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a s nimiŽ Izraelité museli bojovat; zde citát mÍněn ve smyslu: prokletí pohané, nikoli
l<řesťané - 2o9 zatrati se ztrat.i se - 210 drobenie rozumuov podrobné probíránÍ názorů

214 přistojícÍ stojící - 216 duandsti a sedmdesat a dua kněži: týká se apošto|ů
a tzv. prvnÍch učedníků (srov. Lul<. 10' 1); poručio svěřiv _ 22| zastíranie ochrany -
222 se na ně sebrali spojili se proti nim _ 223-224 napInění ducha suatého naplněni
duchem svatým _ 225 upřtmo suú nddě ji u samém bohu položilí sú přímo v samotného
boha složili svou naději, jejich jedinou naději byl sám bůh - 226 stti l isú o nzuedenie
usilovali o správné vedení, o uvedení na správnou cestu - 228 konečně aŽ do l<once

237 postaocouých hedvábných - 235 o horší blúdtce upadajíce do ještě horšich
bludů - 236 bez čÍsla nesčísln é; zaoodíce zavárlě jíce; zli ndjemnící špatní nai atÍ pastýři
(duší)' kněŽi(označení podle biblického podobenství) - 237-238 boje stroiice bojuiice,
válčíce _ 24| na rozchodtaní na rozchváceni - 242 úmysl smýšlení - 244 z utťg poďIe
víry

248 k tomu odměření obuItLštntmu k tomu zvláštnímu rozdělení _ 25t nd.jemníci
najatí dělníci' nádeníci; těžeti t.éŽítt' vyráběti _ 25L-252 na to dielo chooati' tělestnú
potřebú tou prací zabezpečovati hmotnými potřebami - 254 hdiejí hájí' bránÍ; s ueče.
ra navečer - 256 otrpěti strpěti; se ieho doberú se k němu dostanou - 258 na obec na
společnost _ 260 iešto se na něm oozt po němŽ se vozi, který utlačuje _ 26t přetrhnutt
neodijt ztrhání nepřikládá váhu

264-265 chlapg a uýrg sprostnýmlidem dduali prostým lidem nadávati chlapů a vý.
rů - 266 prdzniti zaháleti - 267 bez sridu beztrestně - 268 hrdldčóu Žroutů _ 269 neb ...,
t tnebbuď. . .n:bo-270 prdznýžiuotzahá lčivýžívoL-274pójčmepřenechme,ponechme-
275 A ttiž příčina, co.,. a t.áž pťičina je to' která; peřestýeh pestrých, různobarev-
ných - 276 ztikonntkuou řeholnÍků, mnichů _ 278 čisté pěkné - 278-279 nakreo...
iednají na účet... pořizuji

POST I LA

Chelčického rozsáirlá Postila, vzniklá okolo r. 1435, je důleŽitá předevšírn
svým zaměřením k životní praxi. Ve výkladu jednotlivých evangelních textů
Chelčický nesměřuje k abstraktním otázkám, ale nacházi záminku, aby vyloŽil své
názory na církev, společnost a moráIku; např. v naší ukázce slouŽí Chelčickému
biblický příklad o bohatci a Lazarovi jako výchorlisko k ostré kritice Života boha-
tých. Jde o názory' které dílčím způsobem zachytil jiŽ v dílech předchozího období,
ale nyní je shrnuje. Přitom nešetří ostrou kritikou vedenou z hlediska lirlu. Postila
byla velmi populární, jak dokazuje skutečnost, žebyl.a ještě téměř sto let po svém
vzniku dvakrát vytištěna (1522 aL532).

NEDĚLE PRvÁ Po SVATÉ TRoJICI

Čtenie svatého Lukáše v kap. 16

V ten čas řekl pán Ježíš učedlníkóm svým: ,,Člověk jeden byl bohatý

a obláčel se v zlatohlav a v kment a hodoval na každý den rozkošně. I byl

jeden žebrák, jménem Lazar, kterýŽto ležel u vrat jeho, pln jsa nežituov,

žádaje nasycen býti drobty, kteří padali s stolu bohatce, a Žádný jemu ne-
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dával; ale i psi přicházejíce lízali nežity jeho. I stalo se jest, že umřel žebrák

a nesen jest od anjeluov do přiebytka Abrahámova. Umřel jest také i boha.

tec a pohřben jest v pekle. Tehdy pozdvihl očí svých, kdyŽ byl v mukách,

uzřel Abraháma z daleka a Lazara v luonu jeho. A on volaje řekl: ,otče

Abraháme, smiluj se nade mnú a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého

u vodě, at svlaží jazyk muoj, neb se mučím v tomto plameni.. I řekl jemu

Abrahám: ,Synu, rozporneň se, že jsi bral dobré věci v životě svém, aLazar

též z|é. Protož nynie tento se těší, ale ty se mučíš. A v tom ve všem mezi

námi a vámi cíl veliký utvrzen jest, že ti' kteříž chtí odsud k vám jíti, ne-

mohú, ani odorrud sem přijíti.. I řekl: ,Prosím tebe, otče, aby ho poslal do

domu otce mého, neb mám pět bratruov, at jim svedčí, ať by i oni nepřišli

do tohoto místa muk.. I řekl jemu Abrahám: ,Majíť Mojžíše a proroky,

nechť jich poslúchají.. A on řekl: ,Nic, otče Abraháme, ale když by kto

z mrtvých šel k nim, pokání by činili.. I řekl jemu: ,PoněvadŽ Mojžíše

a prorokuov neposlúchají, aniž byé kto z mrtvých vstal, uvěří jemu.. ..

V tomto čtení spasitel ukazuje dva životy dvú člověkuo všem lidem,
aby jej měli před očima jako Živé dvě zrcadle, aby bohatí, majÍce před
očima bohatce pohřbeného v pekle, varovali se pýchy, rozkoší, lakomství,
kteréžto tři hřiechy měl jest tento bohatec na sobě a pro ně v pekle pohře.
ben. A chudí duchem, patříce naLazara nemocného a bídy plného, aby po-
těšení měii a v pokoře nríle trpěli biedu na těle a zámutky zde snášeli za
krátký čas, majíce náději' že s Lazarem budú odpočievati. Nebo pán JeŽíŠ
podobně jako dva řebříky před očima všem postavil jest. Jeden, po němž
vstupují do přiebytka Abrahámova' a to jest Lazaruov život bolestný a lač-
ný, a druhý, po němŽ sstupují do pekla, a to jest život bohatcuov rozkoš.
ný a sytý. Řebřík ten bohatcuo udělán jest z pýchy a z rozkoší a nemilo-
srdenstvím sevřien. Protož potřebí jest poptati se kaŽdý sebe' po kterém
řebříku jdeme, k bohatci-li skrze rozkoši do pekla, či-li k Lazarovi skrze
clrudollu a bolesti v odpočinutí.

A že die pán: ,'Byl člověk jeden bohatý...Byl a již ho není, byl na malý
čas a dnové jeho jako stien pominuli sú, málo se v rozkošech pokochal
a v okamžení do pekla sstúpi|, za ma|ý rozkoší svých čas věčný pohřeb
v pekle nalezl. Jeden byl, osamělý a sirý bez boha, ač byl zástupy podlé
těla obklíčen a bohat, ale na duši chudý. Jméno toho bohatce pán zam|če|,
nebo jesL zde bylo zpýchy povýšeno a zvelebeno, protoŽ jest tam od pravdy
zamlčáno a v zapomenutí věčné dáno.
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I vyčítá pán pořád jeho život a die: ,,A obláčel se v zlatohlav a
v kment,.. k oku lidem, pro zvelebení pýchy své, aby se jemu klaněli
a chválili jej, že se páně milost čistě a slavně připravila.

A die dále: ,,A hodoval na každý den rozkošně,.. to jest v hojnosti ne.
skrovně, s rozmnožením pokrmuov a nápojuov k rozkoši připravených,
a to činil na každý den, aby ho nikdy rozkoš nepominula' aby se žádost těla
ustavičně pásla a nedala v se hladu dopadnúti. A die tu ,,stkvostně.., jedno
na zchlúbu, druhé pro rozkoš v kořenich vonných a v tučnostech chut dáva-
jících. A tu se vše stkvělo, netoliko krmě, ale mísy, lŽíce, taléři, lroflíkovén
konve, stoly od střiebra a od zlata a od jiných drahostí, aby se oči pásly
a bylo se jim čím chlubiti, Že páně milost počestně u svýho stolu bydlí.
A někdy u těch bohatých viece pýcha jie nežli usta. A na takových hodo-
váních obyčejně bývá veselé, húsle, buben, píštěly a písně chutné. Protož
co jest takový lid, jediné přezlého zúfanie, ješto náděje budúcieho dobrého,
aby jemu podlé slibuov boŽích přišlo, nemá? Protož ten Život pase a hledá
jemu rozkoši, což najvíce muož, drže se onoho písma: ,,Jezme a pijme, a zítra
zemřeme... A takoví lidé náramně stojí o zbožie, kterak by koli jeho dobyti
mohli, buď násilím, lúpežem, zlodějstvem, nevěrami, lichvami i jinými
obyčeji, aby nahromaždiece jeho, založili na ně ustavičné hodovánie a roz-
koši, v nichŽ žádají život skonati. Protož tento bohatec v pekle pohřebený
množství má následovníkuov: králuov, kniežat, pánuo, rytieřuov, měšta-
nuov i sedlákuov mnohých. NébrŽ i kněží a preláti kniežatóm a pánóm se
u stoluov rovnají. Co kde najdražšího a najchutnějšieho k jiedlu a k pití,
to kněží se pány sehlti a den ode dne ty rozkošné krmě a pití mieti chtí-
A takový stuol bohatcuov najviece jest kněží nasvětil neúžitečných, těles-
ných a slepých, ješto přieliš křesťanstvo pohoršu ji a kazi, TéŽ oděvy tako.
véž jako bohatec nynie nesú, zlatohlavové, posbavcové, od perel, od kame.
nie drahého, i což najdražšího v světě na|ézti mohú. Kto by také vypsal
pýchu ženskú v oděvích? Mám za to, že ani bohatec, ani jeho Žena takové
pýchy a rozkoši neměl jest, jako ženy nynie mají. A on pro své pyšné rúcho
pohřeben jest v pekle. A nynie již nižádný hřiech nenie, ale vše slušie a pocti-
vost a čistota jest. Byť hřiech nebyl v takových pýchách choditi, nikdy by
tak těŽkého zatracenie bohatcova neohlásil Kristus pro oděv drahý a Íoz-
košný, ani by chválil Jana Křtitele z srstí velblúdových. A ktož nosí rúcho
hesovné a dvornostmi rozličnými zkrájené a zstříhané, ten svú poběhlost
vnitřní okazuje, že jest v mysli své takový, jakož zpuosob oděvu jeho uka-
zuje. Protož, by to svět mohl znáti, kterak jest přieliš obtiežen hřiechy
bohatcovými - již nechaje toho, Že pro ně v pekle pohřeben bude, ale co
zlého a těŽkého zde přítomně má _ mohl by sobě stesknúti s těmi hříchy
mnohými. Nebo pro pýchu v oděvích drahých, pro lakotu v pokrmích
rozkošných a hodováních častých mnoho musí honiti, a neustíhá. Neb ta-
kové pýše a lakotě bezedné nemuož někdv královstvie veliké stačiti králi
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ani panství pánu. Musí násilé činiti chudině své i ne své. A panoši nestačí
sto kop platu, hospodářstvie všecko i s nábytky. Vše to pýcha a lakota
sehltí a prokvasí, že jiŽ jeclno slóve pánem, ale dlužen jest druhým, Že
k zaplacení všecken statek nepostačí. Takéž řemesla vždy loví a drou jedni
druhé, nebo lakota a pýcha pudi je k tomu.

Ale kdyŽ jest spasitel pověděl o bohatém, kterak se jemu zde štastně
dálo ve cti tohoto světa a v rozkošech ustavičného hodovánie, již potom
také praví o chudém Lazarovi, v kteraké biedě a v nedostatcích ztráven jest
zde Život jeho, a die: ,,A byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýŽ leŽal u vrat'
jeho, nežituov plný, žádaje nasycen býti z drobtuov, kteÍiž padali s stolu
bohatce; a nižádný jemu nedával, ale i psi přicházejíce lízali neŽity jeho...

Touto řečí věrný, múdrý a dobrý řečnik při chudého vypravuje a tiem
hřiech bohatcuo obtěžuje. Nebo řekl-li by bohatec, chtě se vymlúvati:
,,Mnoho jest bylo chudých, nemohl sem všech nadati,.. nebo: ,,Almužny
jest nepotřeboval, . .  nebo: , ,Neznal sem jeho,..  nebo ,,Mohl jest sobě vy.
dělati,.. nebo: ,,Nevěděl sem, kde leží,.. nelro: ,,Činil se jest nemocen' a ne-
jsa,. .  nebo: , ,NeŽádal jest, . .  nebo: , ,Chtěl jest penězóm nebo lahodným
krmiem,.. nebo: ,,Však mu jest čeled dávala,.. tY všecky výmluvy, každú
zvláštními slovy, tuto potupil jest a milosrdnější psy ukázal neŽli pána
i s čeledi jeho. Protož psi, hovada němá, líŽíce nemocného Lazara, odsúdí
hřiešníky ty nemilosrdné. A takovít sú i nvnější bohatci, ješto sami mnoho
sehltají s čeledmi svými práznými, ještě se pickujÍ jako koňové a smilni na
jichzboži a kaší se rozličně, dvornosti v oděviech vymýšlejíce. Ale o milosti
chudých tu nemluv! Více jie uzříš k psuom nežli k chudým. Těchť dosti mie-
vají, chrtuov, vyžlat, ohařuov, a hojně je chlebem krmí. Psíky také chlu-
paté mají, ty pak na polštářich podlé sebe kladú, do lázrrě je nosi, myjí, češí,
maso kupují a vaří jim. Ale Lazar chudý nemá poč k jich stolu, smrďal by
jim. Někdy roznemuož se u nich člověk; ihned s ním se dvora pcrspieší' aLr-v.
na ně z něho smrt nepřišla.

Potom die čtenie: ,,I stalo se jest, že umřel žebrák a nesen jest od
anjeluov do přiebytku nebo do luona Abrahámova. Umřel jest i bohatec
a pohřben jest v pekle... Ukázav spasitel napřed Život bohatce i chudého,
kterak na krátký čas zde bohatcuov přeběhl jest v dobrém bydle, v rozkoši
a ve cti krátké a marné jako stín pominul, a chudého život v hubenství
a v bolestech' jiŽ tuto ukazuje obú dvú odplatu věčnú a opět nerovnú
a velmi změněnú, bohatého rozkoši v muky ohně a chudého bolesti v radost.
Ale prvé v přiebytku zdejšim bohatého položil jest, ale tuto jiŽ chudobu
napřed pokládá' aby v tom ukázal, že se zde bohatí napřed předkládaji
jiným a předcházejí v slávě, v moci, v rozkoši, v panování, ale chudí vžrty
s hanbú u nich, vždy křiví a utištění jsúce nazad se vlekú, jsúc jako psi
před očima bohatých. Protož již se jest teď kolo obrátilo zpět' jíž bohatec
nazad leze, bíden jsa' ale chudý jiŽ v radosti stojí, napřed jsa postaven.
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A protoŽ die: ,,A nesen jest od anjeluov do luona Abrahámova... Brzká
proměna stala se jest na Lazarovi, krátké utrpenie přeběhlo a věčné uťěšenie
jemu nastalo. Kterýž nedávno opuštěn byl od lidí, nižádného pohodlička
ani sluŽby od nich v své biedě nemaje, jediné psy nrěl, ktetiž neŽity jeho

130 | izal i .  J iŽ teď anjelové nesú jej,  ne jeden, ale mnozí, aby jemu hojná odplata
byla za opuštěnie lidské služba anjelská. Pro|oŽ tyt'o věci pravené k niději
spravedlivých připraveny jsú, kteříž by boha zde slrpěli, by jim byl kto
věře; ale málo se jich na to obrátí. A že jest divný pán buoh v svých sou-
dech, jenŽ podlé vuole své provede svaté, některé uloŽí v nemocech, aby

135 kysali v neduziech a ukrutnými bolestmi stieráni byli mnoho časuov, někdy
snad proto, aby tresktáni by|i za prvni hřiechy a očištěni byli od nich těmi
bolesbmi, anebo aby zachováni byli od budúcích, aby v ně nevpadli skrze
svobodu těla zdravého. A nělidy pán buoh nemoci dává pro větčí odplaty,
a to muož na Lazarovi známo býti.

140 Jiné zvoluje s životy dobrými, aby sami od sebe, z dobré vuole Život
I,azaruov na se brali, chudobu, umenšenie, nedostatky zvolujíce' rozkošmi
a hojnosl,mi zbytečnými pohrzejíce, skrovtrě Živi  isúce.

A někteří jsú k tomu u vieře přišli' Že netoliko nedostatky těla strpie-
vají, ale i životy své pro jméno pána Krista na smrt vydávajÍ. A takoví

t45 všickni mají diel s Lazarem v úzkém zde a bolestném živobě a potom v ra.
dosti s anjely. Ale kteříŽ nic I'azarovi v životě bolestném nebudú z milosti
podobni, také oni v radosti účastni jeho budú.

Die dále spasitel i o bohatém: ',Umřel jest i bohatec a pohřeben jest
v pekle... Po tak rozkošném Životě, an nepřivykl zlému bydlu, léhaní tvrdé-

150 mu, odieval se měkkým, v peřinách měkkých léhal, horka se varoval, chla.
du se držal, a jiŽ v pekle jsa přivykl pekelnímu ohni. Umřel bohatec, ač
smrti nečekal, ale ona jeho střiehla na kaŽdé cestě. Umřel jest, ač v svých
rozkošech vždy a věčně rád by byl živ, ale smrt jemu nedopust,ila. Nebo
takoví bolratci, o lepším Životu nevěřiece, tohoto zde hřešicieho ostřiehají,

155 chovají, jemu hovějí a pi lně jej léčí' aby mohl i  dlúho Živi  být i .  Ale smrt
přijdúci na to na vše nic se neobrátí, leč kdys v nenadále kvas velnri milý
jim zboři a po radosti malé tudíŽ postaví je v Žalosti pekelní. Umřel jest na
těle jako i chudý žebrák, ale prvé jest byl dávno umřel na duši, skrze hodo-
vánie své rozkošné milosti boží zbaven jsa' jenŽ jest smrt duše.

160 Třetí smrt bohaLce jest v pekle pohřebenie, to jes| věčné odlúčenie od
boha i ode všech spravedlivých i od poŽívanie všech dobrých věcí. Ale smr[i
věčné živ jest a smrt jemu Život bude, nebo červ j ich neumře a oheň ne-
ulrasne. ProtoŽ přezlá bývá smrt hřiešných, jako tohoto bohatce.

Dále o něm spasiLel die: , ,A pozdvihl očí svých, když byl v mukách'
165 rrzřel  Abralrámaz daleka aLazara v luonu jeho. A on volaje řekl jest:,olče

Abraháme, smiluj se nade mnú a pošl i  Lazara, ať omočí konec prs|u svého
u vodu a svlaŽí jazyk tnuoj, neb se mučím v tombo plamenu.. .. Tyto včci
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jsú múdrým k trestání, ale blázen těmito ani jinými slovy nebude ziiázán.
Bo}ratec v mukách jsa tepruv očí pozdvihl. Prvé zlost zavřcla oči jelro, aby

1i0 nepatřil na budúcí věci. A již teď muka ukrul,nélro ohně otevřela mu oči
vnitřní, aby pohleděly na ty věci, na kteréž jsú zmeškaly hleděti v času po-
tř'cbném. JiŽ je nynie ohlecluje a věří jim k své veli]ré žalosti. Protož lr ob-
t iežení svých muk vidí radost na tom' jehož prvé v oškl ivost i  měl, a volá,
Žádaie smilovánie, kdeŽ nenie smilovánie naleznúii. Nebo zde jest místo

175 i čas k nalezení rnilosrclenstvie, zcle se milost na|ézá a zasIrrhuje. A potorn
oclplata zaslúžení zdejších nalezena bývá a za hř iechy nynčjš.ohně věčného
muky připraveny iSú. Žádá a prosí bohatec Abraháma' aby iemu Lazara
z ilaleka poslal, a prvé sám sluhy poslati nechtěl, aby jemu kus clrleba do.
nesl. A Žádá, aby Lazar omočil konec prsl,u u vodě a svlažil jazyl< jeho, iiž

180 nemluvě o serernsl<é a o maivazie, aby jemu v z|atém koflíku přinesli a dlúho
před páně milostí drželi klanějíce se, aby jelro milost ráčil vonné píti. Ale
iiž žebráku mrzkému s prsla krůpě vody žádá. JiŽ by s vodú ostal, a prvé
by byl mněl, Že ho s ní zirnnice napadne. ProtoŽ knihy Živo|a toto sú, aby
na ně patřil i, ktož ráčí, a poznali to, nač přij de lidem potom a co jim budúcí

185 čas př inese. A že najviece bohatec na jazyk úpí, nebo bez pochyby mnohými
hřiechy skrze jazylr hřešil jest za stolem v rozličných krmiech, v dlúhých
sedáních na noc mnohé nápoje sedě trýbal, Íeči z|é, nečisté, oplzlé, chlubné,
lŽivé i jinak marné mluvě, kochal jazyk svój s líbostmi. Protož hodná po-
msta muky dána jest jemu na jazyku pro mnohé hřiechy jazyka. Protož

190 k prosbě bolratcově odpověděl jest Abrahám řka: ,,Synu, rozpomeň se, že
jsi bral clobré věci v Živoiě tvém, a Lazar též z|é. Protož ty se mučiš, a on
se raduje... Nebo tak má býti podlé spravedlnosti boží, aby ti liclé, kteříž
zďe zvo|é mieti živo|, po své vuoli, v rozkošech a v žádostech tělesných,
v pokoj i  a v svobodé z|é a v soběvolnost i ,  jakožs ty měl, aby potom ukrut.

195 nými mukami trápeni byli na věky. Takéž vuole boŽie spravedliva jest,
aby ti, kLeiiž pro .iméno boží strpievají nemoci, bolesti, h|ad, Žieze,ň a jiná
pokušenie jako Lazar tenťo, aby se na věky radovali. Nebo to dvé člověku
pán buoh poloŽi l  jest u vuol i  svobodné jeho, aby sobě vyvol i l ,  kťeré chce,
nebo aby zdc psotu, úzkost, zámrrtky trpě míle k vucl i  boŽí, potom se na

200 onom světě radoval,  anebo aby zde hocuje a svú vuol i  za malý čas maje,
potom se na věky v pekle mučil .  Protož v té řeči Abrahám odjímá koncčnú
nárlěji ocl bohat'ce o všelikém milosrtieirství božím, věl,čím i menším, a k té
prosbě jeho l<lade jemu trr spravedlnosb boží, aby se na ni rozpomenul, že
jesL dobró a l ibé věci př i ja l  za svého Života a zvol i l  rozkoši a s lávu v světě,

205 v hřieších bohu proLivných boha tupé až do smrti. ,,ProtoŽ za ty hřiechy
a za rozl<oši v nic l t  ty muky trpíš. ProtoŽť nepuojdeť Lazar máčet prstu
u vodě, aby tě utěšil v tvých mukách, nebo jsi jiŽ ztraLi| věčně milosrden-
sLví  boŽí . . .

Druhé jemu orlpoviedá k jeho prosbě, Že+.o býti  nemuoŽ, aby tamLazarl y to  vťc l
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210 poslán byl, a die: ,,A nad to nade všecko veliký cíl utvrzerr jest mezi námi
a vámi, aby Žádný nemohl od nás k vám přijíti ani odonud k nám...To jest,
Že ta dalekost a nemožnost utvrzena jest samým bohem, aby z|i od dobrých
nemohli jiŽ utěšeni býti, ani zase z|i dobrých zarmútiti, ani v lrterý spolek
místem mohli kdy přijíti. Nebo to jedna radost svatých bude, že tovaryství

215 na věky nebudú se zlými mieti. Protož ta viera v tomto čtení pánem Kristem
položena zuostává o kaŽdém bohatci rozkošném, pyšném a nemilosrdném,
že setrvá-li v torn do smrti, pohřeben bude v pekle. Jinak by toto čtenie
nadarmo ostaveno bylo lidu budúcímu. ProtoŽ máme-li tu vieru držeti
o zlých bohatcích, pročež tehdy vykúpenie z pekla jim slibují? Počnúce od

22o zlého aŽ do najhoršieho, l'šem jsú ustavili zákon v třetím v pekle, z něhož
vykúpenie skrze své mše a náboženství slibují. A není div, neb preláti a jiní
kněží jsú podobni tomuto bohatci v Životě rozkošném a pyšném a jsú jedno
s svěLem, s najvětčími bohatci rozkošnými a rrásilnými najvětčí přiezeň
a spojení mají. Neb sú od nich zbohaceni zbožím a páni zděláni a v tako-

225 vých rozkošech ttstaveni jako kniežata a páni světštÍ. A pro tu příčinu kněží
i preláti nepočítají kniežatóm, pánóm ani tučným měštanóm za hřiech
života bohatcova rozkošného, smilného, prázdného, pyšného, lakomého,
nemilostivého, ukrutného, násilného, nebo jsú sami v témŽ odsúzeni jako
páni; aniž takoví dějí pánu násilím roztylémrr: ,,Upřimě do pekla puojdeš,

230 neb jsi vyrostl v sádlo skrze násilé chudých, hoduje na každý den stkvostně
i jinak peský Život veda,..ač vidí, že v takovém Životě bohatcově do smrti
stojí. Ale radějit učiní jemu pohřeb přÍliš slavný: kněžÍ, žákao i jiných lidí
veliká procesí bude, mnohé zvonění, mší mnoho, zpívaní a svěc, ofěra,
veliká chvála na kázaní, že se z toho zdá, Že jest ne|ze zahynúti té duši.

235 A k tomu ještě viece: že budú věčně prositi za tu duši. Nadadí mnichy i jiné
kněží, aby mše slúžili za páně milost, ža|táře, vijiljí i jiná náboženství aby
konali za něho, neb jeho milost mnoho dobrého našemu zákonu učinil.
Protož v knihy klášterské i u jiných kosteluov vpíší tu duši a věčná prosba
za ni bude. A talr té duši vždy jest spasenu býti, dovedou-li, Že jsú ty věci

24o pravé etc. Pakli jest pravda, což die pán ve čtení: ,,Umřel jest bohatec
a pohřeben jest v pekle,..tehdy selhú oni i všecky mše i žaltářové i zapsánie
v knihy duše bohatcovy.

Potom die čtenie: ',Ale, otče, prosím tebe, aby jeho poslal do domu
otce mého, nebť mám pět bratruov, at jim svědčí, aby i oni nepřišli v místo

245 toto muk.. I vece jemu Abrahám: ,Majít Mojžíše a proroky' necht jich po.
slúchají.. A on vece: ,Nic, otče Abraháme, ale ač kto z mrtvých puojde
k nim, pokánie činiti budú.. I vece jemu: ,JestliŽe Mojžíše a prorokuov ne-
poslúchají, by pak kto i z mrtvých vstal, neuvěříť jemu.. .. Ty věci z příčin
potřebných pověděl jest spasitel o bohatci. A najviece to, Že čehoŽ se jest

250 koli chytil v prosbě' v ničemž není uslyšán' ani sám za se, ani za bratří, aby
tiem pekelníkuov náděje odjata byla vší věci. A ty prosby jeho rozličně
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mistři vykládají. A zvláště v tomto ťozumu' že by bo.je se, by k nělnu ne-
pi.išli do pekla s těmi hřiechy, kteréž jsú zde spolu činili ' pro to jich pokání
rád byl '  aby př i jdúce tam, viece jemu muk ncpř idal i .  Nebo ten rozum jest:

255 s liolika člověky zde kťo hi'eší, s tolika a pro toliko muky v pekle trpěbi bude.
Jini z mistruov řkú: ,,Poněvadž bohatec zatraccný měl jesl slitovánie

a péči o duše bratří svýclr. aby do pekla nepi.išli, čírn viece my živí máme
péči mieti o dušech, které jsú v třetírn pekle, v očistci, rnodléce sc za ně na
sl.atých mšec}r a na hodináctr, jim mše zaprošujíce, a bv hanba ne bylo řieci,

260 zakupujíce, za nč se postíce.., Počnětež tehdy vy, kněží rozty|í, postiti se,
aé vám sádla ubude v bi'iše! Ale byť platilo dovodiLi bohatcem takového
rnilosrdenstr'í dušem, kteréž sú v |'řel,im pekle, tehcly on pravejí na|ir.á
cestu k slitováni duší nežli misti' i. Neb on zíiezené pr.osí Abraháma, abv
poslal Lazara k jeho bratřím, aby jich ponukl ku pokání, aby do pekla rre-

265 přišli. Pol<ánie jest bohem vydané, alc tito zlí lidé, pustivše všecken svět
širokú cesLú, ally bez polránie valem do pekla šel, i vymýšlejí jakás milo-
srclenství těm pekelníkóm, své tobolce ne odpol.ná, aby tak svěl' dokonce
zklamali o duše i o statky.

AIe že tuto při konci čtenie znamenitá se věc praví, že jest nechtěl
270 svoliti Abralrám k prosbč bohatcovč' aby skrze mrtvé cesta pokánie byla

kázána, protože mají liclé zá|<on a proroky k tomu, aby pokánie činili.
Nebo na to jest zákon oci boha vydán, aby lidé boha ctili a na cestě jeho se
zpravili podlé zprávy zákona a prorokuov. A najviece již podlé naučenie
syna božího, jenž jest rrajviece pokání kázal činiti lidem byctle s nimi,

275 jemuŽ má nade všecko věřeno býti. Neb on jest řekl: ,,Nebudete.li pokárrie
činiti, všickrri spolu zahynete'.. Protož ani živým, ani mrtvým jinak včřiti
nemáme, než tak, Že všechen svět do pekla plóve, st,oje bez toho pokánie.
kteréŽ jsú proroci učili, aby nemilostivý opustil cesty své z|é a muž nepravý
myšlenie svá a činil pokánie ze všech hřiechuov svých a chodil ve všeclt

280 přikázaních božích. I{eb bez toho žádný pravélro pokánie činiti nemuož,
jedno nějaké mylné k oklamání svému. Ale není těch, kteří by podlé zákona
a prorokuov ku pokání vedli. Nebo sami krrěŽí nelrají se hřiechuov, aniŽ
chtějí péče miet i  o duše podlé zákona. ProLož o nich buoh dí: ' ,Ti ,  kteříž
zákon držiechu, nevěděli jsú mne; protoŽ básně, sny a sr.edenie srdce sr'ólro

28.l pravili jsú lidu... A toť najvíc překáŽie, žet svěb pokání nečiní, rrebo pastýři
odstúpili jsú od boha a nevědí jeho. Ale poněvadž tuto nráme ze čLení Kris-
bova jistotu, že jest buoh nechtěl, aby cesta pokánie kázána byla Žir,ýnr
skrze mrtvé, ale toliko skrze jeho zákon, jenŽ jest tak veliké rnoci pokánie
pravé, že se jemu slibuje království nebeské a bez něho všem zalrynutie

290 věčné. A z toho jesL jistota, že buoh neposlal jest těch mrtvých na svěl,,
o nichž někteří doktoři praví, aby skrze ně zvěsl'ován a utvrzen byl světu
ten očistec, kterýž drží tvrdě svě|, odstúpiv od boha a stoje ve všeliké ne-
čistotě, kteráž v ďáblu jest, i věří, že se po smrti v třetínr pekle očistí ztěch
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nečistot, v kterých se zde káIé, a že potom do nebe puojde. A pro taková
295 doufánie odstúpá zde od pokánie a má utěšení svá v hřieších a niŽádné čis.

toty duší svých zde nehledá, kterúŽ jest buoh zde ustavil v dobrérn a čistém
svědomí' pcdlé zachování přikázanie jeho a v pravém pokáni a ve krvi
Kristově. Ta všecka čištěnie duší zavržena sú' ale samo pekelnie čištění
otevřelo jest usta mistróm a krrěžím a všem hřiešníkóm tohoto světa.

300 Protož na věčné oklamánie všeho světa mohú ďáb]ové to okazovánie sennie
jednati ve jméno těch mrtvých z přepuštěnie božieho lidu tomu cizo]ož-
nému, ješto pravděboži nevěří a jeho nectí, ale hotov jest věřiti lži, snuom
a zázrakuom. Toho nás rač zachovati otec, syn i duch svatý! Amen.

Předmětem výkladu je Luk. 16, 19-31 _ 3 o zlatohlau a u kment do z.Iatého bro.
kátu a do jemného plátnl i; nakaždý denkaždé|to dne - 7 do př iebgtka Abrahtjrnoua:
do nebe _72 že isi bral dobréuěci Že jsi se měl dobře _ 14ctl hranice _ 15 od,onud' oď-
tamtud; abg poslal abys poslal _ 20 b!]t kto... ustal i  kdyby někdo vstal

22 duě zrcadle (duál) dvě zrcad]a - 26 zdmutkg zármutky, tr.ápení _26-27 za
krdtký čcs po krátkou dobu - 28 podobně iako v podobenství - 38 jeden jediný, sám -
42 ugčítd... pořdd vypočítává, vypravuje dále (po poř 'ádku) _ 43 kment jemné (ba-
tistové) plátno; k oku pro podívanou _ 44 že se... přípraui la že se upravi la

48 abg... nedala u se hladu dopadnúti aby si nepřipusti la hlatt - 4Í) na zchlúbu
pro chloubu _ 57 od drahosti od drahocennostÍ _ 52 počeslně... bgdlí ct]hodně si ve-
de - 54 chutné příjemné _ 56 žiuot pase tělo hojně živí - 57-58: 1 Kor. 75,32; Íz.22'
13 _ 63 nébrž i dokonce i _ 65 selrlÍÍ shltnou _ 66-67 těIesných a slepých hmotařských
a zaslepených _ 68 zlatohlauoué, postaucoué prošívané zlatem, hedvábné - 68-69 od
perel, od kamenie drahého zdobené per.lami, drahokamy _ 73 Bgt hřie h nebgl kdyby
to nebyl hřích - 75 z srstí uelblúdouých za oděv z velb]oudí srsti - 76 hesooné hejs-
kovské; doornostmi rozličnými zkrrijené a zstřÍhané porlle různých dvorských (tj. mód-
ních) způsobů střiŽené a přistřiŽené1' poběhlost nehodnost _ 80 soÓd stesknúIi postesk.
nouti si - 82 must honiti, a neustthd musÍ se honiti, pachtiti, ale nedostihuje - 85
s ruibgtkg s příjmy, s platy - 86 prokuasí promarnÍ hodováním; jeilno s!óue pdnem jen
se nazývá pánem, je pánem jen podle jména - 8? řemesla |ouí řemeslníci se pachtí

95 řečník obhájce, přímluvce; ugprauuie říká na obranu - 96 obtěžuie činí ještě
těžším _97 nadati obdarovati _ 100 chtěI iest penězóm clrtěl pouze peníze _ 1O5 prdz.
nými nehodnýrni, ničemnými; se ptckuit krmí se - 106 kaší se strojÍ se (okázale) -
106-107 o milosti chudých o lásce k chudým _ 1o8 ogžIat loveckých psů - 110 nenrd
poč nemá proč, nemůŽe

717 u hubensÍuÍ v bídě, v útrapách _ 72o položil 7esÍ uvedl, vyložil _ I2t-122 že
se zde bohatí napřed předklddají jinýnt Že se zde bohatým dává přednost před j inými -
122 předchtizejí maji přednost _ 723 nazad se ulekú v]ekou se vzadu, jsou oporrrljeni

737 za opuštěnie lidské za to, Že byl lidmi oponlíjen _ 132-133 bg !im b17I kto uěře
kdyby jim byl někdo věi'il - 733 diuný poclivuhodný _ 735 tlby kysrrli aby lrnisa|i;
ctbg stierani bgli aby byli pronásledováni _137 abg neupadli aby nerrpadli _ 140 zutl-
l u i e v yb í r á  s i _ 141  umenšen i e  ú jmu -742poh r z e ! í c epoh r da j í c e_745ma jÍd ' i e l p o -
dílejí se; úzltém stísněném

752 střiehla sLřeŽila .- 756 u nenaddle znerradání _ 757 tudiž stejně, také - 161-
762 smrti uěčné žiu jest Žije pro věčnou smrt

768 k trestriní k napomenutí, lr výstraze; zlcrizrin pokárán, naveden k dobrému _
169 prué zlosl dříve zié skritl<y, hříchy - 772 ohledu7e spatřuje, vidí; k obtiežení k ztí-
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puojde. A pro taková
v hřieších a niŽádné čis-

i l v dob rémač i s tém
pokání a ve krvi

samo pekelnie čištění
řiešnÍkóm tohoto světa.

to okazovánie sennie
lidu tomu cizo|ož.

lotov jest věí.iti lŽi, snuom
duch svatý! Amen.

|ao a a kment do zlatého bro-
- 7 do přÍebglka Abrahtinloua:
4 cil hranice - 1b odonud. od-
.by někdo vstal
;ármutky, trápení _ 26-27 za
LstvÍ _ 38 ieden jediný, sám -
dku) - 43 kment iemrré (ba-
tuila že se upravila
lustila hlad _ 49 na zchlúbu
es lně . . .  Dgd lÍ  c t lhodně s i  ve-
57-58:  1  Kor .  15 ,  32;  12 .22 ,
lných a slepých hmotařských
atem, hedvábné _ 68-69 od
' 73 Bgť hřie h nebgl kdyby
rudí srsti - 76 hesouné hejs-
ůzných dvorských (tj. mód.
- 80 soĎd stesknúti postesk-
chtiti, ale nedostihuje - 85
ánim; jedno s!óue pdnem jen
l louÍ řemes|níci se pachtí
anu - 96 obtěžuje činí ještě
'ěl pouze peníze _ 705 prdz-
kašt se strojí se (okázale) _
loveckých psů _ 110 nenrcÍ

uvedl' vyloŽi| _ 721-122 že
lává přednost před j inými _
l se vzadu, jsou oporrríjeni
- 132-133 bg j im b!]! kto uěře
135 abg kysalť aby hnisal i;
ťl i  aby nerrpadl i _ 14a zuo-
trdajíce _ 145 maiÍ diel po-

57 ludÍž stejně, také - 16tr-

irán, naveden k clobrénru -
řuje' vidí; k obtieženi k zti-

Ženl _ 174 zde: tj. na zerr'i _ 180 o seremské: o víně z krajiny Srem (lat. Sirnrium,.
maď' Szerém; utvořeno patrně podle rnaď. zněn1); o ma,llazie: o těžkém víně (poclle
řeckého města Malvasia) - 182 krůpdkapku; bg s uodú os/alspokoji l  by se s vodou -

1B3 ba bp1l mněI byl by se domníval _ 787 trýbal li] do sebe _ t88 hodnd zaslouŽená -

194 u suobodě zIé a u soběuolnosti y z|é nevázanosti a svévolnosti _ 796 strpievají ne.
mocť snášejí nemoci

2a9 druhé za druhé _ 21'6 rozkošném žíjicim v rozkoši, rozmařilém _ 220 jsú

ustauili zd]ton u třelím v pekle založili učení o očistci; třeti peklo přek)adern teol. ter.
mínu infernum (: zásvětí); podle učení scholastiků se inÍernum děl i]o na čtyř i částj:
nlísto zatracených duší, místo pro nem]ur'ňata zemřelá bez hříchu, očistec a před.
peklí' t j . místo pro spravedl ivé, kteří zemřel i  před Kristovým působením _ 22t
skrze ndbožensluí pomocí náboŽenských obřadů _ 223 přiezeň spříznění _ 224 sú zbo-
ha c en i . . . z d ě I dn i . . . u s t uuen i j s ouoboha cen i . . . u d ě l á n i . . . u s t a noven i _ 229 t o z t g lému
vypasenémrr; upřímě přímo - 230 skrze ntisilé chudýcft násilím na chudých _23I peský
hanebný - 232 žakuo kleriků, duchovních s nižším svěcením _ 233 ofěra obětní dary
ve pr.ospěch kostela _ 236 žaltdře, ui i i l jí zpivání žalmů, podvečerní poboŽnosti - 237
zákonu řeholi' mnišskému řádu - 239 douedou-lí dokáŽí-li' prokáŽi-li

257 pekelníkuou |idí patřících do pekla, zatracenců; oší věci úplně' vůbec - 252
t lomto rozumu v tomto smyslu _ 259 na hodiruich při hodinkách' tj. při kněŽských
poboŽnostech předepsaných pro určité hodinv; zaprošujíce vyprošujíce _ 267 douoditi
dokazovati _ 262 pruuejí správněji - 263 zřiezeně spoi'ádaně, jaksepatřÍ _ 267-268
abg zklamuli o duše aby podvodně připravili o duše

269 znumenitd zÍejmá - 272-273 ab1tr se zprauili aby se řídili - 274 bgdle přebý-
vaje - 275-276: Ltlk. 13'5 - 277 plóue pluje' plyne; sÍo7e jsa _ 278 nemilosl iuý bez.
boŽný - 283-285: podle Jer. 2,8 - 284 neuěděli isú neznali; ĎcÍsnd smyšlenky, výmys-
ly - 291 dokloři církevnÍ učitelé _ 292 kterýž držt tordě v který pevně věří - 295
ods|úpti opouští _ 300-301 okazoudnie sennie jednali působiti snové vidiny - 301
z přepuštěnie z dopuštění

J  INÁ  ŘgČ o  ŠELMĚ Á  oBRAZU JE J  IEM

Tento traktát je typickým dílem vizionářského období v tvorbě Chelčického,'
kdy zvlášť nápadně vystupovala pasivita jeho učení. Výklad na mystickou biblic-
kou knihu sv' Jana Zjevení (Apokalypsu) zpracoval Chelčický dvakrát. Rozsáh-
lejši výklad je datován k r. 1433, stručnější, z něhoŽ je naše ukázka, můžeme klást
do téže doby. V závěru ukázky je však vidět, Že Chelčický ani ve Svém vizionářském
období nepropadl pasivitě úplně, neboé v jednotlivostech tu nacházíme i prvky
revolučnčji formulované neŽ v ostatních dílech'

Druzí druhého stavu, točiŽto duchovní zlí, pokrytí, tělestní a zžen7|i,
od Kristova Zákona daleko poběhlí, tuto skrze řeč svatého Jana v této
kapitole sú znamenáni skrze Ženu, jenž sedí nad rnnohými vodami již na.
před pověděnými anebo na krvavé šelmě také již napřed položené. To sú.
ti, ta žena, zli: papež, kardiná]ové, biskupi, prelátové, svatokupci, kuběnáři,
všickni z|i zákonnici a všickni duchovní pokrytci, ješto od najvyššieho až
do najnižšieho stojie po lakomství a chtie nazváni býti ode všech cierkví
svatú, kteříŽto na všech svých svoláních, kapitolách i radách jiného ne-
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