ; listy b—i mstm

:

127, 129. 134. 135. 257, 261, =^261.

Viz Církev, Eucharistie, Chelický,

Chiliasmus, Jednota bratrská, Knzi
bratrští první. Kest, Monstrance.

Rokycana, Svt. Vira.

2. Bratí duchovní (rodu duchovního):

115, 393; — a rodu tlesného: 115—

117. 393, 397, 399, 400, 402; jak se

mezi sebou rozeznávají: 394—396, 399,

401—403, 405.

3. Bratí falešní (nepraví): 115. 119,

388, 390, 391, 394-399, 401-403,

405, 406, 415, 422, 474.

Viz Papež.

] 4. Bratí chelití: 13, 231. ^^321, 606.

I

5. Bratí kesanští: 389, 390.

! 6. Bratí pokrytci: 396, 397.

7. Bratí praví: 115, 116, 388, 390—
o92, 396, 397, 401, 406, 419.

8. Bratí soudcové (v Jcdnot bratrské)

:

m 331.

j

9. Bratí svobodného ducha: ^33.

i

10. Bratí táborští viz Táboí.

j

Brod Uherský: 6.

I

Bíih: co o nm dlužno viti: 284—285;
kdo jej poznává: 354—356.

Burian, bratr: 12.

I

c.

Caesaropapism (císa Byzantských)

:

I
•'^374.

i Caihrad: *203, *327.

I Cassius Jan Vilém: 26.

i

1. Cesta Kristova: 195.

í
2. Cesta pravdy: 407.

I

3. Cesta spasení: 210.

Cestrensis viz Higden. Pecock.

1. Církev: názor (pojetí) bratí eských:

58, 69. 84—87. 89—91. 97, 112. 116.

129, 133. 17, 18, 34, 35, *35, 36, 67, 1 19,

193-195, 203, 209, 216-218, *218,

227, 251—255, 260, 262, 265, *265.

267—272, 290 a násl., 303, 304, 307,

310, 368, 375, 381, 385, 407, ^^07,

457, 612, 655—657; — Chelického:

87. — bratra ehoe : 87: jaká jest : 87:

jest dvojí: 251, 252, podobá se troj-

dílnému tlu: 125. 126. 534 a násl.;

obnovení c—e: 226; správa (názor

bratrský): 87—89: nejvyšší moc v c—

i

85—86: pedstavený : 284; správcové:

292, 293 ; základ : 318, 39 ;
poslušenství

v c— i jest nutné: 85: pijímání do

c—e:272; vyluování z c—e : 87, 191,

272, 305, 306 ;
poátek zkázy c—e : 73.

363, svatokupectví v c— i : 96: jed vlit

do c—e: 96. 132, 238, 375, 500; boje

pro c—v: 463; rozbroje v c—i: 382,

383; jak se udržuje správná víra v

c— i : 85, 86. 89. 90: — a spasení : 308

;

— svt: 95.

Viz Knzi, Kristus. Papež.

43
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2. Církev apoštolská (prvotní) : 57.112.

113. 129, 48, 53, 73, 204, 227—229,

232, 233, 258, 260, 271,272,309,321,

362, 363, 377, 381 ; — a církev ím-
ská (rozdíl) : 186, 363 ; — a Valdenští

:

29, 30, -'SO; c—e ap—ské náelníci:

286; kesané vybraní: 415: poslušen-

ství: 191; pvod: 327; piklad smro-
datný: 210, 258-260, 280, 282, 331,

467, 500 ;
píslušníci : 94. 364 ; ády: 93,

30, 57, 248, 479,500, 503; správcové:

189; trestání híšník : 191; úedníci:

94, 95,-vira : 498 ; hodnosti úední •.96;k

c—/ ap—ské odvolání : 239 ; c. ap—on

vychvalují knží ímští: 192,201; —
odprci bratí: 260, 286—288.

Viz Bratí eští. Knzi. Knzi imšti,

Knzi podoboji.

3. Církev Caihradská: *374.

4. Církev indická: 69. 104. ^^48, 121,

*121, 122, 612, 639, 642.

Víz Kesfané indicii.

5. Církev nepravá: 307, 338, 339.

6. Církev podobojí: 51. 53—55. 57.

64, *43; dkanové: 137, HA, 473; d-
kanáty : *43 ; farái : 54 ; konsisto : 137

;

ústední správa : 127; pravomoc admi-

nistrátora : *43 ;
— na Morav 137;— a

církev ímská : 363 ; — a ekové : *327.

Viz Brati ešti.

7. Církev pravá: co jest: 130. 289;

kde není: 289; jest dílo na skále: 309;

— dílo znamenité: 310, 311, 217—
319; —a bratí: 290; — a církev ne-

pravá (pomr): 133. 479; její vlast-

nosti : 297-299 ; známky: 90,2>01, 336

anásl., 563; jednomyslnost: 188; ob-

novení: 62; psobení: 289, 307; slo-

žení: 145; svátosti : 292 ; uitelé: 254;

údové praví a nepraví: 69, 133, 194,

203, 297—299, 303, 304, 307, 308, 386,

406; úedníci: 88, 89. 93. 299, 301—
304; základ: 90; k c—i pravé písluš-

nost podle eho se poznává: 88. 89;

c. pravou Bh zachovává : 368.

Viz Brati ešti, Církev ímská. Knží,
Knzi imšti. Knzi zlí. Svt.

8. Církev rytéující: 314.

9. Církev ecká: 69, 104. -^48, 121, 612,

639, 642.

Viz Kesané etí.

10. Církev ímská (papežská): 57. 99,

104. 115, 44, 48, 56, 309, 321, 403;

jak dokazuje správnost své víry: 75,

56, 57; je-li církví pravou (svatou):

130. 75, 76, 195, 328, 365, 641 ;
jest

povrchn kesanská: 195; má jen

formu dobroty: 132; má jen moc
svtskou: 189, 190; pronásleduje ná-

sledovníky církve pravé: 195; vynu-

cuje si poslušenství násilím: 93, 189,

190, 258, 263 ;
její láska : 59 ; násilnosti

:

45, 56, 75, 76, 90, 93, 125, 130; po-

slušenství: 203; práva: 56; pedpisy:

189; ády: 211; spasitelnost : 19, 20;

svatokupectví: 128,374—376; úpadek:

45, 258; úedníci: 95. 321, 360, 403;

víra 56; vzdlávání: 403; zkáza: 108.

==421, 239, 375; zloády: 232, 639.

Viz Brati ešti. Církev podoboji. De-

krety, Hierarchie ímská. Knzi.

Knží praví. Knží ímští, ekové.

11. Církev svatá: co jest: 112, 260, 272,

285, 291, 622, 623; podle jména: 479;

kde není: 385, 386; kdo jsou: 84, 85;

kdo nejsou: 259, 370; c—e sv. jed-

nota: 301; knží 305; náelník : 5.5—

87; obnovení: 93, 329, 330; uitelé

a pastýi: 134; údové: 84. 85. 87, 88.

94. 95, 254, 259, 260, 301—305, 345,

358,359, 397, 453, 479; úedníci: 87.

95. 96, 299, 300, 307, 308, 310, 315,

319, 320, 322, 328, 329, 339—344, 358,

359,362,367, 369; vzdlávání: 310—

312, 317—319; kdo v ní pebývá: 98.

poslušenství v ní: 87, 274—280; c.

sv. a roty 138.

Viz Církev ímská. Knží imšti. Knží
zlí. Skutky dobré.

Císa: má moc svtskou : 85; — a papež

(pomr): 94, 374.

Ctnost: co jest: 58, 69, 21, 23, 185, 226;

jest znamením živé víry: 85, 86.

Cvrek Josef: ==<?, *10, -^13, ''26.

Cyprián sv.: 249.

Czubek Jan: ^23.
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.
echy (eské království) : 134, 135, 52,

75-77.

elakovský Jaromír : ^5, 46, ' 544,*547.

1. erný Jan, bratr : 9 - 12, ''21, 29. ^'=32.

2. erný Karel: *568.

ervenka Matj, bratr: 10, 13, *32.

ihula Josef: 18.

iluku, panovník íše Qtiará Khitaj :
•122.

tvrtáci (tetrarchové) v Palestin: 526.

D.

Damasus, biskup Portský: •491.

Daniel Romanovi, král Haliský: =548.

David, král Židovský: 173.

Decius, císa ímský: 517.

Dekrety: církve ímské: 189, 248—250;

pseudoisidorské: *286; synod bratr-

ských: *22.

1. Dílo boží: 128; jak se dlá: .W; kdo

je dlá : 94, 95; — a papežské (rozdíl)

:

361, 362.

2. Dílo áblovo: 90, 95, 140, 141,312,

313. Viz ábel.

3. Dílo Kristovo: 380.

Dioklecián: císa ímský: 373.

Dionysius, papež: 286, -286.

Divišov: 130, 258, 606.

Viz Jakub.

Dokonalost kesanská: 149-152.

Doktoi viz Otcové církevní.

Dominikáni: 402.

Dóllinger Jan: *75, -408.

Drachovec, bratr: ^^=365.

1. Duch moudrosti: 434.

2. Duch pravdy: 429, 430.

3. Duch Svatý: 84, 285, 419, 424.

Viz Moudrost Ducha Svatého.

1. Duchovní: kdo jest: 122, 123, 304,

505, 506; — a svStský (rozdíl): 123:

d. mohou se vespolek raditi a usná-

šeti: 292, 293.

2. Duchovní lidé: 178, 293.

Viz Lidé svtští.

Dutschke Dr.: 24, 25.

Dvojpapežství: 382, 400.

Dziatyiíští, hrabata: 24.

D.

ábel: 103, 104, 626, 627, 629; mluvil

slovo boží : 115— 117, 465, 466; vkroil

ve svátosti : 1, 45, 639 ; boj proti nmu:
313.

Viz Dílo áblovo.

Egypt: 104.

1. Eliáš, mlyná, bratr: *2.

2. Eliáš, prorok: 103, 203, 208.

Elter Ant.: ^^'581—*583.

Emigrace eská po bitv Blohorské:

21.

Erben Karel Jaromír: *16.

Eugen II., papež: *371.

Eucharistie (svátost tla a krve Pán,

svátost tla božího, svátost oltání,

veee Pán): forma (hostie): 295,

296; posvcování: 142, 166; úel:

243; zpsoby: 244; názory o e—í:

bratrské: 42, 44, 49. 51, 52, 55, 59,

60. 68, 70. 75, 76. 79, 114, 130—134.

137. 139. 4, 6, *6, 7, -^7, *8, *-9, 46—

48, 62, 65—66, 123, 215, 216, *221,

222, 243, 244, 296, ^^296, 379, 487,

496-498, 585-587, 591, 592, 635,

640-642; táborské: 43, 71, 88, 91,

133. *6, 244, 245, 296, *296; pik-

hartské (adamitské) : 88, 133, 45, *46;

Chelického: 6, *6, *7; Lupaovy:

144. % 491, 492, -^92; Rokycanovy:

65, 74. 6, *7, 47, 231, 470-471, 489,

641; bratra ehoe: 47. 556—557;

pítomnost Kristova v e—í: 60—62,

,6, 88, 110, 43, 66, 126, 295, 296,

489, 556; její výklady rzné: 70, 43,

45, 65, 231, •==231, 232, 244, 489; vý-

klady hmotné: 104, Vn—Y2\\ klanní

e—i: 44, 49—51, 60, 65. 70, 71. 75.

76. 78. 79, 90. 107. 137, 6, 43, 44, 46,

66, 162, *323, *378, 471, 497, 498,

592, 593, *593, 594—596, 636, 639,

640; zneužívání e— e církví ímskou:

45; traktáty o e—i: 244, 245; zma-

ení slov e—i posvcujících: 163,

165—167; penášení tla Kristova:
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155; svolení bratí o e— i (r. 1461):

379 ;
posluhování (obady) v Jednot

bratrské: 59, 60, 88, 106, 41—43, 66,

157, 158, 487. *487.

Viz Brati ešti. Knzi zli. Monstrance,

Pijímáni.
Eusebius Caesarejský, historik: '491.

Evanice (Ivanice) 6, 10, 12—14, 16,

18—23, 32

Fará a rychtá (vzájemný pomr): //:

189, 341.

Ferdinand I., král eský: //.

Fiedler Josef: *13.

1. Filip, apoštol: *286.

2. Filip, císa ímský: 517.

Fokas, císa Byzantský : 374, *374.

Františkáni: 402.

Friedberg Emil: *374, *375.

Friedrich Vilém I., král Pruský: 124.

Fulnek, msto: 6.

G.

Gabriel, dkan Prostjovský: 43, 635.

Galilea: *526.

Gallienus, císa ímský: *286.

Ghaurkhan viz Koirchan.

Gindely Antonín: 5, *8. *9. *18, 22,

128, H, *8, *79, *197, *198, =^309,

*462, *587, *597.

Goll Jaroslav: 5, 7, 8. *<? '^10, 20, 31.

40, 41, 43. 44, *44, 'H6. H8. -^53, ^54.

*Ó6. 57. *58, *59. '^65. *66. *68, 72.

78. 79. 83, *108, *119. 121—122, *135,

*I36, 144, *144, *1—*5, *7—*10, *12,

*13, *16, *18, *20, *27, ==m *32, *39,

*44, *46, *52—*54, *62, *65, *71, *75,

«-79, *80, *118, *168, *180, *197, *198,

*202, *203, *206, *223—*225, *230,

*231, *257, *261, *262, *264, *267,

*309, *323-*325, *342, *365, *373,

*377, *387, *388, ^^=398, *462, *473,

*475, *488, *-491, *493, *499, ^=504,

^^=544, *547, *551, -^558, *564, *565,

*568, ^^585, =^592, *597, *605.

Gorra (Gorra, Gorham) Mikuláš: 532.

Gratianúv dekret: *374, 375, *375,

377, *377.

H.

Habeš: 122.

Halar bakalá, bratr: -2.

Haliské arcibiskupství: '548.

Hartmann L. M.: 371.

HaSkovec Prokop M.: *605.

Havel knéz, místofará chrámu Týn-
ského v Praze: 81, 131, 232, *232.

Hek Frant. Lad.: 6,

Helfenštejn, hrad: 97,

Herben Jan: *118.

1. Herodes (Erodes), král Židovský:

227, *526.

2. Herodes Antipas, tetrarcha: -526.

Herrnhut: folianty: 5—8, 12, 14, 20;

spolek pro djiny Jednoty bratrské: 6.

Hierarchie ímská: je pvodcem pro-

lévání krve: 116; její zloády: 162;

smýšlení mistr podobojích o ní: 162;

je-li potebí jí poslouchati: 189.

Viz Církev ímská.

Hilarius Litomický: 96, 107, *2, *5,

*8, *122, 167, *168, 200, 279, 364,

365, *365, 366, 371, *371, *372;jeho

traktáty: *43, ='468, *371, *372.

Víz Rokycana.

Hoefler Konstantin: *296.

Holý Václav, knz: 14.

Hora Kutná: 588, *588; snm r. 1471

:

128.

Hradec Králové: 50. 51. *323, *558,

595; obyvatelé: 564, *564, 590, =i=590,

594.

Hranice : fará : *2, *548.

Híchy: odpouštní h—: 441—447,

458; vyznávání: 141, AAA, 447, 452,

455, 460; h—m umíti: 445—446.

Híšníci: zjevní a skrytí: 451; — jsou

blázni: 430; — modlái: 141; —p-
vodci bludného uení: 430; nepozná-

vají svých blud: 430, 431; netrpí

pravého uení: 430, 431; h— jed-

nota: 301.

Viz Moc svtská.
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Hus Jan: 50, 95, *16, *35, *117, *339,

363. *363, 562, 583—585; jeho doba:

104. 363 ; — pedchdci : 363 ;
— smrt

:

549; — spisy: 110, =^584.

Husité multanští a uherští: ^^^200.

Husitství: 244, 245, 363, 364.

Viz Chiliasmus.

Húska Martin (Loquis), knz: ='8, -46.

Huši, msto v Multansku: *200.

Ch.

Chelice: 91. 130, *13, 258, 323, *323.

Viz Bratí cheliti.

1. Chelický Jan, bratr: 136.

2. Chelický Petr: *87, 108, 109, 144.

*144, *2, 3, *7, *9, 13, *13, 14, *27,

*40, 73, *73, =75, *90, *91, ^=93, *169,

*375, *381, *395, *399, *402, ^H05,

*468, *469, *504, ^=506, *510-*512,

*514, *515, =^517—*519, *523, *524,

*529, *530, *533, *534, '=536, *537,

*543, *545, *568 ;
— a Bislíupec : *9

;

— a brati eští: 3, *3; Ch. o hájení

víry meem : *323 ; — o moci papež-

ské: 169; — o moci svtsl<é: 13, *14,

*52; o moci zlých knží: 169; Ch-ého
spisy: 34, 108, 109, 119, ''119. 121-

123, *568.

Viz Církev. Eucharistie, Chiliasmus.

Rokycana. Víra.

Chiliasmus: apoštol: 246; bratí e-
ských: 57, /U23,29, 118, 130,213,238,

247, 260, 412, 463, 466, 484, 636, 659;

husitský: *398; Chelického: *10;

prelát ímských a knží podobojích:

86,287; Píbramv: ^^ 10; Rokycanv:
*10.

Chotbo: *8, 232.

Christoforus, papež: *371.

Chrudim: *8; brati: -225.

Viz Prokop.

Chulava Jakub, bratr: *342.

1.

Indie: P2, *121, *122, 203, 303, 326.

Viz Církev indická.

Innocenc IV., papež: '122.

Ivan Hrozný: 120.

Ivanice viz Evanice.

Izaiáš, prorok: 103, 105.

Jabloski Daniel Arnošt: 24.

Jafet, bratr: *365.

Jáhnové: 132, 241, 377.

Jakoubek ze Stíbra: 64, HS.

1. Jakub, apoštol: *286, 372.

2. Jakub, knz (v Divišov) : 3, *3, 606.

3. Jakub, knz (v Táboe) : 590, *590.

1. Jan apoštol: *286, 372.

2. Jan Ktitel: 533.

3. Jan mnich: 596.

4. Jan pop (knz): ^=121, *122, 405.

5. Jan, pítel bratra ehoe: 45, 47.

*4, 13.

6. Jan Zlatoústý (Chrysostomos) : *195,

249, 251, 260, 531, *531, *532. 545,

547.

7. Jan X., papež: *371.

8. Jan XII., papež :
===374.

9. Jan XVI., papež: ='371.

10. Jan XXll., papež: ===48.

11. Jan XXIII., papež: ='=382.

Jaroš, bratr: 135.

Jastrebov Nikolaj Vladimirovi: *46,

*54. 78, 87. ='=3, ='=12, ='=14, ='=32, ='=200,

='=217, ='=323, ='=365, ='=398, ='=547.

1. Jednota bratrská (bratí eští): jest

dílo božské: 58, 94; — pravou církví:

87. 91; rozdíl mezi J— ou b—ou a

svtem: 115; J—y b~é pvod a po-

átek : 42, 54, 55, 91. 95. 97. 104, 53,

210, 211, 224, =^=224, 245, 258, ='=309,

323. 328, 329, 364, 380, 384, 605-607,

610; poátky na Morav: 93, ='=323;

pívrženci v Praze: 43, 44; lenové:

115; první lenové: 323, "=323, 329,

='=330; vzdlaní lenové.- 217, ='=217;

odpadání len : 221 ; zízení vlastního

ádu knžského: 57. 58. 65. 66. 71.

93. 99, 114. 28, ='=31, 72, 80, ='=503,

649—651; zízení prvního biskupa:

57. 93; organ isace : 62 ; nejvyšší správa

:

28 ; starší (biskupové) : 58. 59, 38, 39,

=^39. 650, 652; starší zboroví: 59;
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jáhnové: 331 ;
pijímání do církve: 49,

*118; píjímání k veei Pán: 41;

obady bohoslužebné: 42; jedení ve-

likononího beránka: 46, *46, 632,

640; manželství a satky: 61, 50,

643—646; zásady mravouné: 142;

apologie a konfesse: 56, 62, 83, 84,

128, 134, *75, ='371, *499, *605; in-

nost literární: 41, 99. 109; písa: //

—13; archiv a knihovna : 8—10, 21,

22; píruní knihovny knží bratr-

ských: *9; vydávání knih tištných:

22^ J. b. v Polsku: *P. 25; — obno-

vená v Herrnhut: 24, 25; nadaní

listiny zbor J—y b—é na Morav:

22.

Viz Boleslav Mladá, Bratí eští. Bratí

soudcové, Eucharistie. Knzi bratrští,

Kest, Pokání, Potvrzování. Roky-

cana. Spasení, Svcení.

2. Jednota kesanská (= Jednota bratr-

ská): 52.

3. Jednota moravská (= církev pod-

obojí na Morav): 484.

4. Jednota Zelenohorská: =5, *19,

*261, =^^554.

Jeliujliej, panovník íše Quará-Khitaj

:

Jeliutaše viz Koirchan.

Jeremiáš, prorok: 103, 173, 207, 208.

1. Jeroným, otec církevní: 250, 490,

=^491, =-^581.

2. Jeroným, soudruh Rokycanv v pro-

následování bratí eských.- 72, ='72.

Jeruzalém, kostel v ím: 409.

Jidáš: ml úad knžský a biskupský:

109, 110, 113, 114, 626—629; mluvil

slovo boží: 80, 113—117, 465, 466,

626-629.

1. Jindich 1., král Nmecký: 374, ='374,

400.

2. Jindich V-, král Nmecký a císa

imský: =^374.

1. Jíra z Jindichova Hradce, ba-

kalá: =i=2.

2. Jíra ze Žatce, mistr: 50, 595, ='=595,

596.

3. Jíra Ptikostelský, bratr: 54, *2.

Jirásek Alois: =-f>.

Jireek Josef: 5, 20, =^=198, =^=200, ='=388.

1. Jií, král zem Tenduch: ='=122.

2. Jií z Podbrad, král : 42, 43. 45, 46,

50, 53, 54, 63. 64. ^64. 67. 77, 81,

83, 84, 91, 92, 98, 115, 127—129, 5,

='=5, =5=8, ='=9, 14. 18, ='=18, ='=19, 43. ='=43,

65, ='=71, 77, ='=117, 168, 199, 200,225,

229, 230, 258, 261, 262, 264, ='=266.

323, 324, ='=388, 470, 544, ='=544, 558,

587, 591, 597, 608, 639; pokojná léta

jeho vlády: 92. 201, 224, 364; léta

válená: 120. 121; mince: 554, ='=554

poddaní: 77; písaha korunovaní

261, ='=261; synové: 77, 262, 264

války: 211.

Viz Brati ešti. Strany náboženské

eské.

Job: píkladem kesanm: 428.

1. Johanna, královna, manželka Jiího

z Podbrad: 47, 92, 128. 135. ='=9.

2. Johanna, papežka: 408, ='=408.

Josef Arimatejský: 106, 80, 120, 121,

155.

Jošt z Rožmberka: 18, 261, ='=261, 637,

="637.

Jungmann Josef: ='575.

K.

Kaifáš: prorokoval: 104. 110. 80, 116,

117, 344, 366, 465, 466, 626, 627, 629.

Kakamerda (Kamerda), len Jednoty

bratrské: 65, "=71, ='=493.

Kalef Jan, bratr: 19.

Kalina Tomáš: '168.

Kapito Jan, bratr: ='=12.

Karlstadt Jan : ='=46.

Karolath, msto ve Slezsku: 24.

Kateina (Káa), sestra: 48, 578, ='=578,

579, 581.

Kathai: ='74.

Káze církevní: 144. 276—280, 282.

Kazimír IV. Jagellovec, král Polský : 98.

Kdož jste boží bojovníci, píse : 398,

=^=398.

Klatovy: ='=8, ='=492.

Kleinschmidt Jan : 24, 25.

Klenovský Jan, bratr: ='=118.
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Kletus (Anenkletus), biskup ímský:
^^191, 372.

Klí umní (rozeznávati dobré a zlé

nebo rozhešovati) : 84, 85. 87, lil,

134, 143, 186, 191, 218, 256, 269, 272,

305. 368, 369, 574—576.

Viz Knzi.

1. Kliment, biskup ímský: 191, M91,

286, *286, 371—373.

2. Kliment V., papež: *48.

Klimeš Ph.: ^^409, *518.

Kmoti: 40.

1. Knží (knz, knžstvo): bezpeí sebe

i lidi spasením : 91 ; dobré vci hanjí

:

562; jsou poslové Antikristovi: 628;

— pvodci prolévání krve: 130; —
piinou rozbroj a zápas: 628; ne-

poznávají, že bloudí: 113; nemají vcí
podstatných k spasení: 613; nemají

mocí klí: 575, 576; nutí násilím

k poslušnosti: 130; neplní eí Kri-

stových: 603; nepebývají v nauení

Kristovu: 91; potebují podpory moci

svtské: 124; pro lidem neprospívají:

571; úad svj špatn zastávají: 613;

rozhešují zlé: 126; vzájemn se vadí

a kaceují: 628; vychvalují první církev:

129; mají následovati píkladu apo-

štol: 83; kážící proti církvi ímské:

128, 364; dležitost k— í pro církev:

66; dlužno jich poslouchati: 242;

jakých k— í potebují kesané: 424,

425; jací mají býti: 70 ;]ací mají býti

voleni: 115; po em se poznávají:

70;— a svt: 570, 571; — a svtské

vrchnosti: 126; — a lid obecný: 126;

volba k—í: 80, 88, 101. 241, 377, 499;

— v první církvi: 103. 378; — úad
apoštolský: 132, 135; — moc úední
(svátostná): 305; — úinnost poslu-

hování: 305,306; jejich neesti: 135,

37; — povinnosti: 88. 36, 37, 242; —
úkol : 132 ; — život ctnostný (dkazem,

že uí pravd Kristov) : 379—380; vý-

roky o dstojnosti knží: 637, *637;

zdali mají posluhovati híšným: 626;

— církve pravé: 88. 255, 290; jejich

volba: 291, 293; svcení: 291.

Viz Kristus, Moc duchovni. Moc knž-
ská. Moc svtská, Svceni na knž-
ství. Víra.

2. Knží bratrští první: mají úad svj
z moci Ducha sv. : 96; jejich volba

a zízení: 57. 62, 80, 93, 96, *11,

28—31, *31—*33, 38,330-333,^=^333,

336, 377, 475, =^-475, 499, ==^499, 500,

501, 650, 651 ; — jakost : 501 ; úkoly : 58

3. Knží dobí (hodní, ádní): 77, 69,

156, 240, 344 a násl.; jak posvcují

tlo boží: 142; — pivádjí lidi k víe:

514; prospívají k spasení: 102; roz-

umjí smyslu Písma: 219; jejich moc:

36,37,80,163-166;— schopnosti: 105,

219; — zpsobilost ku posluhování

veee Pán: 42; — volba: 106; —
— psobení: 346—349, 359; — po-

sluhování: 156, 255, 256, 347, 348,

630, 631 ; dlužno jich se držeti a jich

poslouchati: 188, 189; jim se svo-
vati : 379 ; rozdíl v posluhování knží
dobrých a zlých: 187.

Viz Moc duchovní. Moc knžská. Moc
svtská.

4. Knží kesanští: 424; — praví:

72-75, 80.

5. Knží nepraví: kdo jsou: 101. 111,

375; jací jsou: 183; podle eho se

poznávají: 88, 184—186; neprospívají

k spasení: 186, 187; vzájemn se ne-

návidí: 182; jejich násilí: 182; —
zloády: 352; kesané mají se jich

varovati: 183.

Viz Bratí ešti.

6. Knží novozákonní: 103;ZU,ZAQ
— praví: 107, 425.

7. Knží podobojí: chválí prvotní církev

91, 96; chtjí, aby moc svtská jejich

víry hájila meem : 216, 553, 554

jsou piinou náboženské nesnášen-

livosti: 557; — válek v zemích e
ských : 227 ;

jsou spravedliví povrchn

449; jsou-li knžími pravými: 76; ne

jsou uennici Kristovi: 468; svádj:

lid: 7P,- jejich kázáni: 51,53,72,321

*321 ; — svatokupectví : 130,^22, *322

— svcení na knžství: 91. 130, 259

•*259 322, *322; k—i p—i a brati
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ešti: 53, *55. 78, 79, 222, 232, 325,

499, 562, 601, 602 ; — a církev ímská:

128; — a papež: 70. 80. 628; — a

knzi ímští: vzájemn se potírají:

86; bojí se, aby nepišli o své v-
ící : 557 ; nejsou leny pravé církve : 87.

Viz Rokycnna.

8. Knží pokolení levitského: 117.

9. Knží pokrytci: 77, 89, 248, 385;

jejich moc svátostná: 69; — posluho-

vání: 248; — škodlivost: 305, 306.

10. Knzi praví (ádní, vrnO: jací jsou:

183; jací mají býti: 100. 105. 111.

81—84, 86, 181, 182, 625, 626,

630; jsou-li v ímské církvi: 96. 369,

370; kdo jsou: 94, 105. 184, 240, 375;

kdo nejsou.- 70; podle eho lze je

poznati: 94, 184-186,349-353,626;

musí býti duchovn znovuzrozeni:

143—145, 147; poznávají a rozumjí

pravé víe: 280—281 ; rozhešují ádn:
281 ;

jsou zárukou spasení : 281 ; nutno

je hledati: 95; — jich poslouchati:

189, 272, 278, 281 ; — s nimi obcovati

:

179—180; k—i pr—ých dary; 94.

280; — moc a právo: 385, 620, 621

;

povinnosti (úkoly): 75, 108; posluho-

vání: 159; psobení.- 107; utrpení:

148; užitenost: 185—188; volba: 131;

k—/ pr—^ých a nepravých rozdíl:

138. 478, 479; k—ipr—í a bratí:

498, 499 ; výroky apoštol o pravých

k-ich: 81, 82. 182, 185.

Viz Bratí eští, Knží podobojí. Moc
duchovní, Moc knžská. Obti.

11. Knží rodu tlesného: 144.

12. Knží Rokycanovi: 50. Viz Knží
podobojí.

13. Knží etí (v Praze) : *203.

14. Knží ímští (papežští): co vyža-

dují: 102; dovozují své názor>- násil-

nostmi : 267 ;
jsou poslové Antikristovi

:

104; — knžími pouze dle jména:

138: — lidé svtští: 63; mají moc
pouze svtskou: 79, 92, 93, 102, 297,

367, *367, 368, 375; mají-li úad Kri-

stv: 101; nejsou kesany: 249; —
skutenými knžími: 137. 138, 477,

478; — údy pravé církve: 248, 249;

— úedníky církve svaté: 368; ne

mají úadu apoštolského: 80, 81; ne

opírají se o Krista; 181; neplní pi
kázání božích: 75; — apoštolských

132; neprospívají lidu: 68—69, 203

psobí neblaze: 73; ídí se právy

svtskými: 367; uchvátili moc sv
ských panovník: 102, 91; vynucuj

si poslušnost mocí svtskou: 102

dlužno jich poslouchati jen jako moci

svtské: 93, *93, 94, 95; jejich ná

silnosti: 73, 114, 115, 265; nepravosti

60, 62, 75, 124, 125, 248, 249, 322

polepšování: 321; posluhování: 131

181, 321; poslušenství: 190; pvod
249; pvod jejich moci: 124, 125

rozbroje: 190, 265, 288; škodlivost

108; traktáty hanlivé: 265; úpadek

129; zavedení: 114; život blahobytný:

468; k—i —í neádní: 128; —a
bratí: 47. 48, ^^8, 61, 62, 67, 245;

— leny Jednoty bratrské: 377.

Viz Bratí eští, Knží, Knží podobojí.

Moc svtská.

15. Knží starozákonní (židovští): 103.

89, 103, 106, 145, 344, 347, 348,424;

— a novozákonní (rozdíl): 454, 455.

16. Knží stolice Mojžíšovy: 102.111,

80, 88—90, 95, 96, 102, 115, 116, 184,

196, 259, 219, 344, 350,366,448.449.

17. Knží šeí: ^^323, 653, 654.

18. Knží táborští: 233, 398.

19. Knží valaští: 92. Z21.

20. Knží valdenští : 77. 92. 377.

Viz Valdenští.

21. Knží východních církví: 92.

22. Knží (knz) zlí (híšní, nehodní,

neádní): 58. 59, 61. 133. 143. 144.

19, 39, *39, 87, 305, 306, 321, 404;

jsou falešní proroci: 154; — odezanci

od církve svaté: 4, 39; klamou sebe

i lid: 209; mají mylnou nadji spa-

sení: 187; — moc od Antikrista : /í?(?,-

nejsou v jednot církve svaté: 266;

— opravdu knžími: 107; — údy

pravé církve: 107. 164; nemají lásky:

259; — základu víry Kristovy: 187;

úadu Kristova: 73; nenabývají od-

puštní hích: 451,452; neposluhují



Knžství Kristové falešní 681

tlem božím: 120, 169; neznají pravdy:
|

207, 208; opírají se o moc svtskou:

306, 416; peují o hmotný prospch:

383; pebývají ve tmách: 433; utvr-

zují v povrchní zbožnosti: 170; vzá-

jemn se hašteí; 209; zabíjejí lidi
j

pro víru : 255 ; zdali mluví slovo bozi:

101. 102. 106. 107. 100, 120, 626, 627,
!

629; zdali posvcuji: 77, 89. 90. '^90.

99. 100. 101. 106—110, 133, 134, 126,

131, 134, 135 ,142, 143, 154, 163—165,

167-169, 249, 466, 583-585; zdali

prospívají k spasení: 80, 105, 107.

153, 155, 169, 170; dlužno jich se

varovati: 70, 627; k—i zlých moc
svátostná (úadná): 93. 94. 96, 104,

105. 133. 134. ===35, 68, 69, 80, 102,

109, 110, 115—117, 120, 123, 130,

142, 152—154, 160, 161, 163—167,

169, 248, 260, 333, 340-342, 347,

370, 626; - násilnosti: 209; á-

dní: 564; posluhování: 143, 630,

631; psobení: 107: trestání: 248;

skutky zlé : 306 ; vyluování z církve

:

250; poslouchání: 102. 111. 88, 89,

93, 94; podle eho lze je poznati:

82; výroky Písma o nich: 82, 83;

jak se liší od knží dobrých: 106.

111, 153, 155, 307; k-i zli a brati

ešti: 128, 187, 432, 499, 501, 550,

566.

Viz Chelický, Knzi dobi, Kristus.

Moc duchovni. Moc knžská. Moc
svtská, Rokycana.

1. Knžství (úad knžský, svátost): 58,

108. 75, 92, 260, 377; —a svt: 569,

570; jeho dležitost: 569, 570; pí-

prava kek— í: 135— 137; zpsobilost

ke k—í: 136, 137; podmínky zvolení

ke k—í: 132; o k— í názor bratrský:

70, 101, 108, 38, 232, 487 ; — ímský

:

103: — táborský: 103.

2. Knžství bratrské: =^=44, 375, 377.

3. Knžství duchovní: 153, 154.

4. Knžství nepravé: 108, 134, 438,

439.

5. Knžství novozákonní: 112, 113,

6. Knžství pravé: 104, 118, 137,255,

345, 346, 437, 438.

7. Knžství ádné: 97, 103. 105, 106,

108. 38, 87, 92, 132, 133, 135. 143—

145, 347-350, 378.

8. Knžství ímské: 46, 265.

Koirchan (Ghaurkhan nebo Jeliutaše),

panovník íše Quará-Khitaj : *122.

Kolá Jan (z Vitanovic): 13, *13.

Komenský Jan kmosi 23—25. 29, ^\,

*489, ===490.

Kompaktáta (basilejská): =-=7.

Koncilia církevní: 64; prvních sedm:

199, 201, 202, 245, 287, 292, 293;

Basilejské: ===7, ===467, 468, =468; Pi-

sánské: ===382; Viennské (1311): ===48;

k— ií svrchovanost nad papežem : =^372.

Konec svta: 105. 130. 53, 70, 77, 206,

208.

Konfesse víz Jednota bratrská.

Konrád z Vechty, arcibiskup Pražský:

329.

1. Konstantin Angelik (Anglik): =^=327.

2. Konstantin Veliký: 68. 73, 77, 80,

95, 96, 112. 123. 124. 132. m, 44,

=^52, 73, ===73, 238, 363, 373, 374, ===374,

375; jeho donace: 108, ='=17, 73, •*=73,

=^=75, 94, 189, ===238, 327, 363, =*=363,

367, 368, ===371, 373, ===373, 374, =*374,

375, ===399, 469, =^470, 500, ===500, 504,

506, 518—520, ===520, ===558, 600, 601,

611.

Koranda Václav mladší: 135. 7^6,=^= 136,

===200, ===487, ===593.

Kórnik, msto v Poznasku: 24.

Kostelecký Martin, knz: 324.

Kostka z Postupic: 1. Albrecht: 97.

93, ='=198; 2. Jan: 98. 136. '^136; 3.

Zdenk, nejvyšší purkrabí Pražský:

65. 68. ===;2, 65, ===471, ===597.

Krají z Krajku: 1. Arnošt: 18:

2. Konrád: 18.

Krakov: knihovna akademie vd: 23.

Kralice: 6.

Královec: universita: 10.

Krasonický Vavinec, bratr: 9. 78, =-=1,

===2, ===48, =^71, ===75, ===326, ===365, ===387;

===547, 637.

Krin, msto : 42. =323, ===558, 586, ===594

,

obyvatelé: ===586.

Kristové falešní: 554.
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Kristus: hlavou církve: 188; pvodem
knžstva: 188; základ církve: 246,

255; —spasení: 7.5/, 85, 235; — svá-

tostné moci knží: 81, 84, 85; zá-

kladní pravda: 233; neužíval násilí:

125, 530, 531; nebyl poznán od knží
a mistr židovských: 213, 214; co

o nm dlužno viti: 285; jeho ná-

mstkové praví: 199; — následovníci

praví: 199; — poslové: 466; — pí-

kazy lásky: 360, 361 ; — tlo duchovní

na ti ásti rozdlené (církev) : 508,

534, 536—542; — uenníci : 185, 357;

— ustanovení: 258; — zákon: 424;

smrti jeho úinek: 111, 112; jeho

knz nepotebuje moci svtské: 514,

515.

Viz Církev, Knz, Poslové Kristovi.

Krofta Kamil: 122, 123. ^135. ^'135,

^^^545.

Kronika ímská viz Martimiani.

Krušné Hory: 48.

Kest: 242, 243, 256, 259, 260, 293, 393;

názor bratrský: 59, 62, 70, 130, 132,

134, 136. 139, 40, 67, 232, 487; —
dtí: 59. 62, 70, 40, 136, 474, 502,

592 ;
— dosplých : 62; — pravý : 394,

631; — vnjší (v ímské církvi): 394;

— má se pijímati jen jednou: 242,

294; k—u forma; 88. 242, 243, 293,

294; — platnost: 69; — podstata:

294; — úinnost: 116, 393; — op-
tování (v Jednot bratrské) : 59, 76.

77, 80, 134. 137, 67—69, 501, 502.

1. Kesané (kesan): v co mají viti:

86, 254, 255; musejí trpti pro víru:

443, 553; nemají se brániti zlému:

535, 536; — vládnouti nad jinými:

552; — a svt: 427; jejich povinnosti:

85, 91 : pomr jejich k Starému a k

Novému zákonu: 141.

Viz Moc svtská. Turci, Zákon Starý.

2. Kesané indití: 99, 48, 203.

Viz Církev indická.

3. Kesané nepraví: 141, 178, 208,

421, 422.

4. Kesané pokrytci: 304, 305.

5. Kesané praví: 93, 95, 101, 144,

20-22, 61, 156, 157, 172, 173, 209,

210, 214, 368, 369, 415, 440, 441, 515,

612, 616, 617, 621, 622.

6. Kesané první: 57, 98, 128. 129, 26,

55, 73, 199, 226, 259, 265, 373, 469,

502, 555, 606.

Viz Bratí eští.

7. Kesané etí: 48.

Viz Církev ecká.

8. Kesané vrní (ádní): 7/7,37, 56,

450, 624.

Viz Bratí eští.

9. Kesané zdánliví: 206, 207, 415,

416.

10. Kesané zlí: 37.

Kesanství: 173, 174; nepravé: 108,

415; povrchní: 152; pravé: 77P, 144,

145, 150-152, 438.

Kivoklát, hrad: 10. *18.

Kíž, dkan Skuteský: 43, 635.

I

Kižanovský Václav, theolog: 167,

*168, ^^200, ^^^279, 364^

Kížové taženi (proti echm r. 1467):

466.

Kižovníci (kižáci, ád rytí nme-
ckých): 382.

Kunvald, msto: 42, 43 91. 131. ns,
*230, 231, 323, *323, ='=324, 592.

Víz Matj.
Kušluk, panovník íše Quará-Khitaj

:

=422.

Kybal Vlastimil: *504.

1. Ladislav, král Neapolský: =^=382.

2. Ladislav Pohrobek, král eský : -^5,

2, =2, 605.

Láska: 292, 481; — tlesná: 95: — a

víra: 86; — kesanská (posl božích):

360, 361; jak se jeví: 298; znamením

milosti Kristovy: 85.

Viz Skutky dobré, Zákon lásky.

Laterán, papežský palác v ím: 408.

Lešno: 21, '^21, 24; Lešenské folianty:

5. 8, 20: archiv Jednoty bratrské: 22

—2J; církevní kollegium reform.ované

:

25. 26.

1. Lev VI., papež: *371.
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2. Lev Danilovi, syn Daniele Roma-

novie: ^^548,

Ležka Jan : 136, *46.

1. Lidé bludní: 212.

2. Lidé tlesní: 178.

Linus, biskup ímský *191, 372;

Litice, panství (zboží) : 92, 323, 325.

Litomyšl, diecése: *43; bratrská kni-

hovna : 9.

Viz Jednota bratrská.

Lombardus Petr: 377, *377, *489.

Lothar, syn Ludvíka Pobožného: *374.

Louny: *225.

Ludvík Pobožný, císa ímský: 374,

*374.

Lukáš Jan, bratr: 8. 10, *75, *203.

Lupa Martin, knz : 53, 110, 151. 144,

145, *5, 6, *7, *8, MS, 232, *232,

258, 325, 328, 365, 491, ^492, *499,

583, 606.

Viz Rokycana.

Lvov, msto: ^=327, S48, *548.

L.

Lasicki Jan: 8.

tukaszewicz Josef: 23. 24, *25, *26.

M.

Malabar: M22.

Mach Siónský, bratr: 9, 10. 18.

Malalieu W.: 26.

Mandevilla (de Mandeviile) John : *122.

Manholt (Mangoldus) mistr: 104, *117,

*118.

Manželé: bratrští: 50, 51; v ímské

církvi: 51.

Manželství: 61. 71. 89. 50, 256, 300,

643 - 646.

Marco Pólo: 122.

Marozia, ímská šlechtina: *371.

Martimiani (ímská kronika): *75, *191,

*371, *373, *374, *408, *409, *518,

*520, 593, *593.

1. Martin, knz (jemuž psal Chciický):

147.

2. Martin, knSz (v Krin) : 42, 48—52,

65, *7. '52, *323, *493, *503, *551,

558-560, *565, 566, 567, 586-597.

3. Martin Nmec, knz: 232, *232.

Martínek viz Hska.
Martinus Polonus (Opavský) : *75, *238,

=^371, *374. M08, ^=-409, *518.

1. Matj apoštol: 293.

2. Matj, knz (první biskup Jednoty

bratrské): 8, *2, ===12, 31, =^33, ===331,

332.

3. Matj z Janova: 64, n, 504, =^=504.

Matyáš Korvin, král Uherský: 53. 98,

===5, ===19, ===496.

Maurikios, císa Byzantský: ===374.

Maximilián IL, císa ímský: =•=/<?.

Mayer Ernst: =-=74.

Migne J. P.: ===228, =^=377, =^=491, =^=531,

*532, *551.

Michal, knz (v Žamberce) : 42, 48, 52,

53, 65, 92, 136. ===7, ===230, 231,

324, ===324, 325, =^493, 586, 592, ===592,

596.

Micheáš prorok: 103-105, 207, 208,

413.

1. Mikuláš, knz: 142. '-'143. 144. 568.

2. Mikuláši!., papež: 370.

3. Mikuláš z Pelhimova (Biskupec)

:

*6, 8, ===8, ===9, =^-46, =^=296 =^=637.

Viz Chelický.

Mikulov: knihovna Ditrichsteinská

:

144. 492.

Milí Jan z Kromíže: 64.

Miliolus Albertus: ==593.

Million: =^122.

Mirbt K.: 370.

Mnišstvo (mniši): 69, 20, 433, 613, 614.

1. Moc apoštolská: 373.

2. Moc církevní: 119.

3. Moc císaská: 91-95, 518—520.

4. Moc duchovní: 139, 233, 279.

Viz Vyvolení boží.

5. Moc klí viz Klí umni.

6. Moc knžská : =29
;
jej! úinnost : 375

;

— základ: ///, 86, 87, 92, 184.

Viz Knzi. Knzi dobi. Knzi zlí.

7. Moc mee (meová) viz Moc svtská.

8. Moc papežská: 91-95, *168, 169,

1
371, 372; jest moc svtská: 189,374;

I neprospívá k spasení: 127; její úpadek:

I

374; — základ: 125.

Viz Chelický. Papež.
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9. Moc svtská (mee, meová) : 47. 119,

24, 504; jest od Boha zízena: 4ia

506, 507; komu písluší: 279, 506

pro koho jest: 510, 511, 513, 552

pomáhá k šíení víry nepravé: 416

poskytuje ochranu kn&žím : 125; nelze

jí užíti k napravení híšník : 515, 516

— a brati ešti: 51, 51—53, 193,

233, 252, 289; — fl knzi: 516, 519

— a knží zlí: 589, 590, 628; -
a knží Kristovi : 514, 515 ; — a plnni

úadu knžského : 535, 536; — a ke
stáné: jest nepíznivá pravým ke
sfaníim : 24, 25; neprospívá kesfanm
516, 517; pispívá ke zkoušení ke
sfanii: 520; m. s. a plnní kesan
ských povinností: 536; — a první

kesané: 520, 521, 599; zdali kesané
jí mají býti poddáni: 121, 124, 125

92. 94, 95, 279, 523-526, 528, 529

— a pravá církev: 123; — a proroci

falešni: 599; — a vira Kristova.

121, 122. 506, 509, 519-523. 549

551—553; — a zákon Kristv: 552:

— a Nový zákon: 509—511; m—\
s—ké povinnost : 537; — úel: 123—

125, 511, 517, 534-537, 598, 599.

Viz Apoštolé, Chelický, Knzipodobojí.
Knzi imšti. Knzi zli. Moc papež-

ská, eho krejí. Víra, Vyvoleni

boží.

Mojžíš: 104.

Monstrance: a bratí: 44, 47, 49, 51,

52, 591, 592, 596.

Viz Bratí eŠtl, Eucharistie.

Mor (r. 1463): 49. *49, 566, *566.

Morava: *78, 93, 97, 135, 137, *43, 75,

76, 323, *323, *326, 342, 654.

Viz Církev podobojí.

1. Moudrost boží (božská, daná od

Boha): 117, 416, 417, 425; nenávidí

svta: 431; nepebývá v lidech smy-

slných: 505, 506; v kom není: 618,

619; nelze jí snadno dojíti: 413, 414;

daru moudrosti b. potebí k rozumní
Písma: 435.

2. Moudrost ducha Kristova: 428.

3. MoudrostDuchaSvatého:417—420.

Viz Duch Svatý.

4. Moudrost duchovní: 409—413.

5. Moudrost svtská (tlesná, k spra-

vování svta): 117, 124, 407—413

418, 419, 428.

Mrzák Sobslav (z Miletínka) : 49, *5,

591, *591.

Muller Jos. Th.: 6, 7, *8:*9. *14, 17,

19, *20, 21, *21, *22, 23, *23, 26, *26,

*32, 33.

Multansko (Muldava) : 92, 327.

Viz Brati ešti. Husité, Rokycana.

Mýto Vysoké: purkmistr, rada a obec:

74, 127-132. 223 a násl., 230, 231,

*232, *499.

N.

Nábožní vilémovští: 131, 224, *224,

225, 231, *231.

Nabuchodonozor.král Babylonský: 418.

Nadje: 292, 481, 482.

Nahái: 550.

Viz Adamlté.

Násilí duchovní a hmotné: 531.

Navrátil Bohumil: 6.

Neapolsko: *382.

Nejedlý Zdenk: 5, *60, *7, *8, *9.

Nemoudí: kdo jsou: 118, 428, 429.

Nepomuky, msto: 18; fará: 18, *18.

Nero, císa ímský: 92, 418, 523.

Nevstka (ze Zjevení sv. Jana): 9L
321, 322, *322, 360, 546, 547.

Viz Zjeveni sv. Jana.

Nmec Jan ze Žatce: *9.

O.

Obcování tla a krve Pán viz Pi-
jímáni.

Obtí: lovka zlého: 175; — duchovni

pravých knží: 146—148, 150.

Ocásek (Vocásek) Jan (ze Stakor): 45,

47. 552, *552.

Oistec: víra v o.: 143, 576—578.

Ofry: 90.

Olomouc: díecése: *43.

Ondej apoštol: 286, *286.

Opoen Jan, knz: 258. 590, *590,

591, 606.
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Origines (Orienes), spisovatel církevní:

489, 490, *490, 545, 547.

Orlické hory: 48.

Orlík Vavinec, bratr: 9. 13, 14, 16-18,

20, 27—29. 33—35, 41, 42, 56. 99, 107.

113, 121. *44, *79, ^^ai8, ^^^206, *274,

*473, *652.

Oslice (mluvila hlasem lidským): 117.

Ospravedlnní: 72.

Osmanská íše: 46.

Ostroróg, msto: 24.

Otcové církevní (doktoi): 248, 249,

251, 252, 259, 260.

Otcové služební: kdo jsou: 390.

Otto I., král Nmecký a císa imský:
*374.

Palacký František: 24, 25, *49. *97,

"98, 122, *122 *8, *19, *168, *223, *309,

*327, *462, '554, *566.

Palek (Paleek), bratr: 118.

Parmov Ivan : 5, *8, *48, 56, 65. 128. H'
*10, *13, *16, *54, *80, *121, *180,

*I98. *206, *219, *223, *230, *257,

*262, *264, *267, *309, *327, *364,

*365, *370, *371, *388. *408, -^O,

462, =^73, *488, *491, *493, *504,

*544, *558, ^^568, *578, *585, *587,

*597, ••=••659.

Papež (papežové): 130, 17, 18, 75, 76,

401,402; dovoluje zstávati v pohan-

ství: 414; je-li moc jeho spasitelná:

610, 611
;
je-li námstek Kristv: 107;

není námstek Kristv: 93; je-li po-

tebí ho poslouchati: 48, 189, 211,

641; jest Antikrist: 64, 70, 73, 104.

108. 76, 124-128, 130, 138, 360, 465,

628 ; — bh svta : 361 ; — jako Bh

:

414; — náelník rot: //(5;— námstek
sv. Petra : 628 ;

— nejvtší kací : 365

;

— otec nepravých bratí : 403 ; — p-
vodce vraždní: 116, 403, 404, 463;

— náboženských válek: 115; — má
moc pouze svtskou: 126, 127, 367,

368; mže-li býti trestán církevn:

372, 373; nemá moci svátostné: 127;

— nic spoleného s apoštoly: 69;

neádn vchází do svého úadu: 477;

pronásleduje lidi ctnostné: 404; —
neposlušné: 364, 365, 404, 464; -
echy a Moravany pro víru : 400, 466

uchvátil moc svtských panovník

108 ;
jeho snahy a zájmy svtské : 108,

— kletby : 403, 404 ; — láska : 403, 404

— moci jeho pvod: 470, 519, 610

moc duchovní: 345; — svtská: 85

I

112; — ukrutná: 404, 405; jeho ná

síiností: 114. 116. 360, 6íl;— pocty

a velebení: 395, 397; — primát: 87.

*374; — pívrženci : 469, 621 ; — úed-
níci: 499; — volba a ustanovování:

374; p. zlý: 259, 369, AOA; papežové:

kacíští: 370; — prvni: 248, 250; —
a císaové : 374, *374 ; — a panovníci

:

94, 368, 400; — a eské království:

73; a koncilium : *372 ; nestálost jejich

ustanovení: 371; jejich sesazování:

371,399; vci jimi vymyšlené v církvi:

378; polemiky proti p—m: 124, 125.

Viz Poslov papežovi. Poslušenství,

Rokycana, Trojice papežská.

Papežství: pvod: 96, 373, 374.

Paíž: národní knihovna 142.

Pastý pravý: podle eho se pozná:

436. 437.

Patrono C: ^374.

Paulikiáni, sekta: *326.

1. Pavel apoštol: o ktu: 501 ; ei jeho

nesnadno srozumitelné: 389, 435.

2. Pavel II., papež: 83. 371, *372.

Payne Petr, mistr: -9.

Peckock Reginald, biskup Chiccstcrský

(Cestrensis) : *75.

Pekin, msto: *122.

Pelagius I., papež: 249.

Peraea: *526.

Pešek Josef: *6.

Pšina Tomáš (z echorodu): *372.

1. Petr apoštol (svatý): 84. 96, 191,

192, 286, *286, 372, 373; malovaný:

605.

2. Petr, bratr: 48. 578, 579, 581.

3. Petr Valdenský v. Valdes.

4. Petr Veliký: 24.

Pikharti: 47, 129, 137, 15, 32,33, *33,

222, *222, 229, 473, 474, 550, 557.
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Viz Brati ešti, Eucharistie.

Pilát Pontský: 104, 106, 80, 120, 121,

155.

Pipin Krátký, král Franský: *74.

Pisa, msto: '-382.

Písma apoštolská: 60, 257.

Písmo svaté: nejvyšší rozhodci ve v-
cech víry: 205; jak lze mu správn

rozumti: 389, 428; kdo je kazí: 389,

419—422, 424, 425, 427, 428; p-a
výklady: cizoložné: 90, 92, 93, 130,

168, 372, 421, 422, 465; hmotné: 104;

libovolné: 130, 320; nesprávné: 114.

366,389; riizné: 91; emeslné:' 24;

strojené: 251; svtské : 97; zdravé:

//5,- zchytralé: 118; eho potebí k ná-

ležitému vykládání p—a : 435.

Viz Brati ešti, Knzi dobi, Knzi
zli. Vyvoleni bozi.

Pius II., papež: =-=8.

Plitt Jan: 25, 26, ''26.

Pluh Kašpar z Rabštejna: =/<?. .

Pniewy, msto: 25.

1. Pobožnost vnjší: 152, 171, 172.

2. Pobožnosti starozákonní vnjší :

170-172.

Poddaní: jejich povinnosti: 120, 121,

125.

Viz Vrchnosti svtské.

Podbrady (hrad): ^=71.

Podlaha Antonín: =168, *365.

Pokání: 71, 140-142, 243, 256, 259,

294, 458; názor bratrský o — : 61.

130, 134; zpsob jeho v Jednot

bratrské: 49, 642, 643; — a posty:

143; p. falešné: 141—143, 573, 57i;

p. pravé: 143, 444, 445, 459, 460,

572, 573.

Viz Knzi pravi.

Pokora kesanská: 189.

Poláci: ^^548.

Polsko : *P, 21, 24, 46, 120, 200, *327.

Polský král : 364, 382.

Pomazání poslední (skutek dobrý) : 61,

71, 88, 134, 51, 256, 300, 646.

"

Pontifikál: 477. M77.

Pornokracie: *371.

Posloupnost apoštolská: *32, 371, 372,

^^^372. y73.

1. Poslové boží: 62, 94, 95. 213, 354—
357, 434 ; — a áblovi : 370 ; — pravi

:

385.

Viz Brati ešti.

2. Poslové Kristovi: ///, 117. 190,

610, 612; — a Antikristovi: 629.

3. Poslové papežovi: 612.

Poslušenství: kdy nutno je odepíti:

278; p. cirkevni: 218, 219, 380, 381,

620, 621; — komu písluší: 279; —
a svtské: 279; p. papeže: 76, 364,

365, 371, 372.

Posvícení: 637.

Potvrzování (bimování) : 59, 132, 137,

138. 40, 41, 243, 256, 294, ^'••294, 475.

632.

Viz Svceni na knžství.

Povolaní a vyvolení: 206.

Poznati: synoda bratrská r. 1587: 21;

i archiv Jednoty bratrské: 2^,- knihovna

hr. Raczyských 24; Towarzystwo

Nauk: 23; státní archiv provinciální:

22, 23.

Praha: 92. 128, 135. 18, 224, 231,232,

321, 565; Staré Msto: purkmistr,

rada a starší: 127, 129, 130. 257 a

nás!., 488, •'597 ; staromstská radnice

:

130; Dlouhá tída: 46, *547; kollej

Karlova: 136, *43; misti Pražské

university: 63, 64, 135—139, 473, *473,

483—485; jejich list do Moravy: *475,

480, 482, ^H82, *483, 484, 486, 487,

M87; kostel Týnský: 43, 3, *4, *18,

^^^585, *637 ; Nové Msto : 49, 50, *257,

266, 564 ; Novomstská radnice : *592,

^^^597; kostel u sv. Štpána: 550, •^=550,

*552; Malá Strana: ^^637; knihovna

musea král. eského: 143; kapitula

(Hradanská) : 371 ; diecése : *43 ; hrad

:

18, 200.

Viz Brati ešti.

Prácheií : kraj : 323.

Pravda: falešná; 47; knžská: 555,

556; komu Bh p—u zjevuje: 73.

Viz Vyvoleni boží.

1. Právo kanonické: *248.

Viz Brati ešti.

2. Právo židovské: a víra kesanská:

552.
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Preláti: mají moc jen svtskou: 96; ne-

jsou úedníci církve svaté: 96.

Viz Hierarchie ímská, Chiliasmus, Vy-

voleni bozi.

1. Prokop, dkan Chrudimský: 43,535.

2. Prokop z Jindichova Hradce, ba-

kalá: 54, 137, 387, *387,

1. Proroci falešní: 103. 104, 106—108.

113, 103-105, 116, 126-128, 170,

207, 208, 265, 343, 362, 363, 413, 430,

465, 466, 546, 548, 549, 627, 648, 649.

Viz Moc svtská, Sedechiáš.

2. Proroci praví: 104, 105, 213.

Proroctví (rzné druhy): 117.

Prostjov: 6. 137. 474, ^^474.

Prostiboský (z Prostiboe): 1. Hroz-

natá Burjan z Vrtby : ' 18 ; 2. Jáchym :

17, 18, *18, '''28, 29, 32, 461, *461,

3. Jan: 18.

Perov: 6, 97.

Píbram Jan: 107, ==1, 167, 168, ==-168,

*233, 365, ^=^365, *637; jeho strana:

*468.

Viz Chiliasmus.

Pijímání (obcování) tla a krve Pán
(svátosti tla a krve Pán, veee
Pán a p.): 59, 4, 41, 137, 243, 244,

256, 260, 497, 498; — dítek: 592; -
duchovní: 158; — nehodné: 114, 148,

149; — tlesné (hmotné): 120, 121;

— smyslové: 149, 151, 158; — není

nevyhnuteln nutné k spasení: 148

—

151; jeho úinek: 158, 159; obady
(zpsob) v Jednot bratrské : 157, 158,

585, 586, 596, *597, 632-635; p. pod
jednou: 43, 49, 259, 635, 636; —pod
oboji: 133, 244, 296; — pod jednou

a pod oboji: 244, 296.

Viz Brati ešti.

Písaha: smýšlení bratí eských o ní:

62; — Rokycany a knží podobojích:

53.

Purkyn Jan Ev.: 25.

Pythagoras, filosof: -581.

R.

Rácové viz Srbové.

Raczyskí hr. Eduard: 23.

Raffay J. : *200.

Rappard, statká: 25.

Rokycana Jan: 29, 43, 45, 47, 49—53.

62—64, 68, 71, 72, ^72, 76, 81. *81,

91, 92. 128. 129. 137. 'H44, 1, *2, 6,

*7, 10, 30, *31. *38, 43, 44, ===44, 45,

47, *52, 54, 55, =^55, 56, 62-64, 70,

71, =71, 76—78, 79. *79, 230, *309,

328, 364, 387, ==-439, 462—465, 468-
471, 473, 483, 488, 493-503, ===544,

551, ===551, 554, 558, 561-567, 605-
607, =-:=637, 638, 639, 641, 649; — a

brati ešti: 50, 65, 72—75. 99. =^2,

3, ===3, 4, ===4, 10, 11, 13-15, 44, 258,

324, 561, 562, 612; rozmluvy jeho

s nimi: ''74. 81. *81. ===55, 58, 224,

225, 229, =^=229, 232, 257; veejné listy

proti bratím: 79. 212, ===212, 229, 232,

=^=493, 500; veejný list z r. 1468: 65,

66. 71. 72. 74, 77. 78. 99. 100. 111,

131. 31, =^-44, =í=55, 57, ===57, 63-65, 67,

69, ='=69, 70, 71, 72, =^=219, ===232, ===488,

*489, ===493, ===496
; veejný list z r. 1469

:

78, 113, 488, ===488. 493, ===493; — a

Hilarius: ===122, 200, ===200, 205, 364,

365, ===365, 366; — fl Chelický : ===2,

3,
=i=3; — a knz Martin: ===7, 587—

597; — a Martin Lupa: ===8; — a

knzi podobojí: 79; — a papež: 464,

465, 470 ; — a pikharti v Multansku

:

*200; — a zli knzi: 500, 590; jeho

kázáni: 68, 93, 104, 131, 1, ===1,2, ===2,

3, ===10. =i=20, 26, 45, 47, 70, 322, ===323,

329, 464, 500, 605, 606; — kázáni

o lodice: 118—119; —posluchai:
42, 49, 72, 77, ===323, *558, =^=588; —
postilla: =^=53, ===71, ==75, ===597; — smrt:

12-/, ===198; — spisy: 77, 70, 329; -
strana: •^=468; — výroky: 49, 65,

95—96, n, n, 3, =5=3, 20, 47, =M7, 53,

===53, 71, =í=71, =*=118, 162, 324, ===324,

329, 330, 467. =^=467, 472, 639.

Viz Brati ešti. Eucharistie, Chilias-

mus.

Roty (sekty): 97, 116, 119, 128. 73, 77,

202, 212, 234, 263, 284, 288, 381, =^=381,

382-384, 391, 395, 396, 398, 399, ===399,

401—403, 405, *405. 410.

Viz Brati ešti.
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Roudnice (Lobkovická knihovna): 127,

12S. ^^223, *262.

Rozhešování: 156, 256.

Rufinus, knz: 109. 144, 581, =581, 582.

1. Rus ervená: *200.

2. Rus Moskevská: 120.

Rusko: 327.

Rusové: 92. 200, *200, 327, *327, ^^548.

Rychmburk, hrad: ^67, 68, '^72, 597,

= 597; panstvi: *65.

Rychnov n. Knžnou: =15, *324, 586;

panství: =324.

Rychnovský Jan (z Rychnova): 43.

*15, 324, ==324.

Rýn, eka: 327.

1. ád duchovní (a svtský vzájemn
si odporuji): 513, 514.

2. ád Kristv (a ád moci svtsk —
rozdíl): 513.

3. ád lásky: 512, 513.

1. ády duchovní: 124, =^=124, 131, 395,

403.

2. ády papežské: 323.

ecko: 303, 327, =^327.

ehole mnišské: 402.

Viz Mnišstvo.

1. eho krejí, bratr: 41—43. 48, 49,

57. 59. 61, 62. 65. 71. 72. '^72, 74,

*81. 89, 90, n, *2, *4, =^10, *12, ===16

=>18, =^29, *71, *180, *198, *206, =*267,'

=^•309, =^323. *336, *387, *388, =*440,

=^93, -=503, *504, 544, *544, 547, 550,

551, =^551, 552, 556, *578, 584; -
o moci svtské: 45—47; — o nábo-

ženské svobod a snášenlivosti: 547,

548, 557 ; jeho spisy : 54, 84, 99, 100.

109, 111, 113, 115, 121, 122, 140: —
list Rokycanovi: 71, 72, 74; — list

Valeovskému : =^18, *52; — zjeveni

(vidni): 30, *30, 31, *31, *32, 331.

Viz též Církev, Eucharistie.

2. eho Nazianzský: 249, 250.

3. eho I. (VeHký), papež: =^374.

4. eho XII., papež: =^382.

5. eho (iha) Votický: 122.

ekové: 86, 92, 76, 326; jejich od-

loueni od církve ímské: 86, 288,363.

Viz Církev podobojí.

ím: 18, *18, *371.

I 1. ímská íše: 46, 56.

2. ímské císaství: 364.

S.

Sedechiáš, prorok falešný: 413.

Sedláek August: *18, *98.

Sedlák Jan: ==9, =296.

Semej, arodj: 173.

Seneca: 418.

Sergius IV., papež: ===371.

Sextos, filosof: 144. 145. =^=581.

Schulz Ferdinand: =323.

Sigmund Lucemburský, král eský:
==7, 117.

Sixt z Ottersdorfu: //.

Sixtus II., papež: 517, 518, =^555, =^581.

Skalský Gustav Adolf: ==39.

Skute, msto: 65, =^65, 68. ^72\ —
bratí: =*62, 65, ===65, 225, *225, 471,

*597, 638, *638.

Skutek dobrý viz Pomazáni poslední.

Skutky dobré: zlého lovka nepro-

spívají k spasení: 119. 175, 176; —
neužitené: 273; s. opravdu dobré:

117; pro s. d. neprospívají k spasení:

106, 108: — a láska: 236, 237; pí-

klady s- d—ých v Starém zákon:

173; s—y d—ými dokazuje se pí-

slušnost k církvi svaté: 298.

Slovany, klášter v Praze: 547.

1. Slovo boží: co jest: 70. 101 :
—

nepravé: 103, 115, 116; — pravé

(skutené): 102, 103. 97—106, 115-^

117; — zdánlivé: 102, 103; - knzi

starozákonních: 103; — knží zlých:

96, 97, 100, 102, 103 ;
jeho iinnost : 102.

103, 138—141; — neúinnost: 97, 102,

629; znovuzrození s—em b—ím: 140,

141.

Viz Knzi zlí.

2. Slovo z Ducha božího (a z ducha

zlého): 626, 627.

3. Slovo víry: 138.

Sluha mee (a sluha víry Kristovy) : 517.

Slujský Václav z Chlumu: *18.

Služba (povinnost) vojenská: v e-
chách 119—121. 125: — a lid pod-

daný: 529—530.
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Služebnost starozákonní a novozá-

konní (rozdíl): 111, 112.

Smederevo, msto v Srbsku: *200.

Smetánka Emil: =75, *90, *91, ^^93,

===169, ===375, ===405, =^=504, =^510, =^=530, =^=533.

Snášenlivost náboženská: 46, 548.

Viz eho krejí.

Snm Pražský (z r. 1475): ===118.

Solnice, msto: 14.

Souek Stanislav: 7.

Spasení: 25, 265; vyvolených božích:

480; jest možné mimo Jednotu bratr-

skou: 193, 195; v em záleží: 75,

106, 355, 356; na em záleží: 193,

194; není vázáno na uritou církev:

58; jeho jistota: 101; — podmínky:

20-22, 138, 174, 284, 383, 384,

434, 435, 615-618; — podstata.- 62,

101, 303; - základ: 131, 85, 86, 99,

100, 233-237, 272-274; — vci pod-

statné (základní): 69, 85. 88, 112, 138.

25, 194, 204, 292, 480—482; — pí-

padné: 271, 487; — služebné: 194,

198, 204, 292; cesta pravá k s.: 140,

217; mylná nadje v s.: 87; sebe-

poznání a s. : 178; svátosti a s. : 106.

Viz Církev, Knzi, Knží zlí. Skutky

dobré, Vira.

Spravedlnost: 22, 23; — z víry: 5.

Srbové (Rácové) : 92. 200, =^=200, 327, ===327.

Stav rytíský (v echách): 120.

Strany náboženské eské: jejich roz-

broje: 93, 96. 250—252; traktáty han-

livé: 250; spory mezi mistry strany

pod jednou a pod obojí: 366, 367;

pomr strany pod jednou a pod obojí:

73, 551, 552; strana pod oboji nutí

ke kalichu: 363; strana pod obojí a

papež: 73; vzpoura strany pod jednou

proti králi Jiímu: 469, =-=469; král Jií

a strany n. . : 548.

Viz Píbram. Rokycana.

Sultán turecký: 364, 405.

Svatokupectví : 49, 249,250,259, 464;

s. knží: 162.

Viz Církev ímská.

Svátost tla božího (Pán, oltánO, viz

Eucharistie.

Svátosti: názory (víra) bratrské: 58,

101. 106, 131, 132, 134, 137, 139, =^=39,

===40, 211, 231—233, 239, 257, 259, 380,

474,475; formy bratrské: 486; formy

ímské: 258; výklady hmotné: 123,

124; potebnost: 271; posluhování:

143, *323; pijímání vnjší: 151, 152;

psobivost :
=-=39, =-=40

; úel : 339 ; kdo

má moc udíleti s.: 249—250.

Viz Církev pravá. Spasení.

Svcení (potvrzováni) na knžství: 139,

29, ===29, 30, 31, =*31, 32, 625, 630;

— ádné: 105, 138, 135—137, 241,

477. 478; — platné a neplatné: 133,

134; — vnjší: 94; — v první církvi:

377; — v Jednot bratrské: 58, 68,

137. 138.

Viz Knží. Knží podobojí.

Svt: co jest: 416; brání se meem:
463; dokazuje své víry meem: 416;

má kesanství zdánlivé: 416; nechce

pravého uení: 431; nechce pouení

od lidí ponížených: 431, 432; nená-

vidí bratí: 131, 432; neví vyvo-

leným božím: 414; jest protiva pravé

církve 63.

Viz Moudrost boží.

Svtští lidé: 359, 360, 504; kdo jsou:

304, 505.

!
Viz Duchovní, Duchovni lidé.

1. Svoboda svdomí viz Bratí eští.

eho krejí.

2. Svoboda vle viz Vle svobodná.

1. Sylvestr I., papež: 73. 80. 95. 96,

108. 123. 124, 132. =47, ===52, 73, =^=73,

204, 238, 327, 332, 363,367, 371, 373,

374, 375, 470, 500, 506, 518 - 520, 557,

600, 611, 612.

2. Sylvestr Ilí., papež: 409, ===409.

1. Syn (—ové) boží: kdo jest: 116;

kdo není: 391; — nepravý 394.

2. Synové svta: 398.

š.

Šimák Jos. Vít.: *2, ===118, =548, ===637.

Šimon, bratr: *2, ^548.

Štefan Ondej, bratr: 11—13. ^30.

Viz Štpán.



690 ze Šternberka Zdenk Víra

ze Šternberka Zdenk: *18, *122.
|

1. Štpán (Štefan), biskup Valdenský

92. *32, *33.

2. Štpán (Štefan), knz Valdenský

*75, 202, 203, 327, 328.

3. Štpán II., papež: *74.

Táborský (Taborita) Jan, bratr: 9.

Táboí: 43, 91. 103. 116, 114, 322, *322,

323, *467, *468, 549, 588, 604, 663;

jejich odtržení od církve podobojí:

5, *5.

Viz Brati ešti. Eucharistie, Knzi
táborští.

Tas z Boskovic, biskup Olomúcký : 225.

Tatai: *122, *548.

Tenduch, krajina v Asii: =-422.

Teplice, msto v echách: 45, 47, 48.

TertuUián, spisovatel církevní: *191.

Theodora, ímská šlechtina: ='^371.

Theodosius, senátor ímský: *491. ^

Tobiáš, knz (fará u sv. Jindicha

v Praze): 50. 595, ==^595, 596.

Tobolka Zdenk: *365, =372.

Tomáš, husita multanský: *200.

Tomek Václav Vladivoj: *43, *118,

*259, *552, ='^593, *595.

Totruš, msto v Multansku: ^=^200.

Tovaovský z Cimburka: 1. Ctibor:

97, 98; 2. Jan : 136. 97.

Trka Burian z Lipnice: P2, *5, 325.

1. Tresty církevní: 305, 306.

2. Trestyhíšník v prvotní církví : 191.

Trojice papežská : 382, *382, 400.

Viz Papež.

Trojice svatá: 285.

Truhlá Josef: *65. *136, ^^200, *473.

*474. *475, *477, *483, *487.

Tebí: 21, n9.
1. Tma z Nepomuk: ===18.

2. Tma Pelouský, bratr: 44. 54, 55,

128. -^2, ^^^S, *326.

Turci a kesané: 548.

Turnov: *19.

u.

Uberweg Friedrich: *581.

Uení a uitel pravý (podle eho se

pozná): 435—437.

Uherský král: 364.

Uhry: 21, 200, *326.

Urban !V., papež: 48, *48, 593, 642.

Ursk, msto ve Slezsku: 24.

Úad knžský viz Knžství.

Úady duchovní (neádné): 478.

Úedníci víz Církev apoštolská. Církev

pravá. Církev ímská. Církev svatá.

V.

1. Václav IV., král eský atd.: 104,

117, 329.

Václav z Mýta: *7.

Válení emeslné (ech): ^^53.

Valdenští: 49. *49. 69. '/7. *28, 29, *74,

*75, 202, =i-202, 203, 288, 327, 328,

567, *567, 651 ; valdenský biskup: 80.

*32, *33, 327; — knz: 29, 30, 328.

Viz Brati ešti. Knzi Valdenští.

Valdes (Valdenský) Petr: *73, *74, ===75,

600, 612.

Valeovský Vank (z Knžmosta) : 45—
47, n^, *52, ^^544, 547, *547.

Viz eho krejí.

Valentin, husita multanský: *200.

Valerián, císa ímský: *555.

de Valla Laurentius: '74, -75.

Varšava: knihovna reformovaného zbo-

ru: 23.

1. Vavinec svatý: 517, 518, ='^518, 555,

*555.

2. Vavinec z Bezové: *398.

Veee Pán viz Eucharistie, Pi-
jímáni.

Vehemot (Behémót), zvíe biblické

z knihy Job: 40, 10 si., 660.

Vk poslední lidstva viz Chiliasmus,

Konec svta.

Víde: 202, 203, 327.

Vilémov: 128, 130. 224, 258,321, 606;

—stí knzi: 3, *3.

Viz Nábožní vilémovští.

Víra: 47, 59. 15. 25, 292, 481; jak se

jeví (dokazuje): 84, 132, 298; její

úinek: 69, 21—23; jest znamením
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milosti bozi : 85 ; v—y pravda po em
se pozná: 379; — podstatné vci:

369; — vyznání: 254, 255; —hájeni
meem: 364, 398, 549, 553, 554; co

kv

—

e náleží: 506; k víe nucení: 91,

399 ; vraždní a války pro v—u : 398,

463; trpni pro v—u: 216; — brati:

233, 378, 389; její vyznání: 57 si.,

255; — knzi: 555; — a láska. 236,

237; — fl moc svtská: 124. 125, 514,

517, 554, 555; ~ a spaseni: 235—
237 ; — apoštolská : 63 ; — pravá : 57,

117, 64, 176, 274, 415, 555 ;— Kristova

:

73; - živá: 75, 59, 61, 85, 615, 618-
620.

Viz Chelický. Knzi zli. Láska, Právo

židovské. Vyvoleni bozi. Zákon Starý.

Vít Veliký: =2.

1. Vladislav Jagello, král Polský: 382.

2. Vladislav II., král eský: 127, 135,

137, 139. 140. *223, 230.

Vlachové: 373.

Vlek Jaroslav: 144, *10, *637.

Vocásek viz Ocásek.

Volf Josef: *^ ^21, ^25. 26, ^468, *365,

*372.

Vozíce Mladá: 13.

Vratislav, msto: 21, ''21, 24.

Vrbenský Václav, miátr: 50, 593, *593.

Vrchnosti svtské : a útisky poddaných

:

126, 209, 530; jejich povinnosti: 125.

Viz Brati ešti. Knzi imšti.

Vle dobrá: =^387.

Vle svobodná: 99, *40, *515.

Vyškov, msto: ==^342.

Vyvolení boží: 46, 49, 50, 84, 87, 115,

116, 118, 133, 142, 24, 25. ='^35, 194,

195, 206, 207, 273, 285, 406, 407, 414,

416, 452, 453, 457, 469, 612; budou

od Boha odmnni: 434; jak se po-

znávají: 353—357, 359; jsou poklá-

dáni za blázny: 434; jsou od knží
tupeni: 433; jsou tísnni mocí du-

chovni i svtskou: 216; kdo jsou: 442;

nebojí se moci prelát: 96; neheší:

456—458; poznávají, co je moudrost:

433; idí se podle Nového zákona:

453, 454; trpi pro spravedlnost: 253;

znaji pravdu: 207, 208; jest jich málo:

196, 207; jest jich s dostatek: 69:

jejich víra: 263; Bh je chrání: 421;

otvírá jim smysl Písma: 208.

Viz Brati ešti, cirkev svatá. Spaseni.

Vzkládání rukou: 30, 38, 40.

w.

Warmbrunn, msto: 23.

Wiclif John: 363, ^363.

Wittemberk, msto: 18.

Z.

Záhorský, G. : =6.

1. Zákon boží: jak se má vykládati:

423; jeho plnní: 402, 556.

2. Zákon lásky (milosti) : 123. 124. 126.

512, 513.

3. Zákon Nový: 424, 441, 508, 509.

Viz Vyvoleni bozi.

4. Zákon pirozený: 441.

5. Zákon Starý: co dovoluje: 123, 508,

509; jest podobenství zákona Nového:

426, 427; není smrodatný pro ke-

sany 424; odporuje nkde Novému
z.: 424; pipouští násilí ve vcech

víry: 422, 423; pokud jej kesané
mají plniti: 89, 90, 441, 442: zrušen

i
Kristem: 509; Starého a Nového zá-

kona pomr: 109, 117. 118, 425, 426,

441, 454; jejich rozdíl: 422-424.

Zbožnost pravá: 176.

Zelená Hora, zámek: -18.

Zjevení sv. Jana (Apokalypse) : 91. 113.

*10, 19, 321, 372, 464, 660.

Viz Nevstka.

Zmrzlík Petr (ze Svojšína) : *398.

Zóckler O.: *491.

Zpov: 135; platy zp—ní: 90.

Zvol, vesnice na Morav: 68.

ž.

Žamberk: 8.

z Žerotína Karel: 21.

Židé: 46. 47. 448, 449, 507, *548. .

Zídek Pavel: 120.

t\i\í?L Jan z Trocnova: 104, 109, 121.

125. 117, 245, *245, 529.

44*



Doplky a opravy/

K Pedmluv.

'

Na str. 144 v ádku 13. shora místo: List knží Mikulášovi

má státi: List knzi Mikulášovi.

Tekst edice.

K str. 1.

Ku poznámce 2: Krom kázání umístných v „Postille" na-

jdeme také Rokycanova kázání v jeho Výkladu na evangelium sv.

Jana (srov. Haškovec, Rukopis Rokycanova výkladu na evangelium

sv. Jana — Listy Filologické 1902, 153—154). Citát z tohoto kázání

obsahuje nepochybn A II f. 228^—229^ p. t. Kázaní mistrovo na

TO SLOVO podepsané JaN 16. '

Vavinec Krasonický cituje kázání Rokycanova ješt na f.

279''—280^ musejního rukopisu V F41. Také bratr Lukáš ve spise

„O puovodu cierkve svaté" (sign. mstské knihovny Vratislavské

4 K 1212) z r. 1522 a ve svém Trialogu [A II f. 99*') je cituje,

ale citáty jeho neobsahují nic, co by nebylo známo ze starších

pramen. Pak najdeme citáty z kázání Rokycanových v „Listu

neb spisku bratí starých" z r. 1503, tištném r. 1542, rkpis Mili-

chovské knihovny ve Zhoelci Cod. Chart. 4. N. 70. a musejní

spis sign. IVA25 f. 118''—119^

Polemika bratra Šimona s faráem Hranickým Tomášem za-

chována jest ve svazku bratrských tisk v knihovn musea král.

eského sign. 25F6. Obsahuje celkem 4 listy Šimonovy a 2 listy

faráe Hranického. Vlastní autory oznauje Krasonický v rkpe

musea král. eského VF41 f= 249 : „Také milý knze Jene omy-

luješ se pi Lukášovi zvláš tu, že by on proti Tomášovi Hrani-

ckému za Šimona psal. Jinakf jest; jednoho tu slova jeho není,

' Za nkteré z doplk vzdávám díky panu Dru. Vojt. Sokolovi, který pi-

pravuje vydáni rukopisných spis Vavince Krasonického, vyžádal si ode mS vý-

vsní archy této edice a bhem tisku upozornil m na nkteré mezery v po-

známkách. — Pokud se týe oprav tekstových, nevytýkají se menší tiskové chyby,

jež pi vši pozornosti ti tená korrektur pece zstaly na p. chyby v kvantit

nebo v koncovém — (vytištno na p. jáé místo Jáf. posvt místo posvt a p.).
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takf jest v pravd; než jakž Tomáš fará ml vartée Lipenského

faráe Jindicha, tak Šimon ml Pelouského" (t. bratra Tmu). Tisk

je z r. 1507, jak vidti z konce: „Tito odpisové dáli sú se léta

Pán tisícieho ptistého sedmého." O kázáních Rokycanových zmi-

uje se autor na list BV—VI^ takto: „A pedek váš mistr

Rokycan, jemuž víš a jeho eem jako svatému tenie, ten iekal

o vašem kesfanstvie : ,Abych já ekl, že jsú toto kesané, ano

podobni sú pravým kesanm jako onen malovaný Petr na stn
k tomu, kterýž jest v nebi!' A opt jiným podobenstvím pravil,

že v tyto asy poslední nesnadn najdeme pravého kesana jako

jelena se zlatýma rohama ... A mistr Rokycan pidal v jednom

kázaní, že nejsou to praví kesané nkde v kout, ješto šlovou

kacíi, jako svatý Pavel dí: ,Já s tou rotou sloužím Bohu mému,
kterouž nazývají kacístvím*". B VIP: „A mistr Rokycan v svém

kázaní mluvil pi biskupu Joštovi v Praze in pede (v orig. : in

peto) pontis vychvaluje dstojenství knžské a ouad jejich, jakž

vy obyej máte tak initi, a mezi jinými eí (!) ekl: ,Raduj se

matko, že máš syna knze, máš pána Krista vnuka.' A on pes
tejden mluvil, že se jich mnoho holí a málo svtí, tak jest málo

svcených, (jak) jich málo pána Krista v skutcích následuje. Raduj

se matko, že máš syna knze, ba by radj mnla (!) syna kata,

mínjc by duší lidských mordoval." Srov. v edici této str. 637

pozn. 1. Tetí zmínka o kázáních je na fol. F VIIP: „A dkan mo-
hutského biskupa Bernard doktor, kteréhož pivodí mistr Rokycan

proti prelátom ímským, mezi jinou eí..."

K str. 3.

Ke konci poznámky 5 budiž doplnno: Srov, AI f. 137^.

K str. 4.

Pozn. 1. pokud se týe píin, pro nž brati byli pronásle-

dováni r. 1461, budiž doplnna takto:

Tutéž píinu pronásledování jasnji vysvtluje Krasonický

(rkpis mus. VF41 f. 10^): „... a když se pomalu rozmáhali

a pibývalo jich zemanských i knží nkterých, jako fará Žam-
berský Michal, kterýž jim posluhoval svátostí tla božího, zanechav

nkterých ceremonií. A Rokycan ho kázal jíti a na Mostském
hrad ve vži sedl, zdá mi se pl druhého léta i pl tetího."

K str. 7.

Poznámka o Martinu Lupaovi budiž doplnna takto: V Gers-

dorfské knihovn v Budyšín nalézá se rukopis {8629), který

obsahuje výpisky ze spis i celé spisy Lupaovy, z nichž ást je

ztracena. Zachovány jsou: De communione utriusque speciei, De
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combustione librorum Wigleff (= ást listu knzi Zacheovi), De
curru et viatoribus (esky), Adversarii matrem suam confundunt,

Modus disputandi pro fide (další ást listu Zacheovi), Ad inve-

niendum diversas vias predicandi (2 spisy), De ecclesia catholica,

De quinque sedibus, De oracione Christi pro sancío Petro, De
probacione minorum preceptorum. Mimo to v seznamu na pídeští

uvádjí se spisy v rukopise se nenacházející: De iuramento, De
levitate communicancium, De subcamerario Venceslao (= Vank
Valeovský), De communione indifferenti, De salutacione, De ho-

micidio et suspensione.

K str. 6-8.

Poznámka 2: Formule, že Kristus jest pítomen ve svátosti

oltání posvátn, užívá, již Wyclif a od nho ji pejali Táboí.

(Srov. Nejedlý, Prameny k synodám 46).

K str. 8.

Poznámka 1 : Jastrebov (Ejudy 216—218) domnívá se, že

Chelický ve své „Replice" cituje traktáty Húskovy.

K str. 11.

K tekstu AI j. 3": A ekPs X také pijmeme" budiž pi-
inna poznámka: Srov. AI f. 219''.

K poznámce 1 : O vidní bratra ehoe praví bratr Lukáš ve

spise „O obnovení" (rukp. univ. knihovny Pražské) f. 246^: „Neb

pán Bíih dal i vidti u vidní prvnímu zaínateli puovodu bratrství,

kterýž i to oznámil prvé než se stalo."

K str. 13.

Poznámka 2: Krasonický (rkpis mus. VF41 f. 248^) mluví

o bratích chelických jako o samostatné sekt.

K str. 20.

Ke konci poznámky 1 budiž doplnno: a to nejspíše z jeho

„Výkladu na evang. sv. Jana" (srov. Haškovec, Listy Filologické

1902, 152).

K str. 23.

V ádku 3. zdola budiž opraveno: starého zákona v: starého

zákona.

K str. 29.

V poznámce 1, kde se cituje dogmatická ást „tvrtého listu

k mistru Rokycanovi", budiž doplnno: f. 13^.

V citacích „Spisu o dobrých a zlých knžiech" budiž doplnno:
f. 49^ (zde se mluví o potvrzení biskupem).
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K str, 31.

Ku poznámce 2 ze stránky 30: K citacím AI 170^— 171

244^ budiž doplnno: srov. též AI i. 85^.

K str. 35.

Ku poznámce 2 budiž doplnno: Srov. k tomu Rokycanv
názor o církvi, vyslovený v jeho „Výkladu na evang. sv. Jana"

:

„. . . cierkev svatá, to sú všickni kesané, kteíž se práv Ježíše

pídržie skrze jeho pikázanie; to sú jeho tlo duchovnie . .

."

„Ale ktož chtie býti v cierkvi svaté a údové Kristovi, musejí toho

dokázati plnním zákona Kristova . .
." „Neb cierkev svatá obecná

jest, ta jest rozlita po všem svt všudy, nenief v jeden kút sta-

žena aneb v jedno miesto, ale po všem svt jest rozlita'' (srov.

Haškovec v Programu Pardubické reálky 1903, str. 5).

K str. 42.

Na tomto míst mluví se o obadech veee Pán v Jednot.

Podobné místo najde se též ve „Spise o dobrých a zlých knžiech",

AI f. 57'' (str. 157—158). K tomu možno srovnati i obady tá-

borské (viz Nejedlý, Djiny husitského zpvu za válek husit-

ských 159).

Pokud se týe zaátku odstavce: „A dále o posluhování svá-

tosti..,", v nmž se mluví o tom, jaký knz má posluhovati

svátostí veee Pán, zajímavo srovnati k tomu výrok Rokycanv
z jeho „Výkladu na evang. sv. Jana" : ,.Neb by ta slova iekal

stokrát, kteráž má íkati (t. slova posvcující), a nemá-li úmyslu,

aby to bylo tlo božie, nebude; též nenie-li viery, nic nebude.

Protož bývají mnohá modloslúženie aneb že knz nebude pravý

aneb njaký nevrný anebo zapomena tch slov iekati" (srov.

Haškovec v Programu Pardub. reálky 1902—03 str. 7). Na témž

míst však Rokycana praví také, že i zlý knz platn posvcuje

a posluhuje; není „to pro jeho zaslouženie, ale jest pro úad."

K str. 48.

Pozn. 1.: Styky, které líí Krasonický s mistrem Jakubem

ze Stíbra, netýkají se Jakoubka. Mistr Jakub ze Stíbra stal se

mistrem r. 1485, r. 1488 a 1492 byl dkanem fakulty artistské.

R. 1496 byl v Budíne jako zástupce knží a university v záleži-

tosti mnich. R. 1497 jmenoval ho král administrátorem strany

podobojí a proboštem koleje Karlovy. Zemel v Lounech 1499.

Dle „Starých letopis" (str. 254) nebyl oblíben pro neupímnost

a svévolnost a „také pravili, že by náchylný byl k pikhartm".

Nebyla to planá pomluva, ježto Krasonický 1. c. f. 237*^ praví, že

„zpravoval ho o zavedení" a 1. c. f. 14=*: „A byl dokonalý pítel
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bratrský, jakož sme s Janem Táborským mluvili s ním na Jestebí

a na Boleslavi. A oznámil nám, že mu všecko množství knží

a kolleát svili knih udlaných na odsudek bratrský o devíti

artikulích i žádali jsme ho, aby dal je nám pepsati aneb pjil.

A tak uinil v Praze. Kteréhož po smrti ohlásili za pikharta."

K str. 52.

Ku poznámce 1 : Pomru bratí k moci svtské týká se zvlášt

„Svolení" z r. 1464, o nmž Palacký, Djiny IV, 2, 430—31 a Goll

vM 1883, 514. Odstavec 2. na str. 52 jest ásten ohlasem

onoho „Svolení".

K str. 53.

Poznámka 1 budiž doplnna: Srov. Nejedlý, Prameny k sy-

nodám 11.

K str. 54.

Poslední vta poznámky 2 má zníti správn takto: Kladu

jej tedy na rozhraní r. 1468—1469.

K str. 62.

V tetím ádka poznámky 5 má státi: (1468) místo: (1469).

K str. 65.

Poznámka 4 budiž doplnna: Rychmburk jako místo umoení

bratí udává i bratr Tma, Cedule bratra Šimona f. G VIP: „Bratry

naše tyi na Rychmburce u Skue skrze pana Kostku umoila,

jednoho na Podbradech upálila (br. Šimon) vaším pvodem
a jednáním ímská cierkev, jednoho na hrad umuila (Kakamerda),

druhého u Vyškova upálila (br. Jakub Chulava), u Boru Švam-

berkova také jich šest upálila.

K str. 75.

Ku poznámce ze str. 73: „Cestrensis" není Reginald Pecock,

biskup Chichesterský, nýbrž Ranulphus Higden, monachus Ce-

strensis, jenž ve svém „Polychronicon" (vyd. v Rerum Britanni-

carum scriptores XLI, sv. 5. a 6., str. 130) vypravuje takto : Proinde

et hostis antiquus facta per Constantinum ecclesiis hac publica

largitione legitur publice in aere pronunciasse sic: „Hodie infusum

est venenum in ecclesia Dei." Spis Vallv pinesl do ech asi-

bratr Lukáš, jenž byl pítomen upálení Savonarollovu ve Florencii.

Srov. rkpis mus. VF41 i. 4^ a 278 ^

K str. 81.

K první vt srov. Chelického, Postilla I, 101.

K str. 82.

K vt: „Protož hned milí apoštolé X ale škodí a svodí"

srov. Chelického, Postilla I, 170, a Sí víry 247.
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K str. 85.

K vt: „Neb Kristus jest podstata X v lásce neomylné"

srov. Chelického, Sí víry 310—311.

K str. 90.

Ku poátku druhého odstavce srov. Chelického, Postilla II, 165.

K str. 91.

Poznámku 1 dlužno doplniti: Chelického, Postilla í, 180,

225—226, 253.

K str. 92.

K vt: „A toho asu X je Buoh poddal" srov. Cheli-

ckého, Postilla I, 61 a Sí víry 124.

K str. 93.

K vt: „By pak mli X zbiti budu" srov. Chelického,

Síf víry 54.

K str. 101.

K zaátku prvního odstavce srov. Chelického, Postilla II,

277, 314.

K str. 104.

K vt: „Nebo pán Ježíš mluvil X a ondeno jest" srov.

Chelického, Postilla 180—190.

K str. 121.

K poznámce 1: O knzi Janovi zmiuje se též Krasonický

v rkpise mus. VF41 f. 247^: „Item indický národ, kterýž potem
všecky pevyšuje neb sedmdesáte králv, jakož píše Joannes Pre-

sbiter, má pod sebou. A za mistra Rokycana dva byla pišla

do Prahy a tu se jich v mnohých vcech tázali, zavázavše je

klatbou, aby jinak nepravili, než jakž pravda."

Ve sborníku inkunabulí a starých tisk v knih. na Strahov

(viz Straka, Nález dosud nezvstných prvotisk v knihovn Stra-

hovské vM 1912 str. 209—219) je „Traktát o rozliných národech

lidských, kteí pebývají v mst s. Jeruzalém" atd, v nmž na

f. D2^—D3^ mluví se o kesanech indických takto: „O India-

niech. Pebývají také v Jeruzalém Abdiani anebo Indiáni, eení
od zem India, jenž sú pod mocí najsilnjšího krále, knze Jana,

kterýž vyznává, že jest kesanem se vším lidem svým od sv. To-

máše apoštola obrácen. A léta 'božieho MCCCCLXXXII poslal k otci

Sixtu, prose jeho, aby ho nauil obyejem ímským, kerak by

se ml mieti pi služb božie a pi ustavení církve svaté . . . A a-
kolvk tchto dobrých vcí se pidrží, však sú kaciei, nebo obe-

závanie zachovávají obyejem saracenským . . . Také posvcují
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v kvasném chleb obyejem eckým. Dietky jejich sprostí knží
bimují ..."

K str. 125.

V ádku 17. shora má státi: k spasení místo: k spaseni. Ke
konci f. 45^ srov. Chelického, Postilla I, 180 a 226.

K str. 126.

Podobné místo o falešných prorocích jako na poátku 3. od-

stavce viz v Chelického Postille II, 180—190.

K str. 127.

Ke konci odstavce 1. budiž piinna poznámka: Srov. Chel-

ického, Sí víry 48—50, 53, 54 a Postilla I, 27, 30, 53, 226, 252,

255, 334.

K str. 161.

K první vt 3. odstavce budiž piinna poznámka: Srov.

AI f. 96^

K str. 164.

Ke konci 1. odstavce budiž piinna poznámka: Srov. AI
f. 35% 35^.

K str. 167.

Ke konci vty ve 4. ádku budiž pidána poznámka: Srov.

str. 142 a 155.

K str. 168.

Ku poznámce 1 : Exemplá Píbramova traktátu (pocházející

z r. 1517) nalézá se v archive kláštera Rajhradského [sign. N h 12

i. 69"^—8P) a má nadpis: „Proti tm, kteí v opovržení mají

církev svat i všecky ády kostela ímského, traktát velmi pkný."
Lze v nm najíti všecky myšlenky bratími uvedené. Autorství

Píbramovo dokazuje i citát, který Krasonický pímo (rkpis mus.

VF41 i. 301^) uvádí jako Píbramv. Traktát psán je proti Wyc-
lifovi a Petru Paynovi (Englišovi) a jejich názorm o papeži.

K str. 170.

K vt: Jako se te o prorocích X je krev polévala budiž

piinna poznámka: Srov. podobné místo shora AI f. 37''—38=^

(str. 103—104).

K str. 198.

Ku poznámce ze str. 197: Za první vtu jejího druhého od-

stavce budiž položeno: Srov. pozn. 1 na str. 288.

K str. 200.

Do poznámky 3 (ádek 2.) za slovem „Rácové" budiž pi-

dáno: (Rácz je podle K. Jireka maarský název pro Srby).
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V ádku 3. místo: (regnum Rasae nebo Rasciae) stajž: (regnum

Rassiae nebo Rassae).

Ke konci poznámky 3 budiž pidáno: Podle kusu „Kterak

se lidé" (AI f. \39^) zdá se, že bratí do Multanska pišli nkdy
r. 1461— 1467, kdy hledali pravou církev.

K str. 217.

Poznámka 1 budiž doplnna: Viz exkurs Gollv „Staí

bratí" vM 1886, 509 a násl.

K str. 225.

Ku poznámce 1 : Viz též, co se praví v „Cedulích bratra Ši-

mona" f. GVII^: „A co jich pak u vzení drželi v Berún, v á-
slavi, v Praze v šatlav i na rathúze, až jeden deset let sedl

(= Matj Dolanský, o jehož vzení viz Blahoslav, O pvodu
(vyd. Jastrebov) str. 24—25); a v Hradci netoliko sázeli, ale i mu-
ili, u Hory i v jiných mstech. Blažená cierkev muedlnictvem
okrášlená pro vieru Kristovu!" — Bratr na Morav upálený jest

Jakub Chulava (viz str. 342 pozn. 1), který podle Krasonického

(rkpis mus. VF41 f. 160 2) slul Jakub Sválenský. Bratr v echách
upálený byl Šimon sladovník z Vinaíc; upálen byl u Podbrad
(viz GoLL, Spisek Víta z Krupé ve Vstníku král. . spol. nauk

1878 str. 8).

K str. 231.

Ku poznámce 2: Jak Rokycana smýšlel o eucharistii, viz Ne-

jedlý, Prameny k synodám 10, 14.

K str. 257.

Ke konci poznámky 2 budiž pidáno: Srov. AI f. 350".

K str. 259.

Poznámka 1: Pokoutnímu nabývání knžství vnován je

traktát Krasonického (rkp. Musea král. eského V.F.41 f. 115^

—

120'') nadepsaný: „Sepsání muže jednoho dobrého etc podávající

k soudu každému muži rozumnému, jakým zpsobem vcházejí

v knžství knží kališní, jest-li to pravé a ádné knžství ili není?"

Podobné myšlenky, jako v traktáte Krasonického, jsou i v „Ce-

dulích bratra Šimona" 1. C?>^.

K str. 269.

Ke stati: „A Šimon [pak] Petr X [spolu] s Petrem ekl"

budiž piinna poznámka: Srov. Chelického, Postilla I, 329,

372-^373, II, 256 a Sí víry 281 a násl.

K str. 323.

Poznámka 1 budiž opravena pokud se týe „šerých knží"

:

Krasonický rozumí „knžími šerými" knze táborské. V rkpe Musea
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král. eského VF41 f. 146 praví: „Knz Martin Lupa mluvil

bratím : ,Vy nikoli nestanete, nebudete-li míti puovodu knží
z sebe, z vás samých. Pohlete na pedky naše a msta nkterá

jako Tábor, Vodany, Stíbro, Písek, Klatovy, Domažlice etc. S dly
a puškami jezdíce pipuzovali k veei beránka, bludy a híchy

mocí svta kazíce, avšak když nemli pvodu, kam se obrátili?

Knží jejich tehdy slouli šíkové, když z stáda jejich byli a po-

tomci jejich obrátili se v kyselý hrozen. Ovšem vy bez moci nic

nezjednáte a potomci po vaší smrti na též pijdou'." Tamže f. 248^

praví: „Mezi samými echy jedni slouli knží šeí a druzí pla-

chetnici. A drahn mst jako Vodany, Tábor, Písek, Klatovy,

Domažlice, Stíbro (ve všech tchto mstech mli pevahu Táboí),

tu byli šíkové. Nu jiní Rokycanské a jiní Martinitské, totiž Lu-

pae následujíce, a ti ve mnohém sob se protivili, až i talée na

se zdvihali, chtíce se bíti za stolem druhdy. Co opt Vilímovští,

Chelití, Mikulášenští až i te bratí a opt Valdenští, ti na dvé

všudy po zemích, opt moravští, a všichni jednmi Písmy se

zpravují zákona božího. Též i odtrženci bratrští." Na f. 335^ praví:

„Ped léty v nkolika mstech, ponouc od Táboru bez tch ap-

parát sloužívali i slouli šíkové a vašim otcom, jichž ty násle-

duješ, íkali plachetnici. A již ti obdrželi (vrch) na Táboe i všude."

K str. 373.

Poznámka 2 budiž doplnna: Srov. Chelický, Sí víry 39.

K str. 381.

V ádku 21. shora místo: s Petr má státi: s. Petr.

K str. 389.

V ádku 10. zdola místo: nejmilejšie, bratr náš ti: nejmi-

lejšie bratr náš.

K str. 408.

Poznámka 1, pokud se týe jména „Cestrensis'^ , budiž opra-

vena: Cestrensis není Reginald Pecock, biskup Chicesterský, nýbrž

Ranulphus Higden, monachus Cestrensis, spisovatel kroniky zv.

„Polychronicon" (vydané v „Rerum britannicarum scriptores XLI
sv. 5.). V této (sv. 6. str. 330—334) vypravuje o papežce Johann
takto: „Johannes Anglicus. natione Maguntinus post Leonem sedit

in papatu annis duobus, mensibusque quinque. Hic, ut asseritur,

femina fuit et in puerili aetate a quodam amario suo sub habitu

víili Athenis dueta in variis scientiis adeo profecit, ut postmodum
Romam veniens magnos viros suos habens auditores trivium le-

geret. Deinde in papám favore omnium electus per suum amarium
impregnabatur. Verum quia tempus partus ignorans cum de sancto
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Petro ad Lateranensem ecclcsiam tcnderet, doloribus pariendi angu-

stiata inter Colosseum et sancttim Clementem peperit, ubi post-

modum, ut dicitur, sepulta fuit. At quia dominus papá illam viam

semper obliquat, creditur, hoc facere ad detestationem illius eventus.

Nec ponitur rite in catalogo pontificum propter sexm imperti-

nentem."

K str. 426.

V druhém odstavci ádek 3. shora místo: mužie tvému ti:

mužie svému.

K str. 489.

Poznámka /í má zníti: Parafráze Kol. 2, 23.

K str. 490.

V poznámce a ti: Migne, Patrologia ser. gr. t. 13, 325.

K str. 518.

Ke konci pozn. 1 stjž odkaz na str. 555.

K str. 547.

K poznámce 1 : Také v Budyšínském sborníku spis Lupa-

ových (srov. str. 693) f. IP — 12^ nalézá se popis tohoto vozu pod
názvem „De curru". Jafet v „Hlase strážného" (f. 77^—77^, opis

musejní str. 112) uvádí Rokycanovo kázání, v nmž se náboženské

pomry eské pirovnávají k vozu: „Nad ímž (t. nad nesvorností

podobojích) týž Rokycan tehdáž tužebn naíkal a to potom i psal

v kázání svém latinském na druhou nedli po svaté Trojici na ta

slova: ,Poslal služebníka svého v hodinu veee' takto: ,Jak zlá,

nebezpená a škodlivá vc jest, když knží a duchovní nejsou

v pravé a svaté jednot ani jednch mrav a ctností ani víry

ani úmysla, ale nesvorní a roztržití, a majíce jeden zákon a svaté

písmo, jeden kest a jednoho pána Boha, avšak ten tak a jiný

opt jinak drží, káže, vede, k jinému napomíná aneb jina pi-

sluhuje nežli Kristus pán a mistr jejich inil, ustavil a pikázal.

A skrz to jest veliká roztržitost a nesvornost v lidu obecném,

ježto nezpeženými voly nikdá vz dobe nepjde než jednak

sem, jednak tam.' A pipodoboval je i k vozu o dvojím oji a za-

pražením koní s pedu i s zadu, a aby vozataj jeden sem, druhý

tam táhl. Ano i k korábu na moi, když by marinái spiti jsouce

neb zesnuli neb v hádku a rvaku se vydali."

K str. 548.

Poznámka 2: Viz též „Cedule bratra Šimona" f. F 11.^.

K str. 555.

Ke konci poznámky 1 má státi odkaz k str. 518.
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K str. 561.

Správnjší interpunkce a tekst odstavce tetího: Ale jakož

mním, že vy chcete, miste, abycli já k nkterým vcem povolil

a snad podlé vašeho vymení vyznání njaké uinil a tudy cestu

sob anebo dvée otevel k tomu, v em jsem prvé jsa nemohl

svdomí svého, jakož sem ekl, v dobré nadji postaviti, ješto

k tomu ku, že volím: soud i pro jiné píiny, lépe mi umíti

než to uiniti . .

.

K str. 564.

V poznámce 1 budiž pidáno za slovy: ze tvrtého listu

k mistru ješt slovo: Rokycanovi.

K str. 565.

K poznámce 1: Že pívrženci knze Martina v Hradci byli

pronásledováni, o tom jest zmínka v „Cedulích bratra Šimona"

f. G VII^: „. . . a v Hradci netoliko sázeli (do šatlavy), ale i muili.

K str. 590.

V ádku 6. zdola za slovem: pak má státi uvozovací zna-

ménko: ". «

K poznámce 2: O knzi Oponovi viz „Cedule bratra Ši-

mona" f. BVl'': „...a co jiní, jako knz Martin Lupa, knz pán

(sic!) Opoen a jiní knží znamenití a kazatelé slavní v království

eském mluvili . .

."

K str. 596.

V ádku 8. zdola místo: Bochovcvi ti: Bochovcovi.

K str. 637.

Podle sepsání „Nauení o království Kristovu a Antikristovu"

z r. 1528, jež Hrejsa (K eským djinám náboženským za prvních

let Ferdinanda I. — H 1915) pipisuje Václavovi z Lile, již

Hus potíral tuto argumentaci, která asi byla v kruzích knžských

velmi oblíbená (srov. Hrejsa na uv. míst str. 166).
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