PROGLAS

Jsem pøedzpìv k svatému evangeliu.
Jak døíve pøedpovìdìli proroci,
Kristus pøichází shromádit národy,
nebo jest svìtlem tohoto svìta.
Splnilo se to v tisíciletí tomto sedmém.
Oni toti øekli: Slepí prohlédnou
a hluí uslyí slovo Písma.
Nebo jest tøeba poznati Boha.
Proto slyte, Slované, toto:
Dar tento jest zajisté od Boha daný,
dar boí jest to údìlu na pravici,
dar duím, nikdy se nekazící,
tìm duím, které jej pøijmou.
Matou, Marek, Luká a Jan
uèí vechen lid a praví:
Vichni, kdo spanilost svých duí
vidíte, nebo touíte radovat se,
zapudit temnotu høíchu,
a zbavit se zkázy tohoto svìta
a rajský ivot nalézti
a uniknout plameni hoøícímu,
slyte nyní svým rozumem,
slyte, vechen lide slovanský,
slyte Slovo, pøilo od Boha,
slovo krmící lidské due,
slovo posilující srdce i rozum,
slovo toto, pøipravující k poznání Boha.
Jako bez svìtla se nepotìí
oko patøící na vechno stvoøení boí,

nýbr ve nervi ani krásné ani viditelné,
tak je to i s kadou duí bez knih,
je nezná zákona boího,
zákona kniního a duchovního,
zákona zjevujícího ráj boí.
Nebo který sluch, jestlie rachot hromu
neslyí, mùe se báti Boha?
Dále chøípí, neèichají-li vùnì kvìtu,
kterak pochopí zázrak boí?
Vdy ústa, je necítí sladkosti,
èiní èlovìka jako kamenným.
Jetì víc vak due bez knih
zdá se být v lidech mrtva.
Bratøi, to ve jsme my uváili
a povíme vám radu výbornou,
která vechny lidi zbaví
ivota zvíøeckého a ádostivosti,
abyste, majíce mysl nerozumnou
a slyíce slovo cizím jazykem,
neslyeli je jak hlas zvonce mìdìného.
Nebo svatý Pavel uèe toto øekl,
modlitbu svou napøed vzdávaje Bohu:
Chci radìji pìt slov povìdìti,
a svým rozumem je øíci,
aby i vichni bratøi rozumìli,
nelí deset tisíc slov nesrozumitelných.
Kterýpak èlovìk toho nechápe,
který nepøidá moudrého podobenství,
vykládajícího nám správné øeèi?
Vdy jako zkáza hrozí tìlu,

a vecko je hubí, víc ne hnis je nièíc,
nemá-li patøièného pokrmu,
tak kadá due pøestává
ít a nemá v sobì ivota boího,
kdy slova boího neslyí.
Jetì jiné podobenství velmi moudré
povìzme: Lidé, kteøí se milujete
a chcete rùsti rùstem boím,
kdo z vás neví, e tato víra pravá,
jako símì padající na pole,
tak ona v srdcích lidských
má zapotøebí detì boích písem,
aby úroda boí hojnìji vzrostla?
Kdo mùe povìdìt vechna podobenství,
je usvìdèují národy bez knih,
nehovoøící øeèi srozumitelnou?
Ani umí-li vechny øeèi,
nedovede vylíèit jejich bezmoc.
Nicménì rád bych pøipojil své podobenství
a málo slovy podal mnoho smyslu.
Nahé jsou zajisté vechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbraní
s protivníkem naich duí,
uchystáni za koøist vìèné moky.
Národové, kteøí nemáte rádi nepøítele
a hodláte zápolit s ním mocnì,
otevøete pozornì dveøe rozumu,
kdy jste pøijali nyní zbraò tvrdou,
kterou kovají knihy Hospodinovy,
hlavu ïáblovu mocnì potírající.
Nebo kdo pøijme knihy tyto 

Moudrost-Kristus jimi mluví
a due vae posiluje
Apotoly pak se vemi Proroky,
kdo zajisté jejich slova zvìstují,
budou schopni zabít nepøítele,
dobré vítìzství Bohu pøináejíce,
rozkladu tìla hnilobnému uniknou,
tìla, jeho ivot je jako ve snu,
nebudou padat, ale pevnì stát,
a e vùèi Bohu se ukázali chrabrými,
budou stát na pravici boího trùnu,
kdy pøijde ohnìm soudit národy,
vìènì s andìly se radujíce,
ustaviènì slavíce Boha milostivého,
písnìmi z knih vdycky
Boha opìvujíce, který se nad lidmi smilovává.
Jemu pøísluí veliká sláva,
èest a chvála, boí Synu, vdy
s Otcem i svatým Duchem
na vìky od vekerého tvorstva.
Amen.

