
Jsou obsaženy v rukopise Kapitulní knihovny v Praze se signa-
turou D 82, fol. 121a-206a. Německý výtah ze Zpráv publikoval J.
Goll v "Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Bohmischen
Bruder", str. 75-82. Německý překlad Chelčického výkladu o křtu,
večeři Páně a pokání vydal E. Peschke v "Theologie der Bohmischen
Briider in ihrer Friihzeit " 1/2, Stuttgart 1940, str. 76-129 I fol.
121a-161a/ .

121a Počínajie se zprávy, sepsané a užitečné z kruntu zákona nového
o sedmi svátostech. G> všech pořád, dá-li Buoh co užitečného, mlu-
viti miením počna o křtu, nebo té svátosti najprvnie miesto jest
z potřeby člověka. Ale co sám Pán dte a čím předcházie tu svátost,
tomu máme najprvé rozuměti. A že posielaje učedlníky řekl jest jim:
"Jdúce po všem světě ,kažte čtenie všemu stvoření. A ktož uvěří a
okřtěn bude, spasen bude, ale ktož neuvěří, zatracen bude. "IIM~ 16,
151/ Tú řečí Pán předcházie křest, posielaje učedlníky kázat na veš-
ken svět, velí jim kázati čtenie a ktož by uvěřil tomu čtení a s tiem
byl pokřtěn, ten spasen bude, ktož pak neuvěří, zatracen bude.
Zjevnát" jest řeč syna Božího, že napřed mluví o věření čtení než
o křtění a že nenie malá věc uvěřiti čtení. Nebo mnoho má v sobě
rozličné pravdy čtenie, kteréž pravdě uvěřili sú p<?hanéi židé v ká-
zání apoštolském. A to .jest napřed miesto musilo v jich kázání mieti,
aby jim oznámili jednoho Boha, stvořitele všech věcí a Pána Jezu

121b Krista I a--potomdále tu příčinu, proč jest Buoh poslal syna svého
na svět, a potom kto jest tomu uvěřil, i vuoli Boží kterak by zacho-
vali, tomu sú je učili. A kto jest takovým pra,vdám uvěřil, ten jest
měl křtěn býti.

A JZoněvadž takovú zprávu ve čtení máme, i dnes to máme vyzná-
vati, žet na tom velmi kněžie .blúdie, křtiece veliké množstvie. A ne-
mohú jednoho okázati, ani starého ani mladého, by poznal Boha a vě-
řil jeho čtení. A to se po skutciech zná, že neznajie Boha, ani věřie
čtenie, nebo milujie svět a v žádostech tělestných ležie jako i pohané,



,
ješto neznajie Boha a plnie sú hřiechov a všie slepoty, avšak všecky
napořád křtie, tělo Kristovo, jeho krev všem dávajie. Ale že snad
ještě potom musí řečí viece o to býti, protož jediné to založenie z ~
ry držeti máme, že k těm příslušie křest, kteří sú Boha poznali a u~
Hli sú čtení jeho. A majie-li takoví děti, aby jich svědomí svěřen
byl křest jejich dětí.

Ale již tou příčinú máme rozuměti, proč přede všemi svátostmi
122a napřed křest dává se. Ted se praví: "Nebo I neduh náš, jímžto

všickni lidé z~vázáni neb obtieženi ;ú, jest hřiech prvorozený. A
jest takový, že duši zbavuje života, milosti, všech ctností, pravdy,
hotova činí člověka ke všelikému hříchu a činí člověka žádostiva
zlých věcí, poddává v službu dábelskú a v moc kniežete temností. "
A v té řeči vypravuje se o neduhu lidského pokolenie, v který všick-
ni padáme skrze prvnieho člověka. Protož se die prvorozený hřích,,
od prvních rodičov vzatý, nebo v jich hřiechu zakládá se kaž9-Ýčlo-
věk podle těla v otci a v mateři, z jich porušeného těla rodie se.
A to se vše přidává rození z Adama, jenž jest člověk hněvu Božieho,
jenž jest odstúpil skrze zlost od Boha a proměnil se sám v tu zlost
a porušil se skrze ni. A tak z jeho těla všickni lidé rodie se syn6v
hněvu Božieho. A ten hřiech z Adama zakládá se v těle našem zako-
řenile a rozkladitěye mnohé ratolesti, a zvláště že jest v něm veliká
hotovost svázána se zlú žádostí ke všem hřiech6m, takže netoliko
skrze ten hřích prvorozený člověk jest na duši poškvrněný, ale I

122b v hotově s klopotnostÍ'ke všem jest zavázán skrze tq prvnie založenie
v hřiechu.Protož všechen smrtelný, porušený a hněvu Božího napl-
něný jest skrze prvnie rozenie. Ale die syn Boží: "což se jest naro-
dilo z těla, tělo jest. A což se jest narodilo z ducha, duch jest. "
I/} 3, 6 II A tu dvoj e rozenie mluví - tělestné a duchovnie. A když,
jest tak nehodné rozenie tělestné, že nemožem pro ně spaseni býti,
protož mluví o druhém a die: "věrně pravím tobě. Nenarodíte-li se,
po druhé z vody a z ducha svatého, nemožte vjíti v královstvie ne-
beské. " II J 3, sil A tak lepšie rozenie praví v vodě a v duchu sva-
tém, kteréžto se ve křtu duchovně děje, činie nového člověka, jenž
má jméno, osviecenie anebo druhé rozenie nebo křest, kterýžto přie-:
mé světlo vezme, aniž toliko světla, ale upřiemo světlo to jest mi-
losti Božie, jimžto všecka jiná světla duchovně patří. Protož křest,
)cterýžto nás v božský byt druhé porozuje, počátek jest. A jakožto
prve jest býti člověku než dělati tělestné věci, takéž prve jest býti
bytů Božiemu nežli věděti a činiti Božie věci. Ty řeči Dioniziovya

123a jiných prv I ních křestanů mluvie se o křtu. A sú' řeči dokonalého
vypravenie o křtu, aby pravda byla, poněvadž druhé rozenie a obno-
venie člověka na křtu má nazýváno býti. Ale mám za to, že Dionizius
a jiní první křestané tak dokonalých věcí o křtu nemluvili by, když
by toho v sobě nebo v někom z jistoty neshledali. Nebo když se mluví
o druhém rození, přidává se jemu světlo duchovnie, ne obecné světlo,
ale upřiemo světlo milosti Božie, jímžto všecka jiná duchovnie svět-
la patřie. A tiem se má v byt Boží poroditi, aby člověk maje ten du-



rýžto byt poznánie Boha a dar milosti jest, ješto člověka vnitř v du-
chu řiedí a vedú jeho v skutky dokonalé spravedlnosti. Kteréžto věci
Dionizius v hádání ošemetném nemluvil by, by to v něm a ve mnohých
skutečně shledáno bylo, že ~ú Vieře naučeni a poznánie světla Božie-
ho přijali a skrze obmytie křtu dar milosti Božie, aby v nich bož-
ský byt dělal Boží věc. Jinak kdyby on zde nynie byl, co by tuto řeč
tak svrchovanú o křtu tom vodném zevnitřniem mluvil, když by ani

123b v starých I ani v mladých světla Božieho nenalezl, ani toho bytu Bo- .
žieho, ješto jsa v člověku dělá a jest základ m.ilovánie Božieho, po-
něvadž mnoho tisíc~v křtěných nalezl by bez rozumu Božieho i bez
skutku jeho, nevědúce nic o bytu BoHem ani o rození novém, ale
v vetchosti smysla i života chodiece.

Ale odpovie mistr, ješto stojí pilně o sám vodní křest, že ty
věci pověděné od Dionizie dějie se duchoVně a skrytě v dietkách.
A dějie -li se v nich takové věci, jediné tehdy skrytě a potom jedné
počnú se hýbati na nohy a učie se mluviti, až ihned nem~ž poznáno
v nich bÝti nižádné světlo ani který byt Boží. A čím déle po vsi bě-
hajie, tiem ještě lépe to pozná na nich, že toho nic do sebe nemajie.
Protož divné by to bylo držeti, že někaké veliké dary přijímajie skry-
tě na křtu a potom k nižádnému prospěchu aby se na nich neukázaly.
Však ted inluví, že to rozenie druhé jest byt Boží, ješto nižádný ne-, " -
mož činiti Božích věcí, jediné ten, ktož jeho duchovní byt v sobě má.

124a A tak nemluví o věcech tajných, o nichž ani to samo dietě ani I kto
jiný zvie co, alemluvie o bytu BoHem, ješto jest základ milovánie
Božieho a skutkuov jeho, kteřížto darové nového rozenie mohli sú
státi na lidech múdrých, ješto sú naučeni cestám Božím a chováni
sú byli v slóviech viery, jakož obecně pravie, že za času Dionizie,
ty děti mladé byly pod rukú učitelov múdrých, aby ihned rostly v slo-
viech viery, protož nebo naučené křtili anebo křtěné od počátku viere
učili. A tallkll vpravdě die. Tyto řeči napřed mluvené mohly sú zjev-
ně v někom nalezeny bÝti. Protož nevěrně se klamajie mistři i jiní
kněží, ješto tak velebně vypravujie druhé rození na křtu skrze řeči -
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křestanov prvních, ješto sú ty řeči v sobě skutečně i v jiných viděli.
Ale tito ani sú jich v sobě po křtu shledali, ani v kom jiném. Nebo by
se kněžie znova urodili, tehdy by v novotě smysla Kristova pravdu.
jeho mluvili, ale ještě až dodnes vetché věci od jich úst neodešly sú.
Protož jediné sk-rze krásné řeči Dioniziovy prodávajie křest starÝm,
aby jej každý-kúpil dětem svÝm, nemaje péče jiné o spasenie svých

124b dětí, jediné, aby je brzo okřtil. I Protož oni jakož na všech věcech
lidi zrazujie o jich spasenie, takéž i ve křtu.

Ale že prvé povědieno jest, že skrze rozenie tělestné z Adama
všickni se rodíme synové hněvu Božieho, již pak máme rozuměti,
kterú příčinú děje se aneb moc má rozenie nové v synovstvie Božie
a že skrze milost Pána našeho Ježíšě Krista aby vpravdě tak bylo:
Jakož všickni v Adamovi zemřeli sme skrze prvnie narozenie, takéž
v Kristu všickni věřící obživeni budú v druhém rození z vody a z du-
cha svatého. II 1K 15, 2211 Protož se nám přidává v Kristu kř~st



podlé řeči svatého Pavla, kdež die: "Zdali neviete, bratřie, že kte-
řížkoli pokřtěni sme v Kristu Ježíšovi, v smrti jeho pokřtěni sme. "
IIŘ 6, 311 A kdež mluví, že sme v Kristovi okřtěni, mienít v zaslú-
žení smrti jeho. Nebo poněvadž nás tak miloval, že nás obmyl od
hřiech~v našich v krvi své, II ZjI, 5// tehdy to najpravdějie mluví
se', že nám zaslúžil vylitím krve své milosti ducha svatého, abychom
očištěni byli od zlého svědomie hřiechu toho, kterým sme zastiženi

125a v Adamovi i od toho, který v čas pokánie I želen bývá od nás i od
toho, pod který sme prodáni skrze tělo naše, založené v hřiechu,
ješto vždy bydlí v těle našem a se všemi věcmi roste nezřetedlně
z těla našeho. Nebo všeliká věc dává jemu zruost z těla našeho, ja-
ko déšt na zemi padaje vzdělává zemi v rostení byliny. A ty všecky

hříchy těm, kteříž v Kristu Ježíšovi sú,omyti sú skrze vylitie krve
jeho a odpuštěni sú, protož on jest život náš. IIKo 3,4/1 Jakož první
člověk smrt na nás uvalil, takéž tento smrti povolil dobré a svaté,
aby nás skrze ni našie nejhoršie smrti zprostil a smířil nás skrze ni
s Bohem. A tak vpravdě bude řečeno, že v smrti jeho pokřtěni sme. Ta
smrt moc našeho vnitřnieho omytie jest. A to jest druhé rozenie a ob-
mývánie života.

Ale že se die: "zproštuje nás křest od hřiechu prvorozeného",
rozumieno má býti., že od viny prvorozeného hřiecha, kteráž jest. ,
zastihla člově1<a<.skrzehřiech prvních rodičov. Viece má v člověku
než tu vinu. Nebopodlé těla zakládá se v tom hřiechu, jehož založe-

. ~ .
nie ani skrze křest člověk mož zniknúti, nebo se jest založil silně

125b po všem těle I a tělo má v sobě přirozeně hřiech a podlé toho jest
přirozenie člověku hřešiti, nebo ten hřiech tak silně v těle založený
táhne k rozmnožení, jako ta věc, kteráž kořen má u vlažné zemi,
vždy z přirozenie v bylinu vzhuoru roste. Takéž ten hřiech vzatý,
od prvních rodičov v těle má velikú moc a z svého přirozenie a vždy
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hotov jest a neumře nikdy v těle, jeliž samo tělo umře, a nespadnet
naň nižádná suchota ani zima, bytvono vždy nerostlo skrze nepravost
někakú. Jediné sama moc ducha svatého, v komž jest, ta přemáhá ten
hřích ustavičný a široce rozmnožený v těle našem. Protož jakož
jest potřebie daru milosti Božie k vyprostění od viny prvorozeného
hřiechu, takéž jest potřebie daru milosti ducha svatého ku přemožení
hříecha toho, ješto jest ostal základně v těle našem. Jinak platno
prvnie obmytie od viny nebude, když ihned nemeškaje hřích ruosti
počne a tieže nás u vinu uvalí, než sme v nie prvé byli, nebo milos-
ti první potupíme. skrzeň. .

~rotož svatý Pavel, když mluví o tom, že v Kristu a v smrti
jeho pokřtěni sme, podobně nás s Kristem měří v smrti, že·netoliko

126a v smrti jeho milost I nám jest dána, ale příklad našie duchovní smrti
jeho tělestná, abychom byli křtěni v moci smrti jeho i v podobenství,
jakož tu mluví svatý Pavel: "Poněvadž spolu s Kristem štiepeni sme
ku podobenství smrti jeho, takéž spolu vzkříšeni budeme. To vědúce,
že starý člověk náš spolu ukřižován jest, aby bylo zkaženo tělo hřie-
chu, abychom dále hřiechu neslúžili." IIŘ 6, Sil A tak společnú nám



Tak jakož jeho tělo smrtedlné ukřižováno a umrtveno k .držení života
tělestného, takéž náš starý člověk s nímt SP9lu. Die "starý člověk"
ane b 'hřiech vzatý od prvnieho člověka a ustavený v těle naše přiro-
zeně"', ten aby spolu s Kristem ukřižován byl v těle našem. A že
Kristus ne skrze hověnie těla v těle ukřižován je,st, ale skrze veli-
ké mučenie a na kříži těžké přibitie a roztaženie duši z něho sú vy-
bili, takéž ten, ktož spolu s ním křižuje v sobě svuoj domácí hřiech,
tot musí duchovní mocí se mnohÝmipracemi a zámutky mrtvi ti a kři-
žovati ten hřích v sobě. A ti zámutkové bolesti, co jich proto nese

126b člověk, rány Kristovy nosí na svém těle. / A to jest vážno, že
mluvie o slúžení smrti Kristovy, skrz niž dává se milost na křtu
k odpuštění hřiechu prvorozeného. Takéž má držáno býti, že se ni-
žádnému nedá ta milost, ktož nesvolí spolu ukřižování starého člo-, .

věka. A pakli by jsa přibit s Kristem na kříži, dolov sstúpil pro ne-
snáze, volánie židovské anebo pro bolest kříže, tehdy ihned život
těla ostane a .smrt milosti př~jaté na křtu život odejme. A z toho
muož poznáno býti, že nenie malá věc křest přiejieti, když najprve
musí k hřiechu smrti svoleno býti a k nesení kříže Kristova na svém
těle.

Takéž i to muož poznáno býti, že větších zrádcí spasenie lid-
ského nemuož být~, jediné ti kněžie, ješto tak sprostně požívajie
křtu v tom věku člověka, když rozumu o tomto o ničemž nemuož mieti.
A potom o něm viece slova neřekú až do věku, v němž vešken se
hřiechy poruší a niŽádného učenie ani ostřiehánie ani kterého zkuše-

" .nie potom ani od otcov ani od kmotrov ani od kněze. A tak dáno jest
tudy miesto dáblu. A tato milost, která se na křtu přijímá, zmařena
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jest v tom křestanstvu a to všecko jest dielo antikristovo, ješto poďě
127a žádosti lakomé / svatokupecky křtie z peněz po přiezni tělestné

všecky napořád, toliko samého obyčeje v tom křtění požívaje beze
všeho zkušenie a na spravedlnost tázanie, kteréžto tázanie potřebno
jest ke křtu podlé řeči svatého Petra, jenž die, že "i nás nynie po-
dobnÝm zpuosobem spaseny činí křest ne těla mrzkosti složenie, ale
dobrého svědomie otázanie k Bohu" II 1Pt 3, 21//, to jest, že na tom,
ješto se má křtíti, má býti utázanie dobrého svědomie. Jest-li došlý
věku, sám u sebe zkušen býti má, pak-li mladý jest, tehdy skrze

" ,vieru rodičova kmotrov má přijat býti. Nebo jakož se přikazuje zku-
šenie k oběti Božie //lK 11, 28//, tak~ž ke křtu. A mnohem viece
zkušenie potřebno bylo na křtu, nebo vcházejie skrze křest v uovči-
nec Boží najprvé. A nebude-li nikterak zkušenie, tehdy děrou jako
zlodějie vejdou do něho a budú v domu páně jako nepřietelé domácí
pána, jichžto nynie bez čísla jest v domu Božiem~ jenž sú již dávno
přemohli proti pravdě a ti všickni majie obranu a moc v kněžích lot-
Fových slepých a léních, ješto jediné z obyčeje a pro užitky tělestné

127b cinie křest obecen všem, neptajiece se ani na otce dobrého, / ani
na kmotry, nébrž ještě s lehkostmi a s smiechy činie to potom hodu-
jie a rozpuštěnie jednajie jako i jiní pohané. A již jediné samého
obyčeje toho svrchnieho křtového požívajiece a bránie jeho jako zá-



kona a svodie llidiel lid, praviece, že v samých sloviech záleží moc
křtu a jest užitečen, ktož ho požádajie dětem svÝmbudte 'pohané,
židé nebo zlí křestané, tehdy vždy dostatečně křtie. Nebo v sloviech,
kteráž ke křtu slušejie, dostatečnost křtu pokládajie, ač ani kněz vi~
ry živé má ani otec ani máti ani kmotrové. Protož takový obyčej křtu
jest lotrových kněží, ješto péče nemajie o duše ani které práce chtie

"mieti o lidi. Protož lehce z užitkov tělestných činie to a bránie toho,
nechtiece, aby kto o křtu jinak smyslil, ale aby kněžie ve všem diáb-
lu pomáhali jednati zatracenie lidského a tupiti Pána }ezukrista,
kteřížto v své poběhlosti nestydie se ještě i prvních svatých řečí
bráti na pomoc sobě, jako by takéž jim podobně činili ve křtu i jinde.

A že najviece Dionizia o těch věcech přivodie, protož jeho
řeči slušie vážiti, tak-li rozkazuje křtíti napořád jako tito kněžie

128a nynější činie či-li jinak. I Takto on die: "Po těchto božských vě-
cech tajnosti křtu vizme, aniž radím, aby kto nedokonalý usiloval
k rozumění jich. Nebo jakožto někto oči blikavé maje bez úraza ne-,
mož patřiti v paprslky slunečné, takéž nemuož býti bez nebezpečen-,
stvie éhtieti rozuměti v těch věcech, jichž smysl jeho nemož zstih-
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núti aneb dosáhnúti, nebot nelže zákon Mojžiešov, kterýž die: Pro
Ozu od Boha raněného, nebo nečistý jsa dotekl se jest archy Boži~
112Sa 6, 6nll a Ch~re, že jest sm~l viece nežli mohl liNu 161/ a Ná-
dab, že zvláštních věcí proti Bohu požíval jest. I{Lv 10, lnll Ale
kněz 'podlé Božieho podobenstvie, který .chce, aby všickni lidé
spaseni byli a v známost pravdy přišli III Trn 2, 411, coŽ na něm
jest první počínaje kus, to jest viery, káže podlé Čtenie činiti poká-
nh~ Boha milosrdného a přirozeně dobrého lidem, nebo se jest vtěli-
ti ráčil podlé podobenstvie ohně, hnut sa milostí naší, a že věřície
s sebú spojuje a spojené syny Božími činí. A protož, kto milosti
křtu, která svrchu jest, hledá mieti účastnosti, prosí pěstúna Ito
my nazýváme kmotral, jenž by vedl jeho k biskupu, slibuje, přiká-
že dietěti anebo tomu, jenž se křtíti má, ty věci, kteréž jsou vydány

128b budú, činiti skutečně, a že jeho učiti bude, I kterak by měl živ býti
po křtu, jakož to člověk, jenž spasenie jeho žádá, ačkoli. k slibu ta-
kové a tak vysoké věci jakožto žádost člověka neblidská strachuje se
se. Protož dobrovolně činiti se slibuje, což od něho trpěti má, a tak
jeho vede k biskupu. A v této ve všie řeči Dioniziově nenalézá se
obyčej křtu nynějšieho lotrovstva, poběhlého od Krista, ač oni táh-
nú se na duovody písma jeho, však se nepřihodí nikdiež k jich mno-
hému a svodnému lhaní. A že on v té řeči povyšuje tajemstvie skry-
tých ve křtu, o kterýžto tajemství Božích radí Dioniz, aby kto nedo-
konalý usilovalo to, chtě rozuměti těm tajnostem božskÝm, ješto se
ve křtu dějie mezi Bohem a člověkem. Nebo bude-li nedokonalý
v smyslu viery Kristo';y, nerozumiet, že ve křtu položeny sú bolesti
Kristovy k vyplacení člověka od zatracenie věčného a k dobytí dědic-
tvie věčně neporušeného. A pro ten nerozum uvede k zmaření milost
těch bolestí, dávaje křest těm, ješto sú nepoznali Pána }ezukrista
ani jeho milosti, ukázané v těch bolestiech a nadělá nových nepřátel



jeho těžkých bolestí, aby tak dlúho svůj hřiech spořili skrze ty bo-
lesti, dokud sú živi. Protož nedokonalý nebo nedošlý smysla Kristo-
va jakožto s blikavÝma očima u paprslku slunečného nehodí se, I

129a nébrž škodu vezme, jakož na příklad té škody přivodí Ozu' nehodné-
ho v dotknuti archy a Chore, jenž hrdě chtěl se plésti v úřad kněž-
ský, živ jsa, stúpil jest do pekla se vším tovařišstvem svÝm. 114M
161/ A Oza pro nehodné dotknutie archy zdechl na tom miestě.
112Sa 6, 6 II Takéž u veliké nebezpečenstvie uvodí se, chtiece rozu-
měti o těch tajnostech ve křtu skrytých, jichžto nemuož postihnúti
smysl jich. A nadto u většie nebezpečenstvie vpletú se ti, ješto o to
ani pečujie ani usilujie, aby těm tajnostem rozuměti mohli, ale tak
jakož sú neurozuměli sobě nikdiež, ale slepú ošemetí a žádostí bři-
cha svého vešli sú v to tělestné kněžstvie, takež všecko podlé té
slepoty činie'. Křtie bez strachu všecko, což jim rukú dojde, samé-
ho obyčeje tělestného a dávno zavedeného ve křtu požívajíce. Hybě-

v '

lit jim bude v koliké nebezpečenstvie uvalé se, protože nerozumějie,
aniž rozuměnie hledajie o tak velikých věcech.

A potom mluví Dionizius o těch, kteří sú křtěni bývali, že nebp
. " vovšem staří z židov nebo z pohanov byli. Pak-li sú byli děti křestan-

ští, tehdy v tom věku byli sú, ješto sú je voditi mohli k biskupuom
a vieře učiti. A z toho jest zjevno, že proto v tom nerozumném I

129b věku nekřtili sú d~tí, až by se mohli některak jimi ujistiti, dadie-li
se vieře učiti, vědúce, že to nenie malá věc neumělému a nezkuše-
nému vjíti u vieru. Protož die Dioniz: tlKto milosti křtu, kteráž
s~rchu jest, hledá mi~ti účastnosti, prosí pěstúna nebo kmotra tako-
vého, ješto žádá spasenie tomu, kto křtěn niá bÝti a ješto jeho bude
uměti učiti. ti Takový kmotr přivedl ke křtu žádajícieho k biskupu,
slibuje jemu, že přikáže dietěti ty věci, kteréž jemu vydány budú
od biskupa, že za to kmotr biskupu musil slíbiti, aby dietě naučil
skutečně držeti to, což je bude učiti po křtu, aby dobře živo bylo.

Ale ještě i to za těžké váží Dioniz člověku dobrému a umělému
uvázati se v slib za tak vysoké věci. Die, že se strachuje mysl dob-
rých lidi toho postaviti, jsa za něj v slibu Bohu i ,biskupovi, nebo
nevie dobrý člověk, kam sebú vrže srdce toho, jenž se křtí; a on
za to stojí biskupu, aby jeho pečlivě ustavil skutečně v dobrém ži-
votě. Jinak biskup nesměl by okřtě vysaditi na ves jako house, ale
chtěl-li jest kto křtu, musil postaviti jistého a múdrého člověka
v slib za dietě biskupu, aby on jist byl v tom, komu má dáti křest.

130a Proto die o kmotrovi, I jenž se lekaje slibuje, protož dobrovolně
činiti se slibuje, což od něho trpěti má, to jest kmotr tú příčinú se
v slib·vieže za die1ě,když jest v jeho r~ce dáno, aby měl moc učiti
je a tresktati.

A v těch řečech muož poznáno bÝti, že za těch prvních lidí
křest velikÝm řádem a vážností jest šel. A takoví lidé nepočítali sú
moci a užitka křtu v sloviech, ale pilnost dobrých lidí, ješto sú dob-
rotě měli ,učiti a zachovati od pohoršenie. Ale nyněj šie kněžie snad-
ně jako jehněd osvětiti, takéž děti všem, ktož 'žádajie a zaplatie,



okřtie. Kmotruov mnoho ne pro učenie pilné dietěte, ale každý
kmotr měl po peniezi knězi dáti za křest. A kněz od nich slibu za
penieze nepřijímá, jedno z penieze každého kmotra napomíná, aniž
jest pilen toho, aby jemu slibovali za život svatý dietěte, an jeho
sám nemá, a kmotrové ani života dobrého, ani smysla křestanského,
ani viery nemajie. Protož rovní sú s knězem v jednom odsúzení. A
z toho muož poznáno bÝti, že křest jest rozkošná postele tělestného
života kněžského. Tak jakož oni po přiezni pro požitky tělestné dá.-

v ,

vají jej, mělce stelie tělu svému. Skrzen mohú bÝti kmotrové pánov
13Db korúhevných, ale když by jej tak s převážením měli dáti, / jakož,

praví Dionizius, musili by zemřieti od těch pánov, ješto nenávidie
Krista Ježíše ukřižovaného. A než by se oblékli v jeho pokoru ti
pyšní lidé, svlékli by radějše s kněze kuoži jeho. Protož bez ne-
snáze oni radějše pókloniece se řkou: "Na sien-li tvá milost káže
přijíti křtíti?" Kdež nebude proč do žaláře jíti, ano stuol rozkošný
knězi po křtu připraven.'

K témuž rozumu Dioniziovu mluví veliký doktor cérkvi římské
svatý Augustin. StarÝm o jich dětech die: "Bratřie, ktožkoli z vás
syny nebo dcery přijali ste na křtu, věztež se bÝti rukojmě za ně,
budúcí před Bohem. Protož již nynie učte je vieře činiti nebo plniti
tak, aby kteřížto staří sú, sami zase vydali se za ně, ale za malé
ti, kteříž sú je přijali, jenž skrze samy se nebo skrz jiné navrátiti
kažie, to jest seznanie viery. A ktož jinak učiní, věz, že bude tr-
pěti těžkú hanbu, a které ste syny neb dcery přijali, když pokřtěni
budú, vždy je treskcete, aby střiezvě a čistě živi byli, spravedl-
nost aby milovali, krádeže aby nečinili, křivého svědectvie nemlu-
vili, vah lstivých a měr dvojích jakožto trávenin2 diábelských aby

131a utiekali, štěbetu ptačieho / aby nezachovávali. A netoliko od křivé
přísahy, ale také od přísahanie každého zdržte se, panenstvie až
do r...lanželstvie at zachovávajie, lži a opilstvie jakožto pekelné pro'-
pasti aby utiekali. Tyto zajisté všecky věci a těm podobné, bratřie,
syny vaše, kteřížto se z vás rodie a kteréž ste ke křtu přijali, vel-
mi často učiti máte. Ale chcete-li dobře učiti, i vás samy s pomocí
Boží ostřiehajte. Nebo ten dobře učí, jenž to činiti přikazuje neto-
liko slovy, ale také příklady ukazuje. " A v té ve vší řeči toho dok-
tora právě upřiemě naučení mluví se k otc~m a k m'aterám, ješto ro-
die syny a dcery ,i potomj e vedú ke křtu, že sú takoví zavázáni jako
rukojmě za ně před Bohem, aby jemu dlužni tiem byli, zachovati je-
mu ke cti syny a dcery své, kteříž na křtu umyti sú ve krvi syna Bo-
žieho, aby ta krev nebyla na nich zmařena skrze neumělost, mla-
dost dětí. Protož staré napomíná tiem, že sú za ně rukojmě byli Bo-
hu a učí staré, čemu své děti majie učiti s velikú pilností a vypisu-
je mnohá potřebná naučenie, kterÝmiž naučeními otcové syny své
mají po křtu učiti, aby v nich spravedlivě bez hřiech~v živi byh.

131b A netoliko otc~m velí slovy dobrÝmi učiti syny a dcery své, / ale,
sami se aby ostřiehali ode všech hřiechov a v ctnostech živi byli,
aby skrze dobrý příklad navedli na cestu Boží děti své. A v tom



muož poznáno býti, ŽE Za těch lidí nějaká vážnost křtu byla. Protož
péči o to měli kněžie, aby skrze mladost nemúdrú dětí nebyl potupen
a zmařen. Protož na staré vzkládali péči o nich pod pokutú věčného
pohaněnie a pod vydáním počtu Bohu za ně, ač obmeškajie navésti
je k dobrému anebo jich sami svými zl~tými příklady pohoršie nebo
neostřehú od pohoršenie jiných, musie sami za ně trpěti zatracenie.

A z těchto řečí muožem poznati, že svatý Augustin nemluvil
jest toho, uče lidi, že sama slova křtová majie moc a že dosti bude
tomu křestanu, že sú tehdy, ješto jest nevěděl, řiekali na dním slo-
va dobrá a potom nechali jeho ruosti jako je.hněte v stádě, ano ani
co dobrého slyší ani vidí od otce ani od súseda, ale jáko mezi zvě-
ří divokú, plnú slepoty bydlí, bluduov a všech zlostí. Protož musil
by kněz někaká slova velmi spasitedlná a plná moci duchovnie řéka-
ti nad dětmi takových hovadských otc~v, aby nemohli zkaziti užitka
křtu na svých dětech. Paklit takýchslov nemohú řiekati, tehdyt u
vietr usilujie s otci a s jejich dětmi, množiece slova posvátná nad

132a nimi f a bezpečiece je dokonq.lým křtem v těch sloviech, ano se
potom nic nevidí ani-na starých ani na mladých. Protož by měli ti
kněžie který smysl Boží v sobě, nesměli by toho vnášeti v lid, žev ,
dosti jest jich slova na křtu, ale podlé prvních křestanov pilnuost
by k dětem přiloži.li, pakli by ani na starých spra,vedlnost a pokánie
nebylo, ani na mladých nové rozenie po křtu se ukázalo, tehdy vybí-
ti prach na oboje. Ale ti, ješto nejsú sluhy Pána našeho Ježíše Kris-
ta, ale svého břicha, neučinie toho, nebo dobro jim tak býti, ano je
křest stíní od všelikého vedra, ješto na břicho padá.

Ještě jiná příčina jest na kněžích nynějších a utvrzená, pro
niž snažni .su křtu na všech obecně dětech, ač ovšem nemajie nižád-
ných jistých rukojmí za ně ani jistoty, by kto za ně péči měl potom,
nebo držie, že každý takový křtěný vyvolen jest v syna Božieho a
že spasen bude. Protož jakožto apoštolskú péčí o spasenie duší
jsuce připuzeni, žádajie leckaké děti křtíti, aby zemrúce spaseni
byli, ač by pohan požádal křtu dietěti svému, o všech tak držé.

Ale však doktorové někteří i mistrové nyněj ší mluvie tak, že
jiné jest volenie Božie v synovstvie lidí některých a jiné jest svá-

132b tosti ty, ješto se dějie v znameních vidomých / a čitedlných, kte-
réžto svátosti zde sú obecny zlým i dobrým učiněny. od kněží zlých.
Ale vyvolenie Božie jest jediné v některých a yelmi v řiedkých. A
to vyYolenie v komž jest, .nemuož vypadnúti, ač ten i v hřiechy na
čas upadne, proto z vyvolenie Božieho nevypadne, ale však ten vy-
volený konečně vstane a pokánie za hřiechy činiti bude .I/rkp. budú//.
Ale když by každý skrze křest byl vyvolen v synovstive Božie, teh-
dy nižádný křestan nemohl by zatracen býti, až by po křtu v hřiechy
upadl, ale vždy by.před smrtí musil pravé pokánie činiti. Ale že
skutek to zj evně ukazuje ~ že z těch křestan~v přielišné množstvie
jest, ješto sú nikdy Boha ani Pána Jezukrista nepoznali, ani po kř1u
ani před smrtí, a vždy do smrti v hřiešiech hrozných trvali. A ta-
koví nej sú vyvolení, nebo die spasitel: "Ovce mé hlas můj .Jlyšte a



znajie mě a následujie mne." II] 10, 2711 Ale jiným die: "Ale vy ne-
věříte, nebo nejste z ovcí mých." liJ 10, 26// A to jest zjevné,
když mnozí křtění nevěřie slovuom Kristovým, nejsú z ovec jeho.
A opět podle řeči svatého Pavla poznáme to, že ty, kteréž jest přEd-
pověděl, ty jest vyvolil podobny bÝti synu obrazu Božieho, a které

133a jest tak vyvolil, těch jest i povolal zj evně skrze slovo I své a SjXR-

védlivy je učinil skrze krev syna~vého. IIŘ 8, 29n11 A tak vyvole-
nie Božie nenie častná věc, aby skrze častI).ý křest mohlo na člově-
ka přijíti, kdy by věčně nebyl vyvolen, ani jest věc tajná, nebo,
zjevně volá hlas pastýřova ovce jeho slyšie ten hlas a.následujie
šlépěje pastýřovy. II] 10, 411

Ale že tato věc nestojí lehce v kně žích ani v lidu o spasení
těch dětí malých skrze křest, protož najvětší pilnost majie, aby
křtěno bylo, držiece, že spaseno bude, okřtí-li se. A že sú toho
pilni, aby l<řtěno bylo pro spasenie, to nemuož hyžděno bÝti. Ale
muožem na jich Ilrkp. ji II žádost k spasenie toho dítěte pohleděti,
kterakt ji mají a kdyžt ji mají. A 'že v tu chvíli, když se narodí,
ješto ještě sebú nevládne, ani vie, jest-li na světě, a když by v té
neužitečné hlúposti a nemoci mělo umřieti, otec a máti rádi by je
u Boha viděli. Protož když držie, že bude-li pokřtěno, tehdy i
spaseno, pilni s"Ú.proto křtu, aby je tudy k spasení dopravili, když
jeho živého dále věku nemohú dop aviti velikého. Ale když jeho mo-
hú zisk tělestný nebo chválu míti, ihned té žádosti o jeho spasení
nenaleznem ani na otci ani namateři ani na knězi. Když muož na ko-

133b ni s kopím neb s samostřielem I za pánem jezditi a ihned do Němec
nebo ke dvoru dadie. Takéž děvečku, když muož tancovati a za paní

. ,
ocasy nositi, ihned mezi dobré musí, kdež plno frejov, smilstvie,
práznosti, lakoty, pýchy a všech nepravostí jest mezi tiem lidem
u dvoruov. Takéž i jiní lidé děti své strojie, což najviece mohú
k světu rúchem, místem i všemi příčinami, aby čest světskú měli
nebo některé zisky tělestné, ješto jsou se zlostí smiešeny. A v tom,
muož poznána bÝti žádost otcova mateří, kterú mievajie o spasenie
těch nemocných, ješto jich ničímž nemohli požíti ani se skrze ně
chlubiti, žádali jim spasenie a když dorostli podobni lidem, ješto
je již mohli dobrému učiti jako lidi rozumné, tehdy je vstrčili diáb-
lu v hrdlo, aby se pohoršili a v hřiechy zašli. Protož jich žádost ne-
byla jest z Boha nikdy k jich spasení, jediné aby se bludpvé skrze
ten křest dětí takových lidí tvrdili, aby na~ biedně beze všie prav-
dyzpolehli.

Ale když se tak drží k velikému oslepení mnohých lidí, že
skrzé křest každé dietě v synovstvie Božie zvoluje se, k tomu zavá-
zán.i nej sme držeti to. Ale Pán Buo některé lidi před věky zvolil
jest v syny své a bude-li některé dietě zvolené od Boha, tehdy jeho

134a I zvolenie skrze křest dokoná se. Nebo jediné pro vyvolené křest
vydán jest od Boha, nebo ve křtu položena jest moc smrti Kristovy,,
aby tudy spravedlivi byli od hřiechov v krvi jeho, kteráž věc nepřij-
de, jediné vyvoleným Božím, ač tělestný křest zevnitř i zlým přiide.



Protož sú-li věrní lidé, ješto žádajie takovýín dětem křtu, nemát
jim za zlé počteno býti, nebot dobrého žádaji~ dětem svým, ač ta
žádost má v nich dokonána býti, dojde-li dietě věku ·staršieho, ro-
zumného, aby je tak chovali, jako slušie na svaté lidi, ješto žádají
spaseni býti i s dětmi skrze dobré skutky. Ale není to naše držeti
za vieru, že každé dietě, které se okřtí, spaseno bude, když nevie-
my, by každé bylo volené od Boha k spasení věčnému. Protož bez-
pečnější jest křest na těch, ješto rozum mají a povolujie zjevně
pravdě Kristově, nebo skrze zjevné povolánie k pravdě znají se,
že sú vyvolení, když hlas pastýře slyšie. Ale o mladých jediné to
v naději musí držáno býti, že snad povolé nebo nic hlasu pastýřovu.

A mnohé věci o křtu lidé rozličně mluvie, praviece, že dob-
rým lidem nenie potřebie křtu vodného, když mohú mieti neb přijetl
ducha svatého I bez vodného křtu. Opět že děti, když se rodie od
svatých lidí, svaté sú a nepotřebujie křtu. Vše sú to nedostatečné
řeči bez slova Kristova. Apoštolé sú lépe v tom pravdu znali než
my. Protož ty, ješto sú zjevně ducha svatého přijali, u vodě křtili
sú. Svatý Petr die: "Zdali kto muož zabrániti vody, aby se' nepokř-
tili ti, ješto sú ducha svatého přijali jako i my?" IISk 10,4711 Nebo
tak jest slovo Kristovo: "Nenarodíte-li se druhé z vody a z ducha
svatého, nebude .spasen. " I/] 3, Sil Proto~ když obé jmenuje, tehdy
již byli se rodili z ducha svatého a z vody potom, aby se úplně pod-
le slova Kristova stalo. Protož nižádný u pravdě nemluví těch řečí,
by pro které přijetie ducha svatého neměl býti křest u vodě, když
syn Boží tak ustavil jest. Aniž to u pravdě muož mluveno býti, by
dobrota svatých lidí taková byla, aby pro ni jich děti nepotřebovali
křtu, nebo početie majie děti jich z těla jich porušeného. Nebo sva-
tost dobrých lidí stojí'na svatých úmyslech, ale nemuož ta svatost
od nich odjieti jich tělestného porušenie a základu hřiecha, ješto
stojí v jich těle. A že děti jich počínajie se v jich těle z hnutie a
z žádosti toho hřiecha, ješto v jich těle bydlí, protož die prorok:
"Máti má I počala jest mě v hřiechu." IIZ 51, 711A když počátek
jest člověka v hřiechu, tehdy i"sám obalen jest v hřiechu a padl
jest a prodán pod hřiech v založení svém. A s té strany mluviece,
nic neujme člověku zlého svatá máti a otec, jako by najviece zlí by-
li, ač na jinú stranu lépe muože býti člověku pro svatost otce a mat-
ky, nebo jich za'slúženie a modlitba mnoho muož před Bohem, kteréž
věci velmi prospievajie dětem jich v některém obdarování. A ještě
modlitba svatých lidí zasluhuje zvláštních dětí v svatosti, jako máti
Samuelova vymodlila na Bohu svaté dietě Samuele ,proroka velikého
II1Sa 1, 20//, ale však toho nemohla zprostiti svatost jejie Samuele,
by jeho bez hřiechu počala. Vždy proto bylo založenie těla jeho z
hnutie porušené žádosti, kteráž v těle otce a mateře byla. Protož
všickni umierámy v Adamovi skrze početie v hřiechu, kterýžto
hřiech upadl na všecky lidi z Adama a ustaven jest v jich těle záklal-
ně. "Atomu hřiechu nedal jest Buoh miesta ku pokání, ale obmytie
na křtu. Protož ani sám spravedlivý ani jeho děti nemohú 'spaseni



býti, pohrzejiece křtem u vodě, jakož píše Kliment řeč svatého
135b Petra:, ješto I mluvě o křtu, die: "Nemni člověk, budto že by

všecku milostivost a každú spravedlnost zachovál, a křtu nepřijmeš,
by mohl spasen býti, ale ještě většie pomsty budeš hoden. Nebo
dobré skutky činíš nedobře. Neb dává se odplata za dobré skutky,
když tak budú činěny, jakož Buoh přikazuje. " A z té řeči muož
poznáno býti marné mluvenie některých lidí, ješto něco jistého hle-
dajiece a domnievajiece se o své dobrotě nebo svých dětí, rušie
zjevné řeči Božie a uvodie tudy v nevážnost smrt Kristovu, drzie-
ce, že svatých lidí děti nepotřebujie křtu a takž ani smrti Kristovy.
Nebo moc smrti jeho ve křtu jest polo~ena a ktož pro svú domněnú
spravedlnost pohrzie křtem u vodě, pohrzie i smrti Kristovú a ne-
bude spasen s pohrzením.

Ale že křest děje se s rozmnožením znamení rozličných,
v nichž pravie okrasu křtu i také užitky někaké jako třikrát u vodě
pohřížení, obalenie v bielú rúchu, soli kladenie, bláta mazánie a
sviece dávánie a ta ~aždá věc jinú věc znamenává. Troje pohřížení
u vodě znamená trojici svatú, rúcha bielá znamená křtěného život
čistý a stkvúcí, suol znamená múdrost, aby řeč toho, jenž jest

136a křtěn, I i jiní skutkové solí múdrosti ozdobeni byli. Bláto, jenž
z sliny a z prach-y. bývá a znamenává vdechnutie božské, jenž od .
hlavy Krista pochodí v duši zblácenú a oči vnitřnie osvěcuje ji,
sviece hořieci,e znamenává svatost života a osviecenie. A ,tak užit-
kové velicí v těch znameních pravie se.

Ale však má vědomo býti, že syn Boží ustavil jest křest u vo-
dě v jednom živlu, jenž jest znamenie svaté věci nebo nevidomé mi-
losti vidomá tvárnost, aby věrní lidé nazývajiece jméno trojice
svaté nevidomé, umytie duše v mytí vidomé vody brali skrze zaslú-
ženie Kristovy smrti, jenž se děje ve křtu, jakož mluví Dionizius:
"Osviecenie ted slove druhé narozenie, nebo křest kterýžto kto
přijme, světlo vezme, ániž toliko světla, -ale upNemo světlo milos-
ti Božie, jimžto všecka jiná světla duchovnie nepatřie. " Die, že
osviecenie nebo druhé rozenie a světlo milosti Božie na křtu vido-
mého znamenie. A když tak dokonalý a plný křest děje se v jednom
znamení vodného křtu od Krista vystaveném, což tehdy ta mnohá
zn,amenie zamyšlená platna? Ač rozdielně jiné a jiné dobroty zna-

136b menajie, I však nemohú ta znamenie nižádné té dobroty sebú při-
vésti, ač ji i znamenajie, nemajiece té moci, nebo Kristus toho,
nižádného znamenie na křtu neustavil, ani těch darov obláště za
každým znamením dáti slíbil, protože v jedno znamení vodného křtu
položil nové rození z ducha svatého, ješto jest dostatečné, maje
všecky spolu dobroty, které se jmenujie v oněch znameních a mno.-,
hem viece těm, ješto sú hodni takových duchovních darov. Nebo
viece nemuož skrze mnohá znamenie řečeno býti než tot9: "Kteříž-
kolivěl~ v Kristu pokřtěni jste IIrkp . jsell, v Krista jste se -oblék-
li." II Ga 3, 2711

Ale v tom rozmnožení znamení jest zaneprázdněnie rozumu li-
dem a zapletenie, aby se domnievali něco užitečného spasení SYé-



mu, když děti křtie, množiece ta znamenie. Pak-li. toho všeho někt\
nechaje, bude křtíti sprostně ve jméno svaté trojice, opět se domn:ie-
vajie, že nenie pravý křest. Protož v tom ihned muož poznáno býti,
že škodie ta okrasná a zbytečná znamenie, že dadie příčinu lidu
slepému, aby na křtu najviece ,zřeli k řádu těch znamení,' ale ne
k pravdě křtu, to za pravý křest majiece, kdež ta znamenie a diáb-

137a la zaklínánie řiekánie mno I hých věcí zamyšlených. Přitom ale
nemyslé ani mladí ani staří po křtu, že se v Krista obléci majie,
v jeho svatý život. A nebude-li toho po křtu, nic nebude platen řád
mnohých znamení na křtu. ,

Také antikrist velebí se srkze množenie těch řádov v činění
těch znamení, aby se zdálo lidem domnievati o něm, že někaké veli-
ké náboženstvie vede v tom a velikú práci nese v tom o spasenie
duší a že velmi velikú počestnost má k svatému křtu a tak k. Kris-
tovi, a nalit svého zvelebenie hledá, jakož všudy, takéž i tuto, a
hovie tobolce své, aby čím velebnějie řády v znameních očitých.
poyede, tiem tobolka vážnějšie aby byla, aniž tak co mohlo jest
podtrhnúti lidu křestanského při těch svátostech, jako ty vidomé a
rozmnožené, okrášlené smilnými náboženstvími. Nebo lid jediné
v tom se pase, což tu očitě slavného vidí, a zatiem pravda a užit-
kové těch svátostí zahynú a v nerozum vejdú, jakož jest přieliš
zjevno všudy mezi lidem.

Druhá svátost cierkvi svaté jest tělo a krev Kristova, o kteréž
137b svátosti mnohé a veliké věci mluvil jest spasitel a zjevně I ji u-

v

stavil na poslednie večeři, chtě jíti na smrt a dáti tělo své v,obět,
a krev svú za mnohé k obmytí hřiechov jich. Ale když se die svá-·
tost cierkvi svaté, tehdy proto musí to řečeno býti, že ti, ješto sú
cierkev svatá, posvěcujie se skrze tu svátost nebo v té svátosti.
Jakož i výklad toho die, ješto řiekajie latině "sacramentum" a čes-
ky "svátost" nebo svaté věci znamenie anebo nevidomé milosti nebo
pravdy vidomá tvárnost. Ačkoli ta slova o mnohých věcech mohú
mluvena býti, však když pod ně tato slova Kristova: "Když vzem
chléb, die kalich s vínem, řekl jest: Tot jest kalich nového zákona
v mé krvi, kteráž za vás a za mnohé vylita bude na odpuštěnie hřie-
ch~m" IIMt 26, 2811, pro vymluvenie takových zvláštních řečí syna
Božieho nerovně k jiným věcem máme mluviti tato slova. Svátost
jest svaté věci znamenie a nebo nevidomé pravdy vidomá tvárnost.
A jest-li tak, mnohé znamenie svatých věcí vykládati tuto muož
o jiném znamení svaté věci Imluviti I , leč v pravdě položí svátost"
nebo pravdu těch znamení v sloviech Kristových, kterú on pravdu
v nich mluví a která znamenie béře. Mluví "tělo své a krev svú"

138a a béře I chléb a víno. A když to svaté věci znamenie sú, tehdy té
věci svaté, o kteréž řeč mluví. Chléb znamenie svatého těla jeho



a víno znamenie vidomé krve Kristovy nevidomé, kterúž ne zdale-
v

ka od sebe znamenie ukazuje, když znamenie ber a die: "Tot krev
má nového zákona, kteráž za vás a za mnohé vylita bude na odpuš-, -
těnie hřiechov. " Protož obé spolu jest znamenie i pravda toho zna-
menie. .

. v ,

Ale že jest to malá věc křestanom mluviti z té příčiny, že
něco muož řečeno býti svátost proto že znamenává tu věc, nemá-li
to znamenie pravdy ku posvěcení člověka, marně nazývajie něco,
svátostí. Ale o této věci jako o zvláštnie muožem mluviti, nebo
všeliké posvěcenie všech svatých učinil jest syn Boží v těle svém.
A když jest to tělo ustavil v pravý pokrm a vezdajší posvátnú obět,
tehdy bez pochybenie pro posvěcenie svatých. Nebo to malé posvě-
cenie nemuož býti, když die: "Kto jie tělo mé a pie krev mú, ve
mně přebývá a já v něm. II /IJ 6, 56// A když jednota člověka s Kris-

• v

tem činí se skrze jedenie jeho těla, tot jest veliké posvěcenie člo-
věka. Nezáleží toliko na některém jednom daru, ale na mnohých,

138b kteréž slušejí na toho, v němžto Kristus přebývá-o / Protož, ač
mnohé nazývajie svátosti cierkvi svaté, však 'najviece máme k těm
zřieti, které jest sám Kristus ustavil a proč kterú ustavil, to vá-
žiti. A že první jest křest, skrze niž se děje nové rozenie člověka
toho, ješto Boha poznává a uvěří v něho, protož prvnie milost no-
vého rozenie z vody a z ducha svatého na křtu béře, aby již byl
člověk boží a jemu milý. Ale tato druhá svátost těla a krve Kristo-
vy ustavena jest od něho v obět vezdajší a pravý pokrm a nápoj,
jakož Starý zákon ukazuje, že některé oběti kněžie měli jiesti a
píti, takéž tato obětk jedení připravena jest, aby skrze ni milosti
dosáhli ti, ješto již v vieru vešlI, jakož záleží na jich stav života
putujícieho, ješto jest těžký a tesklivý a hřiechem zblácel'l.ý. Pro-
tož aby v té dokonalé oběti mohli často milost a odpuštěnie těch,
hřiechov, jichž želejie, nalézti, snadnějie k Bohu přistúpiece
skrze tu obět, aniž jest mohla podobnějšie cesta nalezena býti to-
mu tělestnému člověku a daleko padlemu, jediné, aby jemu o~ět a
pokrm připraven byl v těle a v krvi syna Božího, aby některak
mohl se k Bohu pozdvi hnúti a i utěšiti se v svých tesknostech /

139a a tudy dobývati milosti od Boha, ač ne za rove;;:, ale jakožto hodný
viece neb méně nalezen bude. Nebo to jest bohatá a sporá věc v mi-
lostech, ale však podle miery hodnosti muož milosti dosáhnúti v té-
to oběti, jakož kto snažnost, vděčnost a vieru k tomu má a u větší
poznánie o tom a viece pamatuje lásku Kristovu v smrti jeho i v tom,
že nám to tělo a tu krev k tak velikému dobrému ostavil, abychom
často bývali skrze tu krev posvěceni. A v tom muož známo býti, že
v takové dostatečnosti mnoho svátostí Kristus neustavil jest, ale
jedinú, ješto člověk požívá v ní Boha, což on ne;mocnýmuož. Nebo
když by ty mnohé svátosti nebo znamenie svaté věci ustavil a každú
moc ducha svatého a hřiech~m odpuštěnie dáti slíbil, nevěděli by-
chom, v které ze všech máme těch milostí hledati-, když sú vše
rovné.



Ale o této svátosti jinde viece jest psáno, protož najviece
mi se chce tuto mluviti o těch odpornostech, ješto je někteří držie

v

v tomto slovu Pána Ježíše, kteréž vzem chléb, řekl jest: "Tot jest
tělo mé. A vzem kalich: Tot· jest krev má. " II Mt 26, 26n// Nechtie-

139b ce té řeči pujčiti o pravém bytném těle jeho, jediné že / k zname-
ní prostému nazval chléb tělem svým a víno krví svú, tiemto chtě
toho dovésti, že chléb, jenž se mu~ž pr{)tivnú věcí porušiti, ne-
muož býti tělo Kristovo bytné. A die-li kto jiem: Já věřím, že v
tom chlebu jest pravé bytné tělo Kristovo, .toho nedopustí, řkúce,
že Pán Ježíš neřekl jest: "V tomto chlebu jest tělo mé" a vínu v 1<a-

v v

Uchu "Tot jest krev má", ale řekl jest prostě chlebu "Tot jest tě-
lo mé" a vínu v:kalichu "Tot jest krev má". A když ne v tom, ale
to jest chléb jeho tělo, kterýž chléb nazván jsa od Krista tělem je-,
ho, muož shníti, tehdy z toho jest jistý duovod, že k znamení na-
zval jest Kristus ten chléb tělem· svým. Nebo bytné tělo jeho osla-
vené nemuož se ničím porušiti.

Druhý duovod činiek tomu, že nenie tělo Kristovo bytné
v svátosti oltáře tiem, že viera křestanská jest z Písma dovedena,
že Kristus na nebesa vstúpil jest tělem svým v též velikosti, širo-
kosti a dlúhosti, v které jest zde vidien, v též sedí na pravici ·Bo:"
žie a jIž tiem tělem nestúpí s nebe do súdného dne na nižádný oltář,
by svatý Petr mšť slúžil. A poněvadž podle té viery Kristus člověk

140a má jedno tělo směřené, jako / slušie ·na člověka, jímžto jedno
miesto zaměstkná v nebi, tehdy nemuož ukázáno býti, by to tělo,
jsa v mieru a jedno miesto drže, bylo' na nečíslných miestech od
sebe rozdělených nebo vzdálených v jeden v týž čas. Nebo všickni,
ktož pilně ku písmu zřie, řkú, že nižádné tělo přirozeným během
a zřízeriým nemuož se tak rozšířiti pojednúna mnohá miesta .
Nebo když by se rozšířilo na ruozno miesty vzdálenými od sebe,
musilo by býti potvořené a mieti tolik hlava noh, koli by miest
zaměsknalo. A musilo by býti před se i za se, levé i pravé, a no-
hy mieti nad hlavú a hlavu pod nohami. A to všecko nemuož býti
přičteno tělu zřiezeně velebnému Kristovu. Protož nenie podobné,
aniž to muož bÝti, aby v svátosti oltáře bylo tělo Kristovo pod-
statné a bytné. A pak-li by bylo jeho tělo-v svátosti, nic by nám
neprospělo podle řeči svatého Ambrože, ješto die: "Ale život tě,..
lestný že tělo jest, když by v oběti Pá~ě přítomen byl, nic by nám
neprospěl. " Těmi řečmi i jinými mnohými činí se pře o přítomnosti
těla Kristova v svátosti, jakož obyčej jest všem lidem dovoditi a

140b brániti před / každé, k niež se srdce jich při chýlí , čímkoli mohú,
tiem bránie zámysla svého. Ale Buoh zná pravdu každého v jeho
p:fi, jest-li pravda či není.

v v

Ale v této věci jistoty dobývati těžkot jest, nebot což se pra-
ví v této při, jest smysl lidský o Bohu Kristovi. V kterémžťo smys-
lu lidském rozsúzen jest Kristus v těle svém miestem, veliko·stí,
širokostí a také i přirozením, co muož přirozenie jeho těla mieti
a co nemuož podle přirození to tělo mieti. A to jest postihnúti všec-



ky zvláštnosti těla Kristova.., což by o které zvláštnosti jeho těla
písmo řeklo a což by přirozená zvláštnost o něm rozuměti dala.
A když se to vše změří v rozumu lidském, tehdy nemuož jednomu
tělu řéci tisíc těl, aniž muož řieci, že jedno tělo u mieru pěti
loket pojednú držé mnoho od sebe vzdálených miest, aniž muož
řéci, by kdy to tělo kam z nebe pohnulo se. Nebo vierú se zpravu-
je, že nestúpí na zemi na nižádný oltář, ač by svatý Petr mši slú-
žil do súdného dne. Protož nikdyž nemuo-žbytem těla svého v svá-
tosti býti. A ten smysl nic nepožívá viery Kristovy, ale jakož tě-
lestně počte Krista v jeho těle, tak o něm drží, ač ovšem viera
křestanská má podle písma oKristovi držána býti, ale však v této

141a věci / pravé jest, že Kristus jedno smierné tělo má a že tiem
tělem jedno smferné miesto zaměstknává v nebi a že tiem tělem
smírným a podstatným nestúpí do súdného dne na zemi. A toto také
pravé jest, že to pravé tělo ustavil jest v posvátné oběti k jedení
věrným až do súdného dne. .

A tak obé pravé jest. A má tato řeč takéž právě miesto v témž
těle Kristově, jako i prvnie, co pravie podle písma a dobrého rozu-
me. počte prvnie pře o těle Kristově, pravé jest. Takéž pravé
jest, což druhá pravda svědčí o témž těle. Ale jediné o tom musíme,
ponechati řeči a ťělestných rozumov, kterú zvláštností Kristus a
pravý Buoh sedie na pravici Boží tělem svým. Týmž tělem jest
v posvátné oběti na mnohých miestech, ačkoli ne pod mierami,
úduov hrubých a rpztažených toho těla. K takové věci musili by-
chom viery požívati, držiece ji na sloviech, kteráž se mluvie od
Krista o vydání těla jeho v posvátné oběti. Jinak s tělestným smys-
lem musí každý člověk skrze mnohé pravdy tuto jednu potlačiti
//rkp. potlačí//, nebo oboje ta pravda v jednom malém a zlém ro-
zumci lidském nemuož se směsknati. Jedna bludem ostane, nebude-
-li v sprostnosti srdce věřena.

A když se děje zasazeniev tom slovu Kristovu, ješto jest
řekl: "Tot

Y

jest tělo mé, tot jest krev má, " nedopustí se řéci:
V tom chlebu jest tělo Kristovo a v tom kalichu krev jeho, aby se
tiem slovem Kristovým dotáhlo této miery, že ten chléb posvátný

141b nemuož býti tělo Kristovo bytné, / když se muož porušiti a shníti.
A ta věc jistotu dává, že k znam~ní nazval jest chléb tělem svým.

Takových slušie otázati pod týmž zastižením, toliko-li chtie
samému čtení věřiti o té věci či-li také sepsáním některých lidí,
kteráž sú o tom věrně popsána. A dějie-li, že toliko čtení samému

v

chtie o tom věřiti, nechajžt tehdy prostě čtením dovedú toho, že
ten chléb, kterýž jest Kristus nazval tělem svým a dával učedlní-,
kom svým, že jest v znamení tělo Kristovo. Poněvadž nikdiež čte-,
nie ani svatý Pavel nedie, že ten chléb, který Kristus učedlníkom
dával, že tělo jeho jest v znamení. Pak-li dějí, že také chtie věři-
ti sépsáním jiných, tehdy z dobrého rozumu těch sepsání muož jim
ukázáno býti, že Kristus bera podstatu těla s ní spolu činí tělo
své v jednu obět. Protož brání-li vykládati toho slova, v tom chle-



bu jest tělo Kristovo, pod tiem to zastihše, aby nic neb=ylorozu-
mieno viece, jediifé to, což ta slova samotnie řkú: "Tot jest tělo
mé" a ne v tom. A pak sami chtie vykládati to slovo skrze své ro-
zumy nebo něčie, že ten chléb v znamení jest těla Kristova, ano

v

ta slova ničehuož neřkou o znamení. A že křestan podle takových
zastižení slov dobře v pravdě muož se brániti a to, což věří, lépe
z samého slova -mieti než ten, ješto chce z toho slova jediné zname-

142a nie učiniti. Nebo ta slova prostě řkau, / že Ježíš vzem chléb a po-
žehnal, řekl jest: "Tot jest tělo mé, kteréž za vás zrazeno bude. "
A to slovo zjevně ukazuje netoliko znamenie, ale samu pravdu. Ne-
bo to tělo, kteréž jest za nás zrazeno, nenie v znamení, ale v bytu
podstatném. A tak se právě slovo vezme. Ale s oniem výkladem,
ješto die, že k znamení nazval jest tělem svým ten chléb, nemuož
to slovo toho ukázati.

Pak-li takoví lidé některé rozumy lidské o té věci přijímajie
a některým nechtie povoliti, tehdy jest znamenie, že takoví ani ve
čtení ani u výkladech lidských pravdy hledajie, ale své vuole chtie
požívati a pravdu svú chytrostí rušiti. A že najviece o těch zname-
ních Viklefa požívajie, skrze jeho řeči mnohé chtíce uvésti, že ten
chléb k znamení prostému. ostává tělo Kristovo, protož Viklef počí-
naje knihy své o ,tělu Kristovu, takto die, čině otázku, jest-li v svá-
tosti oltáře u pravé pravdě tělo Kristovo. A odpoviedaje sám, i die
takto: "V kteréžto, věci řiekal sem často lidu: V svátosti oltáře jest
tři věci znamenati, to jest svátost, ale ne věc znamenanú skrze
svátost. A to jest obět posvátná. Druhé: svátost a věc znamenanú.
A to jest pravé tělo Kristovo a krev jeho. Třetie věc svátosti jest

142b cierkev jeho. " A to jest znamenité, že jednu / obět nazývá a tři vě-
ci v nie znamenati velí: svátost samu vidomú a ne věc znamenanú
skrze tu svátost. Druhé svátost a věc znamenanú. A to jest tělo
Kristovo. To obé spolu znamenie i tu věc, kterúž znamenie má s se-
bú a ukazuj e ji jako tvárnost vidomú nevidomé pravdy těla Kristova

. ,
pravého. Třetie věc svátosti, kterúž také svátosti znamenává, to
jest spojenie Krista s jeho cierkví. A to jest duchovní užitek v poží-
vání těla Kristova. Protož když z jeho knih vynímajie znamenie, mě-
li by také vzieti věc znamenanú skrze to znamenie, jenž obé spolu
praví v jedné oběti oltáře. Ale když z jedněch knih jedny řeči bérú
k svému úmyslu a druhých nechají", jež sú proti jich úmyslu, zname-
nie jest do nich, že lstivě požívajie písem a falšujie je, jakož se
jim líbí.

A ještě viece muožem z takého zastiženie slov poznati, když
v

tak bránie vykládati toho slova "v tom jest", ale "tot jest tělo mé".
A za to dobývají prostého znamenie, dovedúce, že se chléb porušuje
a zapierajie přítomnosti těla Kristova tiem rozumem. Takúž příčinú
v člověčenství mohú zapřieti božstvie syna Božieho, nebo člověk tě-
lestný a smrtedlný bolestně mra v tom těle, avšak otec Buoh řekl

, v /143a jest apoštolom o něm: "Tot jest syn můj milý, v němž mi se dobře
slíbilo. Jeho poslúchajte." /lMt 17, 5// A když tuto porušením chle-



ba zapierá se přítomnost těla Kristova v svátosti, tehdy syn Boží
v těle zbitém a zeplvaném muož také zapřien býti, nebo porušen
jest bolestmi i smrtí v těle. A v témž těle porušeném řečeno jemu:
"Tot jest syn můj milý. " A že svatý Ambrož podobně srovnává Kri&-
ta biskupa a obět těla jeho v svátosti a die: "Jakož jest v biskupu,
t~kéž i v oběti. A že v biskupu nenie toliko jedna podstata božská,
ale božská a zemská, tělo vzaté z panny, slovem sobě spojeným á
zemská podstata chléb a víno a z obú podstatú spojené v jedinú obět.
A tak v biskupu a v oběti božská i zemská podstata. Jakož biskup
podle zemské podstaty byl jest rušen, také obět podle- zemské pod-
staty muož se rušiti, ale tělo jeho nikdy se neporušuje."

Ale poněvadž pro zastiženie takové nevěrné těchto slov Kris-
tových trpí křivdu tato obět, protož ještě vie.ce sluší ty r,ozličné
rozumy vážiti, ješto je držie na ta slova Kristova, jenž jest vzem
chléb řekl: "Totjest tělo mé." A žeřímský.dvuor drží ta slova

v

v tomto rozumu, že chléb proměnuje se v tělo Kristovo podstatné
a oslavené a neostává viece v svém přirození viece chléb, jediné

143b toliko barvy chleba. I Druhý rozU:m, o niž prve řeč byla, ješto
držie, že jediné k samotnému znamení nazval jest ten chléb tělem
svým a ten zapierá přítomnosti tě.la jeho. Třetí rozum držie, že i
k znamení i ku praydě to slovo Kristovo jde a že se nemění chléb
v tělo Kristovo, ale činí se spolu tělo Kristovo s chlebem v jednu
obět. A k těm rozumuom potřebie jest patřiti, k kterému z nich
v pravdě příleží řeč Kristova.

A že ten rozum římské cierkvi nemuož v pravdě státi v tomto
slovu "Tot jest tělo mé, kteréž za vás zrazeno bude", poněvadž
to samému chlebu přidávajie, že se v to oslavené tělo promění a
svuoj byt již přirozený ztratí. A když to nemuož příslušeti tělu o-
slavenému Kristovu, aby na se které proměny bralo a rušilo se,
tehdy ten rozum nikakéž podlé slova Božieho nemuož státi ani podlé
kterého rozumu pravého.

Již ten rozum první, ješto zapierá přítomnosti těla Kristova
v posvátné oběti něco i prvé vážen jest byl, kterýž usiluje o to,
aby lidé skrze cizie rozumy neuchylovali se od toho slova Kristova
jinak, než jest on řekl, držiece; že v tom chlebu jest tělo Kristovo.
Ale on chlebu řekl jest "tělo mé". A že chléb podlé řečí již pově-

144a děných nemuož býti tělo jeho bytné, I tehdy z viery má držáno bý-
ti, že k znamení nazval ten chléb tělo své. Opět to má rozuměno bý-
ti, že nemuož státi slovo Božie s tiem rozumem II rkp. rozumll.
Nedostane se těmto slovuom miesta mieti: "Tot jest tělo mé, kteréž
za vás zrazeno bude", ač se puočí toho, že chléb k znamení nazývá
a činí tělem svým. Ale nedostane se jemu toho slova: "kteréž za vás
zrazeno bude". Nebo nemuož tomu učiniti nic samo znamenie, aby
zrazeno bylo, ale tělo Kristovo má tu dostatečnost, aniž by mohla
nepravěj ~ie řeč býti než to: "Vezměte a jezte, tot jest tělo mé,
kteréž za vás zrazeno bude", .i přidati to slovu znamenie, což sám
Ilčti: samall pravda má a činiti muož.



Ještě by mohla býti pře v tom slovu, když by prostě skrze po-
dobenstvie byla řeč mluvena, že by ihned při samých sloviech tělest-
ných nemohla pravda dobr~ho rozumu státi, ale skrze ten příklad
něco skrytěj šieho chtěl by byl rozuměti, a tak by skrze vykládánie
někaký duchovní rozum moh kro~ě příkladu ustaven bfrti. Ale tato,
v,ěc činí se i mluví zjevně, ješto nemož nikdiež kromě slov rozum
pravdy jich státi, což ta slova postihujie. "Vezměte a jezte", die
pravda a ne stien zákona, "tot jest tělo mé". A ještě k většie /

144b jistotě přidává: "To tělo, kteréž za vás zrazeno bude. Píte z toho..•.
všickni, tot jest krev má nového zákona." A opět přidává: "Kteráž,
za vás a za mnohé vylita bude na odpuštěnie hřiechov. " Jednostajně
die, že "píte, tot jest má krev, a to kteráž za vás vylita bude. "
Kdež nižádné podobenstvie nemuož zastieniti toho, což jim zjévně
dávaje, velí píti, řka: "Totjest krev má", ani toho, ješto se jest
té noci a nazajtřie zjevně vylévala ta krev. Protož nemuož ta nižoo.-
ná řeč o mrtvém znamení býti mluvena, nebo skutečně samo zname-
nie nemuož nésti té pravdy, kterúž slova mluvie, aniž mluvenie
těch slov muož k znamení přichýleno býti, nebo přesahují znamenie,
v tom k samotné pravdě se obracejíce: "Tělo mé, kteréž za vás zra-
zeno bude, krev má, kteráž vylita bude za vás. " Čehož nic zname-
nie nemuož mieti. Protož nevěrně činie pravdě jako nepřítelé domá-
cí, podjiedajíce tak potupně slova Božie.

Ale k tomu rozumu, ješto držie spojenie božských věcí s zem-
skými v jednu obět, přirovná se první skutek i slova Kristova ku
pravdě i k znamení. Nebo obé to příshišie k jedné věci, skutek i

145a slova. Skútek jest, / když béře chléb a víno, a slova sú, když die:..•. ..•.
"Tot jest tělo mé a tot jest krev má. " To, což drží a o čem mluví,
spolu činí. Chléb béře a činí s ním tělo své. Béře víno a činí s ním
krev svú. Béře chléb a víno k znamení, aby s ním pravda mohla
prospěti lidem, o kteréž slovy mluví. A obé spolu pravdu i zname-
nie nazývá jedniem' jménem řka: "Tot jest tělo mé." Takéž jméno

r dává znamení jako pravdě nebo v jednu obět, aniž z které potřeb-
nosti znamení těchto béře nebo je ustavuje, chtě dáti někaké daleké
věci v těch znameních rozuměti anebo k něčemu skrze ně lidi uvés-
ti. Ale když jest chtěl dáti v obět tělo své a krev svú v bytu duchov-
niem, vzal jest tělestné věci, chléb a víno, a spolu je učinil, nebo
duchovnie věci nemohli sú jinak v takový užitek lidem dány býti,
jediné pod tělesným zakrytím, aby se mohli lidé tělestní s nimi 0-

bierati. A proto ty věci najviece znamení mohú nazvány býti, že
jest jméno svému tělu pravý pokrm dal a chléb živý, a krvi své ná-
poj pravý. ' Protož u víně dal ji píti, j ešto jest tělestné pitie naj-
lepšie, aby sa spojeno s krví jeho, mohlo svým přirozeným bytem

145b znainenie býti té krve, ješto jie die, že pravý nápoj jest, / aby
ihned to znamenie člověku prospělo, když okusí chuti vinné, aby
v to my.slí vkročil, ješto die: "Krev má pravý jest nápoj." /IJ 6,55//
A tak znamenie v tom pravdě napomuož, aby pravda velebnějšie
člověku byla, když v nie se k utěšení jako prstem ukazuje na prav-



du, kterak sama pravda nad vuoni a nad utěšenie vína utěšenějšie
jest. Takež chléb, ještosrdce lidem posiluje , najlepší pokrm jest,
ozdobuje jiné pokrmy svú mocí, protož 'muož býti po~obné znamenie,
sa spojen s jeho tělem pravého pokrmu a chleba živého, aby také

. v

člověka vedl ku pravdě, o niež člověk slyší: "Tot jest tělo mé" a
"jest právě pokrm". II] 6, 5511 Ale což se mluví o těch znameních,
ješto mohú něco kromě sebe ukázati, nepodobné jest, by pravda a, -
konec všech stienov vstrčil nám ten kus chleba, aby nám to zname-
nal, což nám lépe celý pecen muož znamenati.

Protož ještě slušie s takovými, kteříž svátost toliko za zna-
menié majie, mluviti samotně a otázati jich, jest-li který roz-
diel mezi tím znamením svátosti a mezi mannú, skálú a beránkem,
jenž sú znamenie Starého zákona. A dějie-li, že nenie, tehdy nenie
d'.lovodu ani rozumu, proč sú ta znamenie Starého zákona přestala

146a a toto nové znamenie od Krista uvedeno jest, poriěvadž toto I ne-
přesahá oněch. Pak-li dějie, že jest rozdiel a dějie-li, že toto
jest také tolik znamenie samo, kterak muož býti rozdiel, poněvadž
mezi ~:měminoa mezi těmito? Nebo skrze přijímánie znamenie No-
vého zákona dávajie se lidem někaké milosti Kristovy. Odpověd rov-
na jest, že i v Starého zákona znameních také sú věrní lidé přijí-
mali někaké milosti. Pak-li ještě řkou, že tuto se jie tělo Kristovo,
ale toliko v znamení, k tomu jest opět odpověd, že i v Starého zá-
kona znameních staří otcové jedli sú tělo Kristovo tiem obyčej em,
jakož die svatý Pavel: "Všickni týž pokrm duchovní jedli sú a týž
nápoj pili sú z skály a skála bieše Kristus." II1K 10, 3-411 A po-
něvadž v pravdě v oněch znameních tolikéž užitka ukázáno muož bý-
ti jako oni v těchto ukazují tehdy vždy nebude rozdielu mezi oněmi,
a těmito, leč pojčie tuto něco viece nad znamenie samotné, to jest
přítomnosti těla Kristova, jakož sám Kristus povyšuje této pravdy
nad znamení Starého zákona, řka: "Otcové vaši jedli sú manÍm na
púšti a zemřeli sú, ale kto jie tento chléb, živ bude na věky. "
II] 6, 5811 "A chléb, který já dám, tělo mé jest. " II] 6, Slil Sám
mluví o znamení zákona Starého a pravdu toho-znamenie ukazuje tě-

146b 10 své I a v tom těle život věčný, jehož znamenie Starého zákona
nemělo jest, nebo zemřeli sú, jedúce mannu. Protož dražšie věc
znamená II čti: znamenaná II než znamenie samo. S oniem smrt pano-
vala, ale skrze pravdu život věčný cestu nalezl.

Protož mucjžmluviti, což kto chce, ale podle pravdy nemuož,
nebo každá taková řeč muož pohaněna býti od pravdy, jediné žet
ke všem lidem mluví se přiměřejiece, jakož koho vidie, přiměřiv-
še slova k tomu, aby se na nich obraceli jako na obrtli a lhali vuoči
lidem, hlediece, ano jim nerozumějie, jako by s nemocí mluvili.
Otieže-li jich kto, jest-li Kristus v svátosti, řka u , že jest Kris-
tus v svátosti duchovně nižším obyčejem než na pravici Božie sedí,
s rozdělením ;Úduov. A potud ani mistr a nikto jiný nemuož jich dále
hnáti, ani co jistého na-nich zvěděti. Ale kto jest jich věrný, tomu
řkau: Kristus jest v svátosti skrz~ někaké duchovnie milosti, kte-



réž berú ti, ješto svátost jedie, pamatujiece na smrt jeho. I pře-
zděli těm milostem nižší obyčej Kristuov a tiem obyčejem nižším
v svátosti jest. Opět pravie, že Buoh hojnějie jest v každém stvo-
ření než Kristus v svátosti, nebo Buoh v stvoř.ení jest bytiem pod-

147a statným, / ale Kristus nenie v svátosti tělestně. To slovce' sobě
uchytili tělestně, aby skrze ně mohli zniknúti lidí, že Bohu přidav-
še, že jest bytem svýnl v stvoření, Kristovi sú nepřídali, aby byl
bytem těla svého v svátosti, ale řkou, že nenie těl~sně. Nebo v tan
slovumajie při, kakú chtie, ač by jim kto o hytu cořekl,mohúvyjíti
z toho pod tiem slovem, že nenie v svátosti tělestně hrubým bytem,
ale duchovním. A tak oni v,ždy na svém úmysle ostanú a jiným se
nasmějí. A mohú všudy s těmi obrtli projíti, aby nižádný nepo-
znaL

Ještě tento rozum vyznávajie, že jedenie těla Kristova á pitie
krve jeho duchovnie, o němž téměř ve všie kapitole šesté svatép.o
Jana psáno stojí, kterého jedení záleží v skutečném a pravém spo-
jení duše s Pánem Kristem a v něho proměněnie, jest tak potřebné,
že nižádnému bez něho nelze spasenu býti a dobrým toliko příleží.
Ale jedenie a pitie svátosti těla Kristova podle ustavenie Kristova
a vydání svatého Pavla ono prvni~ znamenává, a jest z příčiny po-
třebné netoliko dobrým, ale i zlým obecné. Těch všech řečí nesnm-. ,
no jest zstihati lid, leč s jiné strany byli by co svědomi úmyslov

147b těch lidí. A že vnitř zdá se podobná řeč·, / ale že se dělí daleko,
ta řeč, kterúž syn Boží mluvil jest k zástupuom o jedení těla svého
a nazývaje je živým .chlebem , od té řeči, kterúž mluvil jest o svém
těle, když jest je ustavil na své poslednie večeří. A tak se tu dělé,
že ovšem odpierajie, že ona řeč prvnie, což mluví o živém chlebu,
nic se nedotýče ustavenie těla jeho v posvátném chlebu. Protož tak
řkou, že ze čtenie nemuož viece o poslednie večeři ukázáno býti,
jediné ustaviv tu svátost, kázal ji jiesti na svú památku. A jakož
ted píšie, že jediné jest k znamení ta svátost tak samotná, ale ž~
jim najsnáze muož přijíti to, oč oni usilujie, aby ony slavné a po-
výšené řeči odděléce od ustavenie skutečného té věci, o kteréž prve
řeč byla, aby tak snáze na ten skutek sáhli, ač podhryzali jej svú
chytrostí před lidmi, aby o něm málo nebo nic pravého nesmyslilí.
Jakož známo jest na tom lidu, který jich poslúchá a na tom najviece,
který jim muož rozuměti a věří jim. A když tohoto skutku Kristova
ponížie, cožmohú najviece, tehdy skrze onu slavnú a povýšenú řeč
chválé jim jediné tělo Kristovo dokonalé těmito slovy, že záleží
v skutečném a pravém spojení duše s Pánem Kristem a v něho pro-
měnění, ješto jest viec tak dokonale to mieti, že oni sami ani jie od

148a sebe majie ani jie rozumějie ani / koho ze všech Čech~v vidie, by
tak dokonalý byl. Nebo pravé a!:kutečné spojenie s Kristem a pro-
měněnie v něho jedva, ač bych mohl řéci, že svatý Pavel tak svr-
chova~ě živ byl, ješto jest řekl: "Živ sem já, ale již ne já, ale
živ jest ve mně Kristus." //Ga2, 20//



Protož ti lidé nemúdří a svedení, poslúchajíce těchto řečí
jako hudbice pochotné, zatiem potlačie ustavenie Kristovo jako
modlu najohyzdnější. A strach jest do některých, že miesto těchto
svrchovaných řečí vběhli sú v cestu přeohavného smilstvie, nazý-
vajíce je večeří Páně a dokonalú milostí. A těch jest dosti, ješto
ne. těchto řečí, ale život hovadský a rozpuštěný vedú a věrnými od
těchto vuodci slovú. Protož nemá jim v tom věřeno bÝti, ješto tak
podlé zvláštnie chytrosti odděÍujie ony prvni.e řeči od skutku po-
slednieho Kristova, jako by ony řeči nepříslušaly k němu. Ale
všecky slušejie k němu. Aniž to muož pravé bÝti, co jiného mluvili,
jediné to, což jest měl ten skutek skutečně ukázati. Nemuož to dě-
leno bÝti, když ustavuje tělo své v posvátné oběti, die: "Vezměte
a jezte. Tot jest tělo mé, které ž za vás zrazeno bude. " A v prvnie
řeči die: "Nebudete-li jiesti těla syna člověka a píti krve jeho,
nebudete mieti života v sobě. Kto jie tělo mé a pie krev mú, má ži-

148b vot věčný. " In 6, 53nll A ta řeč jednostajná I slova má řkúci
"tělo mé, tělo mé". Jedna jako druhá a obě velíta jiesti to tělo.
Pak-li řkú, že nenie jeden rozum obú, tehdy jest vydal dvoje tělo
své k jedení a musít jedenie dvoje bÝti. A řkú-li, že jedenie du-
chovnie jest v spojení.skutečném duše s Kristem, takové věci lidé
nemonúřiekati jedep.ie, nebo nikdy skutkuov jiesti nemohú. Ale
ti,ješto jedie hodně tělo Kristovo tak, jakož jest jim on ustavil,
činie skutky dobré ,s bolestí, ješto nemuož řečeno bÝti jedenie,
ale úsilé pracné, k němuž jest potřebie jedenie pravého, jedenie
po~rmu těla Kristova. IProtož lež .všudy zstihá je v těch řečech,

v

aniž jest to vzdálená řeč od skutku Kristova, ješto die: "Ját sem
živý chléb a ktož jie z toho chleba, živ bude na věky. A chléb,
kterýž já dám, tělo mé jest." II} 6, Slil A že Buoh kterakkoli k spi-
sení lidem dal se jest, tak se jest dal jim skrze tělo Kristovo. Pro-
tož Buoh syn v těle chodě, mohl jest proto řéci: "Ját sem chléb ži-
vý. " Nebo skrze tělo své sám se dává nám za všecky užitky a zvláš-
tě, když sám své tělo ustavuje za pravý pokrm, tehdy jsa jedna o-
soba s tiem tělem, mohl jest tak v pravdě řéci: "Ját sem chléb ži-
vý." Nebo sám se dává v nasycenie duše v jedení těla svého. Pro-. v
tož nevěrně děléc tyto věci, samit se oddělé od účastnosti těchto
řečí. To, což pravého v nich jest, zapierajíce a své zvláštní I

149a zámysly na ně vzdievajiece.
A konečně V-..zapřenípřítomnosti těla Kristova v posvátné

oběti toto někteří z nich pravie, že to nemuož bÝti ani jesťpodobné
a pak-li by bylo přítomné tělo jeho v svátosti, že by nám nic ne-
prospělo. A v tom jest znát.i, že lehce toho nemajie v sobě. Nebo
když to nemuož bÝti v tom na moc Boží sahati, že on toho nemuož
učiniti svú mocí. A když to nenie podobné, tehdy není múdré, že
ani smysl Boží ani jeho moc muož toho učiniti. Tomu člověku nebu-
de písmo ani který rozum ukázati moci v tom pravdy, nebo jest od-
stúpil v tom i od Boha, že s jeho strany nemuož to bÝti ani z strany
těla Kristova. Protož nemuož puojčiti toho kterému rozumu, by



pravdu v tom znal, když to nemuož v Bohu a:rtiv těle Kristově býti.
A tiemto se dotiskne k tomu, aby tak držal takový ťka': Ač by pak
bylo přítomno jeho tělo v svátosti, nic by nám neprospělo. A toho
čtením dovodie, ješto die syn Boží: "Duch jest, jenž obživuje, ale
tělo neprospievá ničehuož." In 6, 63// A kdyby bylo podle té řeči
v svátosti, nic by nám neprospělo. A tuto příčinu pravie, proč
by nám přítomně neprospělo, nebo' musili bychom je tělestně jiesti
jako.jiné maso z krámuov. Nebo duše jest v sobě duch a nemuož ni-

149b žádné věci tělestné jiesti a její pokrm musí I duchovní býti.
A ty věci v tom pravé j sú. A die-li jim kto, že tělo Kristovo

jest v svátosti vbytu duchovniem, ješto muož od duše jedeno býti,
k tomu oni dosti odpovědí majie. Když jest tělo KristQvo vždy tě-
lem i po vzkřiešení ostalo , tehdJ nenie duch, nebo vstav z mrtvých,
řekl jest: "Makajte a vizte, žet duch těla a kostí nemá, jakož vi-
díte, že já mám." liL 24, 3911 A když velí šmakati tělo a kosti
v těle, tehdy jest hrubé a čitedlné, jehož duše nikakéž jiesti ne-
muož. A tiem rozumem tělestnÝm cestu sobě zastúpie, že jim to ne-,
muož na srdce vstúpiti. Počtúce tělo Kristovo pod mierami úduov,
tělestných a hrubých, nižádné jemu zvláštnosti nechtie pojčiti.
A ta tělestná hrubost aniž muož tu býti, ani by jie duše jiesti moh-

'la, kdyby v svátosti byla. Ale o tom jedení těla Kristova s' jedné
strany muožem drŽeti, že tělestně jieme je, jelikož držíme jeho
spojenie s tělestnú svátostí, ješto jest pokrm člověka, tak muožem
řéci, že tělestně jieme v té svátosti, nebo sama svátost nenie, ale
spolu s tělem jeho. A když tak spojenie dvú podstatú v jedné oběti
jest, protož muož přidáno býti jedenie tělestné, nebo je~na věc
jest s tělěstnú věcí, ale na druhú stranu mluviece tělo Kristovo
nikakéž nemuož jedeno býti ani od duše aut od těla tiem tělestnÝm

150a žvaním ani požieráním. Ale duše skrze I vieru a milost jie tělo
Kristovo a rozžívá v paměti a v žádosti, přemietajiece s libostí
v paměti bytie a skutky ty, které jest on v tom těle či~il a užitek
z jedenie béře, když se v týž obraz jeho života vnášie. Aniž má dr-
žáno býti, že by proto přítomnost těla Kristova v svátosti potřeb-
ná byla, aby někak tělestně jedeno bylo, ale viece jest proto po-
třebna přítomnost těla Kristova v svátosti vidomé, aby člověk tě-
lestný, ješto se skrze smysly zpravuje, aby maje přítomně tělo
jeho v svátosti 'vidomé, mohl lépe hnut býti k děkování těch velikých
milostí, které béře od Boha skrze to tělo. A druhé proto jest po-
třebné přítomnost těla Jeho, kteréž nám ostává obětí v svátosti,
aby člověk zjevně a skutečně maje přítomnú oběŤ, přistúpil s ní
k Bohu, žádaje skrze ni milostí potřebných od Boha. A jelikož tou
příčinou béřem milosti od Boha, tak jieme tělo' jeho v požívání těch
milostí, nebo se obdržuje v jedení těla jeho. "

Ale ten, ješto odpierá přítomnosti těla Kristova v posvátné
oběti, die, že Buoh ty všeekymilosti muož dáti bez té přítomnosti
jeho těla. Ovšem věříme, že cožkoli sme a co konečně budem, mi-
lostí Boží jsme a budem. II1K 15,1011 Ale však každá milost skrze



Pána našeho Ježíše Krista jest skrze přítomnost jeho v těle a na
15Db kříži. A on, jakož chtěl oné přítomnosti I z potřeby našeho spa-

senie, takéž i této přítomnosti v svátosti chtěl jest z též potřeby.
A kterýž oné přítomnosti rozuměl jest, to prospěje lidem k spase-
ní, týž sám rozumie i této, kterak daleko člověku prospěšna. Ale
my jie rozumíme v jeho slovu, ješto die: "Nebudete-li jiesti těla
syna člověka, nebudete mieti života v sobě. Ktož jie tělo mé a pie
krev mú, má život věčný~" lij 6, 53nll A když tak užitek neSe
jedenie přítomného těla Kristova, tehdy jeho přítomnost jest velmi
potřebna v posvátné oběti, a ktož jí pohrzie pro nevěru aneb pro.
netbánie, nemuož spasen býti. Protož ač se tělestně nekúsSÍ-,ne-
žije ani požírá tělo Kristovo, ale skrze vieru a dobru žádost jie
se, vš ak podle těch pověděných příčin potřebna jest přítomnost
jeho. A syn Boží nechtěl tomu jinak řéci než jedenie: "Vezměte
a jezte" a opět "Ktož jie tělo mé a pie krev'mú, ve mně přebývá a
já v něm". I/J 6, 56II A když to die, že jeho tělo jie, tehdy ta řeč
miesto má v pravdě, ač by se jie múdrost lidská posmievala nebo
za blud to počítala.

Ještě mistrové pečujiece o vidomú zevnitř poctivost těla
Kristova v svátosti řkau, že v prvnie ci.erkvi svaté v tak veliké
byla jest svátost poctivosti veleoná, jakož vypisuje svatý Dioni-
zius, že všech v hřieších smrtedlných nedopústiechu, aby jediné

151a tu svátost opatřili, ale když věrní 'lidé 'přijímachu I ji, tehdy
znova obrácení a nekřtění ven zboru bývachu vyvrženi. A když
v tom rozumu má býti poctivost tělu Kristovu, aby hřiešné lidi od-
lúčili od jedenie i od dívanie jeho, tomu věrní lidé nemajie odporni
býti, jediné aby sami věrní lidé činili počestnost tělu KristovU,
aby hřiešné lidi aby hodně se zpuosobujíce k jedení jeho těla II! II
Ale mám za to z jistoty, že sú se mistři daleko chybili té řeči,
když první pro poctivost té svátosti lúčili zlé od dívánie jie a mis-
tři sú ji všem obecnú učinili k dívání jako hokyni na ulici s jejím.
obecným krámcem. Na to archy všudy zdělali sú po kostelech, aby
z rok do roka vždy tu stála obecná všem. A nemohú toho vymluviti,
by takový lid slepý sa nabádán jich neskrovným velebením ku padá-
ní a k modlení, aby tu ten lid nemodloslúžil, takéž v jedení té svá-, , ,
tosti daleko od prvních, vražedlníkom, zlodějom, lichevníkom," .šantrokéřom a jiným hříšníkom dávajíce ji jiesti. Protož nemajie
se co zavoditi Dionizem v poctivosti těla v svátosti Kristova,
nebo sú k němu tak nepodobni jako ježek k slavíkovi v té věci. A
že tiem modlenie tvrdie, nám dosti bud skrze Pán }ezukrista Bohu
se modliti, kterýž na jeho pravici v nebi jest i v svátosti. Nebo
k oběti nám ostává v svátosti, abychom skrze ni mohli k Bohu při-
stúpiti s modlitbú užitečně. Amen. I



cierkvi svaté jest pokánie a bez té svátosti po pádu v hřiechy ne-
lze mieti milosti Božie. Ale že jest vždycky obecná řeč o něm a
písem rozličných mnoho jest o tom, a tak nenie velmi divno mnohé
psánie o něm. Ale pravé pokánie daj nám, Pane Bože, za naše mno-
hé hřiechy, nebo nižádný nemuož počieti nového života vésti, jedi-
né leč bude prve káti se starého. Nižádný ?e nedomnievaj od bludu
ku pravdě obrátiti ani od kteréhokoli hřiechu malého nebo velikého,
jediné skrze pokánie.

A že proto slove svátost cierkvi svaté pokánie, že ti, ješto
jsú cierkev svatá, kteříž potracujie milost Boží skrze hříchy vět-
šie nebo menšie po křtu, že milosrdenstvie Bqžie skrze zaslúženie
Pána ]ezukrista dává miesto k navrácení opět v milost skrze poká-.
nie. A tak řiekajie, že pokánie jest navrácenie k tomu, od čehož
jest člověk skrze hřešenie Vypadl, a tak od nevinnosti, od milosti
a zvláštních ctností a k těm věcem aby se navrátil v tu straně,
v které jest od nich skrze hřiechy odstúpil. Nebo nerovně lidé ztm-
cujie milost Boží, nevinnost nebo někt€rú ctnost. Někto tělestný-
mi hřiechy, někto pokryt:stvím pod duchovenstvím a někto jedním
hřiechem, někto'mnohými a těžkými a dlúho v nich a obyčej zlý
v nich měl. A podle toho, jakož se kto zná v čem, tak má pokánie

152a činiti, hledaje I ctnost odpornú tomu hřiechu mieti, v kterém se
zná. A že člověk ve všelikém hřešení tento počátek má, že sám se
zle miluje a sobě se líbí, neřádně povoluje v sobě hřiešiech a tak
odstúpí srdcem od ·Pána Boha a pohrzie svrchovanú dobrotú a potupi
ji, odstúpí od Pána Krista, od jeho řeči i od jeho života trpělivého,
protož, chce-li pokánie činiti a zase se navrátiti celým srdcem
k Bóhu, musí se sám proti sobě obrátiti, sám se pro svú zlost po-
tupi,ti, sebe nenáviděti a mrzkost do toho hřešícího života mieti á
proti sobě samému spravedlnosti Božie naložiti a již lísánie a la-

. ,
hozenie obvyklého na sobě přestati, nebo to jest máti hřiechov a
všeliké odvrácenie od ctnosti. Protož to jest sebe nenáviděti: mieti
mrzkost do toho přivázánie tělestného sámému k sobě v nespraved-
livých věcech.

A že tři strany pokánie někteří pravie: zkúšenie nebo želenie,
dostiučiněnie a zpověd.Želenie počátek všeho u pokání. Najprve
srdce kajície chytí se želení. A Pán Buoh sám přikazuje želenie
nebo pláč za hříchy a die: Pláč' sobě uči~ jako jednorozeného syna,
//]r 6, 2611 jakož tělestní a bohatí lidé a ženy rozkošné, když by
jim ůmřel milý a jediný syn, jehož dědicem po sobě chtěli sú udělati,
tehdy pro jeho smrt tak se přieliš zarmútie a pláčie hořce, že ne-
chajie pro ten zámutek všeho utěšenie s jinými přáteli, nechajie je-

152b denie I a pitie rozkošného, rúcha drahého a pyšného, netbajie na
penieze, aniž co pečujie ani rozkazujie o hospodářstvie, vše je mr-
zí, kdež co majie, nechtie o nic s nižádným mluviti a na všechen
svět netbajie,' jediné srdce syna milého, ješto jest umřel, a pláč ne-



skrovný vždy jim hotov pro něho. Tak velí Pán Buoh těm, je,što sú
'mnoho těžkÝmi hřiechy hřešili, pláč sobě učiniti. Nebo spravedli-
věj šie příčina tohoto pláče jest než ono'ho, nebo tělo a krev ~ je što
milujie své rozenie v synu milém, muož se zamútiti v smrti jeho,
ač by svatá smrt jeho byla. Ale naše hřešenie těžké a mnohé jest
horšie smrt duchovní, skrze niž ztratili sme milost Boží a ctnosti
mnohé a zavázali sme se ku pokutě věčného zatracenie skrze ty
hřiechy. Protož větčie jest ztráta Boha než člověka, protož přijal
Buoh pláč za 'hřiechy takový jako syna jednorozeného a přikazuje
jej lidem. Ale i to z milosti Božie bývá dáno lidem a skrze velikú
práci a modlenie snažné Pánu Bohu za to, nebo nenie toliko to zlé,
že člověk ztratí Boha skrze hřiechy, ale vezme na se zlé obyčeje
a odstúpenie škodné učiní od srdce, že se přieliš zlotruje, zajde
od sebe v svět, zcizoloží se kromě Boha, že ani pokoje v sobě má
ani chuti k čemu dobrému. Všechen se člověk nese zevnitř po smys-

153a lech tělestných, jakož obyčej dávní uvedl srdce v to I rozpuštěnie,
a z sebe ven vyjitie, že přílišnú hotovost má to srdce k hněvom,
k lehkostem, k řečem, aby nebo poslúchalo nebo rozprávělo mar-
nosti rozličné. Protož s tiempovykem, rozpuštěnÝm srdcem'asmys-,
lov tělestných nesnadno muož přijíti člověk ku pravému želení hřie-,
chov ,ale chtěl-li ,by jeho dojíti, musí ty věci v sobě ukrotiti a upo-, ,
kojiti se od běhov světských, od zámutkuov a roztržení o tělestné
věci, a od péčí neužitečných o ty věci a od zlého a marného tovařiš-
stvie světských lidí, od marných a daremných řečí v mluvení a vpo-
slúchání, i ode všech milo,stí a poslúchání a přichýlení neřádných
k životu tělestnému, aby sobě těmi věcmi v upokojení srdce nepře-
kážel. Ale to vše~nesnadno člověku přijde, leč by sám sebú pohr-
dal a nevážil sebe rvšeho světa jako mrtvého člověka sobě neváží
podle řeči svatého Pavla, ješto die: "Mně svět ukřižován jest a já
sv:ětu." II Ga 6, 141/ A tak jemu svět byl jako mrtvé tělo na kříži,
ješto k němu nižádné libosti nemohú mieti lidé, protože jest mrtvé
a mrzuté i smrduté. Takéž jemu svět se vší marností svú v mrz-
kost byl a die, že sám také světu jest ukřižován, nebo tak jemu sám
byl nelib jako mrtvý, protože se k němu v ničemž přiměřiti nechtěl

153b ani s ním v známost zajíti chtěl I a tak ve všem světu jako mrtvý
se ukázal. A když by člověk tak světem i sebú pohrzel, tehdy ihned
pýcha v něm umře i nepokoj srdečný by přestal pro svět a mohl by
vnitř sám v se vjíti a sebrati se v pokoji srdce a pokořiti se právě
před Bohem za své hříchy a z 'toho by mohlo příjíti pravé želenie
na hříchy. A o to má každý, ktož jest hřešil, státi, aby tak se
zpuoso bě, dosáhl pravého želenie.

Druhá strana pokánie jest dostiučiněnie nebo dosti odloženie
Bohu nebo lidem za hřiechy. A ta řeč s některé strany pravdu
muož mieti a s některé strany daleko nedosieh.ne. A že, což proti
lidem hřeší kto krádežem nebo jinÝm bezprávím, haněním nebo utr-
háním, ty věci mohú některak-odčiněny bÝti navrácením, odproše-
ním nebo pokořením, jako syn Boží přikazuje. A v těch věcéch dlu-



žen jest člověk odčiniti kaŽdémubližniemu, což muož. Nebo ne kaž-
dý muož krádeže navrátiti, ktož jest mnohopokradl nebo vylichvil
a lestně na bližních nadobyl. A jest-li chud, utrativ zle dobyté,
zbožie, nemuož zbožímodložiti zase·, ale jinak prosbú dos~iučíni-
ti bližniemu. Pak-li má zbožie, tehdy zbožím dlužen jest otbývati
bl(žnieho podle vuole jeho. Pak-li kto moha tak navracovati, i ne-'
chtěl, nemuóž jinak nižádným obyčejem za hříchy pokánie činiti a

154a nečině pokánie za ně, nebude spasen. / A kterak snadně poká.nie .
činiti budú za takové oklamánie, ješto skrze trhy a iichvy činie je,
ješto se to kryje pod někakú spravedlností? Ale Bohu-za hříchy
dostiuči.něnie praví posty, utrpením, bděním, pracemi rO,zl\čnÝlI1í,
modleníma almužnami.,A to vše muož na někom státi a na někom
nemuož,l'l'ebo ně'kteří nesta.tečni ~ú ku postuom mdlého těla, takéž
k jiným tělestným utrpením. a někteří se neumějie'mnohomodliti
užitecriě, jedno suchý páteř hlodati a ještě i ten řiedko. A
kteří sú chudí, nemajie z čeho almužen dávati a takový tiem neuči-
nie Bohu dosti za hřiechy, .jehož nemá aniž rríuož, jediné ač snad
za ty'věci dob~úvuoli Bohu dá. Ale ktož muož ty věci činiti a ~ie-
ti je, dlužen jest, nebo přijímá Buoh za hřiechy od kajícího ty věci
tak, jakož on jich muož dostati. Nebo puost, utrpenie tělestné a.
jiné práee zevnitřnie tak se Bohu líbie na člověku, jakož hřiech
mrtvie v člověku a k ctnosti jemu pomáhajie. A ty věci musie podle
súdu jíti. Budú-li přílišné, porazí se jimi tělo a k jiné, práci se 'ne-
hodí. Pak-li nic nebude, také se člověk neslíbí Bohu v tom, když
hověje sebě, nechce nikdy'nic utrpěti malé lačnostky - nebo žiezni
nebo jiných lehkých věcí. To nenie znamenie kajícího člověka. Ale
dokonalé nebo pravé pokánie nutíhřiešného všecky věci mile snésti,

154b to jest / dobrovolně. Ten člověk, jenž jest mnohokrát tisícóvza-
slúžil pekla svými mnohýmia těžkými hřiechy, zná se a nutí se ,
všecky časné pokušenie mile snésti, váže v tom velikú milost Boží,
že jest jeho dlúho trpěl, čekaje ku pokání. Protož ještě vděčn~ čas-
né zamúcenie a bezprávie nese věrně Bohu, že pro své milosr-
denstvie ta zamúcenie postaví úi jeho mnohéhři:echy. Ale po mno.,-,
hých hřiešíc:h nepokoj veliký zdvihnúti sobě o malú škodu'nebo po-...,
ha~ěníčko, tot musí býti z nenávisti toho prynieho hřešenie ješto se, ,

nemuož poznati, které se viece líbie, želeti-li těch hříchov čili je
předse činiti, kteréhož rozdělenie v srdci kajících mnohých strach
jest v takové netrpělivosti i v jiném ohlédání. Nebo když bývá ka- ,

, "jící člověk trestán z některých hřiechov a vymluvá se, v n~cha brá-
ní jich anebo něčím je zakrývá a ve mnohýchvěcech se na svět ohle-'

"

dá, v tom nemuož poznáno býti, činiti-li hřiechov žádá čili jich že- ,
leti. Ale však jest zjevno, že ktož i: vuole i z úmysla skutečně od
každého hřiechu neodstúpí a najviece od smrtedlného, nenie kající. '

Ale že tuto jest řeč o dostiučinění Bohu za hřiechy, prvé se
o želení hřiechóv praví. A to želeni pravé mnohomuož. A věříme,
že kto by právě jednú želel jako Maria Magdal.enaa umřel potom,
že by spasen byl, pakli by mnohokrát želel za mnoholet, tehdy i

...,



155a ještě bližší spasenie byl by•. I A bude-li k tomu mnohopokušení
za své hřiechy trpěti a jiné skutky spravedlivé činiti ,opět blíže
od chvály nebeské bude. A jest-Htorriu dostiučiněnie řečí a přijm~..,
-li Buoh žádosti Učiněné, ját sem rád tomu. Ale když všecko uči-
núne, což sme najviece mohli, tehdy rceme: "Ne podle skutkuov
spravedlivých, které sme učinili, spasenie naše učinil, ale podle
milosrdenstvie svého." IITt 3, 5//·A podle té řeči nerozumiem na-
šemu dostiučinění za hřiechy. Neviem, bychom za jeden na ~mrt
se dali, mohli-li'bychom jemu dosti zaň učiniti, ale dlužni sme,
což muožemnajviece za ně činiti a trpěti. A to vše jediné v tom
ostane a na zemi pokoj lidem dobré vuole, a spasenie naše skrze
milosrdenstvie jeho a skrze Jezukrista, Pána našeho.

Třetie strana pokánie našeho jest zpověd kněžím. Tak ně-
kteří pravie a že děléce na tři ~trany pokánie, o zpovědi kněžské
najpěkně3i n;tTuvie,ale málo o.želeni a dostiučiněnÍ. A v tom jest
známo, že ne ovšem o svátost prlÍ.véhopokánie stojí, a o ukazová~í
kněžún na zpovědi. Aniž jest pod.obnék věření, by tak zlí lidé,
ješto sú lidi svedli od pravého pokánie v hřiechy těžké, aby oni
upřiemo o pokáhie mohli státi, ale pod .příčinú pokánie žádajie do- .
sáhnúti lidu zase v moc, aby na zpovědech prošli všech lidí svědo-

155b mie a bylo-li by v kotn jim co protiVného, I aby se proti tomupo-
stavili a svá naučenie svobodně mohli rozsievati, připudiece lid
na zpovědi a pokánie, aby opět v počet a vmieru dávali, jako sú pr-
ve obykli.;dávati. Ale ktErak'ti, ješto strojie prolitie krve a neči-
_níelidem svědomie z vraždy, pravé pokánie mohúučiti? Ale mylné
a oklamané, ješto na ně spolehnúce ubezpečie 'se a nebudú pravého
pokánie čIniti, aniž jeho poznajie.

Ale zpověd zakládajie na malomocných, jimž od Boha přiká-
záno bylo poddati se súdu kIiěžskému, jimžto příslušie mezi malo-
mocnýma nemalomocnýmrozeznati. IIMť 8, 411 Opět na tom zaklá-
.dajie zpověd: "Tobět dám klíče královstvie nebeského." IIMt 16,
19 II "Věrně pravím vám: co~koli sviežete .•. " II Mt 18, 18II Ale
kterak těmito klíči rozvá záno bude anebo svázáno, když nic tako-
vému, jenž klíče má, nebude zjeveno? Ač kto pomoci lékaře čeká,
musí jemu ránu ukázati. Ale by jediné tomu lékaři nebylo řečeno:
Lékaři, uleč se sám. Snadno se jim zdá nazývati lékaři lidskými,
najspiešépToto " že mnie, by tu léčili ,kdež ranie těžce, ale by
poznali ránu, kterú sú lidu učinni~ styděli by se tak mluviti. Takéž
i .klíčem skrze pýchu hrabie se, mniejiece, že dosti napustie do
nebes lidL Svatý Jeroným die na to slovo "tobě dám klíče králov-
styi,e nebeského": "Tomutopísmu nerozomějiece někteří zákcnníko..;

1568.. vé něco sobě berú pýchy, dommvaj_iecese potu I piti nevinné nebo
rozvázati vinné, ano před Bohemne súd kněžský, ale život jich má
spatřen bÝti. Ale jakožto v Starém zákoně kněžie malomocných sú
'nečinili ani uzdravovali, též v Novémzákoně aniž majie mociJ by
koho vinna u~inili, když sám nenie vinen, ani koho od hřiechov vy-
čistili, ale jakož oni kněžie ohledali sú, jest-li ten, jenž malomoc-



ný byl, od Boha uzdraven, řeklisú, že muožv uobci býti. Pak-li
ještě malomocenbyl, tehdy sú zjevili obci, Ženečist jest." A
v těch řečech známojest, že slepý a pyšný kněz tiehne se na roz-
vazovánie a,na súzenie malomocných, něco se tu domnievaje, ješto
to nenie na jeho Vuoli, ale na svědomí člověka. Protož nižádném.u
nemuoŽhroziti klíči, komuž zlé svědomie nehrozí.

Ale poněvadž zpověd v klíčiech svatého Petra i jinde rozlič ....
ně vpiesmiech zakládá se, a pro to rozličné zakládánie té zpově-
di děje se odpora jedné strany proti drUhé. A ktož najpilnějie sto-
jie o ni, chtie ji z písem dovésti základně, pátý důvod praví naj-
stálejší ustavenie matky našie cérkve římské, jenž nás volně poro-
dila bez bolestižehnajíc, na poduš~ch měkkých sedíc. Kteréžto
ustavenie od pape.že lnnocencia stalo se jest a při~azuje pod klet-
bú, ,aby všeliký obého pohlavr ukázal se s zpovědí svému knězi.

156b Ale že mnoho / písma mluví o zpovědi, protož se pře děje o nie,
že některé zapierajie a některé p~jčejie na obě straně. O kteréž
lnnocencius papež.ustavenie učinil, ta se najviece děje od kněž-
stva svatokupeckěho tiemto obyčejem, aby pod připuzením od veli-
kého až do malého, jenž rozumu došli sú, aby jednú v rok nebo ko-
likrát jim kážie, všickni k svému faráři přijdúce a před ním kle-, .
čiece, zpoviedli se jemu hřiechov malých i velikých a ktož by toho
neučinil, aby byl v obci obhlášen i klet podle ustavenie lnnocencia
papeže. K tomu najviece má zřieno býti, že některý obyčej, jehož
požívajie někteří lidé v zpovědi, má býti srozuměn a což by skrze
pravdu ten obyčej nehodný ukázán byl, aby nebyl držán. A že tento
obyčej od papeže ustavený, ješto jest pod bezděčím a pod kletím,
nenie hodný a že všecký v to porobuje, proto také nenie hodný. A
že jedno k tomu, ješto slove svuqj farář, jenž muož býti kacieř,
zavazuje se zpoviedati, v tom také nenie hodný obyčej, a že velí
klekati a pošepmo se zpoviedati, kdež sú kněžie mnohé ženy i diev-
ky pod tiem mnohýma dlúhým šept4ním knězi v ucho zavedeny od
nich v smilstvie. A tu se o ně lépe mo!lli smluviti tajně než kde
jinde. A co pak svatokupectvie kněžie vedli sú na těch zpovědech

157a z peněz, / zpoviedajiece. A co sú lidí zavedli o jich duše kněžie
kacéřštía jinak slepí a nehodní.na těch zpovědech, mohúce své
bludy najpodobnějie vylévati tu v srdce lidem. Ajestliže klíči sva-
tého Petra příslušejie k takovému obyčeji zpovědi, tehdy svatý
Petr neměl jest nebo nepožíval těch klíč~v, nebo za něho ten oby-
čej zpovědi nebyl a potom dlúho. Protož zjevno jest, že v jiných,
příčinách požíval jest těch klíčov, zavieraje ustavičně na kázání
cestu spasenie nečistým a spravedlivým a kajícím ji ukazuje a ktož
z nich uvěřil, toho přijal. Ale by se byl usadil na...zpovědiobyče-
jem svatokupeckým s klíČi, nemohl by byl naplniti přikázánie ,Kris-
tova v kázání jda po všem světě. Nebo jedno město oseda, měl by
dosti činiti s zpovědí, ano lidu mnohoa vždy hrešie.

Ale když tu klíč~v dotýče, tehdy některú stranú pravdě muo-
žem o;staviti v té zpovědi podlé řeči svatého Ambrože, kterúž mluví



na tuto řeč čtenie: "Jděte a ukažte se kněžím. Ač kto nepravostí
kacéřskú nebo bludem pohanským anebo židovskú nevěrou anebo
svrchním křižmem očištěn jsa milostí Božie padne, potřebie jest,
aby do kostela přišel, podobností viery jiným se rovna ukaž, ja-
kožto Pavel k Annaniášovi a .Kornelius ku Petrovi posieláše. Ale
jiné hřiechy Buoh v svědomí skrze samého se tresce a léčí. Podle

157b toho rozumu má za / chována býti zpověd tomu, ktož v pravdě pas-
týřem //rkp. patýřem// jest,. A ·že trojieho lidu hřiechy ukazuje,
ješto kromě viery a skrze ,vieru hřešie židé, pohané, ~acéři a jiní,
ješto zťracujie milost Boží po křtu skrze padenie zje~é v hřiechy
smrtedlné, že -takovípotřebujte toho ;ješto iUmieuvésti v vieru KnS.-
tovu pohana, žida naučením svatým, také'ž kacéře navésti z jeho
převrácen:ie a toho trestati i naučiti , ješto skrze hřiechy smrtedlné
potupil první milost. Těm potřebné jest ukázati se pravému knězi;
aby u vieře známost vzali a v nie ustaveni pJ;'avdoubyli. " A v té
řeči svatého Ambrože muožemrozuměti, že věčného zákona neusta-
vuje' hřiešnému člověku vždy se za obyčej kněžím ukazovati, ale
v příčině napřed pověděné potřeben jest. Ani všemu lidu pokládá
zákona pro každé hřiechy vždy se kněžím zpoviedati. Nebo čtver. ,, .
rozdiel hřiechov ukázav, zavazuje lidi činiecie hřiechy ty ukázat.i
se kněžím, ale o jiných die: "Ale' jiné hřiechy sám Buoh v svědomí
treskce a léčí. " Jiné hřiechy die, ješto se nedějie tiem obyčejem
prve pověděným, ale z nevědomie a skrz.e nemoc člověka. Takových
nezavazuje k zpovědi kněžské, nebo jest mnoha a ustaviční sú v li-
dech, a když by ke všem kněžská zpověd musila z potřeby býti, .
tehdy každý člověk, nechaje všeho diela, ve dne i v noci musil by
se zpoviedati, nebo takovými hřiechy ve všem vždy hřeší každý.

15$a A kterých / kolivěk a kdykolivěk měl by se člověk zpovieda-
ti, tyto příčiny potřebné se praví přitom. Najprve kněz dobrý a .
múdrý potřeben jest k tomu, ješto umie rozvázati a svázati podlé
naučenie svatého Augustina, jenž die: "Bratřie, častokrát v pís-, ,

miech nalézámy, abychomnašich hřiechov netoliko Bohuzpovieda-
li se, ale také svatým, bojícím se Boha a umějícím zpraviti naše
svědomie. " Opět svatý Ambrož die: "Pán rovné právo rozvázati i. .
svázati chtěl jest, jenž obé rovnú příčinú zaslíbil jest. Protož,
ktož'rozvázati práva 'ilemá, aniž svázati práva má. Jisté jest, že
cierkvi obé slušie, ale kacéřstvieobého nemá. Těm, ješto sú
v pravdě cierkev Kristova, obé 'slušie, ale ješto se činie podlé ve-
lebnosti světa cierkev, nejsú jí. Proto ale kacéřom obé n~slušie .
svatokupcuom, v nichžto kněžstvie nestojí, ti nic takového.nemajie,
protož k těm nenie zpověd. Nebo vždy žádají svázati rozvázanie,
sváz.ané rozvázati. " Opět mluví svatý Augustin o tom a die: "Ktož

'. ,
se chce užitečně svých hřiechov zpoviedati, chtě z toho milost u
Boha nalézti, hledajž sobě kněze bohobojného arozumného , jenž
se s Boží v~lí sjednává, umě právě svázati a rozvázati. " A málo
ní~e die: "Nižádný nemuož se hodně káti ,kohož v sobě nedrží jed-
nota cierkve svaté." Protož kajíd nehledaj takových kněží, ješto



158b sú skrze svuoj zlý život a své I svat.okupectvie nebo jiné těžké
hřiechy oddělení od ducha svatého jednoty a Pána Jezukrista i jeho,
svatých apoštolov i od zákona Božieho. A i Jidáš kaje se svého hři~. ,
chu, toho velmi želeje šel k duchovním kněžím pokrytÝm a biskupuan
a opustil jest apoštoly svaté i jiné rádce věrné. Protož v těch faleš-
ných a pokrytých kněží Jidáš nenalezl jest své duši spasenie ani,
hřiechov odpuštěnie, ač i biskupuom se zpoviedal, řka: "Shřešil
sem, nevinnú krev zrazuje." IIMt 27, 411 Protož nižádné tu pomoci
ilenalezl, ale viece zašel jest v zúfalstvie, nebo sú jemu řekli: "Co
nám do toho? Ty věz, cos učinil. Shřešil-lis, mytYtobě nepomuož,e-
me." A velmi jest to znamenité: Kteříž kněží žádali prolévati krve
nevinné Pána Jezukrista, nemohli sú raditi spasitedlně. Takéžt i
dnes nebudú raditi· věrně, když majie žádost ku prolití krve spra-
vedlivých.

Protož nemuož-li kto věrného kněze mieti, všemi falešnÝmi
Y

pohrzeje, obrat se k Bohu a jemu,.na každý den zpoviedaj se pra-
v,Ymsrdcem. Že: tento užitek v zpovědi, pravé řeči svatého Jana
Zlatoústého, ješto die: "Zdali nevieme, že zpověd stud má hřiech~v
a že to samo styděti se muka nebo bolest jest těžká. Protož viece,
přikazuje Buoh zpoviedati se hřiechov našich, abychom stud trpěli
za pomstu naši. " A ty řeči v některé straně potře bny sú. Ale když,
zlí lidé vládnú jimi, žádajiece skrze ně svých úmyslov dotáhnúti,

159a tehdy svedú lidi nemúdré; skrze ně sám stud tělestný, I ješto po
něm nezarodí se láska, předně pokládajiece u veliký užitek ani ja-
ko cfzoložnícipostydiece se, opět v též hřiechy zase puojdú a opět.
též za ně se člověka postydie. Opět týž svatý die: "Nepravím tobě,
aby ty v uobc.i před jinÝmi obžaloval, ale učím podle řeči Davida:
Zjev před Pánem cestu svú, před spravedlivÝmi súdci. Nepravím
tobě jazykem, ale svědomím tvýni hřiechy tvé s hořkostí srdce jemu
zjevuje. " A ta zpověd Bohu samému spFOstně jest potřebna často.,
nebo v některé příčině hřiechov, nebo on s~mhřiechy odpúštie a
shlazuje nečistoty svědomie lidského.

Opět řeč svatého Jakuba jest, ješto die: "Zpoviedajte se je-.
den druhému a modlete se jeden za druhého, abyšte spaseni byli. "
IlJk 5, 16II Tu řeč Béda vykládaj e die, že to o zpovědi obecného,
vyznánie hřiechov rozumie se" to jest netoliko kněžím věrnÝm, ale
i jinÝm věrnÝm lidem muož hřiechy své z pokory praviti, kteříž by
měli slitovánie do člověka a modlili se· za něho Bohu. A tak muož
roz~ěno býti, že troje zpověd potřebna muož býti některÝm: samé-
mu Bohu z prvnie a najpilněj šie potře by, ale oně dvě z příčiny sta
a muo'žta miesto mieti a někdy nic, jako ona zpověd 'kněžím pr.o ta-
kové hřiechy, kteréž prve povědiné jsú, potřebna jest tomu, ktož
by takové hřiechy měl do sebe a sú-li kněžie, ješto mohú prospěti

159b hříšnému pravÝm naučením a uvésti jeho u vieru a I modliti se za
něho Bohu. Pakli takových nenie, co jemu hřiešní a slepí svuodce
dobrého učinie, jediné vplete-li se jim v ruce, učinie z něho pekel-
níka dvakrát většieho nežli sú sami. Takéž o té zpovědi, ješto muož



jiným než kněžím býti, nenie k nie zavázán-jinak člověk, jediné
muož z lásky jíti k múdrým bližním, ješto b~ prospěla jich řeč a
modlitba člověku. Ale když by taková zpověd mohla mezi lidmi býti,
mnoho by prospěšna byla, nebo mnohá pokušenie a tesknosti na li-
dech sú, ješto by mohli jich zproštěni býti, vyznávajíce z pokory
jedni druhým své nedostatky. Ale když takových věcí nenie, tehdy
veliké poraženie na každém bude v kakéms zamúcení a umlčení.
Každý v těžkém nepokoji srdce mele rozličné nehody v něm a nesmie
jeden druhému nic pověděti boje se jeho, by ho nepronesl nebo
se nad ním nepohoršil. A že toho nenie, velikú moc pokušení majie
nad lidmi.

Ještě tuto řeč svatého Bernarda poviem, jenž mluví o jede-
nácti stupni ech pokory i die: "Súdové pravé zpovědi sú, jakožto
každý hřiešniekem se praví, to o sobě praviti jinému neodmlúvaj.
Nebo ne hříšný ,ale spravedlivý vidien žádá býti. Když hřiešným
_se každý vyznávati chce, když jeho žá:dný netresce pýchy, zajisté
hřiech jest. Dobrovolně zajisté samému o sobě něco mluviti rád
jest a toho o sobě praviti od jiných nenávidí. A to jest těžké těm,

160a ješto pokánie za hřiechy činiti majie / a haněnie a bezprávie od
jiných trpěti za ně, a vyznávajie knězi nebo někomu to, že sú zlí.
A když jiní o nich- to počnú mluviti, tehdy se počnú hněvati a vy-
mlúvati a lepšiti své věci." Ted die, že hřiech pýchy jest. Nebo,
kdyby se člověk právě kál hřiechov a vážil to, kterak jest skrze
ně Boha tupil, žadal by dobrovolně potupen býti, aby jemu Buoh
odpustil ty hřiechy skrze ta pohaněnie. Ale -že toho nevážie, vždy
pýcha stará súci v srdci, popúzie se k hněvom pro takové věci.

Ale že mnohe zaneprázdněnie o té z.povědi jest a někde lidi
pudie falešní proroci, aby se pod bezděčí zpoviedali ne proto,
by takoví žádali spasenie těch lidí na tu zpověd pudiece je, ale aby,
prošli jich svědqmie a naleznú-li é-oprotivného svým úmyslom, aby
to potupili a své falešné a snadné bludy v lidi vsieli a užitky tělest-
né od nich aby brali a někteří svú zlost aby snáze zjednali u přiez-
ni tělestné s' ženami zacházejíce na těch zpovědech a tak sami se i
jiné lidi v hřiechy těžké zavodie - protož někdy dobré vuole a žá-
dosti k lidskému spasení Jakub z Betléma,_ vida ta mnohá oklamánie
a neřády na těch zpovědech, také některým .lidem k naučení o tom

. psal řeči upřiemné a mezi mnohú řečí to váží, že k zlým kněžím
křestan nenie zavázán zpovědí, nebo jemu nic neprospějie, ale vie-
cé uškodie, jako biskupové Jidášovi jediné zúfánie přidali. A potom

160b die, že podlé čtenie jediné malomocní / měli sú se kněžím ukázati,
kteřížto malomocní znamenaHe člověka v hřiE:chu smrtedlném. A
takoví hřiešní potřebujie ukázati se dobrému knězi, ješto by jim,
prospěl dobrou radou a modlitbou. A kteříž nemajie hřiechov smr-
tedlných, tI nejsú malomocni, protož nepotřebujie té zpovědi kněž-
ské. A potom die, že to slušie věděti, že jest jedna zpověd vnitřnie
v srdci před Bohem s velikým studem podlé řeči Davidovy, jenž die
k Bohu: "Řekl sem: Zpoviedati se budu proti mně samému a ty,



Pane Bože, odpustil si nepravost hřie.chu mého." II Ž 32, Sil A tou
. ,

zpovědí často se má člověk zpoviedati Bohu zželením hřiechov, ní-
že se za ně před Bohem. A bez té duchovní zpovědi s studem před
Bohem nelze jest spasenu býti. A když bý tu zpověd kře stan měl a
jiné zpovědi neměl ani mieti mohl, muož spasen býti. Tak se zpovie-

.dá často samému Bohu, kterýž sám zpověd slyší, odpúštie hřiechy
vyznávajících, ale kněžská zpověd z příčiny bývá, j ešto zevnitř
zpravuje člověka učením, táhna jeho k želení a k vyznání a k ostání
hřích~v. A ktož by upadl y. hřiech smrtedlný a kněze takového měl,
ješto by jemu mohl prospěti pravým naučením, tomu s~ má zpovie-
dati, pakli takového nemohl by mieti, tehdy bezpečně k samému Bo-
hu muož se zpoviedati v.ěře, že jemu odpustí hřiechy ty, jichž on

l6la želeje, vyznává se jemu. Nebo ač ku I pokání mnohé vě<;i pravie,
děléce je v rozdiely, ale Pán Ježíš prostě lidi volal ku pokání a
odpúštěl hřiechy veliké lidem bez zpovědi khěžské i bez jiných pří-, .,
čin, jediné když sú odstúpili konečným úmyslem a volí od hřiechov,
jakož řekl oné cizoložnici : "Ženo , nižádný tebe nepotupil 1" Řekla
jest jemu: "Pane, nižádný." Řekl jest jie Ježíš: "Aniž já tebe po-
tupuji. jdiž a nerod viece hřešiti." In B, lOn11 Protož v svých
núziech mezi falešnými proroky s~ce lidé věrní majie cestu jistú,
aby z vuole hřiechy vyvrhli a želeli jich a nemají-li užitečných kně-
ží k slušné zpovědi, budút spaseni toliko samému Bohu zpoviedajie-
ce-se.

cierkvi svaté jest řád kněžský, o kteréžto svátosti jest nám těžká
řeč pro mnohé zaneprázdněnie, nebo v některé s~raně mohlo by mno-
ho poctivého mluveno býti o tom řádu kněžském a s jiné strany mno-
ho potupného, takže ten řád kněžský nemohl by řečen býti svátost
cierkvi svaté, ale hřích a všeliká ohavnost a poškvrna cierkvi sva-
té. A v'1é straně cierkev svatá štastna by byla, 'by se ta svátost
na zemi nikd,iež neukázala, nebo tak silně diábel nižádnú stranú ne-
muož povstati proti cierkvi svaté jako skrze ten řád kněžský, jenž
v té straně pravěji řečeno bude neřád. Ale že tiemto hýbe, aby

l6lb ten řád za svátost cierkvi svaté držán byl, a to jako viera I á po-
třebna pravdě, v tom neodpierajiece máme znamenati, kto tiem hýbe:
a že ne ten, .ješto sa v kněžství posvěcuje cérkev svatú skrze svůj
řád kněžský ale ten, ješto rozsievá úrazy a pády a všecko zavede-
nie cierkvi svaté svým řádem kněžským, a ten)ješto hledá zveleben
býti v světě skrze řád kněžský, jenž takový nevynášie těch svátos-
tí, jsa pilen posvěc:enie cierkve svaté skrze ně, ale zvelebenie s~be.

Protož při tom řádu, vystřiehajiece se rozumuov těch lidí
pyšných, máme držeti, že s rozumnými příčinami podlé písem má /
býti řád kněžský mezi křestany a že jest svátost nebo znamenie sva-
té věci a že jest z příčiny ku posvěcení cérkve svaté. Nediem upřie-



moposvěcenie samotné cierkvi svaté, nebo sám Buoh jest skrze
Pána }ezukrista, ale kněžie z příčiny~ nebo někdy jich nenie a
někdy sú zlí. A když by samotně a umpřiemě svátost ku posvěcenie
cérkve svaté byli, tehdy by přestala posvěcenie cierkve svaté,
když by se nedostalo kněží. A opět když sú zlí, takéž by bylo, ne-
be>skrze zlé nižádné posvěcenie nepocházie cierkvi svaté. Nebo
psáno jest: Kto jest sobě zlý, kom"\!jinému ten muož býti dobrý?
A od nečistého co se očistí? A od lháře kter:á pravda povědiena
bude? A když sú mnozí kněžie nečisti, hřiechy a bludy zprzněni,
kterak by oni posvětili cierkev svatú? Ale dobří z příčiny sú po-
svěcenie cérkvi svaté svatým příkladem a pravým naučením a služ-

162a bou ro / zumnú íifadu svého v těch věcech, v nichž postaveni sú
od Boha.

A v té straně dlužni sme z viery držeti, že má býti ten řád,
kněžský, nebo od apoštolov ustavováni sú kněžie v zbořiech věrné-
ho lidu. Alektomu, aby kto byl pravým biskupem neb knězem anebo
jáhnem, k tomu tak potřebné jest Božie vyvolenie, že nepředejde-li
to, nebude pravý biskup ani kněz ani jáhen, kterýžto nevyvoluje
jedné samy hodné, kteréžto volenie božské nezáleží na lidském vo-
lení, ale volenie lidské podlé řádu apoštolského z příčiny potřeb-
né netoliko dobrÝ1U,ale i zlým obecně, při němžto tyto věci sú po-
třebny: modlenie, puost a pilné ptanie o hodnosti toh,\, kto má vo-
len býti. A ta řeč 'veliké upřiemnosti jest, ale muož pod ní držáno
býti to, ješto by škodilo pravdě. Nebo volenie Božie pravé a stálé
jest a k němumá býti ovšem zřieno, ale že jest neznámo jeho vole-
nie v kněžstvie člověka jako to volenie toho, kohož on zvolí k živo-
tu věčnému, a když nevieme,kterého jest kdy zvolil, ani jeho vážiti
budema kteréž pak lidé volé, těch nebudú dokonce dbáti. Nebo co
sami lidé bez Boha volé, to nebude nižádnému užitečno a kak za-
tiem muož všemi pohrzieno býti. Ale muožempravdě povoliti v tom,

162b že některé sám Buoh zvoluje a některé lidé s Bohem zvolujie. / A
to jest vše hodné volenie.

Ale těch obojích málo jest a některé lidé sami zvolujie bez
Boha a těch jest mnohopřieliš. A to volenie samého Boha anebo
lidí s Bohemnynie nic známonenie, jediné v Kristovi a apoštolech
a jich písmiech cesta jest ostavena, kterak sú oni volili nebo voliti
přikazovali. Také v prvniem zákoně, kterýž podlé těla byl, však
veliké slávy musil kněz býti, ale k skutkuom, kteří knězi přísluše-
jie. Tehdy muož rozuměno býti ,že v ten úřad nebo stav nehodí se
obecný člověk ani temný, ale najdražsší, ješto jediné lidi převyšu-
je ve v-šem. Tak jako tělestný pastýř převyšuje tělestné ovce smys-
lem užitečným, takéž kněz obecný lid má převýšiti svatým životem
a velikú múdrostí Boží, aby odien byl, aby jiným světlo ve tmách
byl mohaukázati skrze pravdu všelikú cestu lidem. Protož pro střed
lidu věrného kněz počítá se jako žaludek, ješto pokrm v sobě má a
požívá jeho a dále všemu tělu má toho podati. A když jest zdráv
žaludek, tehdy všickni údové těla zdrávi bývajie, pakli žaludek ne-



.-čist jest, tehdy nechut k jedení bývá; hlava bolí a všecko tělo ze-
mdlé a roznemuož se. Tak něco podobně v lidu křestanském děje se
skrze příčinu kněze, ale ne o všem toho diem. Počitajie se někdy

163a jako zubové, ješto pokrm každý, I prvé než jeden bývá rozžívajie,
aby k užitku přišel jedúcÍm, někdy okem nazývajie se, ješto všemu
tělu patří. A to vše podlé múdrosti Božie stojí v nich k rozsúzení
všeliké pravdy a všelikého člověka v jeho potřebě, aby stál právě.
A v tom rozumu jest viděti, že Pán Buoh kněží zákona Starého pos1a-
vil jest, rozličné okrasy k jich obláčení kněžskému přikázav. A me-
zi tiem přikázal, aby Áron a synové jeho měli některaký náprsník,
na němžto měla bÝtipsána jména synJv lzdrahelských IIEx 28, 4.9.
12// a učenie súdu a pravdy nosíc Áron a synové jeho na prsech
svých před syny IzdrahelskÝmi, cestu skr.ze pravdu ukázati a oddě-
liti čisté od nečistého, svaté od nesvatého. A to jemu Buoh přikázav,
přikázal jemu i to, aby vína nepil ani jiné věci, ješto by se.mohl jím
opíti, a:byopije se neztratil rozumu a nepočetl prokletého za svaté
a svlreéhoza prokleté, čistého za nečisté IILv 10,9n11, nebo ustavič
ně vždy velikého smysla potřeboval jest uprostřed toho lidu. A ještě
viece Pán Buoh mluvilo těch kněžích, aby dielu v dědictví zemském
neměli mezi jinÝmlidem, řka, že sám chce jich dědictvie bÝti liNu
18, 2011, aby oní jemu zvláštní v službě rozkázané byli hodni bez
poškvrny.

A to se vše podlé stienu mluví, ale pravda ve všem hojnějšie
jest podlé řeči svatého Pavla, kdež mluvie o kněžích, die, že musí
bÝtibez poškvrny jakožto Boží úředník, ne pyšný, ne hněvivý, ne

163b vínopijce, I ne bijce, ne mrzkého zisku žádostivý, ale hospodářný,
dobrotivý, opatrný, střiezvý, spravedlný, svatý, zdržeiiV'J, přijíma
jící tu jistú řeč, ješto jest podlé věrného učenie, aby byl mocen na-
pomínati v zdravém učení a ty, ješto odmlúvajie, trestati, maje ta-
jemstvie viery v svědomí čistém, ne novák u vieře, aby nevznesa
se v pýchu, neupadl v osidlo dáblovo. II 1Tm3, 1-6// Tak mluví tec!
apoštol o svrchovaném životě kněžském, vYffilúvajectnosti mnohé
o jich svatosti a kterak mají mieti v svědomí čistém tajemstvie viery,
aby byl mocný v učení věrném, aby mohl zdravě učiti a trestati od-
porné pravdě. Nebo tie dvě věci potřebné jsta knězi k jeho stavu:
svatost života podlé vypravenie svatého Pavla, a:bynebyl opilec ví-
na ani bijce lidí ani hněvivý ani lakomý, a jinak svatý a nepoškvrně-
ný. A druhé, aby byl a měl múdrost Boží pravú u vieře Kristově,
aby právě mohl rozeznati mezi čistÝm a nečistÝm. A které věci ne-
má z tú dvú, v kněžství najpřieze před jinÝmipekelníky pospiechá
v zatracenie své.

Protož z těch písem pověděných muožem.znáti, že některé
sám Buoh volil jest v kněžstvie a některé sú lidé s Bohem volili.
Nebo když svatý Pavel ctnosti i příčiny, kteréž slušejie na svatého
kněze, a velí takového voliti v kněžstvie, tehdy·ti lidé s Bohem spo-
lu zvolé toho kněze. A když on má pravdu' kněžstvie a dojde v ně

164a volením svrchovanÝm I od lidí; tehdy i od Boha jest zvolen, nebo



ono kněžstvie Aronovo zvoleno jest po rodu. Jiným nic, jediné Aro-
noví a synom jeho, nelze bylo k oltáři Božiemu přistúpiti, nebo·ani
lidé ani Buoh nevolili sú jinak kněží, ale jakož jednoho zvolil a syTy
jeho, tak viec stálo zvolenie kněžské v rodu Aronovu. Takéž tuto,
máme rozuměti, což zákon Kristov a apoštolský ustavuje nebo přik~
zuje o řádu a svátosti kněze, to jest již zákon křestanský o kněžích
vydaný. Najprvé zvolil apoštoly a položil jich příklad a písma zákon
budúcím kněžím, aby jakož z rodu Aronova podlé zvolenie Božieho
musili sú býti, takéž tuto který muž ctnosti svrchované a z rodu
múdrosti Božie dostatečný k vymluvení viery Božie, takového poc\le
přikázánie apoštolského majie i dnes lidé voliti a budú jeho s Boh~m
voliti. Jinak, kdyby takového zákona Buoh nepoložil o kněží~h lidem,
tehdy by nikdy nižádní lidé nesměli se pokusiti o volenie .kněze, ale
sám Buoh měl by vždy nový zákon vynésti o každém knězi, kterého
by chtěl mieti. Ale jeden zákon položiv každého kněze, kteréhož
s lidmi nebo sám zvolí, na ten zákon jeho ustaví. A jestliže chtie
lidé s Bohem voliti, tehdy již majie cestu ukázanú; koho Buoh chce
v kněžství mieti, toho majie hledati, aby knězem Božím byl. Pakli
takového nemajie, tehdy pro nic jiného nemajie voliti, nebo nenie
z rodu Božieho popsaného v zákoně jeho, nenie narozen z ctnosti
dokonalé I a zmužilé, ješto by ve všem jako zed měl se postaviti
za duom Boží v den zlých věcí.

A když sú z toho rodu Božieho a due;hovnieho, tehdy sú svá-
tost cierkve svaté v znamení i v pravdě. Z příčiny v znamení sú,
nebo svaté věci znamenie sú, to jest biskupa najvyššieho Pána Jezu-
krista, ješto jest posvětil lid svůj a vždy ustavičně posvěcuje. A
oni sú' v tom posvěcení služebně skrze práci zevnitř, kteráž má
spomoci tomu posvěcení a tak znamenie svaté věci držie v řádu svém -
nerovně menší než pravda samotná biskup najvyšší ku posvěcení lidu
svého, jenž muož i bez nich posvětiti lidu svého. Nebo ač jest tato
řeč, ne vždy se to nalézá, aby súcí od Boha i od lidí vyvoleni stáli
v tom vyvolení,posvěcujiece lidu služebně. Protož nejsú-li takoví
někdy pro některé příčiny, ale biskup vždy přístojí před obličejem
Božím za svuoj lid, vždycky jsa živ k orodování. II Žd 7 ,2511 Ale však
to di~n:, když sú takoví od Boha vyvoleni knežie, jestit !ozmnOženie
daruov Božích skrze ně lidu. Nebo sú jako oblakové dštoví v času

. potřebném,a když zlí sou,tehdylidu Božiemu sú jako oblakové·bez
deště a studnice bez vody,ješto nižádný v své žiezni nenapie se,ne-
bude země dštěm polita a bude schnúti zemská bylina. A tak pro hřie-
chy těžké lidu rozvěje oblaky dštové větrem a dá oblaky k zatmění

b k v, (
ne es a ne svlazenl země.

Ale což se tuto mluví o volení Božiem a lidském, nikdiež nic
takového, mezi námi nenie, né aniž v kom rozumu mohú Jíti o takovém
volení kněze, ale jediné I samo volenie od lidí~ ač i to řkúce ne-
muožem ovšem Boha odvrci od toho volenie s některé jiné strany,
než jest ono prve řečené volenie B.ožie, nebo aniž by to mohlo státi,
by on ovšem tomu nechtěl. Ale pro zvláštie příčiny mluví se t~to
řeč, že sám -.suoh·zvolí a sami lidé zvolé. Lidem samým přidává se



volenie pro jich porušenú žádost, skrze nižto volé, ale Bohu samé·-
mu nebo s lidmi přičítá se volenie, nebo se děje podlé milosti a
pravdy k rozmnožení spravedlnosti Božie a k zvelebení Boha i toho,
kt0ž je zvolen. Protož musí takové věci s příčinú mluviti, to řkúce,
že sú ovšem lidmi voleni. Ostavujme miesto prvnie v to volenie Bo-
hu. Ale snad jediné muožem stranu volenie Božieho v zlých nalézti
podlé spravedlnosti hněvu jeho k trestání tohoto světa, k trestání

v

lidu pokrytého křestanského, ješto jest nikdy Bohu vděčen nebyl
z jeho mnohých daruov, ani lásky pravdy přijal. Protož hod1Lězvo-
lí a pošle jim činitele bluduov, aby lžem jich věřili a tak súzeni by-
li. Ale to, což muož v pravdě lidem u volení přidáno býti, to se děj=
bez kořene Krista skrze samotné porušenie žádosti lidské, kteříž
zvolujie v kněžstvie syny a jiné přátely nehodné kněžstvie pro užit-
ky tělestné a pro chválu lidskú, aby se chlubili ,že syna nebo jiného
přietele majie kněze, převora, opata, kanovníka, biskupa nebo fa-
ráře bohatého, ješto muož přátely zbohatiti a vždy s nimi kvasiti.

165b Takéž opat, biskup nebo kanovník činí přátel~m svým až I do naj-
menšieho mnicha a třiedníka a všickni sú tak voleni v kněžstvie
z strany přátel pro žádost cti světské a pro užitky tělestné a v ho-
dovánie s přáteli vcházejie a v svět se obojí šířie.

A ta volenie v kněžstvie přieliš sú nehodná, nebo jediné ně-
kaký tělestný řád od lidí uložený v kněžstvie zachovávají kromě vš=-
ho naučenie Božieho. Ješto v takovém kněžství od lidí nalezeném
muož býti člověk tělestný slepý a zlosti plný, jediné své řády od li
dí-~amyšlené tělestně zevnitř zachová vaj e, o dušiech nikdy nižádné
péče nemá aniž co rozumie tomu, nebo nevešli sú skrze pravdu
v kněžstvie, ani sú jie kdy poznali. A netoliko jest to zlé, že skrze
přáteli voleni.sú tak neřádně bývajie, ale že sami se zvolujie v kněž-
stvie tak zlú žádostí jako skrze přáteli. Nebo Pán Buoh die o nich:, ,

"Neposélach prorokova voni sú běželi a nemluvil sem jim a oni sú
prorokovali a ve jméno mé lež a svedli sú lid muoj lží svú, když
sem já jich byl neposlal ani jim přikázal, kteříž sú nic neprospěli
lidu tomuto, praví Pán Buoh. " II Jr 23, 21.3211 Die, že sú běžali
spěšně, nej súc posláni. To musí rozuměno býti, proč by v kněžst-
vie běželi, nejsúc posláni. A jiné příčiny nenie, jediné obmyšl.=nie
života tělestného v prázdnosti a v sytosti žádajíce jej vésti. A k to-
mu sytému a prázdnému kněžství brzké nohy sú běžeti v ně bez zku-
šenie, nebo takový přijímá na kněžstvie, jakýž v ně vcházie papež

166a a biskup, tělestný člověk a slepý v rozkoši a v prázdnosti I vycho-
vaný pro penieze přijme v kněžstvie v to tělestné takové, ješto mo-
hú státi v tom kněžství snadně jako židovští kněžie podlé tělaA A tak
s obú stranú cesta jest jim ustlána k běžení spěšnému v to kněistvie
zb9žie dosti nadáno jest a vždy se přidává .kněžím a čest sV2tska
vždy tiem roste. A'když jest svoboda tělestná a chvála od lidí v ta-
kém kněžství, kto z lidí světských nerad by knězem b'yl anebo syna
v ně nedal, ano sytost bezpečná bez nedostatku v jedení a pití a o to
se nikdy neupotiti? Přesvaté a blahoslavené kněžstvie břicha dosa-

. v v
, huje nad pány i měštany hojné rozkoši.. Protož mohút všicknl r<.di



Ale to kněžstvie vieře nic ani komumuož pro.spěti, jakož
ted mluví Pán Buoh a die, že sú nic neprospěl{ lidu tomuto a netoli-
ko nepro spěli, ale viec uškodili a daleko zavedli lidi od Boha. A
nynie jiného volenie v kněžstvie nemuožemviděti jediné tak, jakož
jest povědieno, kteréžto volenie nehodné někteří spatři vše , všudy
a dávno drží, že nynie nenie nižádného kněze aniž muož býti. A
ještě viece: že lidé nemohú spaseni býti, neodstúpie-li od toho vše-
ho kněžstva, což se jeho z papeže rodí a z jeho té kacéřské moci.
Nebo on sám jest hlava všech kacéřóv, kteříž z něho se rodie, skr-
ze něho v kněžstvie vcházejíce a že nižádný nynie nemuož knězem
býti, jediné ten, kohož on vysedí. Protož večas nižádné kněžst-

166b vie Kristovo nemuož býti, ale I všickni, což jich jest koli přišlo
z moci papežovy, lotři a zlodejie sú. A lotr a zloděj nepřijde pro
jiné, jediné aby kradl, mordoval a zatratil. II J 10, 1.101/ Nemuož
nižádný lotru a zloději přidati skutku jiného, jediné kradenie, za-
bíjenie a mordovánie, jakož ted Kristus vypravilo nich. A ktož se
neodvrátí od nich ve všem, neuteče zatracenie. A .ta všecka řeč má
přijata býti za pravú, bude-li dovedeno, že pro kacéřstvie papežo-
vo tak jest vyprázdněno v lidech i v kněžích vyvolenie Božie, že ni-

v

žádný kněz ani křestan nemá jiné strany v svém spasení jediné pa-
peže, že skrze něho, bude-li dobrý, bude spasen, pakli on bude ka-
céřem, tehdy každý //každýll kněz i křestan aby s ním byl kacéřem.
A jest-li to držeti, tehdy by Buoh neměl nižádného práva k lidem pro
zlost papežovu. ,

Ale ještě podlé písma muožem shledati, že v tu chvtli, v kte-
rúž papež vlásti bude, že Pán Buoh také své zvolené mieti bude kně-
žie i jiné lidi. Nebo mnímtak, že nebude moci výše sáhnútí zlost pa-
pežova i diáblova, než jest nynie přemnožila se. Avšak muožempo-
znati po skutciech spravedlivé lidi i kněžie některé, ješto jest je
Pán Buoh vyvolil i v tento najhorší čas. A z toho muožempoznati,
že Buoh vyvolil: Ač mnohok zlému prospěje zlost papežova, avšak

v

Boha nemuož sstaviti, byt on v tom lidu, jímž vládne papež, neměl
také své zvláštnosti a volenie kněze i jiného člověka. Ač pak kněz

167a někter'ý zev I nitř svěcen jest od papeže, avšak muož také svěcen
býti od ducha svatého nakněžstvie Kristovo, takže potom bude ná-
ramně kaziti kněžstvie falešné papežovo. Nebo nenie vyššieho vole-
nie nižádného než k spasení jest, a když to muož státi na někom neb
na některém knězi, ovšem kněžstvie menšieho vyvolenie s.tojí. A to
v naději obé vyvolenie na některých kněžích poznán0 jest, ješto sú
upřiemo mluvili slovo Božie proti všem zlostem i proti papežovi,
ač sú od něho kn.ěžstvie vzali zevnitř, a milovali sú horlivě i jeho
pravdu a někteří sú zemřeli pro tu pravdu milujiece ji.

A taková věc nemuož státi na nižádném jiném, jediné na tom,
kohož Buoh zvolí a pošle, jakož ve čtení jest psáno: "Kohož jest
Buoh poslal; ten slovo Božie mluví. " In 3, 3411 AIiiž to muož jinak
býti, aby tak nesnadně zamětenie u vieře bylo ohlášeno skrze věrné,
slovo Božie jediné, že jest některé kněžie od dávních časov Pán



v

Buoh zvolil a vynal je z móci papežovy a z kněžstvie jeho a dal jLm
Duch svůj, aby ohlásili papeže v jeho bludech až do samého kořene,
z něhož on vyrostl jest. Protož nemuož tak daleko sáhnúti jeho blud,
by proto Pán Buoh časem svým nezvolil a neposlal kněze jednoho
anebo jich mnohoproti vuoli papežově k užitku zvolených svYch.
Nebo mámza to bez pochybenie, že žena lidem převadí všem viece,

167b rodieci je v hřiechu a přirozeně ostavujíc hřiech v mch, / než pa-
pežovo svěcenie i kněžstv~~ muož převaditi :kterému knězi. fo. když
to poraženie, kteréž skr~e ženu upad,ána všecko pokolenie lidské
přirozeně, avšak nemuož překaziti vyvolení Božiemu.·vtěch lidech
zavedených, aniž muož překaziti novému r<;>zeníz ducha svatého
v každém zvoleném: ovšem kněžstvie, které vezme člověk od pape-
že snad s některým hřiechem a obyčejem oklamaným, jenž méně zlé-
ho učiní člověku než přirozeně vzatý hřiech, tako kněžsme nemuož
překaziti vyvolení Božiemu, aby v kněžstvie Kristovo nebyl volen i
k věčnému spasení skrze milost ducha svatého jeden hřiech nebo
mnQzí. Nebo nemohú Bohu překaziti ta nižádná nepodobná nesnáze
vždy.dělati spasenie lidského, když chce a kde chce.

A ještě viece muožembezpečně z viery držeti, od kteréhQko-
livěk kněze byla by viera Kristova poznána a skutečně od něho .dr-
žána tak., jakož by'jemu Buoh dat ji držeti méně nebo viece, tehdy.

, v ,

podle dávních křestanov věrných i nynějších rozumu, ješto sú o tom
přemýšleli a vyznali, že kdež anebo v komž viera Kristova stojí,
v tom i kněžstvie Kristovo a tak vyvolení k spasení. Nebo viera Kris-
tova kdež jest, tu nové rozenie z B::m jest. A diem v tom knězi,
ješto prvé v kněžství byv, zpuosobya rozumy zevnitřnie maje,
ješto k kněžství slušejí, a takový kněz, kdyby pravdu poznal a, žádal

168a spomoci f lidem, kterýmž by mohl, skrze kněžstvie jich spasenie,
má přijat bÝti za věrného, nebo takové Yěci od Boha dobré sú. A
tyto věci mluvímpro núzi, ješto v nie trváme, ale Buoh učiň s námi
to, nebo něc.ohojnějšieho, nebo ovšem vše odejmi, v jeho rukú sme.

A ještě viece máme rozuměti o tom kněžství, ač jest založeno
svátost cierkvi svaté. A že ta svátost neostává ·cierkvi svaté v tom
kněžstvu rozmnoženém tělesném a hřiešném, ješto nezná Pána Boha
a uvodie potupu na jeho jméno a nátisky na jeho zvolené, ale ta svá-
tost ostává v těch, kteříž s Bohemdržie a milujie jméno jeho. A
těch vždy po málu bývá a někdy nižádný nalezen nebude. A z toho
jest znáti, že jest to neu~tavičná věc, někdy se pozdvihne a postkví
se a opět diábel nenávistný svede srdce jich v svět. A z toho muožem
zll.á.ti, že Buoh ne ovšem lidu svého vždy vede skrze svaté kněžie,
ale dává jim známost pravdy své i bez kněží svatých tak, jakož on .
komua kdy ráčí. A nynie vidím to, by Pán Buoh z své nesmierné
dobroty nezachoval v tomto hrozném pokušení některých lidí a nedal
jim známosti pravdy, tehdy. směle mohu řéci, že pro vedenie a zpra-
vovániekněžské v Čechách nebyl by v tom šestém létě spasen nižád-
ný člověk nebo snad řiedký, kakžkolívěk na posádkách zavřených

168b jest přielíšné množstvie kněžstva. / Ale tam všickni jako ve jho



zapřiehše lid cestú širokú v zatraceni~, v prolévání. krve i zloděj-
stvie i mnohotvárné bludy, takže netoliko by někomu prospěli svým
naučením k spasení, ale štastný bude ten, ktož jest prve pravdu
poznal, nebude-li nynie od nich sveden.

v Protož stojí-li spasenie lidské ovšem na té svátosti kněžské,
tehdyt nyriie ta svátost daleko jest od lidí. Ale sám biskup najlepší .
on péči má o těch ovcech, za kteréž, jest svú krev prolil. Ale o té
řeči prve pověděné o těch, kteříž sú kněžstvie přijali od papeže a
sú položeni v lotru, ješto v zatracenie vede a ješto požívá kněžst-
vie tělestně v zamyšlení lidském, Boha neznaje a pravdě jeho se
protivě, od takových ovšem odstúpiti máme ve všech věcech jako od
najvyšších kacéř~v. Nebo poněvadž skrze svatokupectvie a jiné těž-
ké hřiechy a bludy vstupujie v to neužitečné kněžstvie ,kacéřit sú,
kněžstvie je odsuzujie ještě ustavenie papežská. A čím viece Buoh
,Renávidí jich kněžstvie, ač je i trpí do času;- muožt to právě o nich
držeti: A zatratít, nebo jiného v rukú nedržie, jediné zatracenie
lidské.

Ještě o té nesnázi, ješto se děje mezi lidmi o posvěcení svá-:
tosti těla a krve Kristovy od některých kněží a o varování od nich.
To jest těžká nesnáze a nepostižena smyslem lidským. Slyšal sem
duovody písma na obě straně, ano vyznávajie, že zlí kněžie ne /

169a posvěcujie. A podobně písma k tomu vedú. A takéž, že posvěcujie,,
ale o jistotě té věci nižádný nemož nic pověděti. Ale jedna strana
die, že najhorší kněz také posvěcuje jako najlepší. A ti v tom mno-
ho ·napomohú zlým kněiím, aby tak svobodně v úřad kněžský šli zlí,
jako dobří, nebo lidé zavedení, ješto se nepřipravujie k tomu, aby
hodně jedli tělo Kristovo a pili krev jeho, ale dívali se tomu z da-
leka, ti netbajie nic na to, že jest kněz zlý, když jim Boha dobře
stvoří takéž jako svatý. A potom jim podoben bude v krčmě a nebu-
de jim za zlé mieti jich opilstvie, sám se opíjeje. A to vše zlé
nastane v tom, že nic lid nepochybuje nad jeho posvěcováním. Ale
když by hlediece na jich hřiechy zj evné a veliké a pochybovali by
o jich posvěcování, lépe by jim bylo prospělo pochybovánie o tom
než veliká viera. Nebo co jim dobrého ta viera přinese? Jediné č~
lednost v hřieších bez potrestánie. Ani oni kněze netreskcie,
ani kněz jich, i polezú spolu do pekla a když tam budú, co·jim ona
viera prospěje? Ale však jest-li držeti, že pro některé hřiechy ne-
posvěcujie, tehdy muož držáno bÝti, že i pro tajné neposvěcujie,
nebo jakož oni hřiechové, takéž tito nelíbie se Bohu, a tak zavrhú-,
ce všecky hřiešníky od posvěcovánie, samým svatým pojčíme jeho,
tehdyřiedko kdy se činí ta svátost, nebo řiedko kdy se světie kně-

169b žie. A jestliže tak jest, tehdy I mezi zlými ta svátost nikdy nebý-
vá. A podlé toho oni nejedúce jie, nej sú vinni tělem a krví jeho
nikdyž. IIIK 11, 27 II ,

Protož nenie to naše věc jistiti to, ač těžko jest poj čiti toho
Jidášovi, kterýž hledá bezživotie Kristova, takéž jako svatému Pet-
rovi, ješto jest svuj život složil pro Krista. Ale on, ješto jest usta-
vil obět těla a krve své pro své ovce zvolené, nevieme, jediné-li



skrze svaté kněžie děje se služba tou obětí k jeho 2!voienýmči-li
také skrze zlé. A že ale muožem znáti, že tu, kdež zlí kněžie sú,
tu lidé dobří bývajie, a neposvěcujie- li zlí kněžie, tehdy dobří ne-
přijímajie těla a krve Kristovy. A z těchto nesnadných věcí a lidem
velmi nejistých muožem znáti, že ač se lidé potýkajie o to, však na
obě straně nemohou nic sstálého ukázati. Nebo ač jednu věc duovod-
nú povie kto na tu stranu, že zlí kněžie neposvěcujie, tehdy mnohé
nepodobné věci viery našie ukážie se proti tomu duovodu. A že v té-
to věci, ač jest potřebné zřieti k zlým kněžím pro příčinu, ovšem
viece jest potřebie zřieti k ustavení Kristovu nepohnutému, ihned-li
přestane bÝti, když se k němu přimiesí služebně zlý člověk, či-li
vždy trvá. Kteréž ·ustavenie Kristovo nedie se lidmi netoliko zlými,
ale i dobrými jediné služebně, ale samého Krista jest ustavenie,

v

jakož najprvé takéž i dnes on sám muož tuto obět jednati v služeb-
ném skutku kněžském. Protož nenie! naše věc v tom se nejistě jisti-
ti. A já hledě na zlost kněžskú i na čtenie, ješto die: "Zdali s tr-

170a nie / zbierají vinné hrozny?" těžkost mám v sobě, ale však ne-
smiem o této věci toho držeti, když se nerodie z toho trnie, jediné
služebně zevnitř s tiem se obierá. A ta věc k činění samému Kristo-
vi slušie netoliko v posluhování zlého, ale v posluho~ání dobrého.
Dobrý nemuož nic tomu učiniti, ač vieru a modlitbu hodnú má, ale
činiti tu obě! moci nemá, jediné sám biskup činí se v ruku služby

v v

kněžské. Protož tot znám, žet sem nikdy nesměl, aniž nynie komu
smiem řéci, aby pro tu samotnú věc varoval se zlého kněze, drže,
že on neposvěcuje, nebo sú to veliké věci a lidem taj.né .. A to, což
prve mluveno jest o tom, příkré! jest, svazuje člověka, aby nesahal
směle v to.

Ale pro jiné příčiny nám známé a podlé písma svědomie držal
sem i nynie držím, že zlých kněží máme se varovati, jedněch
proto, ješto držie, že tělo Kristovo bytně nemuož v svátosti bÝti
ani jest vydáno od Krista, ale že chléb k znamení nazval jest tělem
svým a víno krví svú. Protož ti neposvěcujie, aniž držie, by kto
posvětiti mohl. Jiní sú shledáni, že tak u velikých hřiešiech bydlé
v smilstvie za obyčej, že ač jinak věřiece o té věci právě, ale bázní
súce obklíčeni prostý chléb sú ukazovali lidem, nesmějíce posvěco-
vati, aby jim diábel hlavy nestrhl, protože té noci smilstvie pácha-
li. A pro takové věci nehodné a nevěrné křestan takových obojích
má se varovati, /

170b Jiných podlé čtenic máme se varovati, kteréž syn Boží lotry
a zloději nazývá, ješto kradú, mordujie a v zatracenie vedú, a die,
že ovce neslyšaly sú jich, ale utiekajie od nich jako od cizích, jichž-
to hlasu neznajie. /IJ 10, 5// Opět přikazuje pilně varovati se od
falešných prorok~v //Mt 7, 15//, ješto svodie lidi od Božích cest a
rosievajie bludy mnohé v lidi. Máme se jich varovati, ač ne pro
posvěcovaI).ie, ale že _on. Boha svými falešnými naučenímivedú lidi
a tiem viece svésti mohÚltdi, čún. velebp.ějšie oběti v rukú maiie •.
Ne.boopilec krčemny nemuož svoditi mnoho lidí ~rr!rdě pivem J.ak:oho-



vado,v mrzkosti jsa lidem"ale kněz drže svaté věci y rukú,k němuž
mnozí lidé zřie o své spasenie, ten je muož daleko zavésti skrze po-
svátné řeči a falešné věci u přikrytí, jimž lid nemuož rozuměti. Pro-
tož ne pro svaté věci,kteréž v rukú drží,ale pro fal~šné,kteréž v
srdci.má, varovati se márre jich. Nebot zjeVI}.éjest :KtoŽ nevstupuje
dveřmi v uovčinec ovčí, zloděj a lotr jest I/} 10, 1/1~kterýž k tómu je-
diné přišel jest, aby zatratil. A že toho jako cizieho hlasu neznajie
ani jeho slyšie, ale pryč od něho utiekajie nebo u něho ne život, ale
smrt nalézajie. _

--- ~ . v .

Třetí sú, jichžt se 'Varovati máme, zj~vní kuběp.áři, svato":
kupci, jenž sú kacéři a kněžstvie v nich y.estojí podlé ustavenie pa-
pežského a ovšem podlé Božieho. A tak i všech, ješto zjevně smr-

I

171a tedlné hřiechy činie a horšie lidi sprostné. I Protož podlé řeči
v

svatého Pavla, jestliže ten, jenž bratr neb křestan slove, jest smil-
ník nebo lakomec neb opilec neb modlosluha nebo zlómluvce nebo
lajka, s takovým ani pokrmu beřte. II1K 5, lIli A když s takový-
mi hřiešníky pokrmu tělestného nemajie jiesti, tehdy mnohem viece
těla Kristova a krve jeho, ješto jest velebnější pokrm a nápoj než
tělestný, ješto slušie jediné svatým lidem spolu jiesti jej. K tomu
rozumu mluví svatý Jeronym a die: "Ach běda, milý Pane, co já 'to-
mu diem? Toliko k~ěžie jedie tě na oltáři jako maso hovadské a pta-
čie mnohem huoře, nebo často ve dne nalévajie se pitím a v noci po-
žívajie ženského skutku nečistého a tě ráno nerozsuzujíce jedie. 1
kde se, Pane, tajíš? Spíš-li či-li bdíš; jest-li tobě taobět vzácná?
Ta-li jest obět, kterúž ty zvoluje.š, slyšíš-li jich modlitbu s nebes
a s stolice své božské moci?Vieru nic. Nebo by ty chtěl té oběti,byl,
b:ť lhář a hřiešníkov tovařiš. Nebo jako svědčí prorok svatý David:
"Řekl si hřiešnému: Proč ty vypravuješ spravedlnosti mé a přijímáš
zákon můj"skrze ústa tvá." liž 50, 161/ A také die múdrý Šalomún:
"Dar~v nemilostivých lidí nepřijímá najvyšší, ani vzhlédá na jich
oběti." ffEcc1esiasticus 34, 2311 Zajisté, Pane, poněvadž jest prav-
da, cos ty mluvil skrze ústa prorQk~v a poněvadž se tobě. pravda lÍ-

171b bí, taková obět má r1,lšena bÝti, I aby nebyla. Nebo taková obě;
bývá kněžím na věčné zatracenie a nenie prospěšná, za koho se děje.
Ovšem pravdu poviedá, milý Pane, ktožkolivěk pozná zlý život kněž-
ský smilný, opilý, lakomý nebo nečistý, ješto stojí o svůj užitek tě-
lestný viec než o spasenie lidské, a jemu mši slúžiti propustí a mo-
ha staviti i nestaví, jest účasten jeho hři;echu a věčného zatracenie
jest toyařiš. " Opět svatý Jan Zlatoústý die: "Ktož pozná kněze bez
lísky Božie a bližnieho opilého, nečistého, lako~ého·a pyšného a
jde k jeho mši, v zlosti a v hřiechu jeho posil~uje, nebo takový kaž-
dý kněz, by pro lidi nebylo a pro jeho tělestný užitek, zajisté ne-
slúžil by mše. Protož ktožkolivěk stojí u tajového mše, puojde s ním
na věčné zatracenie, leč se toho ukrutně pokaje, ostana a želeje až
do smrti. Opět svatý Jeroným die: "Kterýž kněz jest bez lásky ne-
čistý nebQ lakomý, od toho každý člověk utiekaj viec než od hada.

Takrnluvie tito první učitelé, ješto je kněžie nynější velebie,
kdež skrze ně mohú své vuole dotisknúti anebo se nad někým PQmstí-



ti anebo se ukázati skrze jich řeči. Ale tuto kněžím nenakládají jich
posvěcovánie velebiece hřiešných takéž jako svatých, ale hřiešných

172a kněží obět velejí rušiti. A nebudú-li rušiti ti, kteříž I mohú,,-
účastni sú jich hřiechov. Takéž ti, ktož jich mše poslúchajie nebo
se jie dievajie a znajiece hřiešného, v hřieších jeho posil~ujie, a
nebudú-li se káti, budú zatraceni s tiem knězem nebo s mnohÝmi.
A k tomu hledi~ce, aby pro bázeň Boží tak se všech stran o nich
rozeznánie bylo, tehdy jich málo podlé pravdy naleznem, ješto bl
těch tří příčin na sobě' neměli nebo viery anebo zjevných .hřiechov
smrtedlných aneb těch všech věcí spolu někteří z nich. Protož vie-..,
ra Kristova v řiedkých nalezena hl~denynie a jiní se nehodie křesta-,
nom k spasení, nebo ;i.-i.mnejsú svátost, ale peklo a smrt.

Ještě o posvěcování svátosti těla a krve Kristovy pře děje se.
• v

Jedni pravie, že obecný křestan spravedlivý muož posvětiti té svá-
tosti, a jiní odpierajie, že samÝmkněžím dána jest moc ku posvěco-
vání. A v tom s obú stranú muož pýcha veliká' býti. Obecný křestan
muož se na to táhnúti, že podlé spravedlnosti své má moc ku posvě-
cení a kněžie v tom zamietá. A kněz také nic nehledí, by podlé spra-
vedlnosti měl moc ku posvěcení, jediné :podlé samého kněžstvie, je-
hož nemá nižádnú jistotu dokonalejie, jediné zevnitř od biskupa. Ale
v té věci nepotřebný svár jest a daremná pýcha. Svatý Pavel die, I

172b že kněz má mieti v sobě tajemstvie viery 111Tm 3, 911, kteréžto ta-
jernstvie viery k oběti těla a krve Kristovy potřebně slušie ku posvě-
cení i k rozdávání i k držení 'o tom, nebo také ta obět slove i jest
svaté tajemstvie. -

v

Protož neniet tomu lehce rozuměti, že zvláštní řád nebo stav
v ,

kněžský v lidu křestanském od Krista i od jeho apoštolov zvolen jest
a tomu řádu přidává se tajemstvie viery, péče duší a klíče k svázání
a rozvázání a takovým všecky duchovnie věci v ruce dány sú. Pro-
tož posvěcenie jim najlépe slušie nebo jemu najlépe majie rozuměti.
Neniet malá věc skrze pýchu miesiti se ku posvátným věcem, ješto
na kněžie slušejie. Chor~s jinÝmi zle jest toho požil pyšně se pleta
v kněžské oběti, pro něž za živa vstúpili sú do pekla. liNu 16, 3311
A zvláště ta věc, jakž by obecná všem byla, tak by zhynula a nic
by vážná nebyla. Nebo každý by chtěl k nie právo mieti a jakž by se
nemúdrjrm.dostala, tak by ji potupili a upadli by v Boží hněv. Protož
jednomu lidu najlépe příslušie, v němž má býti tajemstvie viery.
Pak-:li nejsú takoví a nelíbie se komu pro svuoj ohyzdný život a ne-
bezpečni sú pro svú slepotu a jiné bludy, ne proto ihned má se tako-
vý člověk v kněžstvie plésti bez Božieho povolánie, nemuož-li ni-

173a kdiež věrných kněží naleznúti, ale tak v pokoře osta1:i I a zř-ieti
k najvyššiemu biskupu, knězi věčnému, j ešto muož věčně spasiti,
kterýž sám obětí nepřestává býti před Otcem za ty, kteříž sú jeho,
ač velebně v svátosti činí se přítomnu obětí. A štastni sme skrze
tu obět, když k nie zpuosobí hodné služebníky, aby často obětována
byla otci za naše mnohé potřeby. A když pro naše hřiechy nenie hcxl-
ných, ještě muožem k Otci přistúpiti skrze něho, kterýž na pravici
jeho přistojí za nás oroduje.



svaté jest manželstvie, kterážto svátos't nenie v sobě sama dosta-
tečna ku posvěcení cérkvi svaté, jediné snad mohú býti manželé
z počtu cérkve svaté, kteráž bývá posvěcena skrze Jezukrista, Pá-
na našeho. AniŽ muož z které příčiny v pravdě nazváno býti man-
želstvie svátost, jediné znamenie, to jest znamenie svaté věci, sva-
tého spojenie Krista s jeho chotí. A jestli svatost života jich dobrá
jest, svátost líbie se Bohu jako i jiní lidé. Ale když všickni lidé
naskrze nej sú' ta svátost požívajíce manželstvie, ani ta svátost man-
želstvie dostatečna jest sama v sobě ku posvěcení všech, jenž sú
cérkev svatá.

Nerozumiem tomu, proč najviece položena jest jediná zvláště
173b svátost cérkvi svaté. / A snad proto, že jie kněžie dobře požíva-, .

jie a milujie tak býti, jakož ta svátost zaleží. Protož nenie lepšie
svátost panenstvie, nebo viece odpierá jich svobodnému smilství.
A poněvadž všickni nedržie té svátosti, ani ona sebú posvěcuje
všech. Tehdy k držení dlužnému z zavázánie viery věděti nebo dr-
žeti právě o té svátosti nevím pilněj šie příčiny k držení o tom prá-,
vě, jediné že jest svaté věci znamenie a řád obecného dobrého a
rozmnoženie tělestnie lidí skrze nie. A j sú-li z viery Kristovy
skrze pilnost, příčina sú dobrých dětí a tiem by najviece cérkvi
svaté k svatosti napomohli. A ty věci věděti nebo je za pravé drže-
ti dobré jest, ale ktož se sám nestrojí držeti tu svátost a jinak se
bojí Boha, ač by toho nevěděl, kteraká jest svátost manželstvie,
byl by spasen. Protož pilnějších svátostí cérkvi svaté mičie a tyto
lehčej šie vynášejie. To musí příčina k svedení býti.

Ale když sú tiem hnuli a chtie lidi zamucovati pro to pudiece
je k vyznávání o tom, již něco le musí o tom mluveno býti a také
snad pro užitek něčí. A najprve to, ješto se die: svátost cérkvi
svaté jest manželstvie. A to v tom jest ta svátost, že jest znamenie

174a svaté věci, kteráž svatá věc stojí v / Kristu a v cérkvi. Jakož
tělestné spojenie jest v přebývání muže s ženú, takéž podlé duchov-
nieho svázánie skrze lásku jest sjednánie Krista ,s jeho chotí. A
jakož muž a žena tělestně rodie, takéž Kristus a cérkev duchovnie
syny rodíta spolu z ducha svatého. Protož v těchto manželech jedi-
n~ znamenie stojí té svaté věci. Ale to znamenie od počátka vždy
stojí, nebo v ráji stvořil Buoh muže z hlíny a ženu z kosti jeho a
postavil je, aby spolu jedno tělo byli. A potom viec trvá to zname-
nie ve všech lidech, nebo všickni vždy se tak pojímajie, muž a že-
na, pohané·, židé i křestané, a když mezi všemi lidmi jest to pojí-
manie tělestné muže a ženy, tehdy ta svátost tak dobře u žid~v iu
., v ,

pohanov stojí jako u křestanov. A jestli ta svátost cérkve svaté,
jest také u pohan~v i u žid~v, nebo když jediné skrze znamenie jest,

. ,. , v ,

také skrze znamenie u židov nebo u pohanov stojí jako u křestanov.
" ,A die-li k to: viece u křestanov, nebo vieru v sobě majie a pohané

nic, a jest-li co lepšího v těchto skrze vieru, tehdy již ne podlé



podlé znamenie, ale pod1"épravdy, kterúžto pravdu viera živá dělá
v nich. A když skrze vieru na nich něco lepšieho nad pohany stojí,

174b proto majie býti jedna I svátost cérkvi svaté. Takéž svátostí
cérkev svatá i viece muož mieti než tuto jednu. Nebo i nemanželé
světě skrze vieru živi sú. Nebudet proč odčítati podlé viery té jed-
né svátosti, nebo viece takové jest, pak-li bez viery živé a skuteč-
né sú živi, tehdy v znamení samém sú svátost, kterúž svátost i pq-
hané držie.

Protož nevím, ze všech lidí kto by byl odporen této svátosti,
ale spieše každý žádá jie kromě dvú příčinú, s'krze niž·'někteří lidé,
rušie a nenávidie takového pojímanie ženy ~ mužem. Někteří sú,
ješto mně.jie by něco byli dokonalejšieho než manželé, držieQe a mi-
lujíce čistotu a majie trpkost k těm, ješto se ~enie a vdávajie a pro-
to je sobě lehčie a někteří pochybují o jich spasení, .protože nesto-
jie v čistotě. Ale tu neslušie vysoko smysliti. Neviem, kto ze Vša::h
v té straně muož se proti jinému chlubiti anebo jeho tupiti, ktož
jest bezpečen v tom, že ostojí v čistotě. Kto jest ze všech, ješto
by ~ebyl tištěn od smilstva domácieho, velmi často děkuj Pánu Bohu
z toho a zkus i toho v sobě, skrze-li dokonalú ctnost bezpečen jest
čistotou v sobě či-li samo přirozenie těla studené nepřidává popuze-

175a nie a zápal~v smil I ných v tom těle. A jestli skrze milovánie či~-
toty a dokonalú ctností ukroceno smilstvie v těle, nerod se chlubiti
ani vysoko mysliti. Nebo chlúba netoliko čistotu tělestnú, ale i ži-
vot anjelský podetne. Pak-li samo přirozenie přidává pokoje v tom,
tehdy člověk nic nevie o té těžkosti a muož jiného haněti v tom, ne
proto, že sám svrchované čistoty jest milovník, .ale že sám nic
nevie o té nesnázi, kterú lidé majie a proto jim nevěří, mnie, že
nižádnému.neškodí jako jemu a mní, že jest svrchovaný v té ctnosti
a nezná se v tom, že jediné jest proto v nie svrchovaný, že.nemá'
v sobě nic protivného té ctnosti. Muož se snadně zdržeti od smil-,
stvie, nemaje v sobě popuzenie a zápalov smilných pro studené při-
rozenie anebo pro nemocné tělo nebo pro starost. I muož jiné tvrdě,
súditi a mrzkost od nich mieti, ješto mnoho viece bojov proti smil-
ství strpie ještě jemu někdy ú. manželství svolujíce, než on po vše
časy jsa jeho prázden. Protož neniet malá věc to, že těla všech
lidí od otce a mateře založena sú v skutciech smilných, protož při-
rozeno jest jim smilstvie, tú najbližší prvností mezi všemi skutky
lidskÝmi, které jhn přirozenie přidává, najprvnie jest a najklopot-

175b něj šie smilstvie, I a to diem, z těch skutku~v'najbližšie, ješto
ohyzdujie, nebo hřiech~ú člověku. A tak nenie divno, že lidé pada-.
jie v ně, ale div jest, že kdy kto k spasení přijde pro ně, poněvadž
jest tak rozmnožené a přiblížené k činění všelikého člověka a po-
něvadž jeho Buoh tak velmi nenávidí a těžce mstí pro ně. Protož
ještě shovievaje a příčinu hněvu svému odnošuje, dal lidem ten stav
manželský. A některé příčiny zřiezené položiv jim v tom stavu, dal
miesto jich smilství v těch příčinách a za hřiech jim nepočítá jeho,
nehnú-li se jinak v neřád. Jinak by nestrpěl člověka na zemi, nebo'



pro smilstvie řekl jest: "Žel mi jest, že sem člověka stvořiL il

IIGn 6, 6// A řek to, zatopil vešken s~ět lidí, i hovada, kromě osm, .
člověkov. .

Druhá strana a příčina jest, pro niž potupují manželstvie
někteří lidé rozpuštění, nepořádní v pOjímání jeden muž mnoho žen'
a -jedna žena mnohé muže pro neskrqvné smilstvie, jemuž přezdie-, .

vajie svoboda synov Božích a nový ,život. A podoben jest k novotě,
by jemu vrásky šedin nepřekážely. A tiem s~ ruší řád manželský,
od Boha ustavený, muže jednoho s jednú ženú spojenie. A tiem by
se rušilo obecné dobré, kdyby to ve mnohé lidi vešlo. Najprvé mi-
lost pravá / manželská přestala by tiem, že by muž, inaje mnohé
ženy, nemohl by k každé mieti zřízené milosti ,jednu by viece milo-
val než druhú a tu vnesl by nenávist mezi ty ženy pro své přichýle-
nie k některé. Takéž zase žena, mající mnoho mužuov, svadí je
spolu, lísající o jednom viece než o jiných a tak nižádného pokoje
nebylo by ani kterého řádu. Takéž ztratila by se všecka milost
k dětem otc~v a mateří. Protož ten řád, ustavený od Boha, muže a
ženy v manželstvie spojéný, tak jest potřeben k svrchniemu řádu,
jako jedna věc zemská králova jest potřebná k ukrocení mnohého
lidu, aby všickni skrze jednoho přikázánie pokojně dosti na svém
měli a nesměli na~cizie sahati, ani násilím se v čie uvázati. A když
se takého řádu na zemi nedostane, jakož ted nynie jest, tak hubený
chce panovati nad poctivým a ktož měl, ten nemá, a ktož nedělal,
ten požívá.

Protož jakož se skrze moc jednu múdrú řiedí země, takéž se
řiedí skrze svomú jednotu dvú člověkú manželství. Nebo milost
jednoho muže k jedné ženě a zase jedné ženy k jednomu muži muož
bÝti pravá a zřiezená. A což se z nich dětí narodí, k těm oba pra-
vú / a přirozenú milost přichýlíta a s pilností budeta chovati jich
a hromážditi jim, aby po nich dědici ostali v jich úsilí. A tak bez
pohaněnie zuostanú v uobci, ano jich nižádný neviní tiem, že z ci-
zološstvie sú, ale jednoho otce a mateře bez potupy děti budú. A
budú-li dcery, rádi je pojmú, pakli synové, dadie jim rádi dcery
své. A tiem řád a pravda, milost a pokoj muož se mezi lidem všeli-
kým držeti. A to diem jediné o tom řádu, ješto jest potřeben k byd-
lení na zemi. A když ten svrchní řád jest mezi lidmi, tehdy i ten
řád, kterýž podlé ctnosti jest, muož uveden v lidi bÝti. A tu jednu
příčinu má každý vážiti, že muož mnoho dobrého na zemi bÝti, když
takzřiezeně ve dvú osobú manželstvie stojí, jako jest Buoh ustavil.
A kterak by potupeno bylo rozmnoženie mnohé muže jedné ženě mie-
ti anebo tak vuobec bez řádu bydliti na obě straně. A to vše mrzké
smilstive ruší nynie v lidech, že jeden jednu pojma, nemuož jeho tak
široce páchati, jako když má svobodu v ženách. Takéž i žena zlá
kuože túlá s.e po všech, po městech, a některá po lesích po smilstYÍ
a ještě i ty ohavnosti nemuožechu pravdy minúti, vždy je diábel odě-
je milostí duchovní a svobodú synov Božích, / aby tudy neskrovné
rúhánie na jméno Pána Boha upadlo.



Ale když má býti řeč o manželech, tehdy jest o tom najpotřeb-
nějšie, což by k spravedlnosti jim spomocno bylo, ač já neviem,
bych komu z nich prospěl, protož tiem'méně některý~h věcí dotknu.
A že najprvnie věc křesŤanským manžel~m se předkládá, aby vědě-
li, co jest manželstvie. A že jest spojenie muže a ženy mezi svobcrl-
nými osobami v svolenie k bydlení manželskému do smrti. A těmi
řečmi krátkými zahrnuje příčiny potřebné k tomu manželství jedno-
ho muže a jedné ženy, a to hodné k manželství, ješto se hodie k ro-
zení dětí. Nebo nepříslušie starých v to přijímati, nebo v těch ne-
nie zřiezena vuole k manželství, ale snad ještě chtie diábla pásti
v smilství k starosti, jakož jest toho mnoho do mrzkých kmetuov
plesnivých, ješto od mladosti vykrmili sú srdce svá v smilství, kte-
réž v nich neumenší se do šedin. A tiem, že die jednoho a jedné, za-
mietá bludy ty, o nichž prve řeč byla pojímánie rozmnožených osob
na obě straně. A že přidává svobodných osob, to proto, aby muž
ani žena nebyli zavázáni sliby prve, žena jinému muži, ani muž ji-

177b né ženě, ani 1 Bohu slibem čistoty. A die, že těch dvú svolení
k manželství a k trvání v přebývání až do smrti. Jedna strana die
svolena k manželství, tiem vymietá falešné oklamánie, ješto je
v srdci mívajie, slibujíce ústy, aby smilstvie dojdúce jedni na dru-
hých, nemienie držeti viery manželské ani bydliti do smrti. Protož
nevěrně činie v obém, není-li svolenie s dobrého úmysla k věrnos-
ti manželské a k bydlení do smrti.

Ještě viece sluší ku pravému manželství, aby muž i žena do
manželstvie čistotu držali. Ale ta řeč u vietr jest, když smilstvím
porušeni sú prve než rozumu dojdú, v pěti a sedmi letech po past-
vách, po stodolách, po chléviech a"kdež chtie, ano jich ná tom ne-
mnoho střehú. Dosti otec a máti na tom majie, že jim husy, jehen-
ce) krávy a koně pasú. Činte s tiem, COŽchtie, nemohú na to staří
dbáti. Nebo staří sami ani Boha milujie, ani jeho znajie, ale jako
hovádka bez rozumu sú. I není div, že dětí svých netbajie. Takéž
synové a dcery dorostlejší, ti u frejích mrzkých v tancech po kú-
tech přebývajie, v žádostech ohavných a v hřiešiech těžkých poro-
šujie se. A v těch neřádech rozpustilých jdú v manželstvie s velikú

178a klopotností, nemohúce dočekati, aby se spieše zběh 1 li, aby bez
překazy smilnili. A někteří prve po kútech a potom sejdúce se,
upadnú sobě v mrzkost, nebudú sobě věřiti a zlá domněnie do sebe
mieti, a nemilost, sváry, bitie a všelikú nehodno st , nebudú moci
spolu mluviti, ani na se hleděti pro mrzkost. A to"zlé bydlenie v
manželství činí nehodnost a hřiechové předešlí před manželstvím,
nebo psáno jest: "Dobrý oddiel jest žena dobrá, a bude dána muži
bojíciemu se Boha pro jeho dobrý život, ale život peský muže vstek-
lého nenie toho hoden." IIEcclesiasticus 26,311 "

Ještě tomu se učie manželé, aby v pOjímání rovnosti hledali,
nebo nerovnost mnoho zlého činí mezi II!anžely. Sprostný člověk
vladyku a vladyka sprostnú ženu, kmet starý a žena mladá, baba
stará a muž ve dvúdcáti letech nebude. A to pro penieze činie, ro-



diči dievku mladú kmeti starému dadie, a potom pro ty nerovnosti
omrzejie sobě, pohrdá poctivější sprostným a muž mladý nebo bude
cizoložiti, anebo pryč puojde, ano baba svrasklalá doma ostane,
mrzě, a on chodě jinam, utratí jie penieze a ona ve psí hubená osta-

v ,
ne. Tot užitek bude toho manželstvie nesvatého, ješto hřiechov v

178b něm napáší bez miery. I Ještě v pojímání k tomuto se napomínajie,
aby s obú stranú podlé dobroty života pojímali se. Nebo obecně hle-
die na ..krásu a na zbožie a na urozenie, kdež nemá nutiti krás·a žen-
ská k manželství, ješto k smilství zapaluje. 'Pojme-li ji pro její krá-
su, jsa oklamán, smilstvie pojme, tiehne-li se na urozenie, pýchu
pojímá, nebo jména velikého chvály žádá skrze rozmnoženi~ veli-
kých přátel, a tak hřiechy vždy pojímá. Kterak tu bude svátost,
když založenie manželstvie hřiech jest? Takéž i ti,. ješto k zboží
hledie, lakomstvie pojímajie. Protož nenie div do toho lidu, že jest
tak neřádný, nebo nikdiež nemajie založenie božského, vše podlé
žádo stí těle stných činie.

Také jim váží se škoda v pOjímání přátel svých. A tak pravie,
že zákon Boží do třetieho kolena brání pojímati přátel, ale ustave-
nie doktorská do pátého kolena bránie se pojímati. Takež o kmot-
řiech die ,že otec dietěte té kmotru te_što _d!,?í_dJ-ej:ěinem_uožpo-
jieti a ona jeho zase, ani dietě, ješto je drží kmotra, muož jie 'po-
jieti, ani děti těch, jenž sobě kmotrové, mohú se pojímati. Ale já
těm kmotráním nerozumím,napočítajíce jich na obě straně mnoho,v ,
kdet v tom lidé svědomie shledajie. Nastavějie kmotrov mnoho a kmo-

179a ter, takže někdy v jedné vsi I vše sobě kmotrové budú. A tak sami
staří kmotrové nemajie pojímati těch dětí, kteréž křtie. Nemajie pojí-
mati se dět.:~<ti.1:.ještoje kmotrové mezi sebú křtie. A tak je tu počta,
žet já jim:nemohu rozuměti. A velí je lúčiti ruozno, kdyby se pojali.
A kdet tomu srozumějie lidé ,ješto se to kmotrovstvie rozmnoží, že,
jemu počtu nevědie, přátel do pátého kolena nepojímati a kmotruov
všudy plno a dětí I rkp. dítil ,ješto je kmotrové mezi sebú křtie, kde
těm konec bude?A tak musie do jiného kraje pro ženy, aby je v man-
želstvie pojímali. A zase též o mužiech, ješto bezpečnějie pojímati se
jest těm,je·što svědomi po skutciech mohú bÝti jedni druhých než z ji.-
ného kraj.e,ješto nevědie ,kterak sú živi. Mhím tak jediné, že nad zá-
kon Boží obtiežili sú i v tom lidi, svědomie jim tak ve mnohých věcech
činiece, ješto zákon Boží toho neukazuje, a byt se dnes tací pojali,jí
nevím, -pro.čjim svědomie z toho činiti . Tolit"test veliká věc, ~e starc&_
ty jich kms>trové sobě sú v jiJ?ých dětech než v těch ,j_e~to je pojímajie.

Ještě viece naučenie jim dávajie v tom, že nemohú zdrželi-
vosti v čistotě požívati jeden bez vuole druhého ani jie slibovati.
Nebo jim přikazuje apoštol jeden druhému dluh platiti. Žena nemá

179b moci nad svým tělem, I ale muž, a muž nemá moci nad svým.tělem,
ale žena. II lK 7, 4// Protož jediné, a oba povolita za některý čas
nebo vždy tak v čistotě- bÝti, tehdy jest užitečno mezi nimi, pak-li
jeden miluje čistotu, odchýlí se.od druhého proti jeho vuoli v tom.
Tehdy, ač se domnievá, by něco dobrého své duši tou zdrželiTostí



učinil, nic neučiní, ale nemilost, sváry, cizoložstvie a němé hřie-
chy na druhém vzdělá, jakož ini jest o mnohých svědomo. Pro sle-
potu nechtie toho učiniti, což jemu zákon Boží velí i činí to, což
jemu brání. Nenie to lehké svázánie. Brzo mniece, by Bohu slúžili,
v zatracenie vběhnú.

Ještě viece napomínajie se ti, ješto chtie u manželstvie jíti.
Majie mieti najprve úmysl Boží a ž4dost k rozplození dětí podlé tě-
la, o to usilujiece, což na nich jest, aby jich děti byli vyvolení sy-
nové a dcery Božie. Nebo nad těmi, kteříž vymierajie z Úffiysla Bo-,
ha, diábel moc má jakož zjevno jest na Sáře, že z sedmi mužov diá-
bel duše vydřel pro ni, IITobiáš 3, 811 ješto jako hovada bez stra-
chu Božieho žádali jie. Protož Tobiáš mladý, sa s ní oddán v man-

'V

želstvie, řekl jie: "Sáro, vstan a modlme se Bohu dnes a zajtra i
pozajtří, jenž V těch třech nocích spojímanie naše s Bohem jest .

. ,Ale potom bude pojímánie stavu našeho. Děti zajisté svatých/lidí
180a sme a nemuožme I se pojímati jako pohané, ješto Boha neznajie."

IITobiáš 6, 21; 8,411 To j~st naučenie pravé. Kto by je přijal, dob-
rý by počátek svého manželstvie učinil Boha napřed polože v srdci
i hledal ženy takéž, abyi s ní prve nazÝvali jméno Božie a modlili
se Pánu Bohu, aby je vyprostil od diábélstvie smilného v tom man-
želství a také aby_jim dal z toho manželstvie syny a dcery dobré,
ješto by také Boha poznali. Nebo mnoho muož zaslúženie otcovo a
mateřino prospěti dětem, muožt dobrých dětí zaslúžiti, neb lze jest
Bohu pro modlitbu otce dobrého a mateře dáti jim děti dobré a múd-
ré. A kdyby děti měli pomoc v zaslúžení otcově a v naučení dobrém
a v jich obcování svatém, snadně by vieře naučeni byli a rostli by
ihned s vierou a tiem činem manželé prospěli by cierkvi svaté, ro-
diece syny své a tak, aby ihned byli synové cierkve svaté.

Ale než na to přijde s tiemto kněžstvem nyněj ším, že drahně
vody do moře uteče, ješto neumějí, ani tbaji čemu lidi naučiti. A li-
dé sami od sebe jako les planý špěšně rostú a množie se beze všie
známosti Božie. A nemajie většieho utěšenie na světě, jedno se že-
niti a vdávati, aby se psáli svobodně v smilství. Protož ihned z to-

180b ho manželstvie tak podobně děti rodie se, ješto ani rozumu, I ani
ctnosti mohú pochopiti, ač by je kto učil tomu, jediné ihned v smil-
stvie po kútech a v bláznovstvie vzteklé, v rozpuštěnie, v obžer-
stvie, a to nemúdré, nepoddané, a všecko prokleté. Jakož Pán Buoh
mluvil jest: "Budete-li přestupovati přikázánie má, prokletý plod
břicha vašeho bude. " IIDt 28, 15.1811 A takž i jde všecko v prokle-
tí BoHem. Děti prokleté zrodie se a zrostú bez rozumu, bez ctnos-
ti, bez viery ve všem hovadství a potom v té hovadné slepotě opět se
pojmú v manželstvie a opět tak děti rodie prokleté, jako sú sami.
A tudy všecka známost Božie umře i všecko, což poctivého jest me';'
zi křestYany, jediné sami obyčejové mrtvé viery ostanú mezi nimi a
zlost vždy zatiem roste vzhuoru. A tiem činem manželstvie nynějšie
jest padenie viery našie tak těžké, jako muož která věc jedna bÝti
k zrušení viery. Tot jest manželstvie to hovadské. Amen.



cérkvi svaté jest potvrzenie nebo biřmovánie, kteráž takto od,
mistrov vypravuje se, že jakož život tělestný najprve skrze naro-
zenie koná se, druhé skrze množenie, takéž duchovní život podob-
ně najprve skrze křest koná se, druhé skrze potvrzenie. V potvr-
zení přijímá člověk jako někaký věk dokonalý duchovnieho života na
křtu. Druhé rodíme se k životu a skrze potvrzenie posilněni bývá-

181a me I k boji. Ta svátost potvrzenie vidí se skrze příklad od Kris-
ta, jelikožto k svému úřadu, když jest řekl: "sedte v miestě, doka-
vadž nebudete oblečeni v moc ducha svatého, přicházejícieho na
vás." liL 24, 49; Sk 1, 4.811 A tak tu svátost napřed pověděnú
Kristus nevydávaje, ale slibuje, ustavil jest podlé toho: "Neodej-
du-li já, utěšitel nepřijde k vám, ale když odejdu, pošli jeho k\vám ,"
II} 16, 7bll V té svátosti dává se plnost ducha svatého, Takež apoš ...
tolé dávachu tu svátost, vzkládali sú ruce na křtěné a přijímachu
ducha svatého. A to všecko pravá a svatá řeč jest, což se o apoš-
tolech mluví a všem užitečná k spasení, nad kÝm se tak jako nad
apoštoly naplní. Ale když se to Kristovi přidává, že jest sedmeru
svátost ustavil zákona nového jakožto najvětší zákona dávatel,
protož ne proto bychom byli protivni vzieti kterú svátost, kterú by
Kristus ustavil, ale abychom pod jménem jeho svátosti netčie jiné
nepřijali, mniece, by byla svátost, ana diáblova zlost, protož mu-
síme k těm řečem pilně zřieti.

Nebo ustavil-li jest sedmeru svátost u vidomých znameních
slibuje v těch zjevně nebo tajně dáti ducha svatého nebo jiné osvě-
čenie, to v čtení naleznem. Nebo když křest ta svátost a tělo a krev

"jeho zjevny sú ve čtení, takéž potvrzenie musít zjevno bÝti. A když
181b sú všecky u vidomých znameních, I tehda ta znamenie musie zjevm

bÝti, aby je ustavuje, kterú pravdu znamenajie, ukázal řečí, jakož
jest o křtu řekl: "Nenarodíte-li se z vody a z ducha svatého, ne-
muožte vjíti do královstvie nebeského." I/} 3, sil A když chtěl dáti
na křtu ducha svatého v znamení vodném, to ihned pověděl.

Ta-kéž o svátosti biřmovánie máme držeti, jest-li od něho u-,
stavena. A že prvnie řeč od mistrov pověděná o té svátosti biřmo-
vánie, velebně se praví o znamení i o pravdě, znanienie na písmě
dokonalém, znamenie vidomé olej a pravdu toho znamenie milost du-
cha svatého. A že :KŤtěný ve křtu znova se rodí v duchovní život,
ale touto svátostí posílen bývá plností Ducha svatého k boji duchov-
niemu. Ale že nejde řeč jich u pokoji o vidomém znamení oleje, když
jeho nemohú ze čtenie nikdiež ukázati, by jím Kristus maže potvrzo-
val lidí. Nebo odpierajie jim někteří, chtiece duovodu od nich o vi-
domém znamení oleje, poněvadž pravie, že Kristus ustavil všecky
svátosti. A jest-li tak, aby zjevně ze čtenie ukázali. Protož hněva-
jíce se s haněním, poběhle dávají těm, ješto jistého duovodu o zna-
mení oleje žádají, a řkou takovÝm poběhlÝm: "V těchto dnech ne-
bezpečnSrch dosti podobna vidí se odpověd': Když cierkevobecná



182a nebo všecka drží to I jako neprotivné zákonu Božiemu. Jediné ty
z své hlavy uměti budeš dovésti, že se nesjednává s zákonem Bo-
žím a že by hmotnost té svátosti nebyla olej s balsámem smiešený.
Umlkni, nespoléhaj na svú vlastní múdrost jako blázen. Ale aby
těmito slovy nebo oněmi nebylo o mně řečeno, že nečiním dosti,ale
hančivÝmi slovy odbývám, najprve znamenati jest, že milost ducha
svatého v oleji znamenává se. Protož o Kristovi praví se, že zrna·
zán jest olejem utěšeně pro milost ducha svatého, kterúž jest,měl.
Protož olej příslušie hmotnosti této svátosti., neb v potvrzení mi-
lost Ducha svatého skrze olej znamenaná všecko dobré v člověku,
činí nebo potvrzuje." A ta všecka řeČ' jest odpověděna za duovod
o hmotnosti vidomé ol~je, jenž j,est znamenie vidomé nebo čitedl-
né. A že nic v těch řečech neukazuje, že by Kristus tu svátost vi-
domú oleje ustavil k biřmování, jediné toto die, že takovYm poběh-
lÝm, ješto žádajie ze čtenie dU:ovodu, dosti ,jest za odpověd, když
cierkev obecná nebo všecka drží to jako neprotivné zákonu Božie-
mu., jediné ty z své hlavy budeš uměti dovésti, že se nesjednává
z zákonem Božím.

A tot slušie pilně znamenati, na čemt stavie duovod, a že na
držení dávném všie cierkve, ne jako neprotivnú věc zákonu Boži.e,..
mu, ale .jako jedno z osmera blalÍoslavenstvie. A viece drží římská

182b I cierkev. A když tiem dovodí, prve řekl, že Kristus ustavil sed-
meru svátost, tehdy ne Kristus, ale ob~cná cierkev ustavila jest,
aby biskup svatokupec světil olej a maže jím bral penieze. Prot<;>ž
nenie bezpečno křestanu, což ta obecná cerkev ustaví a drží jako
neprotivné zákonu Božiemu. Mnohé ona zbožie přieliš tak drží ja-
ko neprotivné' zákonu Božiemu. Jest nadánie mnohé římské cierkvi,
a když jest protivné a ona nemá za protivné, tehdy se nesjednává
s Bohem. Což Buoh má za protivné, to ona za milé. Protož o drže-
ní oleje svatokupeckého takéž jest, že držie o něm jináč než Buoh.
Druhú řeč v duovodu má, že milost ducha svatého v oleji znamená-
na jest podlé písma, kteréž o Kristovi povědieno jest, že Buoh po-
mazal jeho olejem veselé liŽ 45,8; Žd 1,91/ a že to nenie odporné,
že na mnohýc:h miestech v písme nalezne se, že někteří lidé mazá-
ni sú olejem k znamení tajnosti anebo milosti ducha svatého. Však·v ,
ta znamenie nejsú položena jako zákon křestan.om, aby se mažiece
olejem svatokupeckÝm jako znamením ducha svatého držali, že ihmi
za tiem znamením svrchnieho zmazánie přijde jim plnost ducha sva-
tého.

Protož jest o to řeč, jestliže by dovedeno bylo, že Kristus',
183a ustaviv olej k znamení, kázal biskupuom, aby I lidem na čelo ma-

žiece jej políčky dávali, a k těm políčk~ffi- a mazání slíbil dáti du-
cha svatého, tehdy má držáno bÝti jako zákon. Ale že nemohú toho
ukázati, ač oleje nastrkujie k znamení, ale od lidí ustaveného'. A
ještě viece, že tuto ústy vyznává sám, že Kristus nevydal ani usta-
vil vidomé, ale jediné slíbil dáti Ducha svatého, kteréhož ducha
svatého má znamenati olej, až jeho biskup svatokupec nasvětL A



tak oni řiekajie znamen:ie a věc znamenaná, to jest, že věc ta zna-
menává ducha svatého skrze olej. 1 di~ tuto, že Kristus nevydal
svátosti vidomé oleje, ješto k znamení jest, jediné že sliboval dá-
ti věc znamenanú skrze olej ducha svatého. A ta stránka jedna vi-
domá potřebná jest srozuměti, kterak ji chtie přidati Kristovi i
nemohú.

Protož v rozličné rozumy sem i tam zacházejie. A že by to
nic nebyla veliká věc o samém znamení oleje, což Kristus slíbil
učedlníkom o naplnění ducha svatého, ješto sú svrchované dary
ducha svatého přijali. A toho nemá křestan zadřémati, když se ta-
kové věci mluvie. Nebo v tom musí býti veliké svedenie lidí, polo-
žiece taký obyčej biřmovánie a mazánie nehodného i vložiti v to tak

, v

svrchovaných darov sliby. Nemuožt to lehká věc býti držeti tak a
183b uvésti na to mnohý·lid. Kde ko / nec těm bluduom? Neviemt, by co

méně zlého bylo než to zlé. Bylo jest dřevo mrtvé, vyřežiece z ně-
ho člověka podobné, i kázali se jemu klaněti praviece, že jest pra-
vý buoh, ješto vším světem vládn~, an sebú s miesta hnúti nemuož.
A kterak by Boha potupil, ktož by tomu uvěřil, že jest ten špalek
bohem, a činil jemu čest, kteráž na Boha slušie. Takež obyčej a,
zisk svatokupeckých biskupov obaliti plností ducha svatého a na to. ,
uvésti množstvie nečíslné lidu, aby se klaněli těm biskupom a jich,
pyšnÝm obyčejom .pod slibem přijetie ducha svatého v plnosti. Ne-

v

vím, byt bylo menší oklamánie né ještě při modle, ač hřeší, ktož
se jie klanie, ale tledomnievá se spasenie v tom. Ale tuto tiem pře-
vyšuje zlé nad modlu, doufaje svému spasení v tom, ač pak nikdy
lidé neměli sú v také pochvale toho birdovánie. Ale když tak veli-
kého jména lidé, mistři z Prahy, umějí to tak svatými řečmi ozdobi-
ti a tak veliké užitky v tom lidi jistiti, že plnost ducha svatého při-
jímajie, tak se biřmujíce, již to nebude lehce váženo od lidi.

Ale slušie ta písma vážiti, jimiž přiodívajie to mrtvé biřmo-
vánie. To najprve, ješto syn boží kázal seděti v jednom domu a če-

184a kati ducha svatého, jest věc zvláštnie, ješto nenie pr / ve. jiným
podobná ani potom bude. Nebo zvláštnie příčina toho času byla
těch lidí i těch skutkuov, kťeréž měli lidé ti činiti. Protož zač Buoh
i jindy dává ducha svatého lidem, ale takým činem nic. Nebo k ob-,
novení všeho světa-nebo všech jazykovna světě jim jest dán duch
svatý, aby mohli jim Boha oznámiti a Pána Jezukrista. A tak s mocí
velikú duchovní dán jim duch svatý, aby veliké skutky mohli činiti.
Ješto pak potom jiní vieru mohli sú držeti i zpravovati ji, ač tak
k těm příčinám neměli ducha svatého jako apoštolé. Protož, když
jest to tak zvlášt//n//ie věc, to se jest s nimi stalo, ač jim zaslíbe-
nie apotvrzenie· pravé bylo v tom seslání ducha svatého, ale .jiné-
mu nižádnému Buoh tak nesliboval ani učinil. A když jest to zvláštte
věc, ješto k jiným nedocházie, proč by to zaslíbenie ducha svatého
mělo uvedeno býti na obyčej svatokupeckých biskupuov, aby pod
jich falešným obyčejem stálo zaslíbenie ducha svatého apoštolské,
aby tomu obec měla věřiti, že jim přijde to zaslíbenie, jehož Buoh
neslíbil tak vždy pod těmi obyčeji biskupského biřmovánie dávati



v . v .
obci celé křestanské? Protož nevěrnět se odievá ta, špatnost opselá,

184b v niež se biskupové chlubie tak velikými sliby Božími. I Neslu-
šiet jie jako kurvě koruna králové takéž i to písmo, ješto apoštolé
Petr a Jan uslyšavše, že Samaria přijala Slovo Božie, přišli sú
k nim a modlili sú se za ně, aby přijali ducha svatého. II Sk 8, 14nll
Nebo ještě na nižádného z nich nebieše přišel, ale pokřtěni byli
toliko ve jméno Pána Ježíše.

To písmo ted mistři podlé úmysla cérkvi římské přivodie za
pilný duovod biřmovánie, že by v tom písmě založenie bylo biřmová-
nie toho, kteréž v obyčej majie biskupové nynější. Protož rozuměti
jest úmyslu i skutku apoštolskému a biřmování biskupskému. A že
biřmovánie takto vykládajie: Že na křtu druhé se rodime k životu
duchovniemu, ale skrze biřmovánie potvrzeni a posilněni býváme
k boji a věk dokonalého života přijímáme, a tak .rozdiel činie milos-
tem, které na křtu béřem a které v potvrzenE biřmovánie. Že by pak
hojnějie plnost ducha svatého byla dána v biřmování než ve křtu,
toho tiemto skutkem apoštolským dovodie, že oni na křtěné ruce
vzkládali sú a přijímachu ducha svatého.

, v

Ale ne k tomu úmyslu máme rozuměti apoštolom, byt v tom
kaké zvláštnie potvrzenie jednali, ale to, což jest příslušalo ke
křtu plnému, to sú tito apoštolé přišedše učinili. Nebo i v tom času
činiechu křest apoštolé v přijímání zjevném ducha svatého, které-

185a hož;' někteří z věřících prve přijali než u vodě křest a někteří
potom. Nebo křest, jenž jest nové rozenie, položen jest od Krista
u vodě a v duchu svatém, tak aby nemohlo znova narozenie bÝti ani
v samé vodě, ani v samém duchu svatém. A to obé apoštolé zjevně
činiechu anebo se dějieše to zjevně za nich. A že druhé rozenie i
tuto na lidu samařském tiem řádem šlo jest, skrze Filipa křtěni sú
toliko u vodě, II Sk 8,1211 ale na nižádného z nich nepřišel duch
svatý. A tak ještě nebylo dokonalé narozenie, když jediné u vodě
bylo a tak nedokonalé, že by spaseni nebyli, když by z ducha sva-
tého neurodili se. Protož apoštolé přišedše, modlili sú se za ně a
přijali sú Ducha svatého. A tak plné rozenie dokonalo se v nich
jakožto v oněch, jimž svatý Petr kázal a přišel na ně duch svatý a
potom je pokřtq u vodě, aby plné rozenie v nich bylo z vody a z du-
cha svatého. Protož nižádného zvláštnieho potvrzovánie nečinili
sú v tomto modlení a rukú vzkládání, jediné křtu dokonánie, jež
jest nové rození z vody a z ducha svatého. Pakli chtie toto přijetie
ducha svatého· po křtu položiti zvláštní potvrzenie, tehdy týmž ro-
zumem položiti křest u vodě potvrzenie ducha ~vatého, aby jakož
tam potvrzuje duch: svatý ve křtu vodném, přišed takéž těchto,

185b ješto prve přijali ducha svatého než vodný křest. I A jest-li- pro
poslednie dánie nazváno potvrzenie, tehdy v těc;hto voda potvrzuje
ducha svatého, menšie většieho, ale v obém držíme jeden skutek
dokonalého křtu, nebo apoštolé nep(!)volováchu, by se pravý křest
stal, ktož ve křtu nepřijal ducha svatého. Jakož zjevno jest o sva-,
tém Pavlu, že nalezl některé z učedlníkov křtěné, i řekl jest k nim:



"Přijali-li sie ducha svatého uvěřivše?" K němužto oni vecechu:
"Však ani sme slyšali, jest-li duch,· svatý." Tehdy on vece: "Věem
ste se tehdy křtili?" K teřížto vecechu: ' "V Janovu křtu. " I řekl jest
jim Pavel svatý: "Jan jest křtil křtem pokánie lidem řka, v toho,
jenž jest měl přijíti po něm,aby uvěřili, to jest v Ježíše." To oni
uslyšavše, křtili sú se ve jméno Pána Ježíše a když jest na ně ~ce
vložil Pavel svatý, přišel jest duch svatý na ně, i mluviech"Ujazy-
ky i prorokováchu. IISk ,i9, 1-61/ A v tom muož rozumieno býti,
že oni jinak nedržali sú křtu, ktož by v něm ducha svatého nepřijal.
Protož když nalez křtěné, ihned se poptal na ducha svatého, přija-
li-li sú jej ve křtu. A když sú byli nepřijali, ptal se, v čiem sú
křtu křtěni. A zvěděv, že v Janovu, ješto se v něm nedával duch
svatý, nepovolil i tomu křtu, ale kterýž ve jméno Kristovo byl,
v tom nové rozenie z vody a z ducha svatého bylo.

186a Protož nynějšie biřmování 1 nebo potvrzovánie biskupské
v těchto písmiech napřed pověděných křivě se zakládá, jako by tu
po plném křtu, ješto se v něm druhé znova rodie z vody a z ducha
svatého, opět přijdúce, apoštolé ruce vzkládali ~ aby po druhé při-
jali ducha svatého, aby tiemto posledním potvrdili prvnieho a v tom•
přiklad ostavili nynějším biskupuom, aby miesto ducha svatého, po-
líčky dávaj,íce, penieze brali. Ale by v Samaří znova urodili z vo-
dya z ducha svatého, nesli by apoštolé modlit se za ně, aby při-
jali ducha svatého. Protož ne jako založené na písmě', ale jalové a,
mrtvé biřmovánie jest biskupuov nynějších, jakož známo jest ovšem
kaký obyčej děje se v něm. Oni lidé tělesní a slepí zevnitř mrtvé
věci jednajie lidu hovadnému, ješto ani viery ani ctnosti ani rozu-
mu má bi~kup se modliti a lidé také. Takž se i tvrdie obojí, ti. vie-
ře pevni súce jako umrlci, ješto nečijie.

Pakli chtie kdy na tom písme biřmovánie založiti, tehdy vět~
ší kněžie n~bo biskupové, jenž chtie býti miesto svatého Petra a
Jana, ti k tomu potvrzování mají hotovi býti. A takovi tehdy potvr-
zují, když lidé pokřtěni, za kteréž se modlé a kterým ruce vzklá-

186b dají, že ti ducha svatého přijímajie po jich modlení. 1 Pak-li ten
v

konec nepřijde po jich potvrzování, přičinte koliko chtie znamení
zevnitř kříž~v, slov, mazánie olejem, nemá držáno býti by potvr-
zovali tak jako apoštolé, ač sobě chtie příklad i založenie v nich
učiniti. Nebo co je to platno dovoditi tiein, že oni se modlili za li-
di a ruce na ně kladli a oni ducha svatého přijímali, když se tuto
takéž neděje? Nemuož to nazváno býti potvrzenie ani skutek pro-
spěšný, když nic živého neostává po nich v lidech, jedno obyčej
mrtvý děje se a muož právě řečeno býti, že toto potvrzenie jest

v

jako u Vieře založenie, jakož nyněj šie křestanstvo u vieru vcházie
skrze křest v tom věku mladém, ješto o vieře nic nemuož věděti.
A potom přijda k věku většiemu, neuslyší ani uzří viery na otci a
na mateři ani na súsediech, jediné svět a marnost jeho, slepotu a,
hřiechov mnoho se zlými obyčeji, toho se. ihned chytí a 'obykne a
viery nemá ani jie zná.



Protož jakéž založenie u vieře, takéž potvrzenie od bisku":
pa. On u vieře nic nenie a biskup jemu druhý nic přidá, aby u vie-
ře neměl nižádného založenie ani utvrzenie a byl dřevo bez kořene
dvakrát umrlé a ohně věčného hodné. Však měl-li by potvrditi koho

187a u vieře ten biskup, I musil by sním něco o vieru mluviti. Najprve
zv.ěda, má-li u sebe vieru, a mluviti s ním o to, aby v nie peven
byl a stál silně jako rytieř Boží proti diáblom, aby od nich nebyl
přemožen. To by mohlo řečeno býti potvrzenie, pak-li by se také
mohl hodně modliti, že by tomu vyprosil ducha svatého. Tehdy by

. ,
ovšem dokonalé utvrzenie u vieře bylo, ale když nás jako rylov
dřevěných několiko' set nastavějie podlé zdi kostelnie, i jde a jedi-
né to Heká biskup, jakt řiekají, a dada políček, nuž pryč ru'če,
jako by se mrchy d<;Jtekl.Ten nás jest potvrdil u vieře na žalost.
Ale že mistři toto potvrzenie slavně sú oděli písmy a užitky doko-,
nalých darov ducha svatého v tom potvrzení, protož opatrně jako
s vysoké zdi lezú, chtiece to oblepšiti, vidúce, že což podávají
plnosti ducha svatého, kterúž apo~tolé přijali sú, ano té plnosti
ducha svatého nic pro jich lstivú chválu neberouv tom biskupském
potvrzování, protož řkou, že na počátku sstupováše duch svatý
na apoštoly v ohnivých jazyciech II Sk Z, 311 a proto nebyla jest
potř.ebna čitedln~_hmQtnost té svátosti, kdežto čitedlná znamenie
divně dáváchu nebo dějiechu se. Ale kdež se takové věci nedostá-
váchu, potřebná jest byla hmotnost čitedlná posvátně. I

187b Dokud apoštolé živi byli, modlili se za lidi a přijímáchu du-
cha svatého, zjevně nbmažiece olejem, jenž jest svátost hmotná.
A když sú oni zemřeli a biskupové nastali, ješto ducha svatého ne-
mají, ani jeho komu uprositi mohú, potřebie jest dosti oleje nasvě-
titi" aby se měli čím živiti falešní lidé. Kamt se berú? Když ducha
svatého lidé zjevně nepřijímajie, tehdy potřebie jest hmotné svá-
tosti. Zdali svátost hmotná zaslúží toho, aby lidé skrze ni přijali
ty dary veliké ducha svatého, o nichž vy pravíte, když sú jich ne-
mohli bez té hmotné svátosti přijieti, jakož sú apoštolé bez nie
přijímali? Ale a'Qyvždy při mohli mieti proti jiným, že duchovnie
a skryté pod vidomými znameními dávají se milosti ducha svatého
nevidomé, ale ještě, bud to tak, že se nevidomě a skrytě dávají
milosti ducha svatého pod vidomým znamením oleje. Však ty milosti,
komužkoli přijdú, nemohú v něm skryty a tajny býti, jako ohe~ ne-
muož se tajiti nikdiež přiblíže se k dřevu, nebot skrze dým se uká-
že anebo skrze plamen. Takéž milost Božie v člověku nikdiež ne-
muož tajna býti, vždy se zjeví po skutciech. A jestliže lidí tak mno-
ho biřmovaných přijímá ty milosti skryté pod vidomým mazáním ole-

188a je, tehdy vždy musie po skutciech I zjevny býti. Milost jim nedá
milovati světa, nebo ktož miluje svět, nenie milost Otcova v něm.

Protož žet ostávajie světa po biřmovánie jako pes blech,
tot vše v nich dělá milost přijatá na biřmování. Tehdy duovod mis-
terský není pravý o milostech ducha svatého. Jediné chtie svými
duovody toliko napomoci antikristovi v jeho lži, čehož by se .on ne-
mohl domysliti, sedě na římské stolici, toho se mistři dohledajie



po knihách v pražské škole a tiem jeho založie a napomohú jemu, a,
aby stolice jeho žehnánie v pokoji dále a lépe stála a aby on vždy
světil a žehnal a velebil své svátosti a Pána Jezukrista aby tupil
a kazil s jeho právú svátostí, aby on lépe mohl, políčky dávaje
z peněz, než Kristus políčky trpě pro duše, aby viece ty milosti
vážili, které on slibuje na svém biřmování než ty, kterých Kristus
na kříži zasluhuje v svých těžkých bolestech.

Protož o jich biřmování falešném die mistr Jan Viklef, že
v ,

vidí se některým křestanom, že to lehké a krátké biskupské biřmo-
vánie s jinými přidanými tak slavnými obyčeji proto jest diábelským
hnutím uvedeno, aby lid u vieře byl zklamán a biskupská slavnost /

188b nebo potřebnost viece domnievána byla. A ruhavě to miení, že kte-
ří by kolivěk biskupové tak potvrzovali, aby ducha svatého za kú-
penie dávali //rkp. dále: aby duchu svatému!!. A jelikožto k oleji

" ,a k vienkom a ku políčkom nebo k jiným pobonkom jest olej a
obyčej lehký v písmě za~ožený die, že to biřmovánie biskúpské
s přidanými obyčeji slavnými jest hnutím diábelským uvedeno, aby
lid u vieře byl zklamán. A to jest od svátosti cierkve svaté daleko,
co jest diábelským hnutím na zklamánie lidu jednáno. A die, že k to-
mu biřmování přidáni sú obyčeji slavní, aby se stkvěli očima nemúd-
rých, aby tak ovšem tú slavností očitú podtrženi byli, tomu se tu
domnievajiece, čehož tu nevezmú a u vieře aby zklamáni byli. Nebo
když tak veliké dary k spasení jim se tu slibují a tu jich nevezmú,
v tom sú oklamáni, ale ještě viece v tom, že na ty sliby falešné zpo-
léhajíce, nikdy kříže Kristova neponesú a nenesúce svého po něm,
na věky spaseni nebudú. A die viece, aby skrze to biřmóvánie,
obyčeji slavnými obalené, biskupská slavnost viece domnievána by-
la, aby lido 9becný mnoho se domnieval o nich, vida je, ani sobě
osobili to biřrrrbvánie slavné, jako by skrze ně najvětší užitek křes-
tan~m byl. A proto se zdá lidu o nich, že sú velmi potřebnr; / mně-

189a jíce, že jiní kněžie menší nemohú tak biřmovati. A když jim toho ne-
mohú učiniti, tiem více budú biskupy velebiti a jich biřmovánie nad
kř'est budú vážiti, nebo všickni kněžie mohú křtíti, ale biřmovati
jediné sami biskupové mohú u veliké slávě pod korunú a sliby doko-, ,
nalých darov. Při tom biřmování mluvie lidem, jakož od mistrov
užitek jich biřmovánie slavně se vypravuje.

Řkú, že tři věci potřebny sú v této svátosti, kteréž se zdr-
žujie v zpuosobu těchto slov, které biskup má mluviti, biřmuje.
Znamenají tiem znamením kříže i die: "Potvrzuji tě křižmem spase-
nie ve jméno Otce i Syna i ducha svatého. " Prvnie příčina jest dá-
vajície plnost moci duchovnie, kteráž jest trojice svatá, jenž se
praví v těchsloviech "ve jméno Otce i Syna i ducha svatého" •. Dru-
hé moc duchovnie, kterážto se dává skrzelunotno~ svátosti vidomé
k spasení, kterážto se ukazuj e tu, kdež se die:'" Znamenaji tě křiž-
mem spasenie." Třetí jest znamenie, kteréž bojovníku dává se ja-
kožto v boji tělestném jako rytieři, znamenití vuodce, znamenají se
a. jelikožto k tomu die se: "Znamenám tě znamením kříž.e." A to



všecko vypravenie jest slavnost biskupuóv a slavnost převýšená
té svátosti biřmováneie užitečnějšie hež jiné svátosti. Nebo všec-

189b ko jest při nie užitečné k spasení. /' Nazývánie jména trojice
svaté dává.9Cplnost moci duchovnie, v znamenání křižmem .moc
k spasení, v znamenání znamením kříže a síla k boji jako rytieři.
A v tom trojím dobrém všecky užitky, kteréž k spasení záležie,
zavřieny sú, že nic jiného k spasení nepotřebie hledati, jediné se
tak biřmovati. A to sú veliké věci. Kde se jest toho napleteni~
v miestřiech nabralo, že 'sú ty všecky věci &krze vtipy své pře-
. v

pustili jako zlato skrze ohen, aby se tak slavně stkvělo spasením,
což se děje od biskupa při tom biřmování, jména a olej a znamení
kříže, aby v tom užitek byl, plnost moci duchovnie, spasenie a síla
duchovnie proti diáblom? A na tom <losti jest zde putující,m lidem.

Protož právě die mistr Jan Viklef, že jest to' rúhánie Bohu
pravíti a držeti to, že kteří bykoli biskupové tak potvrzovali nebo
biřmovali, aby se v tom biřmování duch svatý dával. Nebo když,
jest Buoh neustavil biřmovánie s těmi obyčeji biskupuov svatoku-
peckych ani slíbil v jich biřmování dáti'plné moci ducha svatého,
ani spasenie ani té síly proti diáblom, tehdy takovými I,llilostmi a, .

dary ozdobiti obyčej svatokupc0'Y jest slávu samého Boha vnésti'
na ten mrtvý obyčej i na ty hřiešné lidi. A tak se jest Bohu rúhatí

190a a jeho lúpiti a zvláště kříž Pána Krista, / nebo ta sláva příslu-
šie jeho bolestnému kříži, která se počítá tomu mrtvému biřmování

. ,
nehodných biskupuov, jimžto oni sami svého zvelebenie, ne toho
spasenie lidu, kteréž jim tu slibují. Nebo jest jeho :nikdy neumienil
dáti lidem skrze to biřmování, aniž muož kde v zákoně Božiem zab-
ženo bÝti, ale po dlúhém času po apoštolech"na jednom svolání,
od biskupuov ustaveno jest a potom vždy rostlo s větší chválou až
do dne šního dne.

Protož o tom potvrzování tu nic jistého nemohl sem dojíti
z písma ani od lidí, jediné sem toho zpraven o jednom mistru, jenž
jest byl slavný a jména velikého v učení pražském, jménem mistr
Stanislav. Ten sa u některých lidí velikých a jmenovitých na zemi,
viděl některé lidi mladé, ani na túž hospodu přišli od biřmovánie.
A mluvil s nimi o tom biřmování a zvěděv, kteraká lehkost a neřád
byl jest při tom biřmování s strany biskupa i s strany těch lidí,
ješto sú se od něho biřmovali, želeje toho, řekl jest ten mistr, že
za starých křestanóv ten obyčej potvrzovánie byl jest dobrý a k spa-
sení užitečný, ale již antikrist všeho toho porušil a obráttl to na
své užitky tělesné a na chválu tohoto světa. I pravíl potom ten mistr,

v , /190b že za starých křestanov lidé, ješto sú měli vieru Boží v sobě a
děti své když křtili, chovali sú jich podlé vuole Božie, jak sú naj-
lépe mohli až do věku rozumného. A když již mohli vieře rozuměti,
tehdy otec a máti vedli jeho k biskupovi, jako v tu chvíli ještě"bis-
kupové báli se Boha. A když před něho bývali přivedeni takoví lidé

v .
mladí, tehdy vypravil před nimi ty věci, kteréž slušejí na křestana
z přikázánie Kristova zachovávati k spasení věčnému a jestliž~ ta-



koví mladí povolili sú k drženÍ' přikázánie Kristových a k následo-
vání jeho života, tehdy biskup v tom potvrdil jich tak, jakož na ta-
kové slušie dobré mluvenie táhna je k naději a k ostání v tom úmys-
le až do konce. A potom biskup dal pólíček tomu, jehož potvrzoval
n~ znamenie, že když bezprávně políčkován a potupen, aby líce
druhého nasadil nepřieteli, zase neodbíjeje podle přikázánie Kris-
tova. Pak-li takový mladý nechtěl před biskupem svoliti těm před-
pověděnÝm věcem, nedal jemu políčka, ale jáko protivníka viery
zahnal jest ho pryč, aby šel, kam chce, a nebyl mezi křestany, ani
v čem viery potom účasten byl, když jest dobrovolně nechtěl svollti
cestě úzké Kristově. Tak podlé toho rozumu ten mistr vypravil jest

191a o tom potvrzování / mladých lidí.
A takové potvrzovánie, kteréž podlé toho rozumu činili sú

biskupové t já za pravé mám, a by t>ak,nikdy tak nižádný nečinil
prve křestan, a dnes někto z kře stanov , pozn~je pravdu v tom, i
činil tak, vuoli Boží by naplnil. A to diem proto, váže to, kterak
veliká věc jest křest a kterak u velikú poběhlost upadl jest mezi

v

tiemto křestanstvem, ješto beze všeho zkušovánie všem napořád
zlÝma poběhlÝm od viery dán jest jich dětem, kteříž ihned svú zlos-
tí porušie v nich toho a neučie jich ničemu dobrému, až právě ta-
kÝmiž bludy budú pozheni jako jich otcové ve vší slepotě. A to
zlé ne v jedn.om čl<;>věkustojí, ale řídkého ze všech vymíníce, tak
všickni sú v tom velikém zablúzenÍ. ,

A protože se dEljekřest všem vobec tiem nehodnÝm obyčejem
mrtvÝm a potom nemá nižádného opravenie v dětech, jest dán v po-
tupu a zmařen jest. Ale když by jediné těm měl dán býti, kteří uvie-
řie skutečné čtení a dětem jich, tehdy by měl moc-a prospěl by
v těch, ješto vieru živú mají, a takoví aby děti s pilností chovali,
jakož slušie na děti věrných aBožích lidí. A když by se báli smrti,
chovati jich do rozumných let beze křtu, ale křtěných aby ostřie-

191b halí do věku rozumného a potom tiem obyčejem napřed / povědě-
nÝmotec aby je vedl k knězi a tu aby jeho potvrdili u vieře a v dob-
rém úmysle, a néchtěl-li by svoliti k následování Kristovu a k jeho
zákonu, aby byl zahnán pryč z obce jako Boží protivník. A tak by

v •

diábel neměl miesta mezi kře stany , nestáli by tak mnozí změtenci
a pokrytci pod vierau, ale kterÝm by se líbilo milovati svět a po
cestách diáblových choditi, aby zjevně, nekryjící se za vierau, tak
byli-. I měla by viera někakú moc a prospěch, nebyly by v tak veli-
kú potupu dány Božie svátosti.

Ale když vešken svět u vieru pustili sú, tehdy zlí tak sú
velmi silni a potlačili sú všicku spravedlnost, že již dobří ut{štěni
sú od nich jako nehodní a že sú vážili tyto věci, o něž já tuto mlu-
vúu, první křestané, aby u mladých nižádnÝm obyčejem křest nebyl,
potupen. Za Dionýzie pod stráží múdrých mistrov chov<;Ínisú a jest
pamětpopsána v Dekretě, že nekřtili sú do věku rozumného, ješto
sú sami vieře rozuměti mohli. Jakož se tu čte některaká řeč o jed-
nom biskupu, ješto v Alexandří byl a ten obyčej za něho byl. A to



jest vše proto mezi těmi lidmi bylo, aby podlé jistoty.a zkušenie
křest miesto měl. A to obé hodilo se k té jistotě: c"b.ovánieu vie-
ře do rozumu be2Ekřtu anebo potvrzenie prvé pověděné po křtu,

192a aby rozumné křtili, chtie-li vieře svoliti. Pak-li sú I mladé kř-
tili, aby toho hledali, budú-li moci toho v rozumném potvrditi, že
ku pravdě s rozumem povolí, dobře bude. IIPak-li nepovolí, dobře
bude. II Pak-li nepovolí, aby nebyl křestanem u pokryt ství , ale od
věcí křestanských byl odlúčen a tak byl by zjevný rozdiel mezi

v v
pohany a krestany.

Sedmá svátost

cierkvi svaté jest mazání poslednie olejem, o kteréžto svátosti
mně těžká řeč jest, nebo veliké a těžké zaneprázdněnie jest při té
svátosti a již jediné núze nebezpečná, jiež sme se všech stran na-
plněni, ta mě chýlí k tomu, něco mluviti o tom. A že mistři tyto ro-
zumy sebrali sú o mazání oleje nemocných a řkú, že prostředek Bo-
ží a lidský netoliko slove Ježíš, jenž muož spasiti, ale také slove
Kristus, jenž má milost zmazánie na jiné vylíti, a to příkladem Da-
vida, kterýžto třikrát byl mazán. Najprvé v domu otce svého na
znamenie budúcého královstvíe. A to znamenává zmazánie na křtu,
kdež člověk ustav-uje se králem a připisuje se k království nebes-
kému. Druhé mazán David v Ebron městě na kralovánie nad pokole-
ním Judským aneb Judovým a potom mnohé boje měl. A to znamenává

192b znamenie na potvrzení, / nebo také čím viece člověk bojuje, tiem
viece se od Boha potvrzuje. Ttetie opět mazán jest Davj.d v Ebron
na všechen lzdrahel a potom jest u pokoji kraloval. To znamenává
před smrtí poslednie mazánie. Nebo ktož užívá zmazánie ducha
svatého naposledy od Boha, potom již odpočívá u pokoji.

Ale založenie svátosti poslednieho mazánie olejem jest na
řeči svatého Jakuba, kteráž die: ItJest-li kto mezi vámi nemocen,
uved kněžie kostela a modlte se nad ním zmažiece jeho olejem ve
j.nénu BoHem. A modlitba viery uzdraví nemocného a polehčí jemu
Pán a bude-li v hřiešiech, budú jemu odpuštěni. It /!Jk 5, 14nl/ A
v té řeči dotýče užitka té svátosti dvojího. PrV1;líjest vysvoboze-

nie od nemoci duchovnie, kterážto pochodí skrze všednie hřiechy,
jimižto duše omdlévá k zasluhování sobě milosti a slávy. Druhé,
kterého jest j'lko nedostatek nemoci tělesné uzdravenie. Protož
tato svátost potřebna jest pro dvojí věc, to jest pro odpuštěnie
hřiechom, kterého se děje skrze mazánie, a druhé polehčenie ne-
mocnému, jehož se žádá skrze modlitbu. Nebo Pán Buoh od nemoci
tělesné polehčí nebo upřiemo ovšem uzdraví sKrze modlitbu, a bu-

. ,
de-li v hřieších, budú jemu odpuštěni mocí svátosti oleje. Aj dvoj
užitek svátosti. Druhý hodně při~túpající vždy přijímá, ale prvnie-

193a ho nic. Nebo ne vždy I slušné a podobné jest. Potom řkou, že,
zmazánie poslednie jest k odpuštění hřiechov všedních, kterýmiž, .

lidé hřešie skrze pět smystov'a mají mazati olejem posvěceným od
biskupa.



I Dále die Petr IIrkp. rtep II : I A když přikázánie jest sva-
tého Jakuba nemocné mazati olejem, k té řeči poddaně máme zřieti,. ,
v ničemž jie neodpierat:i., jediné se toho varovati, abychom jie ne-
přijali v ciziem rozumu, ješto jest na ni vložen. Nebo ktož ji tak
vezme, jako ona mluví a rozum má, pravá a věrná jest, ale v ji-
ném rozumu slova té řeči držeti, nenie slov držeti svatého Jakub~,
ale rozum toho, čiž se odievá. slovy svatého Jakuba. A k čemu~ ten
rozum přivede pod slovy s'vatého Jakuba člověka, to naposledy uzří.
Protož potom máme zřieti' k řeči mistróv, kterúž mluVte o svátosti
posledního mazánie člověka, zakládajíce j~ v této řeči svatého Ja-
kuba. A tu shledáme, právě-li se sjednajie jich řeči s onú řečí,
na niež oni tu svátost zakládajie. Takéž ty zvláštnie, kteréž oni
při té svátosti rozmnožujie, mohú-li v té řeči právě založeny býti,
každú-li zvláštnost řeč svatého Jakuba ukáže, tehdy bezpečně kaž-
dú jako naučenie svatého Jakuba přijmem; pak-li nemohú'nalezeny
býti ty zvláštnosti v jeho ř~či, tehdy nejsú naučenie jeho, ale toho,
ktož ,jest ustavil ty zvláštnosti při té svátosti cérkvi svaté. I

Ještě i to nemá lehce vzato býti, že se pravie rozmnože:n:~
svátosti cérkvi svaté, ale všem počtené pod mieru užitky pravie •se. A v.některé svátosti veliké lÍliery užitkové a v.některé ještě
větší, že dosti bY,cierkvi svaté bylo, by tu jedinú svátost měla a
ti užitkové vždy tak vycházeli. B~se jedinú biřmovali a přijali pl-
nost ducha svatého a sílu duchovní k boji proti diáblom a potom spa-
senie, již mimo to nepotřebie jest nižádné svátosti na tomto světě
cierkvi svaté. A z toho muož snáze poznáno býti, že toho rozmno-,
ženie svátosti s stálým zaměřením počtem užitkov duchovních ne-
ustavi 1 j~st Pán Buoh, ale lidé ti, ješto mohú svátosti. světiti a sli-
bovati v nich, kteréž chtie milosti cierkvi svaté, aby jich oni po-
svěcovali cérkvi svaté, ne Buoh. A to se muož zjevně shledati
v těchto druhých svátostech, žet je biskupové sami světie a ,v čem
chtie v tom je lidu procěnie a lidé, jakož sú dávno přivykli nic
netižiece, zač stojie, tak od nich kupují: tělesné penieze dávajíce
i spasenie tu věřiece.

Ještě více potřebujem rozuměti, když mistři z řeči svatéhó
Jakuba svátost poslednieho mazánie zakládají pod zamieřenými užit-
ky. Tehdy povoléce tomu, že jest kázal mazati olejem nemocná, ne-
naleznem v té řeči jeho toho, bytYnazvál inazánie svátostí sedmú I,
cierkvi svaté a položil ji pod mieru některých zvláštních užitkov
duchovních. A když řeč svatého Jakuba nemá takového vypravenie
o mazání nemocných olejem, tehdy mistři i jini křivé věci vzkláda-
jí na tu řeč svatého Jakuba. Ale ku pravdě jeho řeči hlediece muo-
žem rozuměti, že činí napomenutie k těm, kterýmž jest psal ty řeči
o skutciech milosrdných, ješto je mají ukázati z lásky svým.bliž-
ním, jakož jim příčinu praví nemocného a velí kÍlěžie té obce uvésti
k nemocnému, aby jako najpilnější pastýři du.Šíutěšili nemocného
a modlili se za něho Bohu a mazali jeho olejem pro užitek těla.

Jakož mistr Jan Viklef potupuje úmysl napřed pověděný 6 dr-



žení té svátosti oleje a die: .'.',Přieliš, lehce zdá se té svátosti za-
loženie na té řeči svatého Jakuba, jenž die: 'Bude-li kto nemocen,- ,
povolaj kněžie kostela, poněvadž věrný člověk mohl by řieci dosti
podobně, že svatý Jakub nemiení poslednie nemoci, ale připomíná,
kteraké by býti mělo býti obveselenie od kněží, když by kto byl ne-
mocen. A že od _přirozenie v těch krajinách hojnost jest ~dravého
oleje, protož svatý Jakub takové mazánie připomíná. " A tak tento
mistr die-li to, že k tomu rozumu, k kterému římská' cérkev drží
o svátosti oleje, lehké přieliš má založenie I v řeči svatého Jaku~
ba, když jim v té řeči nevelí činiti poslednie mazánie na smrtedlné
posteli, ale v obecné nemoci, v niež kněžie přijdúce, majie se mod-
liti, aby Bum nemocnému polehčil, jest-li vuole jeho. Ale kdyby
mienil pro některý užitek duchovní nebo tělesný mazánie poslednie
nemocného, tehdy by to musilo kněžiem vědomo býti některú příči-
nú, že ten nevstane živ z té nemoci. A bylo-li by jim to zjevno, že
umře, ihned ta příčina byla by odjata, že by se nemodlili za jeho
polehčenie, ale jako v nejisté věci skutek milosrdný a nemocnému
potřebný velí učiniti svatý Jakub kněžím i hospodáři, u něhož ne-
mocný leží, aby uved naň kněžie a utě~ili nemocného, modléce se
za něho Bohu. A take když z přirozenie hojnost oleje k zdraví
Ilrkp. dzdravíll ~errrocí lidských, aby jeho zmazali ve jméno Božie,
a on ráčí-li, muož tou příčinou polehčiti Ilrkp. pohlehčitill nemoc-
nému nebo Ovšem'k zdraví plnému navrátiti.

Protož ta řeč \svatého Jakuba potřebna jest mezi kře stany ,
ále jest z příčiny položena, nebo v některé příčině mohla jest stá-

. ti právě. A když nebude takých příčin, nemuož státi jako kněžie
hodní modlenie za nemocného, olej užitečný k zdraví, kterýž jedi-
né miesty některými jest. A když té dvojí příčiny nebude, nemuož
státi řeč svatého Jakuba. Jako kdyby ji nynie Čechóm psal, I je~-
to jest mezi nimi plno kněží krvavých, ješto nestojie o zdravie ne-
mocných, ale plni sú zabíjení zdravých a živých, jichžto Buoh mod-
litby neslyší, nebo ruce jich i jazyk pln jest krve. A ta příčina jed-
na jest. Takéž i druhá, že zde oleje takového není, ale kterýmžto
lidem psal jest, obé sú to měli. A ten skutek milosrdný u pravdě
byl jest těm lidem svátost veliká, od Krista přikázaná. IIMt 25, 3611
A muožt i dnes věrným lidem býti svátost, ač ne ovšem pod těmi
příčinami, žet nemají některých, ale milosrdenstvie majie v sobě.
A nemají-li onoho oleje drahého, ale mají lacinější dřevěný nebo
makový, a mohú jim mastiti nebo i pomazati nemocného, mohú se
modliti i jinak utěšiti nemocného. Ačt i kněží tu nebude, muož Buoh
i jiné křestany uslyšeti a budet veliká svátost těm lidem i velmi jis-
tá, jistěj šie než mazánie olejem svatokupeckým.

Ale že mistři to poslednie mazánie pilnú svátostí jistie mno-
hými duovody a nemajie pilnějšího útočiště v duovodiech a v posled-
ním mazání, jediné Dionyzie, ješto jest byl učedlník apoštolský,
aby vždy mohli ti~m doraziti svého mazánie základ apoštolský, aby
tiem směleji vylévali se v lež příčinú jich řeči a jiné posedali jako



195b kacéře, ktož by jich obyčeji / svatokupeckými u mazání oleje ne-
povolil.

Protož abychom lépe jich lhaní skrze Dionyzie poznali, řeč
jeho o m~zání budem vážiti. Die mezi jinú řečí Dionýz :"Biskup za-
jisté po skonání modlitby líbá mrtvého a po něm všickni přítomn{.
Sladký jistě a milý jest všem spraveHlivým, kterýžto chvalitebně
život skonal jest. Ale znamenaf, že v přisluhování nebeského křtu,
že ktož se křtí, najprvé olejem posvátným maže se po vslečení vše-
ho prvnieho rucha. Ale mrtvým na konci dává se oleje svatého zna-,
menie pro příčinu, nebo křtěný volá sek boji proti diáblom, ale

. ,
ten, jenž jest umřel, již učiněn jest vítězitel bojov a protož doko-

v r

nalý jest súzen." Tot ta řeč jeho o mazá.ní jest, kteréž rozuměti
máme, protože mistři najpilnější duovod svého mazánie chtie v je-
ho řeči založiti. A že se daleko nesjedná mazánie jich s Dionýzem
i s jeho mazáním ani s jeho úmyslem, nebo oni své mazánie nazýva-
jí jednau zvláštní svátostí z sedmi svátostí křestanských, kterážto
svátost potřebna jest člověku' živému před samú smrtí k odpuštění,
hřiechom, ale on svému mazání nižádné té zvláštnosti nepřidává,,
ani jeho svátostí k odpuštění hřiechov nazývá, ani jeho na živém
člověku požívá. Nebo mrtvého člověka mazal jest, ješto nepříslu-
šejie jemu svátosti ku posvěcení, ale požíval ještě židovského /

196a mazánie na mrtvém člověku toliko k samým znamením, jakož sám
vykládá, proč ta mazánie činí na tom, kto se křtí po svlečení všeho
prvnieho rucha, to jest starého oděnie prvnieho člověka a k zname-
ní novoty duchovnie. A takový křtěný připravuje se k boji proti

" ,diáblom, ale mrtvý se maže,. protože jest již učiněn vítěz. bojov.
A ne obecně všem toho činil, ale o kterémž toto mluviti mohl,
"sladký zajisté a.milý jest všem spravedlivým, kterýžto chvalebně
život skonal jest". A toho líbal, i s jinými modlitbu nad ním čině
a maže jeho olejem na znamenie vítězstvie jeho nad diábl~m, aby
obyčej byl znamení svaté věci, to jest svatého vítězství.

Kteréžto věci já neumiem ani hyzditi ani chváliti. Požívati
znamenie minulých věcí, jichžto mrtvý nic nepožíval ani potřeboval,

. ,.
by kto po něm požíval, znamenie těch bojov, které jest on, v těle,
sa, proti diáblom měl, ale on za své boje již věčně by se radoval,
by neřku olejem jeho tělo mrtvé mazali, ale by je v záchod uvrhli.,
Protož ti lidé snad některých věcí podle židov v znamení požívali
anebo vítězstvié mrtvého pro živé slavně požíval, aby živí více
k vítězství hnuti byli.

Ale toto nám má vážno bÝti, že mazánie nynějšie svatokupec-
196b ké / nemá založenie v těch lidech prvních nižádného. Nebo vidíme,

že nižádného podobenstvie toto mazánie k onomu nemá, nebo ono
na mrtvém se děje a toto na Živém, ono k znamení vítězstvie mrt-,
vého nad diáblem a toto k odpuštění živému hřiechov. A ještě z.to-
ho mazánie Dionyziova mrtvých muožem lépe poznati, že to mazánie,
kteréž přikázal svatý Jakub činiti na nemocných;. nemientla se jest
vněÍn svátost .poslednieho mazánie k odpuštění hřiech~v, nebo on to



byl by vyznal v této řeči, když dvoje mazánie vykládá čiověka kř-
těného a mrtvého, příčinu obojího mazánie pravie, proč křtěného,
maže, že pro znamení bojov, k kterýmž křtěného připravujie a mrt-

. ,
vého k znamení svítězilých bojov. Ale o třetím mazání k odpuštění,
hřiechov nic nepraví, ješto jest jisté, by tiem přikázáním o mazání
olejem nemocného svatý Jakub ustavil sedmú svátost cérkvi svaté, .

posledního mazánie odpuštěnie hřiechov, tehdy nikakéž Dionyziu's,
učedlník apoštolský, toto přikázánie nezmeškal by. Nebo když ma-
že olejem k samému znamení mrtvého, jehož'tlomďzáni'e neposvěcuje,
tím viece člověka živého mazal by svátostí oleje, ješto posvěcujE:
hřiechy odpúštěje, to ovšem s pilností zachoval by. Protož mistři
podlé pravdy mluviece, nemohli by síliti se v těchto lidech k duovo-

197a du~m / svých úmysl~v, by se Boha na tom báli. Ale toho nic nevá-
žie, čím dovodie, jediné, aby mohli řéci, že ten taKto mazal, onen
takto mluvil. A lidé ničehéhož nepoznajíce', jediné proto věřie, že
mistr učený tak mluvil.

Ještě viece máme patřiti na řeč svatého lakuba a na řeč mis-
tróv, kteříž jeho řečí chtie sedmú svátost posledního mazánie uvés-
ti a že ne všeho, což oni při té svátosti držie, mohú ukázati ře-
čí svatého Jakuba. A což jeho řečí poberú, kterak je nevěrně zkři-
vujie v jiný smysl. A že ta řeč sv~tého Jakuba die prostě "zmažiece
jeho olejem" a nedie svěceným, ale mistři držie, že má olej od bis-
kupa svěcený bÝti. Kteréžto svěcenie oleje samo má ohyzdno bÝti
proto, že se neděje z přikázánie Kristova ani svatého Jakuba, ale,
pro zvelebenie biskupuov, a druhé proto, že jej světie svatokupci
pro svůj zisk ťělesný, ješto nemá jich svěcení řečeno bÝti svěcenie,
ale prokletie. Jakož bohatý svatý Řehoř die: "Kostel, kterýžskrze
zaplacenie peněz světí se, nemá jemu řečeno'bÝti svěcen, ale vy-
svěcen, nebo bez svátosti učiněn. " A jakéž kostel, takéž olej i
všecko, což ti svatokupci svěHe, bez svátosti činie, aby Bohu to
stvořenie tiem žehnáním v uohyzdu uvedli, kteréž bez toho žehnání
milo jemu bylo. Nebo což jest učinil Buoh, bylo jest velmi dobré.
l/Gn 1,31// Ale což jest svatokupec na to svým žehnáním vložil, /

197b to jest oblúpenie Boha a Pána Jezukrista v jeho bolestném kříži.
Protož již to stvořenie bez toho učiněno jest dobré velmi, když se
Buoh hanie skrze ně. A ovšem tak prokleté svěcenie těch svatokup-, .
cov jest, že věci posvátné, ješto slušejí k spasení, za penieze pro-
dávajie, ač v jich svátostech zamyšlených spasenie nezáleží. Ale
jediné pro jich úmysl převrácený sú svatokupci ..

Nebo by Kristus ustavil taký obyčej v svěcení oleje a dal je
v ty užitky duchovnie, o kterýchž oni pravie, takež by ten z peněz
světili, .jakož z peněz tělo Kristovo ukazují i posvěcují. Protož
v tom ve všem svatokupci sú a rúhají se duchu svatému za penieze,
domnievajíce se dary jeho prodávati. To svěcenie oleje od biskupa
jest peněžité, co na obci naderú těch peněz, jimž řiekají dymna,
to děkanové nesú biskupu za ten olej, což jeho nasvětí u veliký
čtvrtek. A děkanové přinesúce od biskupa, rozdadie po farách



jako jed, aby všecky Čechy trávili. A faráři prodávajie osadám,
kterýmž sú se osadili, někteří pomažie nemocného zedvú groši,
někteří ze dvanácti peněz a někteří z groše. Jakž kteří mohli,
tak olej na penieze přivedli jako opatrní mužie hospodářní, aby
lépe zádušie stálo. A když se jim mor zdařil, tehdy sú malú ře-

198a pičku / nebo křižmařík lépe prodali než onoho oleje, ješto
z Vlach nosili, velikú lahvici. Protož to svěcenie oleje. Z toho
muožemznáti, kterak jest prokleté, co se skrze ně svatokupectvie
děje, kteréž sami papeži kacéřstvím nazývajie. S~rze ta svěcenie
velebenie biskupuov se výší a tak pýcha tudy roste, aby se mnoho
domnievali o jich úřadu biskupském, že oni mohúty věci světiti
a když by jich nebylo, nemohla by cierkev svatá státi, svátosti
všecky přestaly by. A protož, aby bezpečny ty svátosti byly, naj-
lépe na přikrytý vuoz vsaditi pana biskupa, aby bezpečno a po-
čestno bylo. Protož jedno slovo svatého Jakuba zle a jinak vzali,
co zlého na sobě nese. Nebovšecko to svatokupectvie a pýcha bis-
kupská na svěcenie oleje·mnohonebo najviece stojí, jehož svatý
Jakub ani přikázal světiti, ani jeho nazval svatým olejem, ale řekl:
"Mažiece jeho olejem. " A pro ty ohavnosti , co se jich zdělává od,
biskupuov skrze ten olej, věrní lidé, kdyby to znali, by co jistého
o něm z písma měli, "tehdyještě pro to svatokupectvie měli by ho
prázdni býti. Ovšem viece, ješto nic z písma nenie jistého o něm
k tomu úmyslu,. kťeréhož svatokupci požívajie při tom oleji. /Dále
die svatý Jaku1>~/

Ještě viece mámevzieti z řeči svatého Jakuba a z misterské
o mazání oleje, že on die prostě "zmažiece jeho olejem". A tak

198b člověka všeho /' velí mazati. Ale mistři a římská cerkev jediné
některé stránky člověka na pěti smyslech držiece, že skrze mazá-
nie oleje odpuštěno bude nemocnému, co jest shřešil pěti čichy.
A takto řád mazánie toho vypravujie a řkú: "Maži oči tvé olejem
posvátným, aby což si kolivěk neslušným viděním shřešil, tiemto
pomazánímoleje posvátného budiž tobě odpuštěno ve jménoOtce i
Syna i ducha svatého. Maži uši tyto olejem posvátným, aby což si
kolivěk libostí hříchu škodlivého slyšenie dopustil se, toto lékař-
stvie duchovnie to vyprázdní z tebe ve jméno Otce i Syna i ducha
svatého. Maži chřiepie tyto olejem posvátným, aby což si kolivěk
přielišnú vuoní shřešil, toto lékařstvie zleč to ve jméno et cetera.
Ma,žirty tato olejem posvátným, aby což si kolivěk shřešil prázd'-
ným a neřádným mluvením, z slitovánie' božské milosti vyčištěno
bud tiemto mazánímoleje ve jméno Otce i Syna i ~cha svatého.
Maži tleto ruce olejem posvátným, aby což si kolivěk neslušným a
škodlivýmdotkI}.utímshřešil, skrze toto pomazánie oleje bud očiš-
těno ve jménoOtce 'i Syna i Ducha svatého. Amen."

Toto všecko na jedno slovo svatého Jakuba vzděláno jest,
kteréž vzdělánie nižádne>své zvláštnosti nemá založenie v slovu
svatého Jakuba. Nebo když on die "zmažiece jeho", teq.dyihned kro-

199a čí v jiné rozum bÚku / pu~v a jiných kněží, že jedin~ tkne miesta



jednoho na'každém čichu prstem, na uších, na očích, I).anose, na
chřiepi, na dlani ruky. A tiemto ovše~ dále zajdú oa jeho slova,
držiece to, že což těmi pěti smysly shřeší kto, že skrze to pomazá-
nie bude jemu odpuštěno. A nazývajie všedními hřiechy, což lidé
hřešie těmito čichy. A to obé máme znamenati: Jedno, že odčítajie
některé údy těla, ješto skrze ně hřešiece, vezmú odpuštěnie skrze, .
mazánie oleje těm hřiechom; a druhé hřiechy, kteréž nazývajie
všednie, těm skrze olej muož býti odpuštěnie. Kteréžto věci z vie-
ry Kristovy nikdiež nemohú ukázati, by u Boha ta zvláštnost byla
v odpuštění hřiechóm,. aby pro které příčiny zachoval odpuštěnie,
zvláštnie pěti čichov hřiechy a jiných, ješto hřešie vším životem -
nohami, hlavú, břichem, chřbetem, i všemi údy zvláštními těla,
kromě těch pěti čichov. TěžkÝmi hřiechy hřešie lidé a tak brzo ja-
ko těmito pěti. A odpustie-li potom počtu, což těmi pěti čichy hře-
šie, skrze olej? Skrze kterú pak příčinu odpustie těm, jichžto nohy
běžie ku prolití krve, jichžto hlava pajchu velikú nese? A co jinak
všecko tělo hřeší, kterak to odpustí? Musil by antikrist osmú svá-,
tost v jiném koření připraviti, aby jí mazal k odpuštění hřiechov

199b všeho těla. / Ale zjevné jest: neodpustí-li, počna od srdce vše-
mu tělu, že neoddělí zvláště hřiechóv, činěných pěti čichy, aby je
samy odpustil, nebot

V

všecky odpustí anebo všecky zadrží k súdu
posledniemu.

Ještě viece má zjevno býti z viery našie, že Pán Buoh strán-, ,

ku hřiechov neodpúštie lidem některých a některých nic. Nalezne-li
smrtedlné a všednie, neodpustí jedněch bez druhých. A neodpustí-
-li komu smrtedlných, tehdy ani všedních. Pakli odpustí' smrtedl-
né, tehdy i všednie, ale samých všedních neodpustí pro .nižádné ma-
zánie ani pokánie, leč je samy v člověku nalezne kromě smrťedl-
ných. Ovšem toho nenie v jednom člověku a v jeden čas, aby jedně:h, ,
úduov těla hřiechyodpustil a druhých úduov nic. A když tak oblášt-,
ně neodpúštie činěných hřiechov některÝmi údy, tehdy ani jest kte-
ré svátosti položil k takovému obláštniemu odpuštění činěných hřie-, ,
chov pěti smysly a jiných úduov nic. Ale kterú jest svátost Buoh

, v

položil k odpuštění hřiechov, tat má moc k odpuštění malých i veli-
kých i všech spolu hřiechóv odpuštěnie činiti. Alé to dělenie a mě-,
řenie rozdielně položené k odpuštění hřiechov nemá jinak za pravé
přijato býti, jediné, jestliže bude ukázáno, že jest Buoh tu mieru
odměřil v odpuštění těch odečtených hřiechóv. Pak-li sú to lháři /

200a lidé měřili, nemá jim na tom věřeno býti. /die Petr //rkp. rtep//. /,
Ještě i to má vážno býti, kto jest o to z mistrov s Bohem mlu-. ,

vil, že on skrze olej poslednieho mazání má všednie hřiechy odpuš-
těti. A v řeči svatého Jakuba toho nemohú ukázati, by on tu od-
puštěnie všedních hřiechóv mluvil, ale o smrtelných hřiešiech spie-
še pravdu jeho řeči shledáme. Nebo die svatý Jakub o nemocném,
jehož olejem kázal mazati: "A bude-li v hřieších, budú jemu od-
puštěni." A tak s pochybením die: "Bude-li v hřiešiech. " Z vie-
ry muožem věděti, že svatý Jakub o některých hřieších mohl jest po-
chybovati v takém nemocném a o některých nepochybuje, mohl jest



jistiti, že jich dosti má ten nemocný. A že o hřiešiech smrtedlných
mohl jest o někom s pochybením mluviti'" ale o hřiešiech všedních
ze všech o nižádném, nebo těch každý i svatý člověk dosti má, ja-
kož svatý Jan die: "Dieme-li, že hřiechu nemáme, sami se svodíme
a pravda v nás nenie." II1J 1J 811 Protož byt"svatý Jakub mienil
skrze olej odpuštěnie hřiechov všedních, tehdy nikakéž neřekl by
s pochybením: "A bude-lit":v hřiešiech, budú jemu odpuštěny.",
Nebo jest věděl zajisté, že každý člověk těch hřiechov mnoho má.
Ale o smrtedlných mohl jest o někom pochybovati, nebo ne každý
jich má, a tak v pravdě položiti slovo s pochybením: "A bude-ltt
v hřiešiech. "

A z toho muožem poznati, že takových věcí nemají ,z řeči
200b svatého Jakuba, co držie I o mazání olej e, ale skrze lest falešnú

skladli sú sobě tak chytré věci o tom oleji, aby tak ve všem a v tom
velmi a zvláště lidi klamali o jich spasenie a sami se velebili a bo-
hatili skrze ty svátosti své zvláštní, jiešto jediné příčinu majie
v řeč'i svatého Jakuba, aby tu před lidmi mluvili o tom oleji, ale
aby všecko své zamyšlenie pod tiem vyplnili. A pravie, že cožkóli
pěti čichy shřešie, to jim skrze olej bude odpuštěno ,oděvše to krás-
nými řečini,aby lidem pochotnějie olej smrdutý za těmi modlitbami
rozmnoženými provedli. Ale věděti jest, že hřiechové všickni od srd-
ce pocházejie podlé řeči syna Božieho - myšlenie zlá,. smilstva,ci-
zoložstva, vraždy, krádeži a co muož toho zlého bÝti IIMk 7, 21nll ,
ale čichové těla tomu posluhujie a někdy ti hřiechové majie počátek

.skrze ty. čichy těla. Ale nemuož nikdy samotně hřiech skrze ně bÝti,
kdyby nevzal moci v srdci. Protož jediné poslúchajie srdci v hřie-
šiech,pakli má očima přičteno bÝti, což skrze 'ně béře počátek. Tehdy
cizoložstvie Davidovo skrze oči počátek béře a bylo jest potřebie
dosti oleje ,by byl co prospěšen. Ale tvrdšie věci upadli sú na něho
pro cizoložsme:než olej,když jest jemu řečeno:"Protožes to při so-
bě měl,meč na věky nevyjde z domu tvého. "112Sa 12,10// Takéž i ji-
ným bude, ješto takéž nebo ještě huoře skrze oči hřešie a těch jest
najviece strach, ješto se na oleji s svýma očima bezpečie ve mno-

201a hých hřiešiech a pokánie za ně I nečinie.·
A jest-li to pravé, což tuto mistři o voleji jistie, že jest

svátost poslednieho mazánie a odpúštie hříchy všednie, tehdy ne-
bude potřebie očisce na onom světě nižádnému, ktož se zmaže ole-
jem. Nebo takéž jistie, že pro všednie hřiechy duše trpie v očisci.,
ale zmažiece se olejem, zbudú jich prvé než z těla vyjdú. Ale jim
jest ted soud nynie poručen, aby uměli poznati a změřiti, co se kde
opúštie a kde kto Illá bÝti a proč.

Ale ještě tuto mistři řeči svatého Jakuba znamenitě dvojí věc, .
vynímajie, to jest odpuštěnie hřiechom skrze moc mazánie svátosti
nebo oleje, a druhé uzdravenie nemocného na těle, a to uzdravenie
skrze modlitbu kněží, kteříž přijdúce, majie se modliti. Ale tuto
řeč s pilností ohýbajie, vždy vyvodiece to, že modlitba příslušj,
na tu stranu k uzdravení těla, ale olej k odpuštění hřiechov, při-



dávajíce, že mocí té svátosti odpúštěj.ie se hřiechové. f.. v tom jich
žádost záleží a v tom, aby té svátosti tiem povýšili, dovedúce, že
v nie záleží moc k odpuštění hřiech~v, aby jie nižádný lehce nevá-,
žil, již věda z naučenie mistrov, že v nie záleží moc k odpuštění
hřiechóv. Ale jest-li to, že v voleji jest moc k odpuštění hřiech~v,
to musí jediné proto bÝti, že jest svěcen od svatokupce. Ten jest
jemu moci přidal, jakož prvé řečen.o jest, aby vysvěcen byl nebo
bez svátosti učiněn. ,

Protož vždy ve všech řečech vidí se do mistrov veliká lest,
201b I že všecka písma natahujie k svému úmyslu, ač toho písma nemlu-

vie, ani ten rozum v nich jest, nač oni je obracejie. Jakož ted kři-,
vě oleji přidávajíce moc k odpuštění hřiechom a lúčie od toho mod-
litbu, jediné jie tělesné zdravie přidávajie, jako by menšie moci
byla modlitba než olej. A ještě proto slovuom svatého Jakubamlu-
vie to, nebo on die: liJest-li kto z vás nemocen, uved kněžie koste-
la a modlte se nad ním, zmažíce j.eho olejem ve jméno Božiem. A
modlitba viery uzdraví nemocl!ého a polehčí jemu Pán. A bude-li
v hřiešiech, budú jemu odpuštěni. II A tak z jeho řeči zjevně muo-
žem znáti, že velí se kněžím a jinÝm, ~tož budú modliti se za ne-
mocného a die, že modlitba jich věrná obdrží zdravie nemocnému
od Boha. A budeolli v hřiešiech, budú jemu odpuštěni skrze vieru
a modlitbu. Obé přidává modlitbě věrných lidí a nic oleji. Nebo ač
by podlé těla najvětší moc'měl léčiti, však nemuož proměniti spra-
vedlnosti Božie v neIllocném, jehož Buoh chce trestati nemocí za
některý čas nebo umořiti. Ale modlitba věrných lidí má moc promě-
niti časnú spravedlnost Boží v nemocném a obdržeti jemu zdravie.
A když modlitba prospěje před Bohem, tehdy olej svÝmpřirozením
muož prospěti nemocnému, nebo muoží modlitba padnúti před Bohem,

202a aby se zdravie nemocného stalo I s příčinú léčenie olejového ne-
bo jiného. A někdy tak prostě obé muož učiniti modlitba věrných. A
že tuto svatý Jakub v jedné řeči obé praví: zdravie i odpuštění,
hřiechuov u vieře modlitby. "A modlitba viery uzdraví nemocného.
A bude-li v hřiešiech, budau jemu odpuštěni. II To jedna řeč drží.,
A jinak i čtenie i rozum pravý modlitbě pojčujie obdržeti odpuště-
nie hřiech~v, jakož syn Boží naučil modliti se: "Odpust nám. II IIMt
6, 121/

Ale olej pak ovšem nižádné nemá té moci, aby kterú stranú
skrze něj odpuštěny byly hřiechové, bud svěcený nebo jiný, ač
někdy k znamení požíván jest z přikázánie Božieho od mnohých lidí
Starého zákona, ješto ta znamenie znamenala sú v některé straně
milosrdenstvie Božie, ale ani tam upřiemo nikdy ta znamenie ne-,
stála sú, by v nich věrně Buoh položil odpuštěnie hřiechov, ovšem
nic v tomto zákoně. Nebo proto ona znamenie telěstná přestala sú,
že sama pravda a milost skrze Jezukrista stala se jest. Protož on
jest neustavil v znamení oleje k odpuštění hřiechóv, ale v svém
vlastniem těle, nebo Buoh skrze něho odpustil jest všem malé i ve-
liké hřiechy a ještě konečně odpustí. Biskup také nemá té moci, ač



by najdokonaleji usvětil olej, aby proto měl moc k odpuštění hřie-,
chov, na "modlitbě se vrtě, oblepšuje to, že modlitba neprospievá

202b k zdraví těla. Protož praví, že jediné'bývá nemocný / na těle
uzdraven v tu chvíli, když zdravie tělestné jest prospěšno zdraví
duchovniemu. A tak lépe jest nemocnému ostati, když zle požívajie
zdravie tělestného a proto také ne vždy bC?jiese nemoci, že za ně
nehodní prosie. A to najspieš proto se mluví, že nikdy nevědie,
by komu v nemoci prospěli svú modlitbú.

Protož lépe jest něčím to zakrýti, aby nebyla hanba tak slav-
ně o té svátosti mluviti a položiti službu slavnú kněžskú v té svá-
tosti a nikdy nižádnému nemocnému zdravie neuprositi, ale o ma-,
zání oleje, v němž se jistí odpuštěnie hřiechov, jest duchovnie věc
nevidomá, že tělesně nižádný nikdy nemuož toho poznati, komu se
hřiechové odpúštějie a komunic .Jedné, že toho lidé hovadní netba-
jie, ale podlé slibóm, že jim mistři nebo jiní kněžie slibujie pod
olejem nebo pod jinými příčinami, jakož vždy pokolenie hadové stro-
jí sliby lživé v lidi a vylévá je, v něčem křivě Boha a jeho spase-
nie ukazuje lidu nemúdrému, ješto v smyslech tělestných leží, ja-,
kož těchto věkov běžab jest a ješ't'~ běží vylévánie jedu diáblova
od pokolenie hadového duchovnieho, ješto listy s volověnú pečetí
přinesli z Říma od najvyššieho antikrista s velikú lží praviece,
že jest jim otec najsvětější dal všech hřiech~v odpuštěnie a muk
zbavenie. A na tu'lež zarazili pút a ba i všecky kraje svolali k nie
a to slavně ohlašovali tomu lidu, ješto žádá lehce odpuštěnie hřie-

203a ch~v mieti / a spasenie věčného dojíti a muk nižádných netrpěti.
To vše podlé srdce svého slyšeli sú, ano se nad nimi otec svatý
smiloval a připravil jim cestu spasenie u měkkosti. Jakož oni žáda-
jie, aby nesúce břiemě mazancuov a flašky piva, jedli a pili, a tak
spasenie došli. A tak těmi sliby lživými i jinými mnohými vždy až
do dnešnieho dne krmí se lid nemúdrý od pokolenie hadového mis-
terského a jiného kněžského. V čem položie oni odpuštěnie hřie-,
chov, tomu lidé věřie.

Protož tito mistři pod velikú lstí jistie takové lidi odpuště-,
nie hřiechov v mazání oleje, ješto nenie vidomá yěc, nic toho ne-
omlúvajiece, ale zdravie tělestné, ješto by mělo jíti skrze jich
modlitbu, poněvadž jeho lidé nikdy po jich modlitbě neberu, omlú-
vajie, že pro něco nejsú uzdraveni. A hanba řéci pro nás, že sme
nehodni u modlení. Nebo tak mluviece, ponechali by té svátosti,
aniž by se směli pokusiti o to, aby za zákon věčný položili to cho-
zenie k nemocným, ani nikdy nižádný po nich nebyl uzdraven. A
ještě i tak mluvie lestně, převrátivše slova svatého Jakuba, při-,
davše odpuštěnie hříchov oleji a zdravie tělestné modlitbě, ješto
on obé přidává modlitbě viery a olej zdaleka tolp.upřisluhuje, ano
ješ:tě modlitbě viery to přidadúce. Ještě tomu opatrně rozuměti po-
třebie jest. /

203b Jakož mistr Jan Viklef die o tom, mluvě a die: "Vystřiehati
se máme, abychom tak lehce slov apoštolských nebrali. Nebo muož



někto tak blúditi, že z těch slov svatého Jakuba tak věřiti bude,
že když by kolivěk modlil se kněz za nemocného, že by jemu hřie-
chové odpuštěni byli, měl-li by které ~ Kdežto mnozí často nemoc-
ní bývajie a mazati se dadie, kteřížto k věčnému zatracení před-
věděni sú, aniž má věřeno býti, by když kolivěk tak by se kněz
modlil, že by modlitba viery spasila nemocného. Nebo tak tehdy
byla by viera kře stanu , že ktožkolivěk vzal by na konci tuto svá-
tost, že by spasen byl, a tak podlé toho byla by toto najpotřebněj-
šie svátost mezi jinými, poněvadž jiné přij4naje člověk, muož za-
tracen býti. Protož musí rozuměno býti, bude-li se kněz, kteréhož
by Buoh k uzdravení nemocného zjednal, z Božím zřiezením modli-
ti se, tehdy nemocný obudezdráv. "

Z kteréžto řeči tohoto mistra máme tento rozum q řeči sva-
tého Jakuba, že modlitbě viery příslušie obdržeti nemocnému od-,
puštěnie hřiechov i zdravie tělestné a nic 0leji samotně, jediné
poslední službu. Viece z jeho řeči muožem rozuměti, že tu řeč
svatého Jakuba muož rozličně zle rozuměna býti od lidí, když nebo
k své vuoli ji křivě vykládajie, anebo tak svrchnie slova, jakož se
mluví, vezma někto, muož držeti, kdyžkolivěk kněz přijda, mod- /

204a lil by se za nemocného, že by voždyjemu hřiechové odpuštěni byli,
ač by je měl nemocný takéž, že by skrze modlitbu viery spasen byl.
A když by tak pravda té řeči svatého Jakuba byla, aby u modlitbě
viery bylo spasenie, tehdy tak choditi kněžím k nemocným s mod-v ,
litbú viery, byla by viera křestanom, že tak všem spasenie přijde,
když tak kněžie přicházejíce modliti se budou. Protož to odmietaje
od lidí tento mistr chce, aby rozuměli řeči svatého Jakuba, že bu-
dú-li hodné příčiny k tomu, o čem ta řeč mluví, stane se tak, jakož
ona mluví. Pak-li takových hodných příčin nebude, k nie nestane
se a nemúdrý slepě zřie k nie, oklamá se.

A když se mluví o modlitbě viery, tot muož od někoho takto
rozuměno býti, že to slove modlitba viery, že tak má z dlúhu držá-
no býti a ne nevěřeno, když tak kněz přijda, modlí se nad nemoc-
ným a maže jeho, že jemu odpuštěni hřiechovéobudú a že uzdraven
bude anebo spasen, a že tak má věřeno býti, nižádných příčin vto
nevkládajíce, a že to někteří nazývajie modlitbú viery, že v řeči
svatého Jakuba ta viera muož býti. A to nenie pravé. Ale modlitba
viery jest v tom, ktož jest sám Bohu věrný a milý a ten jda k ne-
mocnému věří nic nepochybuje, že zač koli se bude modliti podlé

204b vuole Božie, stane se jemu. / A že ta jedna příčina potřebna
jest k tomu, aby došla řeč svatého Jakuba tak, jakož se mluví o ne-
mocném a o milostech, které se majie nad ním státi v zdraví a v od-
puštění hřiech~v. To jest kněz jeden nebo jich viece, aby vieru
živú v sobě měli i v tom, zač budú prositi, že se jim stane. Druhá
příčina potřebna k tomu, aby došli řeči svatého Jakuba, jest"hod-
nost toho nemocného, a to jest vyvolenie Božie toho nemocného
k spasení. A bude-li to vyvolenie na něm, tehdy modlitba viery
kněžské prospěje nemocnému k tomu užitku, o němž řeč svaté.ho



Jakuba mluví. Pakli té některé příčiny nebude, že nebo kněžie ne-
hodni k modlitbě sú anebo nemocný pekelník jest anebo snad obě
straně nehodné sú, tehdy nedojde ta řeč s užitkem nemocnému, ač
ten obyčej svrchu u mazání nebo u modlení děje se od kněží.

Protož ta řeč jediné s hodnými příčinami potřebna muož býti..• ,
křestanom. A když k nie příslušie olej a kněžie, tehdy má zřieno
býti k tomu, aby olej prospěšný nemocnému byL A jest-li svěcený
od svatokupce, tehdy nenie hodný nebo jest vysvěcen, a jest-li i
ten kněz svatokupec, ješto olejem chtce mazati anebo jinak zlý,
tehdy nic neprospěje nemocnému. Pak-li nemocný v zjevných hřie-
ších prve byv, ještě i v nemoci nesvoluje ku pravému pokání, teh-
dy aniž taková modlitba měla by jinak jíti za něho, leč jediné /

20Sa za to, aby Buoh srdce jeho nachýlil ku pokání. Protožkdyž ty pří-
činy hodné sú k řeči svatého Jakuba mezi kře stany , tehdy podlé
pravého rozumu těch řečí lidé činie to, což ty řeči mluvie. A tak
sú užitečny ku prospěchu a sú svátost veliká křestVanóm, ale když
ti obyčejové, od antikrista vzdělaní na ty řeči dějie sel netoliko

, ..• ,
prospěšny nejsú, ale k svodu velikému a škodnému křestanom sou.

Ještě toto znamenité mistři zakládajíce řeč o mazání oleje
i mluvie, že prostředek Boží a lidský netoliko sloVé Ježíš, jenž
muož spasiti, a1e·také Kristus, jenž má milost zmazánie na jiné
vylíti. A ta slova pravá sú v tom, což ona pravého držie, ale co
se skrze ně táhne jako z výmene jalového, aniž jazyku mléčnú chu-
tí osladí, . nebo ne k rozumění toho, o čem ta slova pravdu majie
mluviti, se miení, ale aby byla i příčinú k mluvení o mazání, když
Kristus mazaný podstrčen bude pod to, aby mohlo řečeno býti:
Kristus základ toho stavenie jest. Ač pak hovada uvedena budú a
stanú na tom základě, aby počteno bylo všecko spolu, že jest Kris-
tus. Ale neproinění hovado přirozenie svého, vždy proto nebude
//rkp. nebue// Kristus, ale hovada.

Protož sladká a milá pravda jest, že Ježíš Kristus jest
prostředek Boží a lidský, maje moc spasiti a maje milost zmazánie
na jiné vy-líti. Ale když sám prOSTředkem mezi Bohem a mezi lidmi

20Sb jest, tehdy proto, že zmazánie milost v něm samém jest. / Nebo
by co jiného než on zmazánie milosti mohlo na lidi vylévati, bylo
by prostředek mezi Bohem a mezi lidmi. Ale on sám, ješto v něm
plnost božstvie tělestně přebývá //Ko 2, 9// a v něm každý plnost
má, on jest prostředek. A tak všecko, což on a duch jeho k roz-
množení a k vylití milosti na jiné připravil jest, v tom pravého po-
mazánie milost jiným se vylévá, ale olej svatokupecký nic neučiní
tomu, ač pod příkladem mazánie Davida na vešken lzdraheI položen
jest a potom u pokoji kraloval jest na znamenie tomu, že ktož zma-
zán jsa před smrtí olejem, na věky u pokoji kralovati bude. Aniž
ten příklad oleji smrdutému té moci muož přidati, by skrze jeho
příčinu toho lidé došli, ale ten prostředek Kristus, ješto jest po-
mazal jeho Buoh olejem utěšenie nade všecky, jichž on účasten
jest·, aby,všem,povolujícím sobě byl příčina i pomoc k spasení doko-



nalá. Ale olej svatokupecký chud jest k tomu, aby dal jednotu spo-
jenie Bohu s lidmi jako hodný prostředek mezi tiem, nebo jest jeho
Buoh nepostavil uprostřed, aby se lidé mířili s Bohem skrze něj,
ač s~ pak krásnú řečí opěkňuje, aby tak ohaven nebyl lidem pro
svú smrdutost, aniž modliteb patnácti dosti okrášlených při mazá-
ní jeho řiekaných, mohú toho jemu přidati, což ústa lživých smějie
o něm jistiti. Ale ty modlitby dávajie příchylnost k větčie //rkp.
věčie// vážnosti toho oleje, jako rozmnožená a krásná řeč mnicha

206a žebra / vého táhne lidi sedlské k dávání snopu~v. Ne proto se
množie modlitby jeho ozdobných řečí požila, aby jako jeden z dob-
rých mohl se ukázati poslednieho mazánie cierkvi svaté se~má svá-
tost.

Ale jest otázka, slušie-li tak zmazanému posledním mazáním
.potom zem{ tlačiti anebo má-li kněz mieti poznánie o tom, že tak
zmazaný viece nebude země tlačiti anebo má-li ten člověk druhé ma-
zán býti. K tomu odpoviedá mistr Jan Viklef a die: "Ostavím bláz-
n~m takové nesnáze. Jednu věc pOviedá//m//, že takový nemocný a
zmazaný a potom se zhoje, a opět potom opět mazán bude, nepři-
jal jest v tu chvíli svátosti poslednieho mazánie. " A ta řeč proto
praví se, aby vážnost v lidech toho byla, poněvadž mierně ta svá-
tost jediné ku poslednie hodině smrti strojena jest, aby jiný čas n~
byla přijímána ani často, jediné u poslední hodinu před smrtí. Teh-
dy ten, ktož ji jest v tu mieru vehnal, a jediné jie tu před smrtí
užitky mierné nalézti uměl a nic jindy ani často, ten má mieti po-
znánie o nemocných, kteří z té nemoci jistě vstanú a kteří v nie
zemrú, aby vždy s tú svátostí mierně v tu chvíli uhodil, v kterú
chvíli ona moc má. A nepozná-li toho, tehdy v nejistotu mnohé ne-
mocné mazati bude a oni potom zhojie se a on nadarmo svátost vy-
maže. Když jediné před samú smrtí prospievá, tehdy ještě chodí-
cím po zemi nic neprospěje a 9n lhářem ostane, nejistú věc za jis-
tú pravě, když druhé nemocného maže, prvé svátost poslednieho
mazánie dávav jemu. Amen.



121b-122a Nebo neduh náš ..• knížete temnosti: Citát se nepodařilozji&-
tít, ale navazuje, zdáse, na Bonaventurovo pojetí svátostí jakož-:-
to medicamenta sanctificantia, které vyložil ve svém Breviloqui-
um /Bonaventurae Opera omnia, Quaracchi 1882-1902, vol. 5,
201-':291/. Neduh člověka je dán původním hříchem, chápaným po
augustinsku j:'lko nedostatek dobra. Jeho následkům čelí křestní
gratia regenerans, rectificans, purificans.

122b osviecenie anebo druhé rozenie: Chelčic~ý užívá pseudodionysióv-
ské křestní terminologie osviecenie /f~tisma, illustratio/, druhé
rozenie /theia gennésis, nativitas divina/; Ps udo- Dionysius,
De ecclesiastica hierarchia c. 2 /~G 3, 392 a 394/. Prostřed-
níkem zde mohl být Rokycana, De sacramenti,s / ed. Cochlaeus,
Historia Hussitarum, 1549, 451/, který psalo "divina regene-
ratio" .
A jakož prve jest býti nežli viděti nebo hýbati se: Pseudo- Diony-
sius. De ecclesiastica hierarchia c. 2 /MPG 3, 392 B/ .

123a světlo duchovnie: Rokycana, vykládaje r. 1431 ve svém De septan
sacramentis Pseu<lo-Dionysia, ůjiš{oval, že "motus dilectionis
Dei. .. non potest in homine novae legis haberi, nisi primum in
baptismo esse divinum luminis fidei habeatur" / ed. Cochlaeus,
Historia Hussitarum, 1549, 452/.
v hádání ošemetném: asi narážka na Rokycanovo hádání s táb0r:'Y
v Karlově koleji 30. dubna 1431 a na způsob, jakÝmuvedl Diony-
sia do diskuse. O tom Amedeo Molnár, Vyznání a obrana táborů,
Praha 1972, ·18.

123b mistr, ješto stojí pilně o sám vodní křest: Nejspíš narážka na Ro-
kycanovu snahu zdůraznit nezbytnost křtu dětí v traktáru De sept-
em sacramentis z r. 1431. Viz ve vydání Cochlaeově 452: "Unde
graviter errabant dantes divinissimam eucharistiam corporis et
sanguinis Domini pueris non baptizantes eos, dicentes Totum ha-
betur in eucharistia, et alia sacramenta superflua affirmantes. "
Však ted mluví. .• : Pseudo- Dionysius uvedený 122b a Rokycana
u Cochlaea 452: "qui per baptismus illud esse divinum primum
regenerationis lumen fidei non habet, non potest alia posteriora
habere."
mluvie o bytu boHem ... a skutkuov jeho: Rokycana tamže: "divi-
num esse ... principium et quasi fundamentum est ipsius dilectio-
nis, per quam impleantur mandata. "

124b lidi zrazujie o jich spasenie: Přesvědčení, že lid je ve věcech
spasení přímo podváděn tížiVÝmiobřady, přičiněnÝmi ke svátos-
tem, sdílel Chelčický s tábory, cf. Mikuláš z Pelhřimova, Vy-

, znání a obrana táborů kap. 4/přel. Dobiáš-Molnár 1972, 74/.
125a zproštuje nás křest od hřiecha prvorozeného: Běžné učení scho-

lastiků, přejaté i Husem např. v Super IV Sententiarum IV, dist.



130b
135b

4,4 led. Flajšhans- Komínková 536, 141: "Tollit ergo omne
peccatum .•. tam originale quam naturale. "
Po těchto božských věcech •.. : Georgios Pachymerés, Parafra-
sis eis ton Dionysion ton Areopagitén IMPG 3, 412 D - 414 Ci.
Chelčický přehlédl, že Rokycana rozlišoval Dionysia od jeho ko-
mep.tátora./u Cochlaea 452: "Dicitur enim in commento Dionysii" I .
.Chelčického překlad je bližší latinskému překladu z Pachyméra
ze 14. století než překladu u Migneho. V rukopise pražské Uni-
verzitní knihovny IX A 11, foI. 61v zní celé místo takto: "Post
ista baptismi divina inspiciemus misteria, nec consulo, quod
aliquis inperfectus conetur ad intelligendum ea. Sicut enim aliquis
lippos habens oculos sine lesione non potest pertendere radios
solis, ita nequit esse sine periculo velle intelligere ad ea, que
non valet eius animus attingere. Si non mentitur lex Moysi, que
dicit Ozam ideo a Deo percussum, quia inmundus tetigit archam
Dei, et Chore, quia presumpsit plus quam potuit, et Nadab, quo-
niam defecit •.. lerarcha vero iuxta Dei similitudinem, qui vult
omnes salvos fieri et venire ad agnicionem veritatis quantum in
se est, primum inchoans articulum predicat secundum ewangelium
agere penitenciam, Deum misericordem et naturaliter bonum homi-
nibus, quia incarnari dignatus est iuxta similitudinem ignis motus
amore nostri. Et quia credentes sibi unit et unitos deificat, id
est filios Dei facit. Qui ergo gracie baptismatis, que de sursu
est, querit habere. participacionem, petit pedagogum vel anadothun,
qu~m nos dicimus patrihum, qui ducat ipsum ad episcopum vel
ierarcham, promittens, quod faciet puerum vel baptizatum ea,
que sibi tradentur ducere ad effectum, et quod docebit eum quali-
ter vivere debeat post baptismum sicut homo, qui salutem illius
desiderat, licet ad promissionem tante et tam alte rei sicut affec-
tus humanitus obstupescat. Benigne igitur se facere promittit,
quod ab eo pati debet et sic ipsum ducit ad ierarcham. "
Bratřte, ktožkoli .•. : Augustinus Inezjištěnol
Nemni člověk •.. : Pseudo-Clemens, Recognitiones 111,67 IMPG
1, 13111, cf. Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana, 274~
Osviecenie tec! slove druhé narozenie: Pseudo- Dionysius uvedený
v poznámce k foI. 122b.
o této svátosti jinde viece jest psáno: O večeři Páně psal Chel-
čický už na počátku své literární činnosti traktát "Běda zemi a
moři"! Ivydál MilanOpočenskýv ThPř KR 1958,138-1431 a 1425
Repliku proti Mikuláši Biskupci led. Petrů 1966, 132- 210I .
k znamení prostému nazval chléb tělem svým: Narážka na táborské
stanovisko, jak je např. vyjádřil Jan Němec z Žatce: "sensus au-
tem catholicus est, quod ille panis est corpus Cristi sacramentali·
ter aut figurative, id est quod in natura sua manet panis materialis,
licet iam sanctificatus, illud est corpus Cristi secundum figuram
et significacionem. " Tractatulus Cum spiritus veritatis, ed. J.
Sedlák, Táborské traktáty eucharistické, Brno 1918, 5. Podobně



Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana, . kap. 8 a 51 IDobiáš-
Molnár 1972, 79 a 2421 .
Druhý duovod ..• : Lze rovněž doložit z traktátu Jana Němce Ža~
teckého Cum Spiritus veritatis: "Post resurreccionem ..• Cristus
est corporaliter in celis et non in sacramento, ymo nec in terris.
Non enim descendet ante iudicium finale secundum Scripturas. "

140a Ale život tělesný ..• : Ambrosius, citovaný Janem z Žatce led.
Sedlák 1918, 161 a v táborském ,spise Apostolus lib. 47 I: "Ani-
malis ergo vita, quia caro est, si in corpore Domini adesset,
nichil nobis prodesset. "

142a Vikleff počínaje knihy své O tělu Kristovu: Wyclif, De eucharistia
tractatus maior c. 1 led. J. Loserth 1892, 111: ln qua materia
dixi sepe populo, quod in sacramento altaris est tria considerare,
scilicet nudum sacramentum sic, quod non rem sacramenti ut
hostiam consecratam; secundo sacramentum et rem sacramenti ut
verum corpus Christi et sanguinem; et tercio rem sacramenti et
non, sacramentum ut unionem Christi cum sorpore suo mistico,
quod est ecclesia. "

143a Jakož jest v biskupu .•. : Nejspíš z Pseudo-Ambrosiova výkladu
ep. Zidům, z něhož cit;)val i Jan z Příbramě v Tractatus de vene-
rabili eukaristia' contra Nicolaum, falsum episcopum Taboritarum,
c. 6 led. Sedlák, Táborské traktáty 1918, 79/.

146b řkou, že jest Kristus v svátosti duchovně nižším obyčejem:
Srovnej s tezí Mikuláše z Pelhřimova v traktátu O zvelebení svá-
tosti těla a krve led. Vojtěch Sokol, Tábor 1929, 91: "Křestané
věrní věřiti mají, že Kristus v tom těle a v té velikosti,. jakož jest
z mrtvých vstal, osobně jest na nebi a po syém vstoupení není zde
na zemi osobně, aniž také bude do dne soudného. "

147a jedenie. .. duchovnie... jest tak potřebné, že nižádnému bez ně-
ho nelze spasenu býti: Jan Němec z Zatce, Cum Spiritus veritatis
led. Sedlák 1918, 171.

147b jediné jest k znamenie ta svátost: ibidem led. Sedlák 6 I "Sensus
ergo verus ..• est: hoc efficaciter figurat corpus meum. "

148a vběhli sú v cestu přeohavného smilstvie: narážka na pikartsko-
adamitskou večeři Páně.

150b vypisuje svatý Dionysius: Pseudo- Dionysius, De ecclesiatica
hierarchia c 3, 2 IMPG 3,434 B/. K tomu viz Mikuláše z Pelhři-
mova, Vyznání a obrana, kap. 51 IpřeL Dobiáš-Molnár 247I,
který zde odpovídá na Rokycanův spis De septem culpis Taborita-
rum lrukopis Kapitulní knihovny pražské D 88, foL 241v/.
mistrové .. -. řkou: Nic podobného nečtu u Rokycany v De sacramen-
tis ani v jeho obraně článků z r. 1432. Chelčický měl asi na mysli
místo z traktátu Jakoubka ze Stříbra lesus Cristus Dominus eť
Salvator z r. 1421: "ln primitiva siquidem ecclesia in tanta vene-
racione hoc sacramentum venerabile habebatur, ut declarat beatus
Dionysius, quod omnes in peccatis mortalibus non admittebantur,
ut ip~um sacramentum contemplarent, sed dum cuncti fideles com-



157a
158a

158b·
159a

municabant, energumeni et cathecumeni extraecclesiam eicieban:-
tur." /Ed. P. de Vooght, Jacobellus de Stříbro, Louvain 1972,
403./ '
k dívanie: Vystavování svátosti a nahrazení jejího přijímá~í pou-
hýmhleděním kritizuje Chelčický ve shodě s táborským vyznáním
kap. 14 /překlad Dobiáš-~lnár 1972, 90-91/. Cf. A.L. Mayer,
Die heilbringende Schau in Sitte und Kult, Herwegen FestschIlift,
Marburg 1938, 234-262.,
Jeroným na to slovo "Tobě dám klíče": Hieronymus,,·ln Matthaeum
16, 19 /MPL 26, 122/ s odkazem na Lv 14~ 2-4.
ustavenie papeže lnnocencia: Usnesení čtvrtého:.lateránského
koncilu z r. 1215, je.mužpředsedal papež lnocenc III. /1160 až
1216/ , uvedené v Decretales Gregorii IX, lib. V, titulus 38,
c. 12 led. Friedberg II, 887/, zmiňuje v podobné-souvislosti jako
Chelčický táborské Vyznání /překlad Dobijiš-Molnár 1972, 81/.
podle řeči svatého Ambrože: nezjištěno
Bratřie, častokrát .•. -: Augustinus /nezjištěno/
Pán rovné právo .•. : Ambrosius /nezjištěno/
Ktož se chce užitečně ..• : Augustinus /nezjištěno/
Zdali nevieme•.. : Chrysostomos /nezjištěno/
týž svatý die: Chrysostomos /riezjištěno/
Beda vykládaje die: Beda venerábilis, Expositio super ep. lacobi
5 /MPL 93, 39-40/ citován asi podle .táborského vyznání /cf.
překlad Dobiáš-Molnár 258/ . -
Súdové pravé zpovědi. .. : Volně podle Bernarda z Clairvaux,
Tractatus de gradibus humilitatis et superbiae 2, 18 /MPL 182,
966-967/.
s ženami zacházejíce na těch zpovědech: Cf. Jakoubek ze Stří-
bra, De confessione /rukopis Národního muzea v Praze XIVE 4,
fol. 142v/: zpovědníku neznalému Božího zákona a lakotnému
"valde periculosum est confiteri, cum sic eciam tales multas vetu-
~asancillas vel mulieres in fornicacionem et voti fraccionem
proposite castitatis inducunt. .. Eciam alius e'st defectus in sacer-
dotibus iuvenibus robustis et crudis et delicate pas.tis, qui ex
magna conversacione in confessione affabtlibus verbis seducunt
multas et in gravia peccata inducunt. "
Jakub z Betléma•.. některým lidem k naučení o tom p~al řeči'
upřiemné :Za pramen většiny ohlasů z Jakoubka ze Stříbra,
zde a dále uplatněných, můžememít JakoubkůvTractatus respon-
sivus z r. 1412. Vydal jej jako Husův S. H. Thomsonv Praze
1927, ale Jakoubkovoautorství prokázal F. M. Bartoš v ČČM
1927, 23-35. Méně přímé jsou výpůjčky z Jakoubkova Sermo de
confes~ione, podle Bartoše /Literární činno.st Jakoubka ze Stří-
bra, Praha 1925, č. 53/ z května 1414, který čteme v rukopIsu
Národního muzea v Praze XIVE 3, f.:>1.141r - 143r. Naposledy
o něm psal Pa:ulde Vooght, Jacobellus de Stříbro, Louvain 1972,
206-211. Chelčický Jakoubkovo'stanovisko radikalizuje. Česky

•



vyjádřil Jakoubek svůj ,názor stručně ve Výkladu na Zjevení led.
F. Šimek 1, Praha 1932,6621: "Vyznávám to, že mnozí od zlých
kněží na zpovědi sou svědeni, 'alevšak'to nic nepřekáží dobrým
se otevříti a radu vzíti. "
k zlým kněžím křestan nenie zavázán zpovědí: Tuto formulaci u
Jakoubka nenalézám. K problému viz postřeh Paula de Vooghta,,
Jacobellus de Stříbro, Louvain 1972, 211 pozn. 273: "L effica-
cité en soi du sacrament de pénitence et I efficacité propre a la, .
consecration, s exer<;'9-.nten vertu du sacrement de I ordre, sont

A ,
du meme genre et indépendantes des dispositions ou .de létat de
grace du pr~tre. Le témoignage de Chelčický, selon lequel Jaco-
bellus aurait dit que le chrétien n est pas obligé de se confesser

A ,
au mauvais pretre n y contredit. pas. "
biskupové Jidášovi jediné zúfanie přidali: Cf. Jakoubek, Tractatus
responsivus led. Thomson 1927, 621: "olym ludas, confessus
pontificibus, quod peccavit tradens innocentem sanguinem, nichil
salutis ab eis reportavit, sed desperacionem incurrit ... "

160b jediné malomocní měli sú se kněžím ukázati: Jakoubek, Tractatus
responsivus led. Thomson, 1927, 641 odkazuje podle Petra Lom-
barda na Mt 8, 4.
jest jedna zpověd'Vuitřní v srdci před Bohem s velikým studem:
Jakoubek, Tractatus· responsivus led. Thbmson 1927, 611: "con-
fessio quedam principalis cum erubescencia et magno timore et
spiritualis in conspectu Dei. "
podlé řeči Davidovy: Jakoubek odkazuje k žalmu 31, 5 v Tractatus
responsivus led. Thomson 1927,631 i v De confessione, rukopis
XIV E 4, fol. 142r.
Atou zpovědí často se má člověk zpoviedati: Jakoubek, Tractatus
responsivus led. Thomson 1927,611: "non semel et raro, sed
creberrime usque ad mortem cum maxima humilitate et abieccione
sui ipsius. "
A když by tu zpověd křestan měl a jiné zpovědi neměl: Jakoubek
ze Stříbra hned, na začátku svého Sermo de confessione Imuzejní
rkp XIV E 4, fol 141rv I rozlišuje trojí zpověd: "Sciendum, quod
triplex est confessio.,

Quedam est vera Domino Deo soli facta in corde.
Secunda est conmunis, qua quis ordinate et circumspecte

suam culpam confitetur, et talis in mu1.tis Scripturis habet funda-
mentum.

Et tercia est secreta, qua quis ad aurem sibillat sacerdoti,
e t Hla est meriti minimi, si eam non precedit prima.

Nam ista est infima, secunda a1cior, prima altissima, quia
soli Dep confiteri in mente est quasi Deum in spiritu et veritate
orare, et sine illa nemo salvari potest. "

V závěru traktátu pak Jakoubek praví Ifol. 142v-143r/:
"Prime ergo due confessiones sunt neccessarie, tercia vero est
non omnino de neccessitate salutis et specialiter in levibus pecca-



183a
188a

188b
189b

'I

tis, quamtamen nostri yppocrite velud ciminumet anetum / cf. Mt
23, 23/ Deo offerunt, iusticiam et misericor.diam Deo abnegantes.
Concludendoergo dicitur, quodquidam fuerunt, q-q.idixerunt, quod
nunquamesset confitendum, et hii errabant. Alii erant, qui dixe-
runt, quod sub pena dampnacionis eterne vocaliter sacerdoti est
confitendum;'hii errant. Sed nos mediumteneamus dicentes, quod
quicunque potest habere confessorem tempore et loco bonumet
iustum et scientem solvere et ligare, ut illi confiteamur. Si vero
ad certum quis valet habere non potest, ex tunc sustineat incer-
tum et coufiteatur Deo. "
A-ktož by... kněze takového měL .. : Jakoubek, Tractasus respon-
sivus led. Thomson 1927, 63/: "determinat /rozuměj Petrus
Lombardus IV, 17, c. 3-4 u MPL 192, 881/, quod secundum com-
munemcursum et legem currentem auctoritattbus Scripture, quod
non /rozuměj sufficiat soli Deo confiteri peccata/, si facultas
affuerit sacerdoti; quod si non affuerit, sufficit soli Deo con-
fessum esse. "
Ach běda, milý pane, co já .•. : Doslova shodný tento citát z Hie-
ronyma má Chelčický už ve spise O zlých kněžích, stejně jako
oba citáty následující, jak zjistil František Ryšánek / Slovanský
shorník věnovaný F. Pastrnkovi, Praha 1923, 12-13/.
Ktož pozná kněze .•• : Chrysostomos /nezjištěno/
Kterýž kněz jest bez lásky ... : Hieronymus /nezjištěno/
V těchto dnech nebezpečných dosti podobna vidí se odpověct... :
Snad slova Rokycanova podobná těm, jež uvádí Chelčický ve
své Replice proti Rokycanovi led. K. Černý, LF 25, 1898,
274/: "I to také znamenámz tvých /Rokycanových/ řečí" že ny-
nie všecky věci jsú nebezpečné a nejisté, i písma a výkladové, .

doktorov. "
políčky dávali: Viz poznámkuk fol. 190b.
die mistr Jan Wigleff: Wyclif, Trialogus IV, 14 led. Lechler
292/ podle táborské konfese, kap. 32 /preklad Dobiáš-Molnár
1972, 156/.
pobonk~m:pověrám, kouzlům
dává se 'plnost mociduchovnie: Thomas Aquinas, Summatheolo-
gica Ul, 72, a. 2: "ln hoc sacramento datur plen~tudo Spiritus
sancti ad robur spirituale."
síla k boji: P séudo-lsidor cHovanýve sborníku K Frora ed. ,
Confirmatio. Miinchen 1959, 13: "post baptismum confirmamur
ad pugnam."
mistr Stanislav: Ojedinělý záznam ústní tradice o Stanislavovi
ze Znojma, od 1387mistru svobodných umění v Praze, od 1396
examinátoru při zkouškách mistrů, od 1405 profesoru teologie,
zemřelém 1414. Od viklefismu se odvrátil po roce 1408. Je prav-
děpodobné, že narážka na Stanislavův pobyt "u některých lidí '
velikých a jmenovitých na zemi" za'chyc:ujejihoieskou vzpomínku
na Stanislavovo působení v Jindřichově Hradci. Tam se uchýlil
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po svém vypuzení z Prahy pod ochranu Vítkovice"Jana mladšího
z Hradce, jehož kostnický koncil pochválil jako "nejkřestanštěj-
šího Pána v Čechách" .
a jest pamět popsána v Dekretě: Decretum Gratiani, Pars tertia,
d. 5, c. 1-10 /MPL 187, 1855-1858/
Dále die Petr /rkp. rtep/: poznámka rubrikátora /psána červeně/
Přieliš lehce .•• : Wyclif, Trialogus IV, 25 led. Lechler 333<~34/
citován podle táborskébo Vyznání a obrany kap. 13 a 55 /překlad
Dobiáš-Molnár 85 a 266/ .
jest plno kněží krvavých: česká sitUace hlisitské doby charakte-

.rizována podílem kněží, zvláště tábqrských, na zdůvodňování
ozbrojené obrany a války. '
Biskup zajisté po skonání modlitby: Paraphrasis Pachymerae De
ecc1esiastica hierarchia c. 5 /MPG 3, 581 B/.
Kostel, kterýž skrze zaplacenie peněz ..• : Řehořův výrok zařa-
zený do Dekretu Gratianova 4 q. , c 11 přeložil Hus v Knížkách
o $vatokupectví /ed- A. Gregor, Praha 1954, 45/ jinak: "Kostel,
kte:rýž s úmluvúsvěcen bude, radějí vysvěcen než posvěcen ře-
čen má býti. "
To svěcenie oleje od biskupa jest peněžité ..• : Cf. Vyznání a
obrana táborů kap. 31 /překlad Dobiáš-Molnár 1972, 154/. Na
tuto závislost upozornil už N.V..Jastrebov, Etjudy oP. Chel-
čickom, Petěrburg 1908, 237.
Dále die svatý Jakub: přípisek rubrikátora /červeně!.
mistři a římská cierkev: Vyznání a obrana táborů kap. 30 /pře-
klad Dobiáš-Molnár 153/, cf. Jastrebov 238-239.
rozom biskupuov a jiných kněží: Liturgická příručka Řehoře Veli-
kého, sakramentář zvaný Gregorianum a její komentář vypočítává,
které části těla je třeba mazat olejem /MPL 78, 235n/. Většina
scholastiků zdůrazňovala v této souvislosti orgány pěti smyslů
člověka.
die Petr /rkp. rtep/: vpisek rubrikátora. ,
obé přidává modlitbě..• : Místo shodné s Vyznáníma obranou
táborů kap. 30 /překlad Dobiáš-Molnár 1972, 151/.
Vystřiehati se máme..• : Wyclif, Trialogus IV, 25 led. Lechler
334, 12-29/ citovaný podle Mikuláše z Pelhřimova Vyznání a
obrana táborů kap. 28 /překlad Dobiáš-Molnár 147/.
Ostavím bláznom.•. : Wyclif, Trialogus IV, 25 / ed. Lechler 335,
12-20/ citovaný z téhož Vyznání kap- 30 /Dobiáš-Molnár 153/.


